
Požiadajte si o inteligentnú domácu asistentku IDA- systém signalizácie 

pomoci pre seniorov či zdravotne znevýhodnených 

Trenčiansky samosprávny kraj sa  pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho 

územia a o potreby svojich obyvateľov. Preto sa zapojil do aktuálnej výzvy a stal sa úspešným 

žiadateľom o nenávratný finančný príspevok. Pokračovať v čítaní by mali najmä seniori či 

zdravotne znevýhodnení ľudia, ktorí žijú sami a samozrejme, ich rodinní príslušníci, ktorí im 

chcú zabezpečiť potrebný pocit bezpečia. 

 

Predmetom projektu je zabezpečenie služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci, 

ktorá bude realizovaná prostredníctvom bezplatne poskytnutého elektronického nástroja IDA. 

Využitie tejto služby umožní znížiť zdravotné, sociálne a bezpečnostné riziká u seniorov a 

zdravotne postihnutých ľudí, prinesie predĺženie samostatného a nezávislého života v 

prirodzenom domácom prostredí, príp. umožní predchádzať nástupu občana do pobytového 

zariadenia sociálnych služieb. Elektronický systém bude bezplatne k dispozícii mestám, 

obciam a poskytovateľom sociálnych služieb v trenčianskom kraji. Po skončení projektu bude 

TSK v dobe udržateľnosti  zabezpečovať prevádzku systému  z vlastných zdrojov. 

Sociálna služba - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prevádzkovaná Trenčianskym 

samosprávnym krajom bude poskytovaná prostredníctvom elektronického systému IDA – 

Inteligentná Domáca Asistentka. 

Systém IDA bude doslova „šitý na mieru“ prijímateľovi. V prípade vzniku rizikovej situácie 

systém IDA sám vyšle signál o možnom probléme blízkej osobe, ktorú si určí prijímateľ sám 

ako dohliadajúcu osobu. Dohliadajúca osoba preverí situáciu spätným zavolaním a v prípade 

potreby zabezpečí privolanie pomoci. Dohliadajúcou osobou môže byť blízka osoba ako 

napríklad rodinný príslušník, sused, rodinný známy a pod.. 



 

IDA je založená na nepretržitom monitorovaní domácich priestorov prijímateľa pomocou 

relevantných senzorov ako aj monitorovaní jeho pohybu mimo domácnosti. Zaznamenané 

signály budú spracované a za pomoci rôznych algoritmov vyhodnocované, čo umožní 

systému identifikovať vznik neštandardnej situácie vyžadujúcej potrebnú pomoc. Systém na 

rizikovú situáciu následne upovedomí  dohliadajúcu osobu zaslaním krátkej písomnej správy. 

Pri poskytovaní sociálnej služby je v domácnosti prijímateľa nainštalovaný elektronický 

systém IDA, pozostávajúci zo senzorov pohybu, riadiacej jednotky, SOS tlačidla a trackera. 

Systém IDA funguje bez kamier a mikrofónov, nesleduje a nenarúša súkromie prijímateľa. 

Zapožičanie monitorovacej sady IDA, jej inštalácia a nastavenie v domácnosti klienta a 

prípadné servisné služby sú bezplatné. 

V prípade, že je pre vás táto ponuka zaujímavá a chcete sa dozvedieť viac, navštívte 

Mestský úrad Nová Dubnica, oddelenie sociálnych vecí a školstva.  
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