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Prešovský samosprávny kraj 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

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

ZÁPISNICA 

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

zo dňa 18.1.2022 
(miesto konania –veľká zasadačka, I.NP, Námestie mieru 2, Prešov) 

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

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny   

Ospravedlnení: MVDr. Ján Ferko, Ing. Pavol Gašper 

Neprítomní:                 

 

 

 

Prítomných členov komisie privítala predsedníčka komisie Anna Schlosserová popriala   

v roku 2022 všetko dobré.  

Následne vyzvala prítomných uctiť si minútou ticha pamiatku zosnulého pána riaditeľa Jána 

Šrenkela. 

P. Schlosserová predložila návrh na schválenie programu zasadnutia Komisie sociálnych vecí 

a rodiny.  

 

 

K bodu 1:  

Schválenie programu 

 

1. Schválenie programu 

2. Analýza 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.   

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

rok 2022.    

5. Rôzne 

6. Návrh na uznesenie 

 

 

Hlasovanie : 

Za: 11   Proti: 0     Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila program 30. 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  rok 2021. 

 

Informácia o stave vo vybavovaní žiadostí o posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na sociálne služby 

a stave vo vybavovaní žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby predniesla vedúca 

oddelenia zariadení a sociálnych služieb PhDr. Monika Fuchsová. 

 

Za rok 2021 požiadalo o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 788 žiadateľov, pričom 

najpočetnejšou skupinou sú občania nad 65 rokov a najviac žiadostí je  do špecializovaných 

zariadení.  

Úrad PSK k 31.12.2021 eviduje 224 žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej 

služby, z tohto celkového počtu je 105 (z toho 8 dobrov. čakateľov) žiadateľov o 

zabezpečenie poskytovania sociálnej služby celoročnou formou pobytu, t.z. čakajú v 

rodinnom/nemocničnom prostredí. 

 

 

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 2021 vzala na vedomie. 

 

 

K bodu 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.  

 

O predloženom materiály, ktorý spracoval odbor sociálnych vecí a rodiny na základe 

predložených žiadostí  subjektov v zmysle platného VZN informoval Mgr. Viktor Guman.  

Na rok 2022 je spracovaný návrh na rozdelenie finančného príspevku v celkovej výške 

115 500,00 € pre 5 žiadateľov, ktorí smeruje pre 11 vykonávateľov opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately. Mgr. Viktor Guman tiež zdôvodnil 2 žiadosti, ktoré neboli 

zahrnuté do návrhu. 

Rozdelenie finančného príspevku je nasledovné: 

 

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 domovo 

Úsmev ako dar, o.z., 

Bratislava 

2 vykonávatelia opatrení 21 000,-€ 

Celkom 11 vykonávateľov opatrení 115 500,-€ 
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Zo strany prítomných neboli vznesené doplňujúce otázky ani námietky. Predsedníčka komisie 

požiadal prítomných o hlasovanie. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11            Proti: 0              Zdržal sa hlasovania: 0 

 

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

a odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť predložený materiál. 

  
 

 

K bodu 4: 

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

rok 2022.    

 

 

PhDr. Fuchsová predniesla návrh  na termíny zasadnutia komisie, ktoré boli zostavené tak aby 

predchádzali termínu konania Komisie finančnej  a ostáva termín konania v utorky 

v poobedňajších hodinách. Zo strany prítomných neboli vznesené námietky. 

 

 

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

o termínoch zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny  pri Zastupiteľstve PSK. 

 

  

 

K bodu 5: 

Rôzne 

 

 

V rámci bodu rôzne bola diskusia, ktorá sa venovala viacerým bodom: 

 

Zákon o inšpekcii v sociálnych službách:  

PhDr. Ledecký chcel vedieť názor odboru ako aj  prítomných na nový zákon o inšpekcii 

v sociálnych službách, ktorý je v pripomienkovom konaní. Osobne zastáva názor, že  nie je 

potrebné, aby vznikla nová kontrolná inštitúcia,  financovaná  z rozpočtu MPSVR SR. 

 

Na uvedenú tému reagoval Ing. Slaninka, ktorý  informoval, že v rámci SK 8  namietali 

navrhovaný zákon v rámci  pripomienkového konania. V súčasnosti sú kompetencie v rámci 

kontroly sociálnych služieb rozdelené medzi viaceré subjekty, zákon o inšpekcii určuje, čo 

konkrétne i kto bude čo kontrolovať tak, aby sa navzájom prekrývali, ale na druhej strane  je 

veľmi všeobecný.    

 

Ing. Korpesio sa zapojil do diskusie  z pohľadu poskytovateľa sociálnych služieb. Podľa jeho 

názoru je ťažko tento zákon pripomienkovať, je všeobecný, nekonkrétny a  nastavený na 

sankcionovanie, čo môže spôsobiť zánik poskytovaných sociálnych služieb. Nelegálnemu 

poskytovaniu sociálnych služieb nepomôže ani tento zákon. Doteraz bolo 77 inšpektorov 
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kvality, ktorí hodnotili kvalitu sociálnych služieb, ale keďže projekt končí, je snaha nahradiť 

ho inšpekciou sociálnych služieb, čo podľa jeho názoru  a skúseností nie je riešenie. Pri 

najmenšom porušení vznikajú prísne sankcie. Domnieva sa, že to nezlepší kvalitu 

poskytovaných sociálnych služieb. 

 

Tragické udalosti v DSS v Osadnom 

 

PhDr. Ledecký požiadal sekretára komisie o informácie zo strany odboru o udalostiach 

v Osadnom.  

 

Ing. Slaninka poskytol informácie  chronologicky, uviedol kroky, ktoré vykonalo vedenie 

zariadenia, jeho zamestnanci, čo podnikol Úrad PSK na podporu a zmiernenie vzniknutého 

stavu. Vyzdvihol profesionalitu nebohého riaditeľa pri zvládnutí  riadenia – manažovania 

udalostí a tiež ako človeka a odborníka v sociálnych službách. Je smutné, že ľudia od 

zeleného stola, ktorí nemajú s reálnym poskytovaním sociálnych služieb skúsenosť,  takto 

negatívne reagujú a negujú tým predchádzajúce dobré výsledky pri poskytovaní sociálnych 

služieb. Keďže vyšetrovanie  nie je uzavreté, preto nechce uvádzať podrobnosti, týkajúce sa 

dôvodov vzniku požiaru. 

Predsedníčka prečítala článok Lýdie Brichtovej o zatvorení zariadenia- negatívna 

medializácia. 

Ing. Slaninka informoval, že týmto článkom sa úrad zaoberal a namietal uvádzané skutočnosti 

prostredníctvom  tlačového odboru PSK. 

 

Plán obnovy, deinštitucionalizácia 

 

Ing. Hyben  sa opýtal, na základe čoho sa vytvárajú dlhodobé programy, koncepcie,  aký  to 

má význam, keďže  niektoré nie sú aplikovateľné. Pripomienky, ktoré sú zasielané, nie sú 

akceptované, považuje to za zbytočné mrhanie peňazí a falošnú hru MF SR. Celkove hodnotí 

plán obnovy ako kocúrkovo.  

 

Ing. Slaninka – deinšitucionalizácia je komplikovaná a v konečnom dôsledku 

nerealizovateľná.  

 

Ing. Korpesio- Holandsko a Dánsko sa už poučili a zistili, že malé zariadenia z hľadiska 

financovania sú neudržateľné a my naďalej zotrvávame na DI? 

 

Ing. Šatný – DI je nezmysel, je to potrebné namietať a zrušiť. 

 

Aktuálna novela zákona o liekoch. 

 

Predsedníčka komisie sa požiadala prítomných o informáciu, aké majú skúsenosti v praxi 

ohľadom predpisovania liekov, ako sa to dotklo zariadení a aké komplikácie sa vyskytli. 

 

Ing. Hyben- výklad zákona je sporný, nemocnica prepustí klienta bez liekov a v konečnom 

dôsledku, ak chce byť klient kompenzovaný liekmi si to sám zaplatí v hotovosti. 

 

PhDr. Ledecký – vyzval prítomných, aby svoje podnety zaslali na Výbor NR SR pre sociálne 

veci, či už sa to týka novely zákona o liekoch v praxi, zákona o inšpekcii v sociálnych 

službách. Výbor sa nimi zaoberá, vyhodnocuje a následne sú podnetom na zmenu právnych 

predpisov. 
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Záverom boli sformulované   úlohy v uznesení, týkajúce sa pripomienkovania materiálov 

k Plánu obnovy, v aplikačnej praxi zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, k návrhu 

na podporu osôb  s osobitnými diagnózami a predložiť ich príslušnému výboru NR SR. 

 

 

 

K bodu 6:   

Návrh na Uznesenie  

 

Návrh na uznesenie prečítala prítomným Ing. Milota Gašparová. Nasledovalo  hlasovanie 

o uznesení. 

 

 

 

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.  
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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.  

 

Hlasovanie : 

Za: 11  Proti: 0     Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila Uznesenie z 30. zasadnutia Komisie 

sociálnych vecí a rodiny.   
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K bodu 7: 

Záver 

 

Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka komisie a poďakovala za účasť.  

 

 

 

 

 

 

 

 v.r.    

 

Ing. Pavel Slaninka              

sekretár Komisie sociálnych    

vecí a rodiny pri Z PSK           

   v.r. 

Anna Schlosserová 

    predsedníčka Komisie sociálnych  

vecí a rodiny pri Z PSK 

  

                              

                          

 

 

 

 

 

 

Zapísala:                                            

                                              

Ing. Milota Gašparová v.r.      

     

                        Overovatelia: 

Ing. Anton Gašpár  v.r. 

                           

Ing. Maroš Šatný, PhD. v.r.  
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