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Slovo charita pochádza z latinského slova caritas a znamená empatickú 

lásku, ktorá rozumie človeku v núdzi a nezištne mu pomáha. 

Diecézna charita Rožňava poskytuje sociálne služby a pomoc všetkým 

ohrozeným a marginalizovaným skupinám, komunitám aj jednotlivcom 

bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie.  

 

Našim  hlavným poslaním je byť blízko pri človeku bez akéhokoľvek 

obmedzenia a posudzovania, a to na základe kresťanských hodnôt  

 

 

lásky k blížnemu,  

 

nezištnej pomoci núdznym  

 

zachovania ľudskej dôstojnosti. 

 

Diecézna charita zriaďuje charitatívno sociálne strediská a špecializované 

zariadenia na území rožňavskej diecézy. 



Diecézna charita Rožňava svoje poslanie a víziu 

napĺňa prostredníctvom Centra Diecéznej charity 

Rožňava a šiestich stredísk v rožňavskej diecéze. 

Snažíme sa ponúkať profesionálnu pomoc v 

charitatívno sociálnych zariadeniach, aby 

sme pomáhali ľuďom žiť dôstojne aj napriek 

chorobe, starobe, či odlúčeniu od rodiny.  

 

Pôsobíme v celej rožňavskej Diecéze, v piatich 

okresoch - Rožňava, Gelnica, Lučenec, Brezno a 

Poltár, na území dvoch samosprávnych krajov 

Košického a Banskobystrického. 

 

Našu víziu sa snažíme napĺňať aj osvetovou 

činnosťou v spoločnosti a programom 

dobrovoľníctva 

Vízia 





Pre seniorov a ľudí s 

nepriaznivým zdravím 
Opatrovateľská služba 

Denný stacionár 

Domov sociálnych služieb 

Zapožičiavanie zdravotných pomôcok 

Rozvoz obedov 



Pre ľudí v nepriaznivej životnej 

situácii 
 

Nízkoprahové denné centrum 

Nocľaháreň 

Útulok 



Pre rodiny s deťmi 
 

ANJELIK - Nízkoprahové denné centrum  

pre matky s deťmi v Lučenci 

Potravinová pomoc, ošatenie a školské 

potreby v Rožňave,  

Lučenci a Brezne 



 

 

 

 

 

Denný  stacionár  je určený  

pre starších alebo zdravotne  

Postihnutých  ľudí,  ktorí sú  

menej samostatní. Žijú doma, 

nepotrebujú domovy dôchodcov, ale ich príbuzní 

pracujú a počas pracovného času môžu blízkeho 

zveriť do rúk odborníkom v stacionári 

Denný stacionár 



Čo hovorí zákon ? 
č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách  

§ 40 

Denný stacionár 

(1) 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 v zariadení len na určitý čas 

počas dňa. 

 

(2) 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. záujmová činnosť. 

 

(3) V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj 

rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej 

osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej 

rehabilitácii. 



Ako postupovať ? 

Do denného stacionára sa môžete podľa zákona dostať, 

ak ste odkázaný na pomoc inej osoby a túto pomoc  

potrebujete len na niekoľko hodín počas dňa. 

 

Dôležitým dokumentom je Posudok o odkázanosti 

na sociálnu službu, ktorý je podkladom na vydanie  

Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. 

 

Rozhoduje váš zdravotný stav a sociálna situácia, ktoré 

posúdia lekár a sociálny pracovník. 

 

 

 

 



Ako postupovať ? 

S prípadnou žiadosťou o prijatie je potrebné sa obrátiť 

na obec v ktorej máte miesto trvalého pobytu  

 

Odkázanosť je rozdelená do šiestich stupňov:  

v najnižšom (stupeň I.) pomoc počas dňa nepotrebujete 

 

v najvyššom (stupeň VI.) ste odkázaný na viac ako 12-

hodinovú pomoc denne. 

 

Posudzuje sa schopnosť klienta vykonávať bežné 

denné činnosti, napríklad pri stravovaní, osobnej 

hygiene, obliekaní, mobilite a potreba dohľadu. 

  

„Denný stacionár je zariadením sociálnych služieb 

určený pre klientov, ktorí majú III. až VI. stupeň 

odkázanosti. 

 

 

 

 



Ako postupovať ? 

S výberom poskytovateľa nemusíte čakať na 

rozhodnutie obce, vybrať si môžete aj sami, no 

poskytovateľ musí byť zaregistrovaný v registri na 

príslušnom samosprávnom kraji.  

 

Dokonca sa môžete dostať do stacionára aj mimo 

vášho trvalého bydliska. 

 

Výšku poplatku za túto službu určuje poskytovateľ 

sociálnej služby. Nebojte sa, nezruinuje vás. Po 

zaplatení služby so stravou vám musí zostať z vášho 

príjmu  najmenej  70  %  sumy  životného minima 

(139,63 €). Ak stravu nemáte, tak vám musí z príjmu  

zostať 1,3-násobok sumy životného minima čo je 

(259,32 € ). 

 

 

 



Zlepšia Vám život 

Okrem stravy a pomoci pri základných úkonoch 

dostanete v dennom stacionári i sociálne poradenstvo 

či rehabilitáciu.  

 

Aj v našich zariadeniach v Divíne a Gelnici 

zabezpečujeme pracovnú terapiu a záujmovú činnosť. 

 

V rámci sociálno-pedagogickej rehabilitácie je to 

napríklad muzikoterapia, arteterapia, psychomotorická 

terapia, biblioterapia, gardenterapia, terapia hrou. 

 

V našich stacionároch zabezpečujeme aj rannú 

prepravu klienta z domu do centra a poobede zas 

prepravu späť domov.  

 

 



Zlepšia Vám život 

Naším poslaním je zlepšiť život seniorom a ľuďom 

so zdravotným postihnutím, vyplniť im voľný čas, 

zamedziť pocitu osamelosti a zároveň neprerušiť 

rodinné väzby. 

 







































Ďakujem za Vašu pozornosť 


