
ZÁPIS 
z pracovnej porady riaditeľov   

zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  
konanej dňa 05.06.2014 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Pracovnú poradu otvorila a viedla vedúca Odboru sociálneho Ú PSK  PhDr. Margita 
Poptrajanovski. Oboznámila prítomných s programom pracovnej porady podľa zaslanej 
pozvánky:  

 
1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenie úloh z predchádzajúcej porady zo dňa 14.11.2013  
3. Zmeny v zriaďovacích listinách ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  
4. Informácie o podmienkach zápisu do registra  
5. Rôzne 
6. Diskusia 
7. Záver  

  
 

K bodu 2. 
Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcej porady zo dňa 14.11.2013 
 
 
Splnená úloha: č.1, č.2, č.3, č.5, č.7,  č.11 
 
Úloha trvá: č.4, č.6, č.8 (neuhradené výdavky po lehote splatnosti zasielať s komentárom – 
uviesť dôvod nedodržania lehoty splatnosti a ďalšie kroky zo strany ZSS), č.9 (+ vyplývajúca 
úloha č. 14),  č.10 
 
Nové vyplývajúce úlohy:  
Úloha č.12 
Predložiť vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti ZSS za I. polrok 2014. 
T: 31.07.2014     Z: riaditeľ ZSS 
 
 
Úloha č.13 
Predložiť plán kontrolnej činnosti ZSS na II. polrok 2014. 
T: 30.06.2014     Z: riaditeľ ZSS 
 
 
Úloha č.14 
Spracovať Koncepciu rozvoja zariadenia sociálnych služieb so zadefinovaním konkrétnych 
cieľov a postupnosťou krokov na dosiahnutie cieľov. Koncepciu predložiť Odboru sociálnemu 
ÚPSK. 
T: 31.08.2014     Z: riaditeľ ZSS 
 
 
 
 
 



V rámci vyhodnotenia plnenia úloh vedúca odboru informovala o:  
 

1. Novozavedenom postupe pri umiestňovaní žiadateľov o zabezpečenie poskytovania 
sociálnej služby (v evidencii žiadateľov odbor sociálny eviduje vyše 700 žiadosti;  
umiestňovaním sa odbor zaoberá pravidelne každý pondelok; pracuje sa s evidenciou 
žiadateľov, vedúca odboru požiadala riaditeľov o okamžité hlásenie voľného miesta 
v ZSS, 2 miesta vyčlenené v DSS Volgogradská Prešov a Domov pre seniorov Stará 
Ľubovňa pre prípad riešenia bezodkladného umiestnenia; umiestnenia sa týka tak ZSS 
v zriaďovateľskej pôsobnosti ako aj neverejných poskytovateľov; v prípade zriaďovania 
nových druhov služieb k prípadnému  preposudzovaniu klientov pristupovať veľmi 
citlivo)  

2. Príprave nového príkazného listu týkajúceho sa služobných ciest riaditeľov ZSS        
 
 
 
K bodu 3. 
Zmeny v zriaďovacích listinách ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  
 
Informovala PhDr. Margita Poptrajanovski :  
 

- Úloha z porady vedenia Ú PSK: Do zriaďovacích listín ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK doplniť vecné a finančné vymedzenie majetku so stavom ku dňu delimitácie (t.j. ku 
dňu vydania 1.zriaďovacej listiny) a ku dňu 31.12.2013. Termín – do 30.06.2014  

- Úloha platí tiež pre všetky zriadené organizácie v oblasti školstva a kultúry  
- Za poskytnuté údaje ku dňu delimitácie (t.j. ku dňu vydania 1.zriaďovacej listiny) 

zodpovedá riaditeľ ZSS 
- V súvislosti s prechodom na štátnu pokladnicu 1.7.2014 nesmú sa meniť názvy zariadení 

a základné identifikačné údaje    
- Odbor financií pripravuje školenie k prechodu na štátnu pokladnicu  
- Všetky ZSS boli oslovené zamestnancami odboru na  predloženie údajov potrebných na 

zmenu zriaďovacích listín v časti vecné a finančné vymedzenie majetku  
- Pripravované zmeny druhov poskytovaných sociálnych služieb súvisia s novelou zákona 

o sociálnych službách účinnou od 1.1.2014  
 
Vedúca odboru informovala o diskutovaných na odbore zmenách druhov služieb poskytovaných 
jednotlivými ZSS :  
 

� DSS Jabloň – DSS + v priestoroch hájenky uvažovať o zriadení ZPB alebo DSS 
s prvkami DI 

� CSS Garden Humenné – bez zmeny druhov služieb  
Úloha: vypracovať analýzu rehabilitačného strediska  Z: riaditeľka CSS 

� ZpS a DSS Humenné – ZpS + DSS + ŠZ  
� DSS DÚHA Bardejov – bez zmeny druhu a foriem služby  
� DSS ALIA Bardejov – DSS + ŠZ so zameraním na organický psychosyndróm ťažkého 

stupňa 
� DSS Stropkov – jedno zo ZSS, ktoré bude odporúčané do eurofondov – plánované zmeny 

diskutované s riaditeľom (kmeňová budova – DSS alebo špecializované zariadenie 
zamerané na poruchy správania a so zvýšeným dohľadom; využitie terajších kapacít RhS 
a ÚT; monitorovanie možnosti poskytovania služby v iných priestoroch v Stropkove 
a blízkom okolí)   

�  ZpS a DSS Svidník – ZpS + DSS + ŠZ 
� DSS Legnava – zvážiť poskytovanie služby v špecializovanom zariadení 



� Domov pre seniorov Stará Ľubovňa – bez zmeny druhov služieb; zariadenie sa neustále 
transformuje, registrované nové druhy služieb 

� DSS Giraltovce – uvažovať o zmene útulku na domov na pol ceste 
� CSS Dúhový sen Kalinov -  registrácia ZPB v Kalinove a v Medzilaborciach (do ZPB 

v Medzilaborciach nebudú umiestňovaní terajší prijímatelia služby v DSS) 
� ZpS a DSS Medzilaborce – riaditeľ ospravedlnený – prípadné zmeny budú konzultované 

s riaditeľom 
� CSS Dúbrava – v roku 2013 registrovaná nová cieľová skupina v rámci špecializovaného 

zariadenia (organický psychosyndróm ťažkého stupňa) 
� ZpS a DSS Nová Sedlica  - zamerať sa na diagnostickú skladbu prijímateľov – uvažovať 

o zriadení ŠZ 
� CSS Zátišie Osadné – ZSS, ktoré je zapojené do DI procesu 
� DSS Ľubica – bez zmeny druhu a foriem služieb – ZSS, ktoré spĺňa všetky komunitné 

predpoklady 
� DSS Vranov nad Topľou – DSS – doriešiť ukončenie poskytovania služby v útulku – 

spĺňa komunitné predpoklady 
� ZpS a DSS Spišská Stará Ves -  ZpS + DSS + ŠZ 
� DSS Brezovička – bez zmeny druhov sociálnych služieb 
� DSS Sabinov – bez zmeny druhov sociálnych služieb 
� DSS Spišské Podhradie - – jedno zo ZSS, ktoré bude odporúčané do eurofondov – vedúca 

odboru ocenila iniciatívu riaditeľky ZSS v hľadaní nových priestorových možností 
poskytovania služby (dohoda s mesto Spišské Podhradie o možnosti využitia domčekov 
na poskytovanie služieb) 

� DSS Spišský Štvrtok – bez zmeny druhu služieb 
� CSS Ametyst Tovarné – ZSS prechádza transformáciou hneď od nástupu nového 

riaditeľa – vytvorenie nových druhov služieb v ZpB a ÚT, výmaz služby v ZNB 
v súvislosti so zmenou legislatívy 

� DSS „Slnečný dom“ Važecká Prešov – bez zmeny druhov služieb 
� CSS Clementia Ličartovce – uvažovať o možnosti využitia eurofondov 
� CSS Domov pod Tatrami Batizovce – ťažké podmienky – uvažovať o možnosti 

poskytovania služby v DSS čiastočne v iných priestoroch, výmaz ZNB v súvislosti so 
zmenou legislatívy a rozšírenie kapacity útulku 

� DSS Volgogradská Prešov - riaditeľka ospravedlnená – prípadné zmeny budú 
konzultované s riaditeľkou 
 
 

Vyplývajúca úloha č.15 
V súvislosti so zmenou legislatívy a podľa vyššie uvedeného zámeru pripraviť návrh na zmenu v 
predmete činnosti zariadenia sociálnych služieb (zmena druhov, príp. foriem poskytovaných 
služieb, požadované analýzy a dopady). Návrhy budú prejednané s vedúcou odboru v termíne od 
16.06.2014. Termín stretnutia oznámi odbor sociálny.   
T: 16.06.2014    Z: vybraní riaditelia ZSS 

 

K bodu 4. 
Informácie o podmienkach zápisu do registra  

 
Informovala PhDr.Poptrajanovski a Mgr.Kapustová  
 

- zmeny v druhoch, formách a mieste poskytovaných sociálnych služieb je potrebné 
zapísať do registra poskytovateľov 



- Mgr. Kapustová upozornila na ustanovenie § 64 ods. 9 zákona o sociálnych službách – 
poskytovateľ sociálnej služby, ktorý má záujem poskytovať iný druh sociálnej služby ako 
ten, ktorý už poskytuje alebo poskytovateľ, ktorý má záujem zmeniť miesto poskytovania 
sociálnej služby, je povinný podať žiadosť o zápis do registra podľa odsekov 1 až 8 a § 
63 (ako nový poskytovateľ s prílohami)   

- Legislatívne zmeny súvisiace so zápisom do registra účinné od 1.1.2014 – k zápisu je 
nevyhnutné doložiť: 

o opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti, obslužnej činnosti 
alebo ďalšej činnosti (venovať zvýšenú pozornosť najmä pri registrácii 
špecializovaného zariadenia!) 

o  kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ak sa má služba poskytovať 
v zariadení (skúma sa účel stavby) 

- odbor sociálny zašle ZSS žiadosť a zoznam povinných príloh  k zmene zapisovaných 
skutočností v registri 
 

K bodu 5. 
Rôzne 
 
PhDr. Poptrajanovski  

- požiadala riaditeľov ZSS, aby sa intenzívnejšie zapájali do práce odborných tímov 
v zariadení; v tejto súvislosti odbor sociálny zvažuje doplnenie pracovných náplní 
riaditeľov ZSS o povinnú priamu prácu s klientom v určenom rozsahu 

- požiadala riaditeľov o venovanie zvýšenej pozornosti agende pohľadávok, predovšetkým 
vývoju pohľadávok a práci s pohľadávkami v súlade so zásadami hospodárenia  

- požiadala riaditeľov o venovanie zvýšenej pozornosti predkladaným hláseniam o voľných 
miestach v ZSS 

- o informovala o predloženom zozname zmlúv, ku ktorým bude potrebné vyhotoviť 
dodatky v súvislosti s prechodom na štátnu pokladnicu; zmluvy MAGMA, ISPIN 
a VUCNET sú rámcové      

- informovala o pozitívnych ohlasoch na absolvované školenie riaditeľov a prebiehajúce 
školenie stredného manažmentu ZSS (garant PhDr. Varcholová)  

- informovala o ponuke Slovenskej sporiteľne (p. Gabriel Kováč) týkajúcej sa vedenia 
účtov klientov; v prípade kontaktovania ZSS vedúca odboru požiadala o ústretovosť 
a zvažovania výhodnosti ponuky 

- upozornila na dodržiavanie príslušných ustanovení Zákonníka práce pri organizačných 
zmenách v ZSS (oznamovacia povinnosť, prerokovanie so zástupcami zamestnancov ...) 

- upozornila na povinnosť ZSS vyplývajúcu s ustanovenia § 95 ods. 1 zákona o sociálnych 
službách na povinnosť poskytovateľa viesť evidenciu prijímateľov sociálnej služby 
s obsahom podľa § 94c ods.3 

- informovala o dotáciách v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti 
MPSVaR  
 
Vyplývajúca úloha č. 16 
Odboru sociálnemu predložiť krátku správu o tom, ako absolvované školenie ovplyvnilo 
prácu v zariadení sociálnych služieb (uviesť konkrétne zmeny v organizovaní práce 
s klientom, priamej práci s klientom a iné ).    

T: 30.06.2014    Z: riaditelia ZSS 
 

Vyplývajúca úloha č. 17 
Predložiť evidenciu prijímateľov sociálnych služieb v štruktúre podľa § 94c ods. 3 
zákona o sociálnych službách so stavom k 30.06.2014.  

T: 31.07.2014    Z: riaditelia ZSS 



 
K bodu 6. 
Diskusia  

- Ing. Kurnát upozornil na potrebu zmeny VZN o úhradách v súvislosti s platením úhrady 
za rehabilitačnú činnosť (navrhuje vypustiť úhradu) 

- PhDr. Poprajanovski informovala o liste riaditeľov ZSS predsedovi úradu týkajúcom sa 
práce vedúcej odboru vo vzťahu k ZSS   

 
 
 
 
    
Zapísala: Ing. Pavľučuková    Schválila: PhDr. Margita Poptrajanovski 

 
 
 
 
 
     
 


