
Obnovujú domovy sociálnych služieb  

TV , Zdroj: TA3 , Strana: 12 , Servis: Správy 18:30  , Dátum: 15.08.2020 18:30:00  , Autor: 

moderátor: 

Väčšina domovov sociálnych služieb na Slovensku je v zlom technickom stave a potrebuje 

rekonštrukciu. Samosprávne kraje, ktoré ich spravujú, môžu na obnovu budov čerpať milióny eur. 

Doteraz to však využila iba bratislavská župa. Veľké domovy sociálnych služieb nahradí menšími 

zariadeniami rodinného typu. 

Rastislav Iliev: 

Na Slovensku máme stovky rôznych zariadení, ktoré sa starajú o ľudí. Ide o denné stacionáre, 

zariadenia pre seniorov či domovy sociálnych služieb. 

Ján Kmeť, riaditeľ DSS Bratislava-Rača: 

V našom zariadení máme kapacitu dvestotridsaťšesť klientov, sme v štyroch budovách, robia sa aktivity 

iba maximálne do tých troch, piatich klientov. To znamená rôzne tréningy pamäte, čítanie kníh a rôzne 

hry. 

Rastislav Iliev: 

Domovy sociálnych služieb spravujú župy. V Bratislavskom kraji ich je štrnásť. Keďže ich vybudovali 

ešte v minulom storočí, potrebujú rekonštrukciu. Závisí to však od vydania povoľovacích konaní, čo 

môže trvať roky. 

Juraj Droba, predseda BSK (SaS): 

K deinštitucionalizácia znamená, zjednodušene povedané, posun k ľudskejšej práci s klientami domovov 

sociálnych služieb v tom zmysle, že z veľkých zariadení takýchto rozmerov, kde býva päťdesiat, niekedy 

až sto klientov, sa presunú do menších zariadení domového typu. 

Rastislav Iliev: 

V Modre a bratislavskej Rači tak vybudujú nové, bezbariérové domy pre ľudí, ktorí nemôžu žiť sami. 

Hotové by mali byť v roku 2022. 

Zuzana Čepcová, zástupkyňa riaditeľa DSS Merema v Modre: 

Ich život bude lepší, kvalitnejší. Budú bývať v domčekoch, budú sa starať o prevádzku, budú si 

upratovať, variť, čiže bude sa, budú sa podieľať na celom chode tej domácnosti. 

Rastislav Iliev: 

Slovensko môže čerpať peniaze z Bruselu na rekonštrukciu domovov sociálnych služieb už od roku 

2011. Bratislavský kraj je ale prvý, ktorý sa do takéhoto projektu pustil. 

Jana Žitňanská, predsedníčka Výboru NR SR pre sociálne vecí (Za ľudí): 

Toto je naozaj trestuhodné, že už dávno sme mali finančné prostriedky z Európskej únie a sa nevyužili 

na to, aby sa nasmerovali k reálnym potrebám ľudí. A som presvedčená, že už včera bolo neskoro, ale 

teda radšej dnes ako nikdy začať. 

Rastislav Iliev: 

Na procese deinštitucionalizácie, teda skvalitnenia služieb pre klientov v domovoch sociálnych služieb, 

pracuje aj ministerstvo práce, rezort 

pôdohospodárstva, Združenie miest a obcí Slovenska či Únia miest Slovenska. 
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