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Abstrakt 

Cieľom príspevku je poukázať na možné špecifiká v záujme o informačno-

komunikačné technológie u seniorov a senioriek využívajúcich sociálnu službu 

denného stacionára. Príspevok približuje aktuálnu situáciu vo vybraných stacionároch 

na území Prešovského samosprávneho kraja, ktoré boli predmetom prieskumu 

zameraného na záujem ich klientov a klientok o využitie informačno-komunikačných 

technológii počas ich pobytu v zariadení sociálnej služby. Príspevok zároveň 

poukazuje na nevyhnutnosť individuálne pristupovať ku každému prijímateľovi 

a prijímateľke sociálnych služieb z pohľadu ich špecifických potrieb a požiadaviek.  

 

Kľúčové slová: Seniori. Informačno-komunikačné technológie, IKT. Denný 

stacionár. 

 

Abstract 

This paper intention is to point out specifics of interest in IKT in seniors using social 

services of day care centres. Paper presents the current situation in selected centres in 

Prešov region, which were the subject of the survey focused on the interest of their 

client in use of IKT during the time spent in day care. Paper also points out the 

necessity of an individual approach to each social service recipient considering their 

specific needs and requirements. 

 

Keywords: Seniors. Information and Comunication Technologies. ICT. Day Care 

Centre. 

 

 
Úvod 

Cieľom nášho príspevku je poukázať na možné špecifiká v záujme 

o informačno-komunikačné technológie u seniorov a senioriek využívajúcich 

ambulantnú sociálnu službu denného stacionára a v stručnosti predstaviť 

výsledky nášho prieskumu, ktorý sme na jeseň 2016 zrealizovali na vzorke 

štyroch denných stacionárov pre seniorov. Na zisteniach nášho prieskumu by 

sme radi zdôraznili potrebu individuálneho prístupu k jednotlivým klientom 

a klientkam využívajúcim sociálne služby, zohľadňujúcom ich špecifické 

a aktuálne potreby a požiadavky. 
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1.  Denné stacionáre pre seniorov v prostredí Slovenskej republiky 

Denné stacionáre pre seniorov sú v podmienkach Slovenskej republiky 

pomerne novou sociálnou službou, poskytovanou podľa Zákona o sociálnych 

službách 448/2008 Z. z., poskytovateľom služby môže byť verejný alebo 

neverejný subjekt zapísaný v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych 

služieb
69

 a registrovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky.  

Cieľom  sociálnej služby v denného stacionára je ambulantnou formou 

vytvoriť ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii čo najlepšie podmienky pre 

nezávislý a samostatný život. V prípade seniorov to znamená najmä možnosť 

ostať čo najdlhšie v svojom pôvodnom domácom prostredí aj v prípade, keď 

už ich zdravotný stav výrazne sťažuje, alebo obmedzuje ich samostatnosť 

a schopnosť postarať sa o napĺňanie vlastných životných potrieb. Naša 

legislatíva definuje nepriaznivú sociálnu situáciu aj ako dovŕšenie 

dôchodkového veku alebo nepriaznivý zdravotný stav, Zákon o sociálnych 

službách v zmysle platných predpisov a príloh v aktuálnom znení umožňuje 

umiestnenie v Dennom stacionári aj pre osoby s nižším stupňom odkázanosti 

(od II. Stupňa, teda od dvoch hodín priemernej dennej odkázanosti), podľa 

pripravovanej novely tohto zákona, ktorá by mala vojsť do platnosti v roku 

2017, by sa mal pravdepodobne zvýšiť minimálny stupeň odkázanosti 

oprávňujúci na poskytovanie tejto sociálnej služby. 

Denný stacionár pre seniorov je zároveň možnosťou ostať v domácom 

prostredí aj pre tých jedincov, ktorí potrebujú po väčšinu dňa starostlivosť 

alebo prítomnosť inej dospelej osoby a životná situácia ich rodinných 

príslušníkov neumožňuje celodennú starostlivosť. Pobyt v dennom stacionári, 

či už celodenný alebo na kratšiu dobu, tak umožní starším občanom slobodný 

a relatívne nezávislý život v prirodzenom prostredí po čo najdlhšiu možnú 

dobu.  

Zamestnanci a zamestnankyne denných stacionárov v súlade s §40 

Zákona o sociálnych službách 448/2008 Z. z. poskytujú pomoc pri úkonoch 

v ktorých je poberateľ alebo poberateľka sociálnej služby odkázaný na 

pomoc inej fyzickej osoby, sociálnu rehabilitáciu, stravovanie, sociálne 

poradenstvo vrátane sociálneho poradenstva rodine, pracovnú terapiu 

a záujmovú činnosť. Najmä v oblasti záujmovej činnosti a poradenstva, ale 

i v ostatných oblastiach sa často predpokladá využitie Informačno-

komunikačných technológii, resp. potreba výuky, či podpory pri ich 

využívaní pre klienta, či klientku v seniorskom veku.  

 

                                                 
69Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb je dostupný na 

https://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb 
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2. Prieskum záujmu o využitie informačno-komunikačných technológií 

vo vybraných denných stacionároch na území Prešovského kraja 

a jeho zistenia 
Vďaka možnosti práce s klientkami a klientami v dennom stacionári pre 

seniorov sme mali možnosť bližšie spoznať špecifiká tejto práce. Čo upútalo 

našu pozornosť bol nízky záujem klientok a klientov denného stacionára 

o využitie informačných a komunikačných technológií, najmä o prácu 

s počítačom. Nakoľko sme sa domnievali, že by mohlo ísť iba o špecifickú 

situáciu v konkrétnom dennom stacionári, rozhodli sme sa túto skutočnosť 

skúmať vo viacerých denných stacionároch.  

 

2.1. Popis realizácie prieskumu 

Našou prieskumnou vzorkou boli štyri stacionáre na území prešovského 

kraja s celkovou schválenou kapacitou v počte 110 klientov a aktuálnou 

obsadenosťou klientských miest nad 90 %. Zriaďovateľom všetkých štyroch 

stacionárov bol neverejný subjekt, ktorého spoluprácu s obecným úradom 

hodnotili zamestnankyne ako dobrú až nadštandardnú. Žiaden zo stacionárov 

nebol zriadený ako súčasť pobytového zariadenia pre seniorov, vo všetkých 

prípadoch šlo o samostatné zariadenia sociálnych služieb. 

Prieskum sme zrealizovali v septembri 2016, po minimálne ôsmych 

mesiacoch prevádzky v každom zo skúmaných stacionárov.  

V dvoch zo stacionárov bola sociálna služba poskytovaná už od januára 

2015, v dvoch od januára 2016 Vo všetkých štyroch denných stacionároch 

mali klienti prístup k IKT technológiám, či už priamo v priestoroch 

stacionára, alebo v iných sprístupnených priestoroch (knižnica, kancelária 

obecného úradu..). Vzhľadom, na možnú zníženú pohyblivosť klientov 

a klientok šlo vždy o prístupné susedné priestory.  

Prieskum sme realizovali osobným alebo telefonickým 

pološtrukturovaným rozhovorom so zamestnankyňou každého konkrétneho 

denného stacionára. Pýtali sme sa všeobecne na záujem klientov o využitie 

informačno-komunikačných technológií, prípadne o školenie zamerané na 

prácu s IKT resp. cielenú inštruktáž z parciálnej oblasti IKT. Následne sme 

kládli doplňujúce otázky zmerané na záujme klientov o využitie IKT pri 

získavaní informácií a zdrojov (denná tlač, využitie možnosti mailovej 

komunikácie počas pobytu v dennom stacionári, využitie komunikačných 

softvérov, hľadanie zdrojov a podkladov pre aktivity realizované 

v zariadení). 

 

2.2. Zistenia prieskumu 

V žiadnom z nami skúmaných stacionárov nemali klienti a klientky 

záujem o ponúknuté systematické vzdelávanie v oblasti IKT ani o pravidelné 

aktivity s využitím týchto technológií.  
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V oblasti získavania aktuálnych informácií dávali vo všetkých oslovených 

stacionároch klienti prednosť printovej podobe dennej tlače pred 

elektronickou verziou denníkov.  

Medzi klientmi a klientkami nebol záujem ani o prístup na sociálne siete 

a využitie komunikačných softwérov ako Skype, Trillian a podobne. 

V žiadnom stacionári nebol počítač klientami pravidelne využívaný na 

mailovú komunikáciu – o jednorazovej alebo nepravidelnej mailovej 

komunikácií dve zamestnankyne uviedli, že o nej nemusia vedieť. 

V jednom zo štyroch stacionárov jeden (!) z klientov - muž využíval 

pravidelne počítač, keď približne raz do týždňa sťahoval iným klientom 

a klientkam podklady pre ich záujmovú a voľnočasovú činnosť: recepty na 

varenie a pečenie, krížovky a sudoku a texty piesni a modlitieb.  

Vo všetkých skúmaných stacionároch však klienti mali informácie 

o prístupnosti rôznych informácií a zdrojov prostredníctvom IKT, najmä 

internetu a priebežne požadovali o ich sprostredkovanie zamestnankyne 

a zamestnancov zariadení. Išlo predovšetkým o vzory výšiviek a iných 

ručných prác, návody na nové techniky pri ergoterapii, vzory omaľovaniek, 

krížovky, hádanky a maľované krížovky a „sťahovanie seriálov a filmov“. 

Tieto empirické zistenia potvrdili naše skúsenosti z vlastnej praxe 

v oblasti sociálnej práce a zároveň podnietili náš ďalší záujem o podrobnejšie 

preskúmanie tejto oblasti. Následne sme zrealizovali niekoľko 

neštrukturovaných rozhovorov s náhodne vybranými klientkami denného 

stacionára, zameraných na oblasť informačno-komunikačných technológií, 

ktorých výstupy sú ešte predmetom ďalšieho spracovania. V budúcnosti 

predpokladáme aj využitie kvalitatívneho výskumného prístupu pri hlbšom 

spoznávaní tejto časti sociálnej reality. 

Uvedomujem si skutočnosť, že práca s IKT je pre mnohých seniorov 

a seniorky nová skúsenosť a ako taká je v svojich charakteristikách 

a nárokoch na seniora príbuzná vzdelávacím aktivitám pri ktorých schopnosť 

seniora byť ich účastníkom záleží od viacerých vonkajších i vnútorných 

faktorov (Balogová 2009a, s. 125). Práve vplyv týchto jednotlivých faktorov 

je jednou z oblastí na ktoré by sme sa v budúcnosti chceli pri skúmaní tejto 

problematiky zamerať. 

 

Záver 

Vychádzajúc z popísaných zistení prieskumu by sme radi zdôraznili 

nevyhnutnosť individuálneho prístupu ku každému z prijímateľov 

a prijímateliek sociálnych služieb z pohľadu ich špecifických potrieb 

a požiadaviek. V budúcnosti plánujeme použiť výsledky tohto prieskumu ako  

časť predvýskumu pri ďalšom skúmaní tejto oblasti, predpokladáme zároveň 

ďalšie využitie kvalitatívneho i kvantitatívneho výskumného prístupu pri 

hlbšom spoznávaní tejto časti sociálnej reality, uvedomujem si však, že 

akokoľvek rozsiahli výskum v oblasti záujmov poberateľov a poberateliek 
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sociálnych služieb môže slúžiť len ako rámcový ukazovateľ a v kvalite 

poskytovanej sociálnej služby sa v nemalej miere odráža zohľadnenie potrieb 

každého z klientov a klientok v ich jedinečnosti individuálnej a aktuálnej 

forme.  
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