Prešovský samosprávny kraj
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK

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

ZÁPISNICA
z 19. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK
zo dňa 04.08.2020 konanej školiacej miestnosti IPC (I.podlažie) Námestie
mieru 2, Prešov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ospravedlnení: Ing. Gašper, PhDr. Baran, Mgr. Bača
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 Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila program 19.zasadnutia Komisie
sociálnych vecí a rodiny v znení:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
2. Návrh rokovacieho poriadku komisií pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho
kraja.
3. Analýza žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby za 1. polrok 2020.
4. Informácia o návrhu rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní
dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región, Program 4:
Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti.
5. Rôzne
6. Návrh na uznesenie
7. Záver

Bod č.2
Návrh rokovacieho poriadku komisií pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho
kraja.
Predsedníčka komisie sa opýtala prítomných, či sa oboznámili so zaslaným
materiálom, ktorý sa týkal rokovacieho poriadku komisií pri Zastupiteľstve Prešovského
samosprávneho kraja, či majú pripomienky, prípadne návrhy na zmenu. K uvedenému bodu
neboli žiadne pripomienky. Uskutočnilo sa hlasovanie :
Hlasovanie :
Za:9 Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila návrh rokovacieho poriadku komisií pri
Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja.

Bod č.3
Analýza žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby za 1. polrok 2020.
K uvedenému bodu v krátkosti informovala Mgr. Andraščíková, ktorá poukázala na
skutočnosť, že za uvedené obdobie oproti minulým rokom sledujeme pokles spôsobený
pandémiou.
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK vzala na vedomie Analýzu žiadostí o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za 1.
polrok 2020.

Bod č.4
Informácia o návrhu rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní
dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región, Program 4:
Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti.
Ing. Slaninka privítal na rokovaní komisie p. Krajňáka, z odboru strategického rozvoja
a projektového riadenia, ktorý poskytol informácie o tom, že do najbližšieho zastupiteľstva je
pripravený materiál, týkajúci sa návrhu na rozdelenie dotácií na rok 2020 v rámci programu
1., programu 3. a 4. Celkovo bolo doručených 85 žiadostí, ktoré boli posúdené po formálnej
stránke na odbore strategického rozvoja projektového riadenia, Žiadosti, ktoré splnili
podmienky výzvy boli následne predmetom hodnotenia interných a externých hodnotiteľov,
za výzvu v rámci programu 4. to bol Mgr. Viktor Guman a Marek Rakoš. Pre program 4. :
Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti bolo
alokovaných 200 000,-Eur. Podmienky splnili 7 žiadatelia v celkovej odporúčanej výške
dotácie 104 894,88 Eur. Z celkového počtu vyradených žiadostí bolo 7, ktorí sa uchádzali
o dotáciu v rámci programu 4. , z toho 3 vzali svoju žiadosť späť a 3 neoprávnení žiadatelia, 1
žiadateľ nesplnil minimálnu výšku dotácie. Z uvedeného dôvodu je pripravený návrh na
doplnenie a zmenu Výzvy pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre rok

2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 ako to vyplýva z aktuálnej situácie po hodnotení žiadostí
o poskytnutie dotácií v programe Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách
a paliatívnej zdravotnej starostlivosti, kde je po formálnom a odbornom hodnotení možné
podporiť 7 žiadostí v celkovej výške poskytnutej dotácie 104 894,88 Eur. Na základe tejto
skutočnosti v rámci celkovej nezmenenej alokovanej čiastky na výzvu pre región je možné
znížiť celkovú sumu programu 4. na 105 000,- Eur a presunúť 95 000,- Eur na Program 3:
Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK, kde dopyt najviac prevýšil ponuku
alokovanej čiastky vo výzve.
Ing. Hyben (riaditeľ, Dom seniorov Tatranská Štrba n.o.): bol sklamaný z toho, že sa
informoval o možnostiach zapojiť sa do výzvy, nezisková organizácia vypracovala projekt
na dobrej úrovni, po celý čas konzultácie s príslušnými pracovníkmi úradu nebolo ani raz
spomenuté, že nie sú oprávnenými žiadateľmi, ak by táto informácia im bola poskytnutá,
nepodávali by žiadosť
Ing. Maroš Šatný sa zapojil do diskusie k tomuto bodu, tak ako v predchádzajúcich
komisiách 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 sa
z finančných dôvodov nemôžu zapojiť do výzvy, čo sa odzrkadľuje aj na počte žiadostí: To
je dôvod, prečo sa nezapojí viac žiadateľov. Poskytovatelia nemajú z čoho vytvoriť potrebnú
rezervu na spolufinancovanie. Preto je potrebné zakomponovať do uznesenia z Komisie, aby
v nasledujúcej Výzve pre región (2021), bolo znížené spolufinancovanie podporenej činnosti
pre program určený poskytovateľom sociálnych služieb.
Ing. Korpesio navrhol, aby boli oslovení poslanci, rada PSK, poslanecké kluby a predseda
PSK za účelom schválenia nižšej spoluúčasti na 30 % aby sa predišlo nečerpaniu finančných
prostriedkov.
Ing. Hyben navrhol, aby do okruhu oprávnených žiadateľov boli zahrnutí aj poskytovatelia
sociálnych služieb v zariadení pre seniorov pobytovou formou. Nakoľko tento okruh
poskytovateľov je značne znevýhodnený, keďže obce a mestá často neposkytujú finančný
príspevok na prevádzku neverejným poskytovateľom.

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK vzala na vedomie informáciu o návrhu
rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK
v platnom znení - Výzva pre región, Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych
službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti.
Záverom členovia komisie sformulovali znenie bodu uznesenia v znení :
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK žiada Predsedu Prešovského
samosprávneho kraja, Radu PSK a poslanecké kluby o iniciovanie zmeny VZN PSK
o poskytovaní dotácií z príjmov PSK v programe Sociálne služby tak, aby
spolufinancovanie podporenej činnosti bolo žiadateľom vo výške 30 % a zo strany PSK
70% a zároveň zahrnúť do okruhu oprávnených žiadateľov aj poskytovateľov sociálnej
služby v zariadení pres seniorov pobytovou formou.

Predsedníčka komisie vyzvala prítomných na hlasovanie :
Hlasovanie :
Za:9 Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila text uznesenia, ktorým žiada Predsedu
Prešovského samosprávneho kraja, Radu PSK a poslanecké kluby o iniciovanie zmeny VZN
PSK o poskytovaní dotácií z príjmov PSK v programe Sociálne služby tak, aby
spolufinancovanie podporenej činnosti bolo žiadateľom vo výške 30 % a zo strany PSK 70%
a zároveň zahrnúť do okruhu oprávnených žiadateľov aj poskytovateľov sociálnej služby
v zariadení pre seniorov pobytovou formou.
Bod č.5
Rôzne
Ing. Slaninka informoval prítomných o úprave rozpočtu, ktorá bude predložená na najbližšom
Zastupiteľstve PSK v auguste. V časti sociálne zabezpečenie pre zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK bude upravený rozpočet o 500 tis. Eur, čím sa čiastočne vykompenzuje suma
– mínus 850 tis. Eur, o ktorú bol znížený pôvodný rozpočet.
Ing. Slaninka informoval o karanténe v CSS Vita vitalis. Prijímatelia spolu so zamestnancami
boli 9 dní v karanténe, realizované boli tak rýchlotesty, uskutočnilo sa ako aj 1. a 2.
testovanie, po ktorom bola ukončená karanténa. Dnes bola jedna zo zamestnankýň pozitívne
testovaná a tak zase budú nasledovať príslušné opatrenia.
Ďalšia diskusia sa týkala súčasnej epidemiologickej situácie. Ing. Slaninka uviedol, že
postrehy a podnety členov komisie boli zosumarizované a zaslané na MPSVR SR, odbor
krízového riadenia a tiež pre účely SK8 zaslané Mgr.Janoškovej Hnatovej.
Ing. Slaninka uviedol, že UHH zadefinoval jednotlivé fázy uvoľňovania a je na štatutárnych
zástupcoch zariadení ako rýchlo bude to ktoré zariadenie uvoľňovať opatrenia v závislosti od
aktuálnej epidemiologickej situácie.
Do diskusie sa zapojil Ing. Hyben, ktorý uviedol, že ich zariadenie uvoľnilo opatrenia hneď
ako bolo možné, lebo bolo veľa depresívnych prijímateľov sociálnej služby, návštevy
neobmedzujú, snažia sa to riešiť proklientsky.

Bod č.6
Návrh na uznesenie
Hlasovanie :
Za:9
Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila Uznesenie z 19.zasadnutia Komisie
sociálnych vecí a rodiny.

Anna Schlosserová zasadnutie komisie ukončila a poďakovala prítomným za aktívnu účasť.

Ing. Pavel Slaninka v.r.
sekretár KSVaR pri Z PSK

Anna Schlosserová
predsedníčka KSVaR pri Z PSK

Zapísala:
Ing. Milota Gašparová

Overovatelia:
Ing. Anton Gašpár

v.r.

Ing. Maroš Šatný, PhD

v.r.

v.r.

v.r.

