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Materiál 

 

Bod č. 5 Finančné možnosti štátu a samosprávy pre podporovanie 

voľnočasových aktivít seniorov - dotačné systémy zainteresovaných 

subjektov – realizácia za rok 2014 
 

 

Jednotlivé VUC poskytujú sociálne služby pre cca 24 372 občanov Slovenskej 

republiky (údaj k 31.12.2014).  Z toho 17 151 klientov je umiestnených v zariadeniach tzv. 

verejných, a cca 7221 klientov u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Celkové 

vynaložené finančné prostriedky na poskytovanie resp. zabezpečenie sociálnej služby  

sú vo výške 192 669 000 EUR pre rok 2014. Pre seniorov sú určené najmä sociálne služby 

typu zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie.  

 

V jednotlivých ZSS sú v súlade so zákonom o sociálnych službách realizované 

pravidelne záujmové voľnočasové aktivity prostredníctvom kvalifikovaných 

zamestnancov. Informácie o realizovaných aktivitách sú zverejnené na web 

stránkach zariadenia a príslušnej VUC (NSK: Domov baví domov, Zdobenie 

medovníkov, KSK: športové hry, Blumiáda, Most úsmevov, TTSK: v rámci 

„Mesiaca úcty k starším ľuďom“ v spolupráci s Jednotou dôchodcov realizuje 

celodenné spoločenské podujatie s prednáškami a kultúrnym programom v divadle 

Jána Palárika v Trnave,prednášky na rôzne témy v spolupráci s Trnavskou 

univerzitou,  návštevy divadiel, galérií, múzeí...) 

 

Jednotlivé VUC poskytujú dotácie žiadateľom  na rôzne aktivity v súlade  

so schváleným všeobecne záväzným nariadením VUC, v rámci ktorého sú podporené  

aj voľnočasové aktivity pre cieľovú skupinu seniorov, napr. spevácke súťaže, organizovanie 

konferencie 

Taktiež podporené projekty boli zamerané na: 

o skvalitňovanie podmienok života seniorov a zdravotne postihnutých 

o skvalitňovanie záujmovej činností v ZSS, aktívny oddych a relaxácia, 

o rozvoj kultúrnej a spoločenskej činnosti, 

o prispieť k edukačno-vzdelávacej zložke v rámci inštitúcií, nadácií... 

o rozšírenie foriem opatrovateľskej služby, skvalitnenie sociálnej starostlivosti 

pre zomierajúcich občanov. 

 

Aktivity vo vzťahu k seniorom majú v podmienkach stredoškolského vzdelávania 

v jednotlivých VUC  svoje dlhoročné a nezastupiteľné miesto a odrážajú regionálne tradície 

a rozdiely vyplývajúce tak z charakteru jednotlivých škôl ako aj z individuálnosti prístupu 

neziskového sektora. Realizovali sa zväčša ako rôzne formy medzigeneračných partnerstiev, 

vzájomnej výmeny a odovzdávanie skúseností od žiakov smerom k seniorom alebo  

od seniorov smerom k žiakom. 

Najčastejšími pravidelne opakovanými formami spolupráce stredných škôl, ich žiakov 

a pedagógov s domovmi dôchodcov a klubmi dôchodcov v príslušnom regióne boli 

nasledovné aktivity pri humanitných, charitatívnych, kultúrno-spoločenských a športových 

podujatiach: 

o návštevy žiakov v týchto zariadeniach v rámci etickej výchovy i krúžkovej 

činnosti, 

o zabezpečovanie kultúrnych programov priamo v zariadeniach (folklórne 

vystúpenia, vianočné besiedky, výchovné koncerty), 
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o pomoc žiakov pri organizovaní družobných stretnutí,  

o spolupráca so seniormi Jednoty dôchodcov Slovenska – na podporu 

niektorých vzdelávacích, športových aktivít starších ľudí. 

 

o preventívne akcie na utváranie zdravého spôsobu života – „Dni zdravia“, 

o vedomostné akcie – „Olympiády dôchodcov“, 

o akcie smerujúce k úcte a dôstojnosti k staršej generácii – prednášky „Prečo  

sa učíme o holokauste“, 

o aktivity ľudskej zručnosti – výstavy ručných prác seniorov, 

o kultúrno-poznávacie aktivity – návštevy hradov a kláštorov v rámci združenia 

mládeže a seniorov zaujímajúcich sa o obnovu stredovekých hradov, 

o gastronomické akcie – služby prostredníctvom žiakov pri konaní Dňa matiek, 

výročných stretnutí a akcií podľa požiadaviek klubov dôchodcov, združení, 

o poskytovanie kaderníckych, kozmetických, holičských služieb žiakmi 

učebných odborov v rámci praktického vyučovania aj priamo pri návšteve 

v DSS. 

 

Kultúrne programy, ktoré poskytujú inštitúcie kultúry, sú otvorené pre seniorov  

na základe ich vlastného výberu. Táto kategória občanov je zvýhodnená pri návštevách 

kultúrnych zariadení zľavneným vstupným a v divadle špeciálne v prípade generálok  

je poskytovaný vstup zdarma. 

 

 

  

 


