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Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ZÁPISNICA 
z 15. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

zo dňa 21. januára 2020 
(miesto konania –školiaca miestnosť IPC, I. podlažie, Námestie mieru 2, Prešov) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny   
Ospravedlnení: PhDr. Ledecký Vladimír, PhDr. Baran Jozef 
Neprítomní:                 
 
 
K bodu 1:  
Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 

 
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 
2. Návrh 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.   

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

4. Analýza žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí 
o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2019. 

5. Návrh termínov zasadnutí Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK. 
6. Rôzne 
7. Návrh na uznesenie 
8. Záver 

 
Prítomných členov komisie privítala predsedníčka komisie Anna Schlosserová 

a predložila návrh na schválenie programu zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny. Ing. 
Pavel Gašper navrhol doplniť program o prediskutovanie podmienok poslaneckých výziev. 
Návrh bol zahrnutý do bodu Rôzne. Následne predsedníčka komisie požiadala členov 
komisie, aby hlasovali o programe zasadnutia. 
 
Hlasovanie : 
Za: 11  Proti: 0     Zdržal sa hlasovania: 0 

 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila program 15. zasadnutia Komisie 

sociálnych vecí a rodiny.   
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K bodu 2 :   
Návrh 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 

 

Návrh na rozdelenie finančného príspevku predniesol Mgr. Viktor Guman. Na rok 
2020 Odbor sociálnych vecí a rodiny Ú PSK navrhuje rozdeliť finančný príspevok v celkovej 
výške 123 600,00 € pre 6 žiadateľov, ktorí spolu zamestnávajú 12 vykonávateľov opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nasledovne: 

 
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,-€ 
 

K predstavenému návrhu sa rozprúdila diskusia, predsedníčka komisie Anna Schlosserová 
postrehla rozdiel oproti minulému roku v počte žiadateľov, Mgr. Viktor Guman uviedol, že na 
žiadateľov sa nazerá skrz podmienok poskytnutia finančného príspevku oprávnenému 
v súlade s Čl. II VZN č.20/2010, tj. všetky žiadosti sú očistené a v poriadku, všetci žiadatelia 
sú akreditovaní. Ing. Maroš Šatný, PhD. mal otázku prečo MsÚ Prešov má schválenú nižšiu 
sumu ako minulého roku, Mgr. Viktor Guman odpovedal, že majú schválenú takú sumu o akú 
žiadali. Ing. Pavel Slaninka podotkol, že v rámci mesta Prešov môže byť v súvislosti 
s vykonávaním sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately využívaný ÚPSVaR 
v Prešove. 
 
Hlasovanie: 
Za: 11             Proti: 0              Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK odporúča schváliť predložený materiál 

Zastupiteľstvu PSK. 
 
K bodu 3:  
Návrh na rozdelenie kapitálových výdavkov na rok 2020 pre zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
 
 O predloženom materiály informoval Mgr. Viktor Guman, uviedol, že tento materiál 
bol dopracovaný práve v deň konania komisie. Jedná sa o prerozdelenie finančných 
prostriedkov v celkovej sume cca 1 mil. €. Predsedníčka komisie Anna Schlosserová mala 
hneď v úvode otázku, či sa schválené aktivity v tejto súvislosti pre rok 2019 všetky už 
realizovali. Ing. Pavel Slaninka uviedol, že presuny z roku 2019 sa realizujú, ale v tomto 
predkladanom návrhu sa nepremietli, v predkladanom materiály ide len o rok 2020. 
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Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK vzala návrh na rozdelenie kapitálových výdavkov 

na rok 2020 pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na vedomie. 

 
K bodu 4: 
Analýza žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí o zabezpečenie  
poskytovania sociálnej služby za  rok 2019  - kontrola plnenia uznesení 
 
Uznesenie č. 10/2011 zo dňa 22.03.2011 
 
Štvrťročne predkladať informáciu o stave vo vybavovaní žiadostí o posúdenie odkázanosti fyzickej 
osoby na sociálne služby a stave vo vybavovaní žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej 
služby (zmena uznesenia č. 36/2009 zo dňa 22.04.2009)  
 
 K 31.12.2019 požiadalo o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 853 žiadateľov. 
PSK v roku 2019 začal celkovo 841 správnych konaní, pričom najväčší počet žiadateľov 
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je z okresu Prešov, následne druhý najväčší počet 
žiadateľov je z okresu Humenné, potom nasledujú okresy Svidník, Stará Ľubovňa, Vranov 
nad Topľou, Poprad, Sabinov, Levoča, Kežmarok, Bardejov, Stropkov, Snina, Medzilaborce. 
 Ďalším demografický  údajom, po trvalom pobyte žiadateľov je vek v nasledovnom 
rozdelení: 0-14rokov, 15-44 rokov, 45-64 rokov a nad 65 rokov. Najpočetnejšou vekovou 
skupinou žiadajúcou o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sú fyzické osoby nad 65 
rokov veku. Podľa druhu sociálnej služby, o ktorú žiadatelia o posúdenie odkázanosti prejavili 
záujem, je najviac žiadateľov o posúdenie odkázanosti na špecializované zariadenie, potom na 
domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a rehabilitačné stredisko. 
Z 853 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bolo: 

• 699 vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu; 
• 31 vydaných rozhodnutí o neodkázanosti na sociálnu službu; 
• 106 zastavených konaní; 
• 12 odstúpených podaní miestne príslušnému úradu; 
• 5 žiadostí v zákonnej lehote na vydanie rozhodnutia. 
K 31.12.2019 eviduje 440 žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 

v nasledovnom členení podľa druhu a formy sociálnej služby: 
•  zariadenie podporovaného bývania 10 žiadateľov; 
•  rehabilitačné stredisko 11 žiadatelia; 
•  domov sociálnych služieb AF 46 žiadateľov; 
•  domov sociálnych služieb TF 1 žiadateľ; 
•  domov sociálnych služieb CF 70 žiadateľov, z toho 6 dobrov.čakatelia; 
•  špecializované zariadenie AF 13 žiadateľov; 
•  špecializované zariadenie TF 0 žiadatelia; 
•  špecializované zariadenie CF 289 žiadateľov, z toho 14 dobrov.čakateľov. 
Z celkového počtu 440 žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je 208, 

z toho 20 dobrovoľných reálnych žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 
celoročnou formou pobytu, t.j. žiadatelia čakajúci na poskytnutie sociálnej služby v rodinnom 
resp. v nemocničnom prostredí. O stave žiadostí informovala Mgr. Terézia Sisáková. 
 
Ing. Maroš Šatný, PhD. sa opýtal na rozdiel medzi celkovým počtom žiadateľov 440 
a reálnym počtom žiadateľov 208. Vzniknutý rozdiel vysvetlila Mgr. Katarína Futóová, tým 
že sa žiadatelia o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby rozdeľujú podľa toho, či už im 
je zabezpečené poskytovanie sociálnej služby (zazmluvnenia, presuny), alebo ide o reálne 
zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. 
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Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK predloženú analýzu žiadostí o posúdenie 

odkázanosti na sociálnu službu  a žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za 

rok 2019 vzala na vedomie. 

 

K bodu 5: 
Návrh termínov zasadnutí Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK 
 
 PhDr. Monika Fuchsová informovala o možnosti konania zasadnutí Komisie 
sociálnych vecí a rodiny v školiacej miestnosti IPC tak, ako doteraz v utorky o 13:00 hod. 
Mgr. Jozef Bača vyslovil požiadavku o zmene času zasadnutí z dôvodu, že 13:00 je preňho 
nevyhovujúce. Členovia Komisie sociálnych vecí a rodiny sa spoločne dohodli na novom čase 
zasadnutí o 10:00. MVDr. Ján Ferko poprosil aby pri zmene termínu zasadnutie komisie boli 
členovia o tejto skutočnosti včas informovaní.  

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK vzala návrh termínov a času zasadnutí na 

vedomie. 

 
K bodu 6: 
Rôzne 
 

Ing. Pavel Slaninka informoval, že došlo ku skončeniu pracovného pomeru 
s riaditeľkou Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Mgr. Ivetou Nemčíkovou, dohodou ku 
dňu 16.01.2020. Ďalej prítomných informoval o ďalšom ukončení pracovného pomeru 
s riaditeľkou Domova v Poloninách, Mgr. Idou Novotnou, dohodou ku dňu 31.01.2020. 
 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK predloženú informáciu vzala na vedomie. 

 
V rámci bodu rôzne bol na podnet Ing. Pavla Gašpera doplnený program zasadnutia Komisie 
sociálnych vecí a rodiny o prediskutovanie podmienok poslaneckých výziev. Ing. Pavel 
Gašper informoval členov komisie o vzniknutom probléme pri preplatení už schválených 
finančných prostriedkov z dôvodu nešpecifikácie materiálno – technického vybavenia. Z jeho 
pohľadu išlo o nekorektne zamietnutú úhradu. Vyslovil otázku ako konkrétne má byť 
vypracovaný takýto zoznam, aby boli splnené podmienky na preplatenie zakúpeného 
materiálu. Bola vyslovená požiadavka aby Odbor sociálnych vecí a rodiny zaujal k tomuto 
stanovisko, aby k podobným situáciám už nedochádzalo. Jeho druhou otázkou bolo, kde sa 
nachádzajú teraz tie peniaze, ktoré boli schválené, ale k ich preplateniu nedošlo.  
Predsedníčka komisie žiada v tejto súvislosti podať informácie na nasledujúcom zasadnutí 
Komisie sociálnych vecí a rodiny.    
 
K bodu 7:   
Návrh na Uznesenie  
 
Návrh na uznesenie prečítala prítomným Mgr. Katarína Futóová. Nasledovalo  hlasovanie 
o uznesení. 
 
Hlasovanie : 
Za: 11  Proti: 0     Zdržal sa hlasovania: 0 
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Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila Uznesenie z 15. zasadnutia Komisie 

sociálnych vecí a rodiny.   
 
K bodu 8: 
Záver 
 
Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka komisie a poďakovala za účasť.  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Slaninka                Anna Schlosserová 
sekretár Komisie sociálnych                                      predsedníčka Komisie sociálnych  
vecí a rodiny pri Z PSK                                     vecí a rodiny pri Z PSK 
 
 
Zapísala:                                                                    Overovatelia: 
                                              

Ing. Anton Gašpár  v.r. 
Mgr. Katarína Futóová  v.r.                                                     
       Ing. Maroš Šatný, PhD. v.r.                             


