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Denný stacionár Mesta Nitry 

Dlhoročné skúsenosti od droku 2008 

Vznikol ako odpoveď na dopyt 

seniorov, osôb so zdravotným 

postihnutím, autistov, 

Jedinčné zameranie DS na tri 

cieľové skupiny 



Denný stacionár Mesta Nitry 

Význam má najmä pridaná 
hodnota SS v DS: 

Rodičia a príbuzní majú PSS majú 
priestor na počas dňa venovať sa 
vlastným potrebám, riešiť 
spoločné problémy 



Ponuka denných stacionárov v Nitrianskom 

kraji 
 

ZDROJ: Vlastné spracovanie podľa údajov 

CRPSS MPSVR SR 



Ponuka denných stacionárov v Nitrianskom 

kraji – počet poskytovateľov 
 

verejní; 10 

neverejní; 11 

ZDROJ: Vlastné spracovanie podľa údajov CRPSS MPSVR SR 



Ponuka denných stacionárov v Nitrianskom 

kraji - kapacita 
 

verejní; 228 neverejní; 229 

ZDROJ: Vlastné spracovanie podľa údajov CRPSS MPSVR SR 



Prijímatelia sociálnych služieb v DS 
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osoby so ZP; 10 
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muzi zeny 

ZDROJ: Vlastné spracovanie podľa údajov Správy zariadení sociálnych služieb 



Legislatívne regulačné rámce (RR)  

 

 Finančný príspevok na financovanie sociálnej služby 

prvýkrát Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

regulovalo doplnením §78b, a to zavedením definície 

pojmu „neobsadené miesto“.  

 Až do roku 2014 finančný príspevok na financovanie 

sociálnej služby nebol podmienený obsadenosťou. 

V roku 2014 sa prvýkrát objavila podmienka nároku na 

finančný príspevok, ktorý  zanikol ak sociálna služba 

nebola poskytovaná počas 30 a viac po sebe 

nasledujúcich dní.  



1. RR: §78 b Finančný príspevok na 

financovanie sociálnej služby od 01.01.2014 
 

Za neobsadené miesto v zariadení na 
účely zúčtovania a vrátenia finančných 

príspevkov podľa odseku 4 písm. d) a 

odseku 6 sa považuje každé miesto v 

zariadení, na ktorom sa počas 30 a viac 

po sebe nasledujúcich dní neposkytuje 

sociálna služba. 



1. RR: §78 b Finančný príspevok na financovanie          

sociálnej služby od 01.03.2017 
 
  Za neobsadené miesto pri poskytovaní ambulantnej 

sociálnej služby v zariadení na účely zúčtovania a vrátenia 

finančných príspevkov podľa odseku 4 písm. d) a odseku 6 sa 

považuje každé miesto v zariadení, na ktorom sa počas 20 a 

viac po sebe nasledujúcich pracovných dní 

 a) neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia 

zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, 

 b) neposkytuje sociálna služba z dôvodu neprítomnosti 

prijímateľa sociálnej služby, ak zmluva o poskytovaní 

sociálnej služby bola uzatvorená, alebo 

 c) poskytuje sociálna služba v menšom rozsahu ako 80 hodín. 



2. RR: § 40  Denný stacionár  -  definícia 

Regulačné rámce boli potvrdené aj 

v samotnej definícii denného 

stacionára, keď od 1.marca 2017 

začala platiť podmienka 

minimálneho stupňa odkázanosti 

prijímateľa sociálnej služby v dennom 

stacionári. 

 



3. RR:  Účelové viazanie FP 

Od 01.01.2018 vstúpilo do účinnosti ďalšie regulačné 

opatrenie (v§78a, ods.2), a to účelové viazanie poskytnutia 

finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v 

zariadeniach podmienených odkázanosťou na 

spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na 

mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby 

vo výške, ktorá zodpovedá výške platu podľa osobitného 

predpisu a poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné 

na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné 

dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom z tohto 

príjmu. 



Hodnotenie dopadov 
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Vývoj obsadenosti  DS 

podľa počtu zmlúv s PSS 

podľa počtu obsadených miest (1 OM = 8h/deň) 

ZDROJ: Vlastné spracovanie podľa údajov Správy zariadení sociálnych služieb 
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Hodnotenie dopadov 

ZDROJ: Vlastné spracovanie podľa údajov Správy zariadení sociálnych služieb 



Hodnotenie dopadov 

 U osôb so zdravotným postihnutím je potrebné brať do 

úvahy predovšetkým ich zdravotný stav, ktorý ak im 

neumožňuje vykonávať pravidelnú prácu osem hodín 

denne, nie je možné od nich vyžadovať pravidelnú 

účasť v dennom stacionári.  

 Zákon však od nich očakáva, že dokážu navštevovať 
denný stacionár s touto intenzitou.  



Hodnotenie dopadov 

 Pri zdravotnom postihnutí vzniká prijímateľom sociálnej 
služby rad komplikácií vyplývajúcich z ich zdravotného 
znevýhodnenia, či už psychického alebo fyzického rázu. 

 Návšteva denného stacionára je ich maximálnou 
snahou o spoločenské začlenenie, základnú socializáciu 
a sekundárne udržanie a rozvoj kognitívnych, 
manuálnych a iných zručností.  

 Často v dôsledku fyzických bolestí a prebdených nocí 
nie sú schopní plniť podmienky dohodnuté v zmluve 
o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári. 

 



Hodnotenie dopadov 

Stanovením minimálneho počtu hodín 
strávených v dennom stacionári zákon 

z denného stacionára prakticky vytvoril 
pobytovú sociálnu službu, nakoľko odobrala  
prijímateľovi slobodu v rozhodovaní o dĺžke 

pobytu v zariadení.  

 



Hodnotenie dopadov 

 Z pohľadu poskytovateľa je poskytovateľ povinný vytvoriť 

prevádzkové, personálne aj materiálno-technické podmienky 

či už je stacionár obsadený určitú časť dňa jedným 

prijímateľom alebo celý deň,  

 t.j. náklady poskytovateľovi vznikajú bez ohľadu na dĺžku času 

stráveného prijímateľmi v zariadení,  

 vzniká nesúlad v chápaní obsadenosti miesta v dennom 

stacionári štátom a poskytovateľom.  



Záver 

  Hlavným negatívom -  nepripravenosť stacionárov na prijaté 

opatrenia a účinnosť zmien „zo dňa na deň“.  

 Rapídne sa zmenili podmienky fungovania stacionára viažuc 
prijímateľa na celý deň,  

 Je možné predvídať, že osoby so zdravotným postihnutím 

celodenný pobyt v dennom stacionári v nadväznosti na ostatné 

štátne príspevky, ktoré poberajú, nebudú využívať služby 

stacionára celodenne. 

 Ak má štát naďalej účelne podporovať sociálnu službu v dennom 

stacionári, je nevyhnutné, aby nanovo stanovil filozofiu podpory 

denných stacionárov. 



Ďakujem za pozornosť! 
szss-nitra.sk 


