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N Á V R H 
n a    u z n e s e n i e   Z   P S K:  

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s Čl. IV bod 1 písm. b) 

Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 20/2010 o podmienkach 
poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe 
alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej  ochrany detí a sociálnej kurately na území 
Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení.  
 
s ch v a ľ u j e  
 
finančný príspevok na rok 2020 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately v platnom znení v celkovej výške 123 600,- € pre tieto subjekty:  
  
 

1. Trojlístok, n. o. Prešov  VO  3 vykonávatelia           31 500,- € 
 

2. Mesto Prešov     VO  2 vykonávatelia  18 600,- € 
 

3. Mesto Medzilaborce   VO  1 vykonávateľ   10 500,- €  
 

4. Návrat o. z., Bratislava  VO  2 vykonávatelia  21 000,- € 
 
5. Človek v ohrození, n. o.  VO   2 vykonávatelia   21 000,- € 
 
6. Spoločnosť priateľov detí  VO   2 vykonávatelia   21 000,- € 

z detských domovov Úsmev  
ako dar, o. z., Bratislava 

 
 
SPOLU:                 12 vykonávateľov opatrení    123 600,- €  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

 
Všeobecné záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 20/2010 (ďalej len 

„VZN č. 20/2010“ a ,,PSK“) o podmienkach poskytovania finančného príspevku 
akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v platnom znení, upravuje 
podmienky poskytovania finančného príspevku obci, akreditovanému subjektu, ktorý nie je 
centrom, právnickej osobe alebo fyzickej osobe (ďalej len ,,oprávnený žiadateľ“), ktorá 
vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len ,,vykonávanie 
opatrení“) na území PSK.  

PSK poskytne oprávnenému žiadateľovi finančný príspevok na vykonávanie opatrení 
maximálne do výšky 10 500,- € pre vykonávateľa opatrení na jeden kalendárny rok.  
 

Podmienky poskytnutia finančného príspevku oprávnenému žiadateľovi v súlade s Čl. 
II VZN č. 20/2010: 

a) oprávnený žiadateľ doručil písomnú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 
pre kalendárny rok 2020 do 31.júla 2019, 

b) písomná žiadosť mala predpísané formálne náležitosti, jej súčasťou bol projekt 
v predpísanej štruktúre  podľa prílohy č. 1 k VZN č. 20/2010,  

c) vykonávanie opatrení na území PSK chýba alebo je nedostatkové, 
d) vykonávanie opatrení, na ktoré oprávnený žiadateľ žiada poskytnutie 

finančného príspevku je v súlade s potrebami obyvateľov PSK a strategickými 
dokumentmi PSK, 

e) oprávnený žiadateľ nevykonáva opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. za 
účelom dosiahnutia zisku. 

 
V stanovenom termíne Odboru sociálnych vecí a rodiny Ú PSK doručilo žiadosti 

o poskytnutie finančného príspevku 7 oprávnených žiadateľov: Trojlístok, n. o. Prešov, 
MyMamy, o. z. Prešov, Mesto Prešov, Mesto Medzilaborce, Návrat o. z., Bratislava, Človek v 
ohrození, n. o., Bratislava a Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o. 
z. Bratislava. Odbor sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK v zmysle Čl. IV bod 1 písm. a) VZN 
č. 20/2010 tieto žiadosti posúdil z formálneho a odborného hľadiska.   

 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK v zmysle Čl. IV bod 1 písm. 

b) na svojom 15. zasadnutí dňa 21.01.2020 posúdila a prerokovala návrh Odboru sociálnych 
vecí a rodiny na rozdelenie finančného príspevku pre subjekty vykonávajúce opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2020 a odporučila Zastupiteľstvu 
Prešovského samosprávneho kraja schváliť rozdelenie finančného príspevku na rok 2020 pre 6 
subjektov v celkovej výške 123 600,- € prostredníctvom 12 vykonávateľov opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 
 

Trojlístok, n. o. Prešov – činnosť neziskovej organizácie je zameraná na prácu s osobami 
závislými od návykových a psychoaktívnych látok, aplikáciu predliečebného poradenstva 
a následnej starostlivosti závislým osobám a ich rodinám. Komisia sociálnych vecí a rodiny pri 
Zastupiteľstve PSK na základe Uznesenia č. 15/2020 odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 
poskytnutie finančného príspevku vo výške 31 500,- € na 3 vykonávateľov opatrení 
sociálnoprávnej ochrany.   

 



Mesto Prešov a Mesto Medzilaborce predložili projekty, ktorých hlavným cieľom je 
obnova a úprava rodinného prostredia prostredníctvom výchovných a sociálnych programov, 
tréningov a aktivít pre rodiny a deti v ohrození na území mesta. Komisia sociálnych vecí 
a rodiny pri Zastupiteľstve PSK na základe Uznesenia č. 15/2020 odporúča Zastupiteľstvu PSK 
schváliť Mestu Prešov poskytnutie finančného príspevku vo výške 18 600,- € na 2  
vykonávateľov opatrení sociálnoprávnej ochrany a Mestu Medzilaborce finančný príspevok vo 
výške 10 500,- € na 1 vykonávateľa opatrení sociálnoprávnej ochrany.   

 
Návrat o. z., Bratislava – občianske združenie svoju činnosť zameriava na poskytovanie 

komplexných služieb v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti a na pomoc deťom pri hrozbe 
vyňatia z biologického prostredia. Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK na 
základe Uznesenia č. 15/2020 odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť poskytnutie finančného 
príspevku vo výške 21 000,- € na 2 vykonávateľov opatrení sociálnoprávnej ochrany.   
 

Človek v ohrození, n. o. -  cieľom organizácie je podporiť vytváranie podmienok na 
vzdelávacie a voľnočasové aktivity, znižovanie miery sociálneho vylúčenia detí, mládeže 
a rodín v sociálne vylúčených lokalitách obcí Sveržov a Kojatice. Komisia sociálnych vecí 
a rodiny pri Zastupiteľstve PSK na základe Uznesenia č. 15/2020 odporúča Zastupiteľstvu PSK 
schváliť poskytnutie finančného príspevku vo výške 21 000,- € na 2 vykonávateľov opatrení 
sociálnoprávnej ochrany.   
 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o. z. -  Opatrenia budú 
vykonávané ambulantnou a terénnou formou v rodinách v nepriaznivej rodinnej situácii, 
u mladých dospelých po odchode z detských domovov a náhradných rodín. Cieľom je úprava 
a obnova rodinného prostredia, zabránenie odnímaniu detí z rodín, rozvoj rodín a posilnenie 
vzťahov medzi rodičmi a deťmi. Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK na 
základe Uznesenia č. 15/2020 odporúča  Zastupiteľstvu PSK schváliť poskytnutie  finančného 
príspevku  na 2 vykonávateľov  opatrení  v  sume 21 000,- €. 

 
MyMamy, o. z. – danú žiadosť Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK 

v zmysle Čl. IV bod 1 písm. b) na základe Uznesenia č.15/2020 odporúča Zastupiteľstvu PSK   
zamietnuť z týchto dôvodov: 

1. V rámci mesta Prešov už v roku 2019 fungovali 4 akreditované subjekty, ktoré  
zabezpečovali výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
prostredníctvom 9 vykonávateľov opatrení, s ktorými Prešovský samosprávny kraj v zmysle 
zákona č. 305/2005 o Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v zmysle 
platného VZN uzatvoril zmluvy o financovaní ich aktivít zameraných na: „Krízové situácie 
v rodine dieťaťa“ – teda s rovnakým zameraním ako žiadateľ MyMamy, o. z. Činnosť daných 
subjektov pokračuje aj v roku 2020, je komplexná a dostatočne pokrýva potreby vykonávania 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území mesta Prešov. Odbor sociálnych 
vecí a rodiny preto navrhuje nezvyšovať počet podporených žiadateľov a vykonávateľov 
opatrení v regióne mesta Prešov.  

Na druhej strane je nutné poznamenať, že z iných regiónov kraja (okresy Poprad, 
Levoča, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Sabinov, 
Stropkov) o výkon opatrení v zmysle zákona a v zmysle VZN neprejavil záujem žiadny zo 
subjektov. 
        2. Zároveň v lokalite okresu Prešov zabezpečuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
Prešov výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom 35 
zamestnancov. V rámci tohto oddelenia sú vykonávané všetky opatrenia v zmysle zákona a 



taktiež terénna sociálna práca v prirodzenom prostredí, otvorenom prostredí, náhradnom 
rodinnom prostredí, v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení a súčasne 
prebieha úzka spolupráca so všetkými relevantnými inštitúciami (školské zariadenia, detský 
lekári, klinický psychológovia, orgány činné v trestnom konaní a pod.) pri zabezpečení 
starostlivosti o maloleté deti.  Vykonáva  sa kolízne opatrovníctvo, soc. kuratela detí, mladých 
dospelých a dospelých fyzických osôb, poskytuje sa sociálne poradenstvo.    

3. Žiadateľ MyMamy, o. z. zároveň na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v roku 2019 prevádzkoval a naďalej 
prevádzkuje zariadenie núdzového bývania celoročnou formou – Bezpečný ženský dom, 
s kapacitou 25 prijímateľov sociálnej služby v Prešove a poskytuje špecializované sociálne 
poradenstvo v počte 2 plných úväzkov v meste Prešov, zameraných na  riešenie krízových 
situácií v rodine dieťaťa. Na výkon týchto druhov sociálnych služieb poskytovateľovi 
sociálnych služieb MyMamy, o. z. v roku 2019 PSK poskytol finančný príspevok  v celkovej 
výške 131 751,84 €.  

 
 
 
 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  oprávnenému  žiadateľovi v  zmysle Čl. IV 

bod 3) VZN č. 20/2005 bude uzatvorená na dobu určitú, na jeden kalendárny rok. Okrem 
všeobecných náležitostí bude obsahovať aj výšku poskytovaného finančného príspevku, účel 
použitia finančného príspevku, spôsob jeho použitia a vyúčtovania.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

 
 
 

UZNESENIE č. 15/2020 
z 15. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK   

 dňa 21.januára 2020 
 

 
 

Komisia sociálnych vecí a rodiny 
pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
 
A/ prerokovala: 
 
Návrh odboru sociálnych vecí a rodiny na rozdelenie finančného príspevku na rok 2020 pre 

subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle  
VZN PSK č.20/2010 v platnom znení pre tieto subjekty: 

 
 

Trojlístok, n.o. Prešov 3 vykonávatelia opatrení 31 500,-€ 

Mesto Prešov 2 vykonávatelia opatrení 18 600,-€ 

Mesto Medzilaborce 1 vykonávateľ opatrení 10 500,-€ 

Návrat o.z., Bratislava 2 vykonávatelia opatrení 21 000,-€ 

Človek v ohrození, n.o. 
Bratislava 

2 vykonávatelia opatrení 21 000,-€ 

Spoločnosť priateľov detí 
z detských domovo Úsmev ako 
dar, o.z., Bratislava 

2 vykonávatelia opatrení 21 000,-€ 

Celkom 12 vykonávateľov opatrení 123 600,-€ 

 

B/ berie na vedomie:   
 

1. Návrh na rozdelenie kapitálových výdavkov na rok 2020 pre zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.  

2. Analýzu žiadosti o posúdenie odkázanosti na soc. službu a žiadostí o zabezpečenie 
poskytovania sociálnej služby za rok 2019. 

3. Návrh termínov zasadnutí Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK 
a času konania o 10:00 hod.  

4. Informáciu o skončení pracovného pomeru dohodou s Mgr. Ivetou Nemčíkovou, 
riaditeľkou Centra sociálnych služieb Vita Vitalis  ku dňu 16.01.2020. 

5. Informáciu o skončení pracovného pomeru dohodou s Mgr. Idou Novotnou, 
riaditeľkou Domova v Poloninách Nová Sedlica ku dňu 31.01.2020. 

 



 
C/ schvaľuje 
   

1. Program  15. zasadnutia Komisie  sociálnych vecí a rodiny.  
 

D/  odporúča: 
 
Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť 

 
1. finančný príspevok na rok 2020 pre subjekty vykonávajúce opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle  VZN PSK č.20/2010 
v platnom znení  

 
 

Trojlístok, n.o. Prešov 3 vykonávatelia opatrení 31 500,-€ 
Mesto Prešov 2 vykonávatelia opatrení 18 600,-€ 
Mesto Medzilaborce 1 vykonávateľ opatrení 10 500,-€ 
Návrat o.z., Bratislava 2 vykonávatelia opatrení 21 000,-€ 
Človek v ohrození, n.o. 
Bratislava 

2 vykonávatelia opatrení 21 000,-€ 

Spoločnosť priateľov detí 
z detských domovov 
Úsmev ako dar, o.z., 
Bratislava 

2 vykonávatelia opatrení 21 000,-€ 

Celkom 12 vykonávateľov opatrení 123 600,-€ 
 

2. schváliť návrh na rozdelenie kapitálových výdavkov na rok 2020 pre zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.   
 

 
 
 

 
Ing. Pavel Slaninka, v. r.    Anna Schlosserová, v. r.      
sekretár Komisie sociálnych vecí  predseda  
Komisie sociálnych   vecí a rodiny  Komisie sociálnych   vecí a rodiny  
pri Zastupiteľstve PSK  pri Zastupiteľstve PSK  
 
 
Zapísala:  
Mgr. Katarína Futóová, v. r.          Overovatelia:  
              Ing. Maroš Šatný, PhD, v. r. 
        

                                                                                          Ing. Anton Gašpár, v. r.  
 


