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PRVÁ ČASŤ 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
 

Článok 1 
Účel vydania 

 
1. Účelom vydania dokumentu je vymedzenie účelu a obsahu poskytovania sociálnej služby, 
poslania a cieľov (ďalej len „strategická vízia“) Azylového domu Emauzy v Holíči (ďalej len 
„Azylový dom“), ktorého zriaďovateľom je nezisková organizácia Križovatky, n.o. (ďalej len 
„Križovatky, n.o.“) 
 
2. Smernica je písomným dokumentom za účelom naplnenia kritérií 2.1 a 2.2 podmienok 
kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). 
 
 

DRUHÁ ČASŤ  
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 2 

Poskytovaná sociálna služba 
 

1. Z hľadiska účelu je v Azylovom dome poskytovaná odborná činnosť, obslužná činnosť alebo 
ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané najmä na riešenie krízovej 
sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny1.  
 

2. Z hľadiska druhu sociálnych služieb sa v Azylovom dome poskytuje sociálna služba 
krízovej intervencie v zariadení núdzového bývania2.  

3. V súlade s § 29 zákona o sociálnych službách sa v zariadení núdzového bývania poskytuje 
sociálna služba osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, pre ohrozenie správaním iných 
fyzických osôb alebo, ak sa osoba stala obeťou správania iných fyzických osôb3. 

4. V zariadení núdzového bývania sa z hľadiska obsahu sociálnej služby 
a) poskytuje 

1. ubytovanie na určitý čas, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

 
1 Por. § 2 ods. 1d zákona o sociálnych službách 
2 Por. § 29 zákona o sociálnych službách 
3 Por. § 2 ods. 2 písm. g) zákona o sociálnych službách. 
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b) utvárajú podmienky na  
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 
3. upratovanie, 
4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 
5. záujmovú činnosť. 

5. Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, 
zabezpečuje sa v zariadení núdzového bývania utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymita. 
To platí aj vtedy, ak fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii požiada zariadenie 
núdzového bývania o utajenie svojej totožnosti v súvislosti s pobytom v tomto zariadení na 
účely ochrany jej súkromia a rodinného života. 

6. V súlade s § 29 ods. 3 zákona o sociálnych službách sa sociálna služba v Azylovom dome 
poskytuje pre vybranú cieľovú skupinu žien (a ich detí) ohrozených domácim násilím a/alebo 
nebezpečným prenasledovaním ako aj žien (a ich detí), ktoré sa stali obeťami domáceho násilia 
a/alebo nebezpečného prenasledovania dôsledkom ktorého sa ocitli bez bývania alebo 
v ohrození straty bývania a nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 
základných životných potrieb.  

 

6. V Azylovom dome Emauzy sa poskytuje sociálna služba 41 osobám pobytovou formou.  

7. Z hľadiska rozsahu sa sociálna služba poskytuje na určitý čas.  

8. Potreba poskytovania núdzového bývania („azylového ubytovania“) je súčasťou 
Komunitného plánu mesta Holíč4 a Koncepcie rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského 
samosprávneho kraja.5 

 
Článok 3 

Poslanie organizácie Križovatky, n.o. 
 

1. Poslaním neziskovej organizácie KRIŽOVATKY6 je vykonávanie všeobecne prospešných 
služieb, pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli na „križovatke života“ – v ťažkých sociálnych 
situáciách, ktoré nedokážu, či už z objektívnych alebo subjektívnych príčin, sami zvládnuť. 
Toto naše poslanie napĺňame predovšetkým ako registrovaný7 neverejný poskytovateľ sociálnej 
služby prevádzkovaním a poskytovaním sociálnych služieb v dvoch zariadeniach, a to 
v Azylovom dome Emauzy v Holíči a v Azylovom centre Betánia v Malackách.  

2. Sociálne služby poskytujeme od roku 1999 - vtedy ešte pod hlavičkou neinvestičného fondu 
KRIŽOVATKY (od roku 2006 v právnej forme neziskovej organizácie). Naše prvé zariadenie, 
Azylový dom Emauzy v Holíči, sme otvorili v roku 2001. O päť rokov neskôr sme otvorili prvú 

 
4 Por. Komunitný plán sociálnych služieb v meste Holíč (2016) file:///C:/Users/Matel/Downloads/15052018.pdf  
5 Por. Koncepcie rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2021 – 2023 
https://www.trnava-vuc.sk/data/att/18214.pdf  
6 Por. Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Krajský 
úrad v Trnave rozhodol o registrácii organizácie pod registračným číslom VVS/2006/04534 s právoplatnosťou od 
30.8. 2006.  
7 Číslo registrácie OSP/NO/42/2007. 
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časť Azylového centra Betánia v Malackách (útulok pre mužov bez domova), o rok nato aj 
druhú časť pre ženy s deťmi. Služby poskytujeme dovedna 86 klientom v oboch zariadeniach. 
 

 Článok 4 
Hodnoty a princípy sociálnej služby v Azylovom dome Emauzy 

 
1. V Azylovom dom Emauzy je poskytované bezpečné útočisko („azyl“) pre ženy resp. ženy 
s deťmi, ktoré sú ohrozené akoukoľvek formou násilia v partnerských vzťahoch alebo 
v rodinách dôsledkom ktorého sa ocitli bez bývania alebo v ohrození straty bývania a nemajú 
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. Nakoľko 
si tieto nedokážu pomôcť sami alebo prostredníctvom svojich blízkych (čím sa rešpektuje 
princíp subsidiarity), je im poskytovaná pomoc odborných pracovníčok pri poskytovaní 
sociálnej služby. Pri komunikácii a sociálnom poradenstve s osobami ohrozenými násilím, sa 
rešpektuje priorita zotrvania ohrozenej osoby v domácom prostredí8, v bezpečnom prostredí 
(napr. u rodičov, súrodencov, blízkych a pod.) a odporučenie poskytovania ambulantnej formy 
sociálneho poradenstva. Ak to nie je možné, „azylový dom“ je pre ohrozené ženy resp. matky 
s deťmi dočasným domovom, miestom, kde môžu prežiť niečo, čo im umožní vrátiť sa do 
svojho života, z ktorého utiekli, s radosťou – čo vyjadruje názov „Emauzy“.9  
 
2. Azylový dom Emauzy je pre klientky dočasné bezpečné útočisko, čo znamená, že sa 
v ňom10: 

- buduje úcta a rešpekt ku každému človeku, jeho základným ľudským právam 
a slobodám; 

- nepoužívajú žiadne formy násilia, najmä fyzické tresty voči deťom, ani žiadne iné formy 
týrania, zneužívania alebo zanedbávania dieťaťa, ani žiadne formy násilia a hrubé slová 
voči plnoletým osobám; 

- nenarúša osobný priestor a anonymita; 
- nenachádzajú zbrane, drogy, alkohol ani iné omamné látky; 
- nevstupuje do zariadenia pod vplyvom nadmerného užitia alkoholu alebo drog; 
- rešpektujú hygienické, epidemiologické a bezpečnostné opatrenia. 

 

3. V Azylovom dome sa poskytuje odborná11 a eticky citlivá sociálna služba založená na 
hodnotách, akými sú sociálna spravodlivosť, ľudská dôstojnosť, medziľudské vzťahy a 
dôvernosť. Sociálne služby poskytované v Azylovom dome sú založené na rešpektovaní 
prirodzenej dôstojnosti a hodnoty všetkých ľudí bez rozdielu a na dodržiavaní ľudských práv. 
Rešpektuje sa v ňom jedinečnosť každého človeka bez akejkoľvek diskriminácie.12  

 
8 Najmä ak je možné kompetentnou autoritou (políciou alebo rozhodnutím súdu o neodkladnom opatrení) uplatniť 
inštitút vykázania násilnej osoby z obydlia. Por. § 27a zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení 
neskorších predpisoch a § 325 ods. 2 písm. e) zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku. 
9 Por. Príbeh o Emauzských učeníkov v Evanjeliu podľa Lukáša 24, 13-35.  
10 Por. Domáci poriadok Azylového domu Emauzy (Smernica č. 2/2021).  
11 Por. Smernica č. 6/2021 o odborných činnostiach. 
12 Por. Etický kódex Azylového domu Emauzy (Smernica č. 3/2021).  
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4. V Azylovom dome sa aktívne presadzuje partnerský a individuálny prístup, ktorý vedie 
klientky k posilneniu a zmocneniu13, spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu a 
splnomocňovaniu a objavuje hodnotu terajšieho a potencionálneho prínosu osôb, ktoré prežili 
domáce násilie, pre spoločnosť.14 

Článok 5 
Strategická vízia 

 

1. Našou víziou je naďalej pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli na „križovatke života“ – v ťažkých 
sociálnych situáciách, ktoré nedokážu, či už z objektívnych alebo subjektívnych príčin, sami 
zvládnuť, a to prostredníctvom bezpečnej a kvalitne poskytovanej sociálnej služby tak, aby 
mohli prežiť niečo, čo im umožní vrátiť sa do svojho života s radosťou.  

2. Na základe pracovného stretnutia zamestnankýň Križovatky, n.o. v rámci skupinovej 
supervízie15 a komunitného stretnutia s klientkami Azylového domu boli identifikované 
nasledovné čiastočné ciele sociálnej služby a plán ich poskytovania.  

A. Prevádzková a ekonomická oblasť 
 
Cieľ: Skvalitňovanie životného prostredia pre klientky v priestoroch Azylového domu a v jeho 

areáli 
Plán činností a ich časové obdobie: Zariadenie je umiestené v budove bývalých jasieľ. 
Potrebuje celkovú rekonštrukciu. Postupne rekonštruujeme jednotlivé pavilóny. Momentálne 
sa snažíme získať finančné prostriedky na výmenu okien. Dochádza k postupnej výmene okien 
na izbách klientok a v spoločných priestoroch zariadenia. V priebehu ďalších rokov 3 – 5 rokov 
plánujeme vymeniť okná v celom zariadení a začať s opravou vonkajších omietok zariadenia, 
zateplenie celej budovy a novú fasáda. Zamýšľame zrekonštruovať dve veľké kúpeľne –   
vymeniť sanitačné zariadenie, výmenu dlažieb a nové obklady.   
V priebehu 1 – 2 rokov by sme chceli vybudovať na IV. pavilóne, ktorý slúži ako skladový 
priestor a kde prebiehajú spoločné akcie pre klientky a komunity, samostatnú poradenskú 
miestnosť s vlastným vstupom, vlastným  WC s umývadlom a čakárňou.  Dlhodobým cieľom 
Križovatky, n.o., je rozšíriť poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom rozšírenia 
registrácie o základné sociálne poradenstvo a neskôr o špecializované poradenstvo 
ambulantnou formou pre  ženy v núdzi z Holíča a okolia, ktoré nie sú ubytované v zariadení. 
Zrekonštruovať a zariadiť jednu miestnosť ako poradenskú miestnosť. 
Pripravujeme v priebehu rokov 2021 – 2022 postupné nové vybavovanie kuchýň  a výmenu 
opotrebovaných nábytkov na izbách klientok a v spoločných priestoroch, konkrétne nákup 
mikrovlniek, varných kanvíc, nákup hrncov, mixérov, výmenu kobercov, sedačiek, stolov 
a výmenu starých spotrebičov - práčky, ľadničky a pod.     
V roku 2022 by sme chceli v celom zariadení vymeniť termostatické hlavice na všetkých 
radiátoroch a ušetriť tým náklady za kúrenie.  

 
13 Rešpektuje sa princíp empowerment.  
14 Por. Smernica č. 6/2021 o odborných činnostiach.  
15 Por. Záznam zo supervízie č. 1/2021 z 21. apríla 2021. 
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Vzhľadom na areál máme v pláne opravu plotu a výmenu tieniacej siete na plot a následnú 
výsadbu rýchlorastúcich popínavých rastlín – pavinič trojlaločný, brečtan popínavý, vistéria. 
Nákup záhradných lavičiek do areálu zariadenia a dobudovanie ohniska – osadenie nových 
lavičiek. 
Zodpovednosť: zástupkyňa riaditeľky 
 

B. Personálna oblasť  
 

1. Cieľ: Systematizovať prax a dokumentáciu adaptačného procesu nových zamestnankýň 
Plán činnosti: Formálne určenie zodpovednej osoby za sprevádzania nových pracovníkov, 

validácia a revízia individuálneho plánu zaškolenia a adaptačného procesu 
Časová obdobie: do 3 mesiacov 
Zodpovednosť: riaditeľka, poverená zamestnankyňa 

2. Cieľ: Určiť postupy, pravidlá a podmienky rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania 
odbornej spôsobilosti zamestnancov, vrátane možností absolvovanie odbornej stáže na inom 
(vybranom) pracovisku 

Plán činnosti: Identifikovať očakávania zamestnancov od ďalšieho vzdelávania, možností 
a zdrojov vzdelávania, validácia a revízia dokumentácie v tejto oblasti (vypracovanie 
písomného plánu rozvoja ďalšieho vzdelávania a individuálneho plánu ďalšieho 
vzdelávania) 

Časová obdobie: do 6 mesiacov 
Zodpovednosť: riaditeľka, poverená zamestnankyňa 

3. Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú externú supervíziu zamestnancov minimálne dvakrát ročne 
Plán činnosti: V spolupráci s externým supervízorom realizovať skupinovú a/alebo 
individuálnu supervíziu v súlade s Komplexným programom supervízie na roky 2021 - 2022 
Časová obdobie: 2 roky (následne zhodnotiť a aktualizovať program supervízie na roky 2023 
– 2024) 
Zodpovednosť: riaditeľka v spolupráci s externým supervízorom 
 

C. Oblasť odborných a záujmových činností 
 

1. cieľ: Identifikovať možnosti používania štandardizovaných diagnostických nástrojov 
v procese pomoci a sociálneho poradenstva osobám, ktoré prežili domáce násilie. 
Plán činnosti: Identifikovanie organizácií, ktoré používajú štandardizované diagnostické 

nástroje (napr. SARA a pod.), možností spolupráce s nimi a používanie týchto 
diagnostických nástrojov v Azylovom dome, eventuálne preškolenie zamestnancov. 

Časová obdobie: 1 rok 
Zodpovednosť: poverená sociálna pracovníčka 

2. cieľ: Systematizovanie procesu odborných činností, vrátane ich vyhodnocovania pri 
poskytovaní sociálnej služby. 
Plán činnosti: Validácia a revízia dokumentácie odborných činností, identifikovanie 

inovatívnych metód a techník, možností ich využívania v sociálnom poradenstve. 
Časová obdobie: 1-2 roky 
Zodpovednosť: zástupkyňa riaditeľky 

3. cieľ: Vytvorenie podmienok pre rozšírenie záujmových činností o premietaciu miestnosť.  
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Plán činnosti: Na IV. pavilóne vytvoriť premietaciu miestnosť – premietacie plátno, 
premietačku, a začať premietať filmy a rozprávky rozšíriť tým záujmovú činnosť pre 
klientky a deti. 

Časová obdobie: 1 rok 
Zodpovednosť: zástupkyňa riaditeľky 

 
D.  Dokumentácia a podmienky kvality 

 
1. Cieľ: Efektívne fungovanie implementačného tímu a jeho spolupráca so zástupcami klientok 

na podieľaní sa na určovaní životných podmienok v zariadení pri riešení vecí súvisiacich 
s podmienkami kvality poskytovania sociálnych služieb. 

Plán činnosti: Formálne zriadenie implementačného tímu, určenie zodpovedností za jednotlivé 
kritériá. 

Časová obdobie: 1 rok  
Zodpovednosť: riaditeľka, zástupkyňa riaditeľky (koordinátorka implementačného tímu) 

2. Cieľ: Zvyšovanie odborných vedomostí a kompetencií zamestnancov v oblasti podmienok 
kvality poskytovanej sociálnej služby  

Plán činnosti: Preškolenie vybraných zamestnancov ohľadom podmienok kvality a ich 
implementácie 

Časová obdobie: 1 – 2 roky 
Zodpovednosť: zástupkyňa riaditeľky v spolupráci s externými vzdelávacími inštitúciami 

(napr. Implementačná agentúra MPSVR SR) a externým supervízorom  

3. Cieľ: Vytvoriť systém riadnej dokumentácie a funkčný mechanizmus jeho revízie 
Plán činnosti: Zrealizovania interného auditu dokumentácie zariadenia, vytvorenie systému 

internej dokumentácie, poverenie pracovníkov editovaním vybraných dokumentov, určenie 
správcu registratúry 

Časová obdobie: 1 – 2 roky 
Zodpovednosť: riaditeľka, poverené pracovníčky 

E. Oblasť informovania 
 
1. Cieľ: Skvalitnenie informačnej stratégie  
Plán činnosti: Určenie osôb zodpovedných za informačnú stratégiu a za administráciu webovej 

stránky (resp. jej časti), revízia a aktualizácia obsahu webovej stránky, doplnenie 
chýbajúcich dokumentov a údajov 

Časová obdobie: 1 rok  
Zodpovednosť: riaditeľka a poverené zamestnankyne 

Článok 6 
Monitorovanie a vyhodnocovanie strategickej vízie 

 
1. Celkové vyhodnotenie strategickej vízie sa realizuje najmenej raz za 3 roky. Súčasťou tímu 
zodpovedného za vyhodnotenie sú okrem manažmentu a zástupcov zamestnancov aj 
zástupcovia prijímateliek sociálnych služieb a iné fyzické osoby (napr. supervízor, zástupca 
mesta, samosprávneho kraja pod.). Zodpovednou osobou za proces celkového vyhodnotenia je 
riaditeľka. 
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2. Vyhodnotenie splnenia čiastkových cieľov sa realizuje priebežne, raz ročne. Zodpovednosť 
nesie osoba zodpovedná za konkrétny čiastkový cieľ, za celok čiastkového ročného 
vyhodnotenia zástupkyňa riaditeľky.  

 
 

TRETIA ČASŤ  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 
1. Strategická vízia je záväzná pre všetkých zamestnancov Križovatky, n.o. pracujúcich 
v Azylovom dome Emauzy.  
 
2. O zmene strategickej vízie sú bezodkladne informovaní všetky pracovníčky (na pracovnej 
porade), prijímateľky sociálnych služieb (na komunitnom stretnutí) a verejnosť (zverejnením 
na webovej stránke). Zodpovednou osobou za informovanie je zástupkyňa riaditeľky. 
Informovanosť o strategickej vízii sa v budúcnosti týka každého nového pracovníka, klientky, 
dobrovoľníka a študenta, ktorý v Azylovom dome vykonáva odbornú prax.  
 
 
 


