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Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

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

 
 

ZÁPISNICA 
z 25. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

zo dňa 01. júna 2021 
(miesto konania – zasadačka riaditeľa, Námestie mieru 2, Prešov) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny   
Ospravedlnení: MVDr. Ferko Ján, PhDr. Ledecký Vladimír 
Neospravedlnený:      Ing. Gašper Pavol 
Neprítomní:                Ing. Hyben Tomáš, PhDr. 
 
 
 
K bodu 1:  
Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 

 
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2. Analýza žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí 

o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za sledované obdobie roku 2021 
3. Návrh Memoranda o partnerstve a spolupráci Nadácie PSK pre podporu rodiny 

a Prešovským samosprávnym krajom 
4. Výzva pre región – Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách 

a paliatívnej starostlivosti 
5. Rôzne 
6. Návrh na uznesenie 

 
Prítomných členov komisie privítala predsedníčka komisie Anna Schlosserová 

a predložila návrh na schválenie programu zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny. 
Následne predsedníčka komisie požiadala členov komisie, aby hlasovali o programe 
zasadnutia. 
 
Hlasovanie : 
Za: 7  Proti: 0     Zdržal sa hlasovania: 1 

 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila program 25. zasadnutia Komisie 

sociálnych vecí a rodiny.   
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K bodu 2 :   
Analýza žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí o zabezpečenie 
poskytovania sociálnej služby za sledované obdobie roku 2021 – 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 31.03.2021 PSK začal v súvislosti s posúdením odkázanosti na sociálnu službu 
celkovo 185 správnych konaní, pričom najväčší počet žiadateľov o posúdenie odkázanosti na 
sociálnu službu je z okresu Prešov, následne druhý najväčší počet žiadateľov je z okresu 
Poprad, potom nasledujú okresy Humenné, Kežmarok, Svidník, Bardejov, Sabinov, Stará 
Ľubovňa, Vranov nad Topľou, Snina, Levoča, Stropkov a Medzilaborce. 
 Ďalším demografickým  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 186 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bolo: 

• 140 vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu; 
• 2 vydaných rozhodnutí o neodkázanosti na sociálnu službu; 
• 32 zastavených konaní; 
• 1 odstúpených podaní miestne príslušnému úradu; 
• 11 žiadostí v zákonnej lehote na vydanie rozhodnutia. 

O stave žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu informovala Mgr. Monika 
Andraščíková.  

 
K 30.04.2021 eviduje 312 žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 

v nasledovnom členení podľa druhu a formy sociálnej služby: 
•  zariadenie podporovaného bývania 9 žiadateľov; 
•  rehabilitačné stredisko 7 žiadateľov; 
•  domov sociálnych služieb AF 32 žiadateľov, z toho 1 dobrov.čakateľ; 
•  domov sociálnych služieb TF 2 žiadateľ; 
•  domov sociálnych služieb CF 56 žiadateľov, z toho 3 dobrov.čakatelia; 
•  špecializované zariadenie AF 11 žiadateľov; 
•  špecializované zariadenie TF 0 žiadatelia; 
•  špecializované zariadenie CF 195 žiadateľov, z toho 35 dobrov.čakateľov. 
Z celkového počtu 312 žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je 158, 

z toho 38 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. Katarína Futóová. 
 
Ing. Pavel Slaninka v súvislosti s uvoľňovaním miest v zariadeniach sociálnych služieb 
vzhľadom na pandemickú situáciu informoval, že finančné prostriedky sa pre neverejných 
poskytovateľov nekrátili ale akceptoval sa stav obsadenosti k 12.03.2020. Vznik voľných 
miest v zariadeniach sociálnych služieb je celoslovenský fenomén. Ing. Maroš Šatný 
podotkol, že neverejní poskytovatelia majú za normálnych okolností 100% obsadenosť, no 
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v súlade s prijatými opatreniami bolo nevyhnutné vytvoriť karanténne miesta, ktoré sa 
premietli aj do legislatívy a tak prirodzený úbytok prijímateľov spôsobil prirodzené 
vytvorenie karanténnych miest. Neverejní poskytovatelia síce nemuseli vrátiť finančný 
príspevok za neobsadené miesto, za čo sú MPSVaR vďační, ale faktom ostáva, že uvoľnené 
miesta vytvárali stratu príjmov od prijímateľov za poskytovanú sociálnu službu. 
 

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 

sledované obdobie roku 2021 vzala na vedomie. 

 

 
K bodu 3: 
Návrh Memoranda o partnerstve a spolupráci Nadácie PSK pre podporu rodiny 
a Prešovským samosprávnym krajom 
 
 Návrh predstavil Mgr. Viktor Guman. V posledných rokoch sa stále stretávame 
s výskytom mimoriadnych udalostí v podobe prírodných pohrôm a katastrof, preto je 
mimoriadne dôležitá spolupatričnosť a solidarita obyvateľov Prešovského samosprávneho 
kraja pri účinnom odstraňovaní ich následkov. Na základe tých skutočností bol dňa 
25.02.2021 na 7. zasadnutí správnou radou Nadácie PSK pre podporu rodiny zriadený 
Nadačný fond Nadácie PSK pre podporu rodiny na riešenie krízových situácií v zmysle 
zákona o nadáciách, ktorý má byť rýchlym, efektívnym a plne adresným nástrojom, ktorý 
Prešovský samosprávny kraj spolu s obcami bude pomáhať občanom a rodinám pri 
prekonávaní a odstraňovaní následkov prírodných pohrôm či nepredvídateľných udalostí. 
Obsahom memoranda, ktorého podpis a prihlásenie sa k nemu je pre miestne samosprávy 
dobrovoľný, je jasné zadefinovanie účelu, spôsobu a termínu napĺňania fondu, ako aj určenie 
spôsobu výpočtu a výšky vyplateného príspevku pre občana. Ku dňu konania zasadnutia 
Komisie sociálnych vecí a rodiny dalo 29 miest a obcí pozitívnu spätnú väzbu a prejavilo 
záujem o pripravované memorandum. Ing. Pavel Slaninka konštatoval, že vníma ako 
pozitívne prepojenie samospráv pri riešení krízových situácií občanov. Anna Schlosserová 
vyzvala členov Komisie sociálnych vecí a rodiny, aby oslovili ďalšie mestá a obce, príspevok 
predstavuje 0,10€ na občana, čo pre obce s počtom obyvateľov menej ako 50 je príspevok 
obce 5€. Termín prihlásenia sa samospráv k memorandu a zaplatenia príspevku do nadačného 
fondu pre rok 2021 je do 30.09.2021. O každej žiadosti na čerpanie rozhoduje správna rada 
Nadácie PSK pre podporu rodiny na riešenie krízových situácií. Vklad Prešovského 
samosprávneho kraja do nadačného fondu predstavuje po prepočte na počet obyvateľov sumu 
82 624,40€.  

 

Hlasovanie : 
Za: 8  Proti: 0     Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK vzala predložený materiál na vedomie  

a odporúča  Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

a) návrh Memoranda o partnerstve a spolupráci Nadácie PSK pre podporu rodiny 

a Prešovským samosprávnym krajom na vedomie  

b) vklad Prešovského samosprávneho kraja vo výške 82 624,40 Eur do nadačného fondu 

Nadácie PSK pre podporu rodiny na riešenie krízových situácií.. 
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K bodu 4: 
Výzva pre región – Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách 
a paliatívnej starostlivosti 
 

Ing. Pavel Slaninka informoval, že alokácia na sociálne služby bola v celkovej výške 
220 000€. V rámci tejto výzvy prišlo spolu 12 žiadostí, pričom požadovaná výška finančných 
prostriedkov predstavovala sumu 187 640€. V čase konania Komisie sociálnych vecí a rodiny 
predstavovala schválená pridelená dotácia výšku 95 664,20€. O požiadavke Arcidiecéznej 
charity Košice, pre zariadenie v Snine, sa v tom čase rokovalo. Ing. Pavel Slaninka uviedol, 
že počas Zastupiteľstva PSK pred schvaľovaním rozdelenia dotácií bude pravdepodobne 
realizovaná realokácia finančných prostriedkov, vzhľadom k nižšie schváleným dotáciám 
oproti alokovanej časti finančných prostriedkov na túto oblasť.  
 
Hlasovanie : 
Za: 8  Proti: 0     Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK vzala predložený materiál na vedomie 

a odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť rozdelenie dotácií Výzva pre región – Program 4: 

Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej starostlivosti. 

 
 
 
K bodu 5: 
Rôzne 
 

K bodu rôzne informovala PhDr. Monika Fuchsová o stave zaočkovania v zariadeniach 
sociálnych služieb, ktorý je dostupný aj na e-vuc. Čo sa týka prijímateľov sociálnych služieb 
v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK dosahujeme 98% zaočkovanosť, 
u zamestnancov to predstavuje 65%. Odbor sociálnych služieb a rodiny PSK apeluje na 
riaditeľov týchto zariadení, aby motivovali svojich zamestnancov k očkovaniu, to sa však 
realizuje na dobrovoľnej báze. Ing. Pavel Slaninka informoval prítomných o funkčnosti 
vakcinačných centier, kde aktívne vypomáhajú aj vedúci oddelení odboru sociálnych vecí 
a rodiny. PhDr. Monika Fuchsová uviedla, že oproti 1 vakcinačnému centru Košického 
samosprávneho kraja, má Prešovský samosprávny kraj zriadených 5 vakcinačných centier. 
Veľkú zásluhu v tomto pripísala aj poliklinikám v Sabinove, Giraltovciach, Snine a Starej 
Ľubovni, ktoré sa na vakcinácii podieľajú prostredníctvom výjazdových očkovacích 
jednotiek. Od 15.06.2021 by mal byť dostupný jednotný Covid pas na stránke NCZI. 
Predsedníčka Komisie sociálnych vecí a rodiny v závere skonštatovala, že sociálne služby si 
prešli veľmi ťažkým obdobím. 
 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK vzala tieto informácie na vedomie. 
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K bodu 6:   
Návrh na Uznesenie  
 
Návrh na uznesenie prečítala prítomným Mgr. Katarína Futóová. Nasledovalo  hlasovanie 
o uznesení. 
 
Hlasovanie : 
Za: 8  Proti: 0     Zdržal sa hlasovania: 0 

 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila Uznesenie z 25. zasadnutia Komisie 

sociálnych vecí a rodiny.   
 
Záver 
 
Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka komisie a poďakovala za účasť.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 v.r.       v.r. 
 
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.                            


