
                                          PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

 Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
 

Odbor sociálnych vecí a rodiny 

 

 
 

ZÁZNAM 
z pracovného stretnutia riaditeľov krízových stredísk  

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK konanej dňa 20.06.2018   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program:  
 

1. Otvorenie  
2. Informácie o novele zákona č. 305/2005 Z. z. o SPOD a SK 
3. Analýza krízových stredísk  
4. Návrh zmeny poskytovaných služieb od 01.01.2019 v krízových strediskách 
5. Záver  

 
 
 
K bodu 1: 

 
Pracovné stretnutie otvoril Ing. Pavel Slaninka, vedúci Odboru sociálnych vecí a rodiny 

Úradu Prešovského samosprávneho kraja,  všetkých prítomných srdečne privítal.  
 
 

K bodu 2: 
 
V úvode Ing. Slaninka prítomných informoval o účinnosti zmeny znenia zákona č. 

305/2005 Z. z. o SPO a SK od 01.04.2018. 
V zmysle jeho ustanovení sa zariadenia na výkon opatrení SPO a SK  zriaďujú ako 

Centrá pre deti a rodiny. Centrum môže zriadiť aj vyšší územný celok, avšak nevykonáva 
pobytové opatrenia súdu, ani ambulantné výchovné opatrenia.   

Prešovskému samosprávnemu kraju je na rok 2018 poskytovaný finančný príspevok na 
výkon rozhodnutí súdu a pokiaľ od 01.01.2019 nebude vykonávať opatrenia SPO a SK v centre, 
do 15.11.2018 je povinný túto skutočnosť oznámiť Ústrediu PSV a R SR. Vyžiadaním ústredia 
takúto informáciu je potrebné predbežne podať do 30.06.2018. 

Na základe predmetných skutočností boli krízové strediská v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK vyzvaní k analýze terajšieho stavu a spracovaniu predbežných návrhov ďalšieho pôsobenia.  
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K bodu 3 a bodu 4: 
 
 

Riaditelia krízových stredísk jednotlivo prezentovali súčasnú situáciu a predbežné 
návrhy: 
 
Ing. Mucha, Krízové stredisko Stará Ľubovňa: 
  

Krízové stredisko má kapacitu 10 miest, finančný príspevok z ústredia je poskytovaný pre 
5 detí. K 24. týždňu roka 2018 je obsadenosť zariadenia 3 miesta na základe rozhodnutia súdu. 
V nedávnej minulosti ukončilo pobyt 7 detí, umiestnené neboli žiadne deti, je preto predpoklad, 
že v súvislosti so znením zákona tak do 31.12.2018 už nebude zazmluvnená kapacita naplnená. 

Vzhľadom na zmeny právnej normy nebude možné zabezpečiť využiteľnosť Centra pre 
deti a rodiny a činnosť krízového strediská navrhuje ukončiť. 

Zároveň na základe analýzy potrieb poskytovania služieb nebol zaznamenaný záujem zo 
strany okolia o prípadný iný druh sociálnej služby. Nehnuteľný majetok krízového strediska 
Domov pre seniorov aj vzhľadom na svoju cieľovú skupinu prijímateľov sociálnej služby nebude 
potrebovať, má však informáciu o záujme DSS v Legnave, ktorý by mohol objekt využiť na 
zvýšenie kvality svojich služieb.  

Domov pre seniorov má v krízovom stredisku podľa organizačnej štruktúry 9 
zamestnancov. Je predpoklad ukončenia pracovno-právnych vzťahov zamestnancov 
s vyplatením odstupného, resp. ich ďalšie pôsobenie v domove je možné úpravou organizačnej 
štruktúry a najmä prejavením ich záujmu.     
 
 
Mgr. Daniela Pichnarčíková, Krízové stredisko Kežmarok:  

 
Krízové stredisko má kapacitu 14 miest, finančný príspevok z ústredia je poskytovaný pre 

7 detí. K 24. týždňu roka 2018 je obsadenosť zariadenia 11 miest na základe rozhodnutia súdu. 
V súvislosti so znením zákona o SPO a SK je najvhodnejším riešením ukončiť 

k 31.12.2018 činnosť krízového strediska a predmetné priestory využiť na zriadenie nového 
druhu sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, kde by bolo možné umiestniť 
prijímateľov z pobytovej formy domova sociálnych služieb, schopných viesť samostatný život 
pod dohľadom, čím by sa naplnila i požiadavka na plochu izby ubytovacích zariadení sociálnych 
služieb.  

Centrum sociálnych služieb Kežmarok má v krízovom stredisku podľa organizačnej 
štruktúry 10 zamestnancov. 4 zamestnanci majú uzatvorené pracovné zmluvy na dobu určitú, t.j. 
jeden zamestnanec do 11/2018 a ďalší traja do 1/2019. Ostatní 5 zamestnanci by sa uplatnili 
v zariadení podporovaného bývania.  

 
 
MVDr. Anna Suchá, Krízové stredisko Prešov:   

 
Krízové stredisko má kapacitu 14 miest, finančný príspevok z ústredia je poskytovaný pre 

7 detí. K 24. týždňu roka 2018 je obsadenosť zariadenia 13 miest na základe rozhodnutia súdu. 
Činnosť krízového strediska navrhuje taktiež ukončiť k 31.12.2018 a v priestoroch 

zriadiť nový druh sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania. Vzhľadom na lokalitu 
v historickom centre mesta je riešenie bezbariérovosti komplikované, najmä po predbežnej 
komunikácii s pamiatkovým úradom.  

Centrum sociálnych služieb Slnečný dom má podľa organizačnej štruktúry v krízovom 
stredisku 10,5 zamestnancov, z toho 1 psychológ, poskytujúci zároveň samostatne služby 
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špecializovaného poradenstva na základe udelenej akreditácie. V prípade organizačných zmien je 
predpokladaná výška odstupného v sume 25 000 €.  

 
 

Ing. Jana Kulanová, Krízové stredisko Humenné:   
 
Krízové stredisko má kapacitu 14 miest, finančný príspevok z ústredia je poskytovaný pre 

7 detí. K 24. týždňu roka 2018 je obsadenosť zariadenia 14 miest na základe rozhodnutia súdu. 
Krízové stredisko poskytuje služby na poschodí rodinného domu s prístavbou do dvora. 

Prízemie slúži na poskytovanie sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku s kapacitou 14 
ambulantnou formou. V Humennom a okolí vzrástol dopyt po sociálnej službe v rehabilitačnom 
stredisku, nakoľko pribúdajú absolventi špeciálnych základných škôl a učilišťa pre mládež so 
špeciálnymi potrebami, ktorým nie je ponúknutá adekvátna forma ďalšej sebarealizácie. Mladí 
ľudia tak zostávajú v domácom prostredí. Kapacita rehabilitačného strediska neumožňuje 
uspokojiť reálny záujem.  

Z uvedeného dôvodu preto navrhuje činnosť krízového strediska k 31.12.2018 ukončiť 
a v priestoroch zvýšiť kapacitu rehabilitačného strediska na počet miest 25.  

Centrum sociálnych služieb GARDEN má podľa organizačnej štruktúry v krízovom 
stredisku 9 zamestnancov. Zrušením krízového strediska bude potrebné vyplatiť odstupné 5 
zamestnancom v sume 13 500 € a ostatní 4 pracovníci by sa uplatnili v novej organizačnej 
štruktúre rozšíreného rehabilitačného strediska.  

 
PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel, PhD., Krízové stredisko Snina:   

 
Krízové stredisko má kapacitu 10 miest, finančný príspevok z ústredia je poskytovaný pre 

5 detí. K 24. týždňu roka 2018 je obsadenosť zariadenia 7 miest na základe rozhodnutia súdu. 
Krízové stredisko sa nachádza na poschodí rekonštruovaného objektu. Prízemie slúži na 

poskytovanie sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku ambulantnou formou s kapacitou 12 
miest. Objekt má 3 samostatné vchody, prešiel postupnou rekonštrukciou, počas ktorej už bol 
predpoklad zmeny poskytovanej služby z dôvodu ukončenia činnosti krízového strediska.  

Navrhuje zriadiť sociálnu službu celoročnou pobytovou formou v zariadení 
podporovaného bývania s kapacitou 6 miest, kde by bolo možné umiestniť prijímateľov 
z pobytovej formy Domova sociálnych služieb v Osadnom, schopných viesť samostatný život 
pod dohľadom, čím by sa naplnila i požiadavka na plochu izby ubytovacích zariadení sociálnych 
služieb.  

Zariadenie bolo zapojené do pilotného projektu deinštitucionalizácie a transformácie 
systému sociálnych služieb, na základe čoho je v súčasnosti pripravených 11 prijímateľov 
sociálnej služby viesť samostatný život pod dohľadom.   

Centrum sociálnych služieb Zátišie má podľa organizačnej štruktúry v krízovom 
stredisku 9,7 zamestnancov, z toho 1 zamestnanec poskytuje zároveň služby špecializovaného 
poradenstva na základe udelenej akreditácie. Zrušením krízového strediska je reálne ukončenie 
pracovného pomeru 3 zamestnancov v dôchodkovom veku, ostatní pracovníci sa môžu uplatniť 
v organizačnej štruktúre zariadenia podporovaného bývania.   

 
 
PhDr. Silvia Kmecová, Krízové stredisko Vranov n/T:     
 

Nezúčastnila sa pracovného stretnutia z dôvodu iných pracovných povinností. Na základe 
zaslanej písomnej informácie je možné konštatovať, že najvhodnejším riešením je ukončenie 
činnosti krízového strediska k 31.12.2018 a v priestoroch zriadiť napr. praktickú školu pre 
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klientov DSS pod správou zariadenia. Ďalšou alternatívou je zriadenie nízkoprahovej sociálnej 
služby pre deti a rodinu, príp. zariadenia núdzového bývania. 

Domov sociálnych služieb vo Vranove n/T  má podľa organizačnej štruktúry v krízovom 
stredisku 9 zamestnancov, z toho 2 zamestnanci majú uzatvorené pracovné zmluvy na dobu 
určitú do 31.12.2018, pre ostatných 7 by v prípade vyplatenia odstupného bola potrebná suma 
11 500 €, pričom 5 000 € je možné použiť priamo z rozpočtu DSS.  

V súčasnosti má krízové stredisko kapacitu 10 miest, finančný príspevok z ústredia je 
poskytovaný pre 5 detí. K 24. týždňu roka 2018 je obsadenosť zariadenia 4 miesta na základe 
rozhodnutia súdu. 

 
 
 
Záver: 
 
Ing. Slaninka upozornil na:   

- vysporiadanie pracovnoprávnych vzťahov v organizačných štruktúrach krízových 
stredísk, ako aj pracovné miesta financované Úradmi práce sociálnych veci a rodiny cez 
projekty na vytváranie pracovných miest pokiaľ také v krízových strediskách bežia a sú 
aktuálne, 

- dôsledné  rokovania s pamiatkovým úradom resp. inými príslušnými úradmi, 
- dodržiavanie vyhlášky MZ SR č.210/2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška                  

MZ SR č.259/2008 Z. z. o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych 
požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia,  

- v prípade vzniku nových druhov sociálnych služieb na dodržiavanie podmienok kvality 
poskytovanej sociálnej služby  podľa prílohy č.2 písm. A zákona o sociálnych službách. 

 
V závere pracovného stretnutia Ing. Pavel Slaninka, vedúci Odboru sociálnych vecí 

a rodiny Úradu Prešovského samosprávneho kraja poďakoval prítomným za účasť a pracovné 
stretnutie ukončil. 

 
 
 
 

Zapísala:  PhDr. Sylvia Dugasová 
  PhDr. Martina Sotáková                           
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Ing. Pavel Slaninka 

                                                          vedúci Odboru sociálnych vecí a rodiny  
                                                                                             


