Prešovský samosprávny kraj
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK

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

ZÁPISNICA
z 18. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK
zo dňa 08.06.2020 konanie v zasadacej miestnosti odboru školstva
(V.podlažie č.dv.516) Námestie mieru 2, Prešov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ospravedlnení: MVDr. Ferko, Ing. Gašper
Neospravedlnený: PhDr. Vladimír Ledecký
Úvodom všetkých privítala pani Anna Schlosserová a otvorila rokovanie zasadnutia Komisie
sociálnych vecí a rodiny. Vyzvala prítomných, aby sa vyjadrili, či žiadajú doplniť body
rokovania resp. pozmeniť a následne sa uskutočnilo hlasovanie o programe.
K bodu 1:
Schválenie programu
Hlasovanie :
Za:9 ( v čase hlasovania neprítomný Ing. Hyben) Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila program 18.zasadnutia Komisie
sociálnych vecí a rodiny v znení:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
2. Informácia o testovaní na COVID-19 v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
3. Informácia o výzvach zmysle VZN č.78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných
príjmov Prešovského samosprávneho kraja.
4. Informácia spustení do prevádzky registra sociálnej pomoci.
5. Rôzne
6. Návrh na uznesenie
7. Záver

Bod č.2
Informácia o testovaní na COVID-19 v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
K uvedenému bodu informovala PhDr. Fuchsová:
Vedenie Prešovského samosprávneho kraja prijalo rozhodnutie preventívne otestovať
časť prijímateľov a zamestnancov v ZSS doposiaľ v štyroch zariadeniach sociálnych služieb

prostredníctvom Ľubovnianskej nemocnice. Preventívne testovanie zamestnancov bolo
dohodnuté prostredníctvom spoločnosti Medirex servis s.r.o;, ktorá ponúkla a pretestovala
281 zamestnancov, ktorí boli v priamom kontakte s prijímateľmi. CSS Domov pod Tatrami
v Batizovciach z dôvodu výskytu pozitivity na ochorenie Covid-19 bolo dané do karantény - 9
prijímateľov a 39 zamestnancov. Prešovský samosprávny kraj vyškolil v zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti zdravotnícky personál t.j 32 zdravotných sestier zo zariadení
sociálnych služieb na výkon odberov na PCR testy lekárom špecialistom z oblasti
otorinolaryngológia a firmou Mivex, pracovnou zdravotnou službou o správnom spôsobe
obliekania, vyzliekania a likvidácii osobných ochranných pomôcok. Všetci prijímatelia
v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti sú už otestovaní, takisto aj väčšina
zamestnancov. V týchto dňoch prebieha priebežné testovanie zamestnancov a prijímateľov .
V období od 28.4. – 24.5.2020 bolo celkovo otestovaných v 25 zariadeniach
sociálnych služieb zriadených PSK: laboratórne 566 zamestnancov a 254 prijímateľov,
rýchlo-testami je otestovaných 1039 zamestnancov a 1579 prijímateľov. Informácie o počte
testovaných sa v rámci spolupráce na týždennej báze zasielajú aj združeniu SK8a na dennej
báze MPSVR SR cez online formulár.
V rámci diskusie k uvedenému bodu vystúpili viacerí diskutujúci a poukázali na reálne
skúsenosti, ktoré mali v súvislosti so šírením COVID -19.
Ing. Šatný:
- nie všetci mohli vytvoriť v zariadeniach karanténne miesta z dôvodu dispozičného riešenia
budov,
- v čase vypuknutia šírenia koronavírusu nebolo možné sa telefonicky kontaktovať
s príslušným okresným úradom, krízovým centrom, úradom verejného zdravotníctva,
....nebolo možné sa dovolať na uvedené telefónne čísla,
- navrhol neizolovať celé zariadenia, ale len pozitívne testovaných prijímateľov, a to najmä
prevozom do zdravotníckych zariadení, ktoré boli vytvorené na tento účel, a neboli využité,
- navrhol zosumarizovať pozitívne a negatívne skúsenosti poskytovateľov sociálnych služieb ,
ktoré získali v čase pandémie, za účelom vypracovania jednotného postupu, účinnej a hlavne
racionálnej – v praxi realizovateľnej metodiky, ako majú poskytovatelia postupovať
v budúcnosti, aby zabezpečili ochranu klientov a personálu zariadení sociálnych služieb počas
prípadnej druhej vlny pandémie COVID -19, interpelovať na ministerstvo a SK8.
Ing. Slaninka – je možné zosumarizovať podnety a prostredníctvom SK 8 tento materiál
predložiť MPSVR SR,
Ing. Berta – podporil myšlienku vypracovania jednotného manuálu v prípade opakovania sa
podobnej situácie,
Ing. Meričko - prehodnotiť postupy a krízové riadenie a prislúchajúce kompetencie,
p. Schlosserová- pozitívne hodnotila prvé kroky, ktoré boli prijaté, avšak je na zamyslenie,
prečo boli v čase núdzového stavu otvorené iba zahraničné obchodné spoločnosti Kaufland,
Lidl, Tesco, vyzdvihla obetavosť zamestnancov, keď v prvých dňoch pracovali bez
ochranných prostriedkov,

Ing. Korpesio – poukázal na rozhovor s historikom, ktorý zhrnul riešenie epidémií v minulosti
do troch krokov (v čase moru a cholery), ale je to uplatniteľné aj teraz a to: odpustenie dlhov,
potravinová sebestačnosť žúp pri zatvorených hraniciach, posilnenie rodiny,
Ing. Hyben- nemožnosť kúpiť dezinfekčné pomôcky už vo februári, čo hodnotí ako
nekorektnosť zodpovedných,
- chce oceniť prístup zamestnancov, ktorí naďalej pracovali, aj keď mohli využiť OČR,
- snažili sa im vyjsť v ústrety a poskytnúť im dopravu do práce,
- prijímané opatrenia boli dosť zmätočné a nejednoznačné, je potrebné ich pre
budúcnosť zracionálniť,
Záverom diskusie sa prítomní dohodli, že v termíne do pondelka t.j. 15.6. zašlú na mail adresu
milota.gasparova@vucpo.sk pripomienky, podnety a odporúčania v súvislosti s mimoriadnou
situáciou, tieto budú na úrovni odboru sociálnych vecí a rodiny zosumarizujú a zašlú SK8 pre
ďalšie potreby.
Bod č.3
Informácia o výzvach zmysle VZN č.78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
Prešovského samosprávneho kraja.
Ing. Slaninka informoval prítomných, že sa pripravuje sa 21. zasadnutie Zastupiteľstva PSK
dňa 22.júna 2020 a jedným z bodov bude aj rozdelenie dotácií podľa VZN PSK č.78/2019
pre Mikroprogram PSK a Výzva pre región a zároveň predstavil Ing. Panova, odbor
strategického rozvoja a projektového riadenia.
Ing. Panov uviedol, že výzva pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre
rok 2020 je zameraná aj na podporu zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej
zdravotnej starostlivosti v delení do jednotlivých programov a podprogramov. Dňa 13.2.2020
bola vyhlásená výzvy pre región s alokáciou 3,2 mil. eur. Zastupiteľstvom PSK bol predĺžený
termín na predkladanie žiadostí v Programe 1 Podpora cyklodopravy a cykloturizmu
a Programe 4 Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej
starostlivosti do 30.6.2020. Program 4 má 2 podprogramy určené na kapitálové a bežné
výdavky. Pán Panov uviedol že k 31.3.2020 bolo podaných celkovo 11 žiadostí, niektoré
z nich už na prvý pohľad nespĺňajú stanovené kritériá vo vzťahu k minimálnej výške dotácie
na jednu žiadosť žiadateľa. Hodnotenie sa uskutoční po uzávierke a bude ho realizovať
komisia, ktorú určí pán predseda.

Ing. Maroš Šatný sa zapojil do diskusie k tomuto bodu s tým, že pozitívne hodnotí, že
Výzva bola určená aj pre poskytovateľov sociálnych služieb, avšak nemôže súhlasiť
s aktuálnym 50%-ným spolufinancovaním, ktoré je neúmerne zaťažujúce predovšetkým
„malých“ poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí z finančných dôvodov nebudú môcť
zapojiť do tejto výzvy napriek naliehavej potrebe zvýšiť kvalitu sociálnych služieb, lebo
nemajú z čoho vytvoriť potrebnú rezervu na spolufinancovanie. Navrhuje v nasledujúcej
Výzve pre región (2021), bolo znížené spolufinancovanie podporenej činnosti na min. 20% zo
schválenej dotácie, pre program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách
a paliatívnej starostlivosti.

Ing. Korpesio navrhol, aby boli oslovení poslanci za účelom schválenia nižšej spoluúčasti
napr. 30 % a to z dôvodu, aby sa predišlo nečerpaniu finančných prostriedkov.
Ing. Hyben : poďakoval za predĺženie termínu na predkladanie žiadostí, vzhľadom na
situáciu, ktorú museli poskytovatelia sociálnych služieb v súčasnosti riešiť, nemali čas
a priestor sa venovať kompletizácii podkladov k žiadosti.
Pani Schlosserová informovala, že poďakovanie za predĺženie termínu na predkladanie
žiadostí na poskytnutie dotácií patrí poslancovi JUDr. Štefanovi Bieľakovi, ktorý rýchlo
spracoval materiál pre realizáciu tohto kroku.
Ing. Šatný požiadal a chcel sa ubezpečiť, aby bolo uvedené v uznesení, že komisia odporúča
do budúcnosti zmenu výzvy pre región na rok 2021 určenú pre sociálne služby a minimálnu
mieru podpory 10 tis. Eur so spoluúčasťou žiadateľa 30 % nie 50%.
Bod č.4
Informácia o spustení do prevádzky registra sociálnej pomoci
Informáciu poskytli Mgr. Viktor Guman a Ing. Milota Gašparová. Formou prezentácie zhrnuli
základné informácie o softwarovej firme, ktorá tento program zabezpečuje, za akých
podmienok, o výhodách a funkčnosti registra, na ktorý nadväzuje funkcionalita - žiadosti
o zabezpečenie služby (poradovníky čakateľov), ktorá je v súčasnej dobe v štádiu riešenia
a výhľadovo ekonomický modul s napojením na neverejných poskytovateľov, ktorým PSK
poskytuje finančný príspevok na prevádzku.
Každému registrovanému poskytovateľovi sociálnej služby bola zaslaná notifikácia
s prihlasovacími údajmi do verejnej časti registra s tým, že môžu doplniť resp. upraviť
kontaktné údaje, resp. doplniť o informácie o poskytovateľovi. V súčasnej dobe bol
využívaný program aj na zasielanie aktuálnych oznamov a pokynov v súvislosti
s mimoriadnou situáciou.
Bod č.5
Rôzne
PhDr. Jozef Baran inicioval hlasovanie o zmene termínu rokovania komisie vzhľadom na to,
že pondelok v doobedňajších hodinách nie je vyhovujúci.
7 poslanci hlasovalo za to, aby komisie boli plánované v utorok o 14, hod.
Predsedníčka komisie navrhla, aby najbližšie zasadnutie, plánované v auguste, bolo
výjazdovým zasadnutím a uskutočnilo sa v niektorom zo zariadení sociálnych služieb. Ing.
Slaninka navrhol, aby sa uskutočnilo v zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, miesto
bude upresnené.
P. Schlosserová – sa opýtala členov komisie, či nie je záujem o prezentáciu podpory
transformačných procesov, prednášajúcej Mgr. Luňákovej. Skonštatované bolo, že menovaná
už komisii tento zámer prezentovala.
- poukázala na správu ombudsmanky o zisteniach o dodržiavaní zákonov z návštev,
uskutočnených v niektorých zariadeniach sociálnych služieb

Ing. Slaninka – vníma, že pre Slovensko vyčlenený objem finančných prostriedkov z EÚ bude
určený na cielené opatrenia na zmiernenie sociálno-ekonomických dôsledkov v súvislosti
s pandémiou, ich čerpanie je určené do roku 2024,
Ing. Meričko – plánovaných 8 miliárd, ktoré by mali smerovať na Slovensko, určené na
preklenutie ekonomického stavu po núdzovom stave spojenom s koronavírusom bude ako tak
stačiť na záchranu ekonomiky, vyjadril pochybenie, že by sa zvýšilo na iné aktivity.
Ing. Hyben sa informoval, ako dopadli výzvy, ktoré boli určené na budovanie zariadení
s kapacitou 12 miest, z jeho skúseností sú takto definované výzvy neefektívne,
Ing. Korpesio – charita sa zapojila do tejto výzvy, v snahe riešiť veľkokapacitné útulky na
menšie celky, v konečnej fáze však nedošlo k podpisu zmluvy, ktorá bola pripravená na
deinštitucionalizáciu zariadenia pre seniorov, takže z jeho pohľadu sa to minulo účinku.
Ing. Slaninka požiadal Mgr. Andraščíkovú, aby krátko informovala prítomných o počte
žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
Mgr. Andraščíková informovala o počte žiadostí, ktoré v období apríl-máj boli adresované na
Úrad PSK s tým, že počas mimoriadnej situácie sa posudková činnosť nevykonávala, čo bude
potrebné v súčasnosti po uvoľnení opatrení riešiť, je to približne 50 výjazdov.

Bod č.6
Návrh na uznesenie
Hlasovanie :
Za:9 ( neprítomný PhDr. Baran)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila Uznesenie zo 18.zasadnutia Komisie
sociálnych vecí a rodiny.
Anna Schlosserová zasadnutie komisie ukončila a poďakovala prítomným za aktívnu účasť.

Ing. Pavel Slaninka
sekretár KSVaR pri Z PSK

Anna Schlosserová
predsedníčka KSVaR pri Z PSK

Zapísala:
Ing. Milota Gašparová

Overovatelia:
v.r.
Ing. Anton Gašpár

v.r.

Ing. Maroš Šatný, PhD.

v.r.

