
Monitoring MPSVR SR v 

denných stacionároch  
 
Branislav Ondruš, štátny tajomník 



§ 40 Denný stacionár 

• a) poskytuje  

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej 
osoby,  

 2. sociálne poradenstvo,  

 3. sociálna rehabilitácia,  

 4. stravovanie,  

• b) zabezpečuje 

 1. pracovná terapia,  

 2. záujmová činnosť.  

•  poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej 
fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe 
v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej 
rehabilitácii 



Financovanie – MPSVR SR 

• 381 denných stacionárov v roku 2017 

 

• 9 342 miest (v roku 2017) 

 

• 184 €/miesto/mesiac 

 

• 20,7 mil. eur (v roku 2017) 



Hlavné výsledky 

monitoringu 

• 186 skontrolovaných denných stacionárov, 

   z toho 

• 29 denných stacionárov opakovane 

  

• z 5 409 zazmluvnených miest 

   bolo 

• 1 258 klientov prítomných 



Opatrenia MPSVR – I. 

• 1 odstúpenie od zmluvy/ 3 DS 

 

• 10 vypovedaných zmlúv/ 18 DS 

 

• 23 dodatkov k zmluvám/ 28 DS bolo dodatkom 

ukončené financovanie 



Opatrenia MPSVR SR – II. 

 

 

• 1 trestné oznámenie na subjekt/ 1 osoba  

    podané  

 

• 1 trestné oznámenia na subjekt/ 1 osoba  

    v štádiu kompletizácie odborom právnych služieb 

 

• 1 trestné oznámenie na subjekt/ 2 osoby 

    v štádiu kompletizácie odborom právnych služieb 

 

• 1 trestné oznámenie na subjekt/ 7 osôb 

    v štádiu kompletizácie odborom právnych služieb 
  

 

 

 

 



Ľudmila, n. o., DS Drienov 

• monitoring vykonaný 29. 6. 2017 

• žiadosť o výmaz z registra 14. 7. 2017 

• protest proti monitoringu 17. 7. 2017 

 

 

 

 

      
         

 



Kalypso, n. o., DS 

Hrnčiarska Ves, Vojkovce 

• starosta H. Vsi vydal potvrdenie o existencii DS 12. 7. 

2017 bez uvedenia dátumu, odkedy DS poskytuje službu,  

• 9 zamestnancov DS bolo nahlásených do SP 30. 5. 2017 – 

deň po vykonaní monitoringu,  

• starosta Vojkoviec podáva trestné oznámenie kvôli 

nevyplatenému nájomnému, zamestnanci kvôli mzdám – 

n. o. pritom od MPSVR SR dostala 132 480 € 

• ten istý starosta predtým vydal potvrdenie o poskytovaní 

služby v DS 



Kalypso, n. o., DS 

Hrnčiarska Ves – II. 



Kalypso, n. o., DS 

Hrnčiarska Ves – III. 

 

 



Lux Velit, n. o., V. Krtíš 

• Slovenská Kajňa – 30 miest / 31 812 €,  

 

• Žalobín – 40 miest / 42 416 €, 

 

• Kvakovce – 30 miest / 42 470 €,  

 

• podľa listu KR PZ SR vykonáva odbor kriminálnej 

polície „operatívne preverovanie vo veci podozrenia 

trestného činu Subvenčný podvod, týkajúce sa 

konania zodpovednej osoby konajúcej  mene n. o.“ 



DS Kvakovce  - RÚVZ 



DS Kvakovce  – spol. miestnosť 



DS Kvakovce – 

bezbariérovosť – I. 



DS Kvakovce – 

bezbariérovosť – II. 



Beva Istota, n. o., Levice I. 



Beva Istota Levice – II. 



Betánia Lipany, n. o. – I. 



Betánia Lipany, n. o. - II 

 



DS Opal mesta Prešov 



Animus, n. o. – DS Janov 



Ďakujem za 

pozornosť 
branislav.ondrus@employment.gov.sk 

 


