PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Odbor sociálny

ZÁZNAM
z pracovného stretnutia štatutárnych zástupcov zariadení sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
konaného v dňoch 26. – 27. júna 2012 v Medzilaborciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
26. jún 2012
1. Otvorenie – PhDr. Margita Ďörďová, vedúca odboru sociálneho Úradu PSK
2. Informácia o VZN PSK o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení
úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových
strediskách, spojená so zmenou úhrady v zariadeniach sociálnych služieb od
01.07.2012.
3. Krídla túžby 2012
4. Novela zákona o sociálnych službách, odmeňovanie zamestnancov v zariadeniach
MPSVaR
soc.
služieb,
prevádzka
v zariadeniach
soc.
služieb
–
(Ing. Mgr. Viera Filipová, PhDr. Magdaléna Salančíková)
5. Informácia o vykonaných
pracovných zahraničných cestách riaditeľov ZSS
v 1.polroku 2012 v Pardubickom kraji (Ing. Mucha, Ing. Krivoňák, Ing. Ďuricová,
Mgr. Sabol, PhDr. Ondrišová)
6. Informácia o Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM v Prešove – Ing. Jozef
Polačko, Doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
7. Komplexné riešenie hygieny Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o. – Ing. Radovan
Rončák
8. Diskusia
27. jún 2012
1. Štandardy kvality v zariadeniach sociálnych služieb - SCA Hygiene Products
Slovakia, spol. s.r.o. (PaedDr. Miroslav Mandelík, Mgr. Henrieta Ibosová)
2. Nedostatky pri poskytovaní sociálnych služieb – MPSV a R ( PhDr. Mária Košutová )
3. Zdravotná starostlivosť v zariadeniach soc. služieb - SCA Hygiene Products Slovakia,
spol. s.r.o. (Mgr. Henrieta Ibosová)
4. Záver

26. jún 2012

V úvode prítomných privítala vedúca oddelenia registrácie a posudkových činností
Odboru sociálneho Úradu PSK Ing. Tatiana Pavľučuková a ospravedlnila vedúcu Odboru
sociálneho Úradu PSK PhDr. Margitu Ďörďovú za jej neprítomnosť v úvode pracovného
stretnutia.
Pracovnej porady sa zúčastnili aj zástupcovia MPSV a R SR Ing. Mgr. Viera
Filipová, PhDr. Magdaléna Salančíková (prvý deň) a PhDr. Mária Košutová, JUDr. Emília
Gajdošíková, PhDr. Pavel Páleník, PhDr. Vanda Smetanová (druhý deň).
Kontrola plnenia úloh – Ing. Pavľučuková :
SPLNENÁ ÚLOHA: 1/2012, 7.2, 2.5, 2/2012, 3/2012, 4/2012, 5/2012, 6/2012, 7/2012,
8/2012, 9/2012, 10/2012

ÚLOHA STÁLA:
Úloha číslo 1.11 - V rámci hodnotenia plnenia úlohy vedúca odboru vyzvala riaditeľov ZSS,
aby zodpovední zamestnanci ZSS, predovšetkým sociálni pracovníci, dôsledne zvažovali
poskytovanie informácií žiadateľom o sociálne služby (resp. ich rodinným príslušníkom)
o možnosti bezodkladného zabezpečenia poskytovania sociálnej služby alebo
uprednostnenom poskytovaní sociálnej služby na základe rozhodnutia odboru sociálneho Ú
PSK). Nedôsledné plnenie tejto úlohy má za následok časté sťažnosti na nedodržanie poradia
v poradovníku čakateľov pri začatí poskytovania sociálnej služby.
Úloha číslo 1.12 - Naďalej platia poradovníky (do 31.12.2012) – o zaradení do poradovníka
zariadenie sociálnych služieb vydáva rozhodnutie.
Úloha číslo 1.13 - Pri nákupe nových služobných motorových vozidiel zabezpečiť, aby v
technickom preukaze ako vlastník bol uvedený Prešovský samosprávny kraj a ako držiteľ
vozidla – zariadenie sociálnych služieb.
Úloha číslo 1.14 - Pri prebytočnom nehnuteľnom majetku postupovať v zmysle schválených
zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.
Úloha číslo 2.6 - Nakladanie s pohľadávkami
Úloha číslo 2.7 - Zariadenie sociálnych služieb vypracuje podmienky kvality poskytovanej
sociálnej služby, ktoré budú obsahovať postupy a pravidlá pre neho vhodné v termíne do
31.októbra 2011. Štruktúra štandardov je daná zákonom o sociálnych službách.
S podmienkami je nevyhnutné oboznámiť prijímateľov sociálnej služby (primerane stavu
prijímateľa) a taktiež zamestnancov. Následne na úrovni odboru sociálneho budú vytvorené
skupiny ZSS, ktoré sa spracovanými štandardami kvality budú zaoberať podrobnejšie.
Úloha číslo 2.12 – znižovanie kapacity, resp. úpravu kapacity určenú pre jednotlivý druh
sociálnej služby konzultovať s vedúcou odboru sociálneho.
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Úloha číslo 6.1 - Prehľad o pohľadávkach zasielať odboru sociálnemu v elektronickej podobe
na predpísanom tlačive – Sumárny prehľad stavu pohľadávok – rozpočtové organizácie vždy
do 15.1. bežného roka (so stavom k 31.12. predchádzajúceho roka) a do 15.07. bežného roka
(so stavom k 30.06. bežného roka)
Úloha číslo 6.2 - Dbať na správny výpočet úhrady za poskytované sociálne služby v súlade so
zákonom o sociálnych službách a platným VZN PSK č. 21/2010
Úloha číslo 7.1 - Dbať na pravidelné zasielanie monitoringu stavu prijímateľov sociálnej
služby, vrátane FO vedených a vyzvaných z poradovníka
Úloha číslo 7.3 - V súvislosti so zvýšeným počtom anonymných sťažností riaditeľ ZSS je
povinný, na požiadanie odboru sociálneho, vyjadriť sa aj k skutočnostiam uvedeným v
anonymnej sťažnosti.

K úlohe 3-7/2012 Ing. Pavľučuková
Vyplývajúca úloha: 11/2012
Zaslať informáciu o počte sestier odmeňovaných podľa zákona č.553/2003 Z. z. a zákona č.
62/2012 Z. z. (aj s uvedením prípadných úväzkov) na adresu monika.fuchsova@vucpo.sk.
T: 03.07.2012
Z: štatutárny zástupca ZSS

K plneniu úlohy 6.1. Mgr. Sotáková
Prehľady o pohľadávkach
martina.sotakova@vucpo.sk

zasielať

v stanovenom

termíne

na

mailovú

adresu

K úlohe 10/212 Ing. Pavľučuková:
ZMENA: poverení zamestnanci ZSS na zabezpečovanie sociálnej posudkovej činnosti
vypĺňajú záznam zo sociálnej posudkovej činnosti – sociálny posudok vypracováva
zamestnanec Odboru sociálneho U PSK.
Záznam zo sociálnej posudkovej činnosti musí byť vyhotovený precízne, dôsledne a čitateľne.
Dôvodom zmeny v zabezpečovaní sociálnej posudkovej činnosti je snaha odbremeniť
sociálnych pracovníkov ZSS a vytvoriť tak väčší priestor pre prácu s prijímateľmi sociálnych
služieb.
Ing. Pavľučuková požiadala o úzku spoluprácu pri zabezpečovaní sociálnej posudkovej
činnosti a dodržiavanie 7 dňovej dohodnutej lehoty na spracovanie záznamu zo sociálnej
posudkovej činnosti.
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K bodu 2. – Informácia o VZN PSK o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení
úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových
strediskách spojená so zmenou úhrady v zariadeniach sociálnych služieb od 01.07.2012 – Ing.
Pavľučuková


Zastupiteľstvo PSK uznesením č. 344/2012 zo dňa 19.06.2012 schválilo VZN PSK č.
28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení úhrady, spôsobe jej
určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK



účinnosť VZN PSK č. 28/2012 – 1.január 2013



do 31.12.2012 úhrada za poskytované sociálne služby sa určuje v súlade s VZN PSK
č. 21/2010



suma úhrady za poskytované sociálne služby v ZSS a v zariadeniach SPO detí
a sociálnej kurately sa v súlade s článkom 11 VZN PSK č. 21/2010 upraví vždy
k 1.júlu kalendárneho roka o zmenu cenovej hladiny, ktorú udáva miera inflácie
vyhlásená ŠÚ SR za predchádzajúci rok (miera inflácie, meraná indexom
spotrebiteľských cien, dosiahla v roku 2011 oproti predchádzajúcemu roku v priemere
3,9%).



riaditeľom ZSS bolo zaslané na ich mailové adresy oznámenie o úprave úhrady za
poskytované sociálne služby v ZSS a vykonávané opatrenia v krízovom stredisku od
1.7.2012; originál oznámenia o úprave bol v priebehu pracovného stretnutia
odovzdaný riaditeľom ZSS; oznámenie je tiež zverejnené na webovej stránke odboru
sociálneho Ú PSK



určená mesačná úhrada nesmie prekročiť 3,9% úhrady určenej k 30.06.2012.
V prípade, ak celková úhrada presiahne 3,9% úhrady stanovenej k 30.06. 2012 (napr.
v zariadení podporovaného bývania), znižuje sa úhrada za ubytovanie.



obdobným spôsobom sa postupuje u novoprijatých prijímateľov sociálnych služieb od
1.júla 2012



úhrada určená za poskytované sociálne služby v zariadeniach na zabezpečenie
nevyhnutných základných potrieb (útulok, domov na pol ceste a zariadenie núdzového
bývania) sa nemení.

K bodu 3. – Krídla túžby 2012 – Mgr. Sotáková
Mgr. Sotáková informovala o:



zmene termínu 2. ročníka regionálnej súťaže v sociálnych službách Krídla túžby,
ktorý organizuje Prešovský samosprávny kraj pod záštitou predsedu PSK MUDr.
Petra Chudíka v Divadle Jonáša Záborského v Prešove dňa 18.10.2012 o 15.00 hod.
poďakovala všetkým regionálnym organizátorom za dôstojnú prípravu lokálnych kôl
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všetky nahrávky na CD nosičoch z regionálnych kôl, doručiť na Odbor sociálny
Úradu PSK v termíne do 10.07.2012
upozornila riaditeľov na možnosť podať návrhy na ocenenie v jednotlivých
kategóriách poskytovateľ, zamestnanec a prijímateľ v súlade s vyhlásenou výzvou,
informácie sú prístupné na webovom sídle PSK www.vucpo.sk v termíne do 30.júna
2012
všetky organizačné veci týkajúce sa koncertu v DJZ budú v mesiaci september
upresnené Odborom sociálnym Ú radu PSK

K bodu 4. – Novela zákona o sociálnych službách, odmeňovanie zamestnancov
v zariadeniach sociálnych služieb, prevádzka v zariadeniach soc. služieb – MPSVaR
(Ing. Mgr. Viera Filipová, PhDr. Magdaléna Salančíková)

Ing. Mgr. Viera Filipová, PhDr. Magdaléna Salančíková informovali o :
 novele zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, NR SR schválila návrh zákona
aktuálne legislatívne zmeny
do druhého čítania dňa 27.06.2012, sledovať
v sociálnych službách,
Aktuálna informácia o zmene zákona č. 448/2008 Z.z.- zmena zákona je súčasťou
schváleného zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (návrh poslanca Richarda
Rašiho) dňa 20.06.2012
 zatrieďovaní zamestnancov v zmysle § 84, ods. 16 zákona o sociálnych službách
konkrétne
Inštruktor sociálnej rehabilitácie je :
a) sociálny pracovník (Bc. alebo Mgr. – odbor sociálna práca) alebo
b) fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním, ktorá absolvovala akreditovaný vzdelávací
kurz v oblasti sociálnej rehabilitácie v rozsahu 150 hodín
Nakoľko na túto činnosť neexistuje analytický list popis pracovnej činnosti, do opisu
pracovnej činnosti sociálneho pracovníka zahrnúť:
 participáciu na začlenení klienta do sociálneho života,
 výkon sociálnej rehabilitácie ako nácviku potrebných zručností, ktoré smerujú
k dosiahnutiu samostatnosti a sebestačnosti v maximálne možnej miere s ohľadom na
zdravotné postihnutie klienta,
 v rámci sociálnej rehabilitácie dosiahnuť čo najvyšší stupeň spoločenskej integrácie
klienta,
 v rámci sociálnej rehabilitácie vykonávať s klientom nácvik sebaobsluhy, špeciálnych
komunikačných zručností, používania kompenzačných pomôcok, priestorovej
orientácie a samostatného pohybu, sociálnej komunikácie


dotáciách na podporu rozvoja sociálnej oblasti v pôsobnosti rozpočtovej kapitoly,
ktoré sú
MPSVR SR poskytované v súlade so zákonom č. 544/2010
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Z. z. o dotáciách, bližšie informácie (www.employment.gov.sk) v časti poskytovanie
dotácii, (pri havarijných stavoch dôležitá - revízia, revízna pečiatka, pri žiadosti o
osobné automobily klásť dôraz na integráciu prijímateľov sociálnej služby, pri
rekonštrukciách je dôležité poukázať na prvky bezbariérovosti, žiadosti viac upriamiť
aj na exteriérové vybavenia, vybavenia ergoterapeutických miestností)
K bodu 5. – Informácia o vykonaných pracovných zahraničných cestách riaditeľov ZSS
v 1.polroku 2012 v Pardubickom kraji (Ing. Mucha, Ing. Krivoňák, Ing. Ďuricová, Mgr.
Sabol, PhDr. Ondrišová)

Ing. Mucha, Ing. Krivoňák, Ing. Ďuricová, Mgr. Sabol, PhDr. Ondrišová informovali o:
-

-

vykonaných zahraničných pracovných cestách, ktoré boli uskutočnené v I. polroku
roka 2012 na základe spolupráce jednotlivých zariadení sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK s Pardubickým krajom na základe Vykonávacieho
protokolu vzájomnej spolupráce s Pardubickým krajom za rok 2012
riaditelia zariadení informovali o fungovaní zariadení sociálnych služieb
v Pardubickom kraji, o vzájomnom prínose, inováciách v poskytovaní sociálnych
služieb

K bodu 6. – Informácia o Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM v Prešove – Ing.
Jozef Polačko, Doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.

Ing. Jozef Polačko, Doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD. informovali o:
 o možnostiach, výhodách a ďalšom uplatnení
medzinárodného podnikania ISM v Prešove

v štúdiu

na

Vysokej

škole

K bodu 7. – Komplexné riešenie hygieny Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o. – Ing.
Radovan Rončák

Ing. Radovan Rončák zástupca Haglaitner Hygiene Slovensko, s.r.o. informoval a:
-

predstavil produkty inovatívnej hygieny, dávkovacie systémy pre hygienu rúk,
a ďalšie produkty pre hygienu kuchyne, pranie bielizne, udržiavanie hygieny
vnútorných objektov – čistiace systémy pre udržanie starostlivosti o podlahové
krytiny a vnútorné krytiny, možné využiť v zariadeniach sociálnych služieb
(kontakt: Ing Radovan Rončák, email: roncak@haglaitner.com, č. m. 0905 328 986)

K bodu 8. – Diskusia
Krátke diskusie prebehli k jednotlivým bodom programu
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27. jún 2012

K bodu 1. – Štandardy kvality v zariadeniach sociálnych služieb - SCA Hygiene Products
Slovakia, spol. s.r.o. (PaedDr. Miroslav Mandelík, Mgr. Henrieta Ibosová)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Henrieta Ibosová SCA Hygiene Products Slovakia, spol. s.r.o. informovala o:
 zavádzaní štandardov kvality v zariadeniach sociálnych služieb, konkrétne DSS
Jasmina, Rožňava ( priložená prezentácia)

K bodu 2. – Nedostatky pri poskytovaní sociálnych služieb – MPSVaR (PhDr. Mária
Košutová)
PhDr. Mária Košutová MPSV a R informovala o:



základných nedostatkoch pri poskytovaní sociálnych služieb ovplyvňujúcich ich
kvalitu
príkladoch z praxe pri vykonávaní dohľadu podľa §98 zákona NR SR č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ( priložená prezentácia)

K bodu 3. – Zdravotná starostlivosť v zariadeniach soc. služieb - SCA Hygiene Products
Slovakia, spol. s.r.o. (Mgr. Henrieta Ibosová)
Mgr. Henrieta Ibosová SCA Hygiene Products Slovakia, spol. s.r.o. informovala o:


zdravotnej starostlivosti v zariadeniach soc. služieb ( priložená prezentácia)

K bodu 4. – Záver
PhDr. Margita Ďörďová poďakovala prítomným za účasť a poradu ukončila.

Zapísala: Mgr. Sotáková
Ing. Pavľučuková

Schválila: PhDr. Margita Ďörďová
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