
Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

 

 

UZNESENIE č. 30/2022 

z 30. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK   

 dňa 18.01.2022 
 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny 

pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

A/ berie na vedomie:   

 

2. Analýzu žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí o zabezpečenie 

poskytovania sociálnej služby za rok 2021. 

3. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2022 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 21 000,-€ 

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 11 vykonávateľov opatrení 115 500,-€ 

 

4. Plán termínov zasadnutí Komisie sociálnych vecí a rodiny  pri Zastupiteľstve PSK na 

rok 2022.  

 

B/ schvaľuje 

1. Program  30. zasadnutia Komisie  sociálnych vecí a rodiny.  

4.   Plán termínov zasadnutí Komisie sociálnych vecí a rodiny  pri Zastupiteľstve PSK na 

rok 2022.  

 

 

 

 

 

  



C/ odporúča 

Zastupiteľstvu  Prešovského samosprávneho kraja 

3. Schváliť rozdelenie finančného príspevku na rok 2022 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 21 000,-€ 

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 11 vykonávateľov opatrení 115 500,-€ 

 

D/ žiada odbor sociálnych vecí a rodiny: 

 
1. Spracovať a predložiť prostredníctvom  SK 8 zásadné pripomienky  k Plánu 

obnovy  z dielne MPSVR SR, týkajúci sa sociálnych služieb a predložiť ich 

príslušnému výboru NR SR. 

2. Spracovať pripomienky od poskytovateľov sociálnych služieb a  členov komisie, 

týkajúce sa zákona  o liekoch a zdravotníckych pomôckach v praxi a predložiť 

príslušnému výboru NR SR 

3. Zaoberať sa návrhom na podporu osôb s osobitnými diagnózami a predložiť ich 

príslušným inštitúciám.  

 

 

 

 

Ing. Pavel Slaninka, v.r. 

sekretár komisie  

    Anna Schlosserová, v.r.

predsedníčka komisie 

 

    

 

 

        Overovatelia: 

Ing. Anton Gašpár, v.r. 

 

Ing. Maroš Šatný, PhD. v.r. 
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