
  
PREŠOVSKÝ    SAMOSPRÁVNY    KRAJ 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

 
Odbor sociálny 

  
__________________________________________________________ 

 
Z Á Z N A M 

z pracovného stretnutia štatutárnych zástupcov zariadení sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a zamestnancov odboru sociálneho Úradu 

Prešovského samosprávneho kraja 
konaného dňa 31.5.2013 v Malom Lipníku 

 
 
 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia úloh 
3. Informácia o monitoringu zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 

PSK 
4. Informácia o novele Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách v znení 

neskorších predpisov a proces deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb – 
PhDr. Margita Poptrajanovski 

5. Rôzne 
6. Diskusia 
7. Kvalita v sociálnych službách – PhDr. Judita Varcholová 
8. Záver    
 
Pracovné stretnutie začalo v Domove sociálnych služieb v Legnave (DSS v Legnave).  

príhovorom vedúcej odboru sociálneho Úradu Prešovského samosprávneho kraja  
PhDr. Margitou  Poptrajanovski, ktorá privítala všetkých prítomných. O histórii obce 
a Domove sociálnych služieb v Legnave prítomných krátko poinformovala riaditeľka 
zariadenia  Mgr. Gabriela Dzubinová.  

 
Pracovného stretnutia sa zúčastnili aj zamestnanci odboru sociálneho Úradu 

Prešovského samosprávneho kraja.   
 
K bodu 2. Kontrola plnenia úloh – PhDr. Margita Poptrajanovski 
 
Úloha: Podanie informácie odboru sociálnemu Úradu Prešovského samosprávneho kraja  
o priebehu vyučovacieho procesu v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktoré poskytujú 
služby deťom a mládeži. 
 
 
 



 2 

V rámci hodnotenia plnenia úlohy vedúca odboru sociálneho skonštatovala, že v ZSS 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je vzdelávaných 112 detí z toho: 

• Špeciálna základná škola vo variantoch A,B,C - 77 detí 
• Praktická škola (ako odborné učilište) 11 detí – CSS Garden Humenné, 6 detí - DSS 

Volgogradská Prešov a 14 - detí v DSS Giraltovce 
• Špeciálna materská škola 4 detí (CSS Garden) 

 
Úloha splnená. 
 
 
K bodu 3. Informácia o monitoringu zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK - PhDr. Margita Poptrajanovski 
 
PhDr. Margita Poptrajanovski: 
� informovala o vykonaní monitoringu zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK (ZSS) pracovníčkami oddelenia riadenia sociálnych zariadení Úradu PSK 
� informovala o výsledkoch vykonaného monitoringu, kladne zhodnotila kvalitatívny posun 

v niektorých ZSS od monitoringu v roku 2011 a kriticky zhodnotila zistené nedostatky 
� so zistenými výsledkami sa bude ďalej pracovať 
� každý riaditeľ zariadenia má možnosť podrobne sa oboznámiť s výsledkom monitoringu 

za svoje ZSS. 
 
K bodu 4. Informácia o novele Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách 
v znení neskorších predpisov a proces deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb - 
PhDr. Margita Poptrajanovski  
 
PhDr. Margita Poptrajanovski informovala o: 
� pripravovanej novele Zákona NR SR č.448/2008 Z. z.  o sociálnych službách v znení 

neskorších predpisov, ktorá je v legislatívnom procese. Upozornila aj na pripravovanú 
zmenu prílohy č. 2. Zákon bude v krátkom čase zverejnený na pripomienkovanie je 
potrebné tento proces sledovať.  

� plánovanom procese deinštitucionalizácie v zariadeniach sociálnych služieb, ktorý 
vychádza z Národného akčného plánu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú 
starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2012 – 2015 

� nominovaní, v súvislosti s realizáciou národného projektu „Podpora procesu 
deinštitucionalizácie a transformácie systému vzdelávania sociálnych služieb“(DI), 
pracovníkov odboru sociálneho, ktorí sa zúčastnia vzdelávania riadiacich pracovníkov 
a nominácii CSS Zátišie Osadné do pilotného projektu DI. 

 
K bodu 5. Rôzne -  PhDr. Margita Poptrajanovski  
 
Vyplývajúca úloha č.1 dňom 25. januára 2012 na základe usmernenia vedúcej odboru 
sociálneho Úradu PSK bolo ukončené zaraďovanie žiadostí o sociálnu službu do poradovníka 
čakateľov a bola zavedená jednotná centrálna evidencia žiadateľov o sociálnu službu. V 
súčasnosti je vedená za jednotlivé ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  na odbore 
sociálnom Úradu Prešovského samosprávneho kraja. ZSS preto nemôžu viesť samostatne 
svoju evidenciu (poradovníky). Tým sa zabezpečí podávanie správnych informácii 
žiadateľom. Údaje, ktoré potrebujú ZSS do vykazovania si musia vyžiadať z centrálnej 
evidencie.  
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 T: stály Z: riadite ľ ZSS 
 
Vyplývajúca úloha č.2 plán kontrol riaditeľa a vedúcich úsekov ZSS na rok 2013 zaslať na 
odbor sociálny Úradu PSK. 
 
 T: 07.06.2013 Z: riaditeľ ZSS 
 
Vyplývajúca úloha č.3 riaditeľovi a vedúcemu sociálneho úseku ZSS bude z odboru 
sociálneho Úradu PSK poslaná špecifikácia diagnóz. Na základe tejto špecifikácie ZSS urobí 
analýzu prijímateľov sociálnej služby. Spracovaný prehľad pošle na odbor sociálny. 
 
 T: 30.06.2013 Z: riaditeľ ZSS 
 
Vyplývajúca úloha č.4 všetci zamestnanci ZSS sú povinní sa riadiť aj platnými  smernicami. 
Link na aktuálne dokumenty platné pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK bude 
zo strany odboru doručený riaditeľom ZSS. Riaditelia sú povinní oboznámiť s nimi všetkých 
zamestnancov svojho zariadenia a upozorniť ich na ich dodržiavanie. 
 
 T: stály Z: Ing. Jana Kandráčová 
  Z: riadite ľ ZSS  
 
Vyplývajúca úloha č.5 zo stanoviska Ministerstva financií SR k nejasnostiam, ktoré sa 
vyskytli pri aplikácii zákona 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov vo veci 
„nadobúdania majetku do vlastníctva VÚC a správy vlastnou činnosťou správcu“ 
rozpočtovými organizáciami vyplýva, že nadobúdanie majetku do vlastníctva VÚC a správy 
vlastnou činnosťou správcu sa aj u rozpočtových organizácii (nielen príspevkových) považuje 
nadobudnutie majetku kúpou z finančných prostriedkov, ktoré jej vyčlenil zriaďovateľ. Tento 
majetok už zriaďovateľ nemusí zveriť správcovi do správy zmluvou. Stanovisko bude poslané 
ZSS. 
 
 T: stály Z: Ing. Jana Kandráčová 
 
Vyplývajúca úloha č.6  odbor sociálny Úradu PSK si urobil analýzu sociálnych pracovníkov 
v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Z analýzy vyplýva nepomer ich počtu 
v jednotlivých zariadeniach. Znovu budeme postupne prehodnocovať súčasne platné 
organizačné štruktúry aj s ohľadom na pripravované zmeny v Zákone NR SR č. 448/2008             
Z. z.  o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a výsledky monitoringu, z ktorých 
oblasť sociálnej práce s prijímateľom v ZSS vyšla najslabšia. Riaditeľ ZSS je povinný 
prehodnotiť počty sociálnych pracovníkov vo svojom zariadení a zabezpečiť ich dostatočný 
počet na zabezpečenie úloh, ktoré mu zo zákona vyplývajú. 

Informáciu o každom voľnom pracovnom mieste je ZSS povinné aktuálne písomne 
nahlásiť odboru sociálnemu Úradu PSK. 

 
 T:  stály Z: riadite ľ ZSS 
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Vyplývajúca úloha č.7 pracovné doby zamestnancov v ZSS v členení podľa pracovných 
zaradení zamestnancov nahlásiť oddeleniu riadenia sociálnych zariadení. 
 
 T: 07.06.2013 Z: riaditeľ ZSS 
 
Vyplývajúca úloha č.8  Pravidelne zasielať tabuľku na vykazovanie neuhradených výdavkov 
po lehote splatnosti, ktorá už bola doručená do jednotlivých ZSS.  
 
 T:  stály Z: riadite ľ ZSS 
  ekonóm ZSS 
 
 
Vyplývajúca úloha č.9  každé ZSS spracuje Koncepciu rozvoja zariadenia, v ktorej obsahom 
budú aj zámery v oblasti zvyšovania kvality sociálnych služieb z pohľadu plánovania v tejto 
oblasti (krátkodobé, strednodobé a dlhodobé zámery). 
 
 T: do 30.10.2013 Z: riaditeľ ZSS 
 
 
Vyplývajúca úloha č.10  
služobná cesta riaditeľa ZSS: platí Príkazný list predsedu PSK č. 7 zo dňa 9.6.2009, správu zo 
zahraničných pracovných ciest je  potrebné zasielať na odbor, je podkladom  k vyhodnoteniu 
cezhraničnej spolupráce 
čerpanie dovolenky riaditeľa ZSS: riaditeľ dovolenkový lístok pošle e-mailom pani Švajkovej, 
ktorá potvrdí schválenie dovolenky. Riaditeľ ZSS môže čerpať dovolenku až po schválení 
vedúcou sociálneho odboru Úradu PSK 
mesačnú evidenciu dochádzky je povinný predložiť riaditeľ ZSS na schválenie vedúcej odboru 
sociálneho Úradu PSK do 4. dňa nasledujúceho mesiaca. 

 
 T: stály Z: riadite ľ ZSS 
 

 
Vyplývajúca úloha č.11 každé ZSS spracuje krátku prezentáciu v PowerPoint tak, aby ho čo 
najviac charakterizovala (história až súčasnosť). 
 
 T: do 31.08.2013 Z: riaditeľ ZSS 
 
  
K bodu 6. Diskusia 
 
Krátke diskusie prebehli k jednotlivým bodom programu. 
 
 
K bodu 7. Kvalita v sociálnych službách – PhDr. Judita Varcholová 
 
PhDr. Judita Varcholová 

 
� vo svojom príspevku sa zamerala na nové prístupy v nazeraní na prijímateľa sociálnych 

služieb v nadväznosti na pripravované legislatívne zmeny a plánovanú zmenu prechodu 
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z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb                                 
t.j. deinštitucionalizáciu ZSS 

� k prednesenej problematike prebehla krátka diskusia 
 
 
K bodu 8. Záver 
 

 PhDr. Margita Poptrajanovski poďakovala prítomným za účasť a pracovné stretnutie 
ukončila. 
 
 
 
Zapísala: Ing. Jana Kandráčová 
 
 Mgr. Martina Sotáková  
 
  Schválila: PhDr. Margita Poptrajanovski 
 
 
 


