
Obec získala rekordnú dotáciu milión a pol eur na vybudovanie denného 
stacionára 
 
Denný stacionár bude vybudovaný v časti obce „Na Rybníku“, prestavbou a nadstavbou 
objektu bývalej základnej školy. Slúžiť bude seniorom a zdravotne postihnutým osobám. 
Obec Nitrianska Blatnica bola tento raz konečne úspešná so svojou žiadosťou o nenávratný 

finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu budovy bývalej základnej školy, ktorá je 

vo vlastníctve obce a aktuálne nie je nijako využívaná. 

„Z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaceho orgánu 

pre Integrovaný regionálny operačný program nám bol dňa 03.10.2022 schválený 

nenávratný finančný príspevok v maximálnej výške 1 498 864,07  eur, pričom celkové 

oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 1 577 751,65 eur,“ informoval  Michal 

Toman, starosta obce Nitrianska Blatnica. Takmer 80-tisícový rozdiel doplatí obec v rámci 

povinného spolufinancovania. 

Projekt zabezpečí stavebné práce týkajúce sa prestavby a nadstavby budovy so znížením jej 

energetickej náročnosti. Zároveň budú vybudované spevnené plochy, vnútroareálové 

rozvody, komunikácie a oplotenie, sadové úpravy a obstarané bude i technické vybavenie 

denného stacionára.   

Zariadenie bude po realizácii projektu ambulantne zabezpečovať služby pre 20 klientov - 

seniorov a zdravotne postihnuté osoby (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stravovanie), vďaka čomu dôjde k zvyšovaniu 

kvality ich života, ale i k vytvoreniu minimálne 4 pracovných pozícií. „Denný stacionár vytvára 

podmienky na činnostnú terapiu, počas ktorej zapája fyzickú osobu do tvorivých činností, 

pomáha rozvíjať motorické, kognitívne, komunikačné, sociálne a osobnostné kompetencie. 

Zabezpečuje záujmovú činnosť formou čítania, počúvania hudby, prechádzok po okolí, hrania 

spoločenských hier a iných aktivít,“ vysvetľuje starosta. 

Vďaka týmto činnostiam sa bude predchádzať riziku vzniku určitej sociálnej izolácie seniorov 

z dôvodu ich veku a odkázanosti na iných.  

Špecifickým cieľom obce Nitrianska Blatnica je prostredníctvom investícií do sociálnej 

infraštruktúry zvýšiť kvalitu života obyvateľov rovnakým štandardom verejných služieb a 

zlepšením ich dostupnosti. 

Obec projektom docieli návrat (zotrvanie) osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby a 

osôb, ktoré dovŕšili dôchodkový vek späť do komunity, ktorá umožní plnohodnotný život 

každého z nich. Žiadateľ rekonštrukciou existujúceho objektu vytvorí vhodné priestorové 

podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb v zariadení, ktoré je v súlade so zásadami 

starostlivosti na komunitnej báze, t. j. v prirodzenom sociálnom prostredí. Zariadenie 

denného stacionára bude plne integrované v komunite, vylúči segregáciu a izoláciu a umožní 

plnohodnotný nezávislý život v prirodzenom sociálnom prostredí.  Výstavba denného 

stacionára sa začne v najbližších mesiacoch a ukončí sa najneskôr do konca septembra 2023. 
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