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Dôvodová správa 

Mestská časť Bratislava-Rača v zmysle § 40 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 v znení neskorších predpisov poskytuje              

od 01.10.2015 sociálnu službu v dennom stacionári pre seniorov. 

 

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná       

na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III, podľa prílohy č 3 a je 

odkázaná na sociálnu službu na určitý čas počas dňa. 

 

V dennom stacionári sa 

 

a) poskytuje  

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. sociálne poradenstvo, 

3. sociálna rehabilitácia 

4. stravovanie  

 

b) zabezpečuje 

1. rozvoj pracovných zručností 

2. záujmovú činnosť 

 

V denný stacionár poskytuje sociálnu službu každý pracovný deň ako celodennú pomoc pri 

odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v čase od 06:30 hod. do 17:00 hod. alebo poldennú  

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v čase od 06:30 hod. do 13:30 hod. Za 

celodennú pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby sa platí poplatok vo výške 7,50 

€ na deň a za poldennú pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby sa platí poplatok 

vo výške 6,00 € za deň.  

Poplatky za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, rovnako ako výška 

stravovacej jednotky sú určené vo všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-

Rača č. 3/2017 z 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za 

sociálne služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača v znení všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2018 z 26. júna 2018, všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2019 z 5. februára 2019 a všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 12/2020 z 15. decembra 2020.   

 

 

 

 

KSB 

berie na vedomie Výročnú správu o činnosti a  hospodárení Denného stacionára pre seniorov 

za rok 2020 v predloženom znení. 
 


