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Prešovský samosprávny kraj 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

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

ZÁPISNICA 

z  31. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

zo dňa 15.3.2022 
(miesto konania –malá zasadačka, I.NP, Námestie mieru 2, Prešov) 

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

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny   

Ospravedlnení: MVDr. Ján Ferko, Ing. Pavol Gašper, Mgr. Jozef Bača, PhDr. Vladimír 

Ledecký, PhDr. Jozef Baran 

Neprítomní:                 

 

 

Prítomných členov komisie privítala predsedníčka komisie, pani Anna Schlosserová, zahájila 

rokovanie Komisie sociálnych vecí a rodiny a predložila návrh na schválenie programu 

zasadnutia.  

 

 

K bodu 1:  

Schválenie programu 

 

1. Schválenie programu 

2. Kontrola plnenia uznesení z 30. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri 

Z PSK. 

3. Informácia o poskytovanom finančnom príspevku na prevádzku pre neverejných 

poskytovateľov na rok 2022. 

4. Zoznam žiadostí o úpravu kapitálových výdavkov  na investičné akcie pre zariadenia 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na rok 2022. 

5. Rôzne 

6. Návrh na uznesenie 

 

 

Hlasovanie : 

Za: 8   Proti: 0     Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila program 31. zasadnutia Komisie 

sociálnych vecí a rodiny.   

 

 

 

K bodu 2 :   

Kontrola plnenia uznesení z 30. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK  

 

K tomuto bodu vystúpila  PhDr. Monika Fuchsová, kde uviedla, že úlohy, ktoré  komisia  uznesením 

určila odboru  sociálnych vecí a   rodiny  na vybavenie, pripomienkovanie a postúpenie, boli riešené 
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a tiež konkretizovala, akým spôsobom. Podklady a výstupy k jednotlivým bodom boli obsahom 

materiálu, ktorý bol predložený členom komisie. 

 

Predsedníčka komisie doplnila, že vo vzťahu ku KACP Prešov n.o. boli podniknuté kroky tak, aby 

úrad bol nápomocný pri získaní pozemku pre KACP  s víziou výstavby nového zariadenia  pre osoby 

s poruchou autistického spektra. 
 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK predloženú kontrolu plnenia uznesení z 30. 

zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK vzala na vedomie. 

 

 

K bodu 3:  

Informácia o poskytovanom finančnom príspevku na prevádzku pre neverejných 

poskytovateľov na rok 2022.  

 

O predloženom materiáli informovala Ing. Milota Gašparová. Obsahom materiálu bola 

výška finančného príspevku na prevádzku  na 1 mesiac/1 prijímateľ sociálnej služby resp. na 

1 hodinu sociálnej služby  pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorá bola 

určená na základe kritérií v zmysle platného zákona o sociálnych službách.  

Suma finančných prostriedkov, ktoré boli ku dnešnému dňu rozpísané  a poskytnuté  

69 neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby  je  7 792 210 Eur. Doteraz 

bolo podpísaných 72 zmlúv so  69 neverejnými poskytovateľmi a finančný príspevok na 

prevádzku im bol poukázaný na 1. štvrťrok 2022. 

 

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

 

K bodu 4: 

Zoznam žiadostí o úpravu kapitálových výdavkov  na investičné akcie pre zariadenia 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na rok 2022  

 

 

Mgr. Viktor Guman  prezentoval  predložený materiál na rokovaní a odôvodnil, že vplyvom 

enormného a skokovitého nárastu cien jednotlivých komodít a prác na trhu je potrebné 

dofinancovať už schválené investičné aktivity  v celkovej výške 185 200 Eur.  

 

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

  

 

K bodu 5: 

Rôzne 

 

 

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

1. Akceptácia pripomienok  k Plánu obnovy: 

 

- Ing. Slaninka uviedol, že pripomienky neboli akceptované, okrem nastavenia počtu 

miest v zariadení, ktoré boli nastavené na počet 30. 

- prezentáciu, ktorú sme od MPSVR SR dostali,  prepošleme aj  členom komisie, 
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- sociálno-zdravotné zariadenia, ktoré budú postavené prostredníctvo Plánu obnovy,  do 

1 roku po ich vybudovaní má byť uzatvorená zmluva so zdravotnými poisťovňami, čo 

nie je reálne, nakoľko je to záväzok tretej strany. 

 

 

2. Nárast cien energií  a vplyv na poskytovanie sociálnych služieb 

 

Mgr. Viktor Guman uviedol  sumu 543 801,Eur, ktorá bude z rozpočtu PSK potrebná na 

kompenzáciu zvýšených cien energií pre 25 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti. 

 

Ing. Korpesio  uviedol, že je potrebné prijať také opatrenia, aby bolo možné reagovať na 

nárast cien energií, čo by sa malo premietnuť do finančného príspevku na prevádzku a tiež do 

úhrady za sociálnu službu od prijímateľov. Existujúci zákon neráta so skokovitým nárastom 

cien a preto je potrebné apelovať na MPSVR SR, aby zmenilo spôsob určenia úhrady za 

sociálnu službu od prijímateľa. Súčasná kríza spôsobila nárast cien za energie, čo spôsobuje 

problém poskytovateľom sociálnych služieb a preto je potrebné apelovať na MPSVR  ako 

tvorcu zákona, na  úpravu zákona v tom zmysle,  aby bolo možné realizovať úpravu platieb za 

sociálnu službu v priebehu roka.  

 

Ing. Hyben sa zapojil do diskusie a poukazoval na skutočnosť, že je potrebné meniť úhradu za 

sociálnu službu aj počas roka, tak to ukazuje prax,  nielen riešiť informačný systém.  

  

Záverom bola sformulovaná úloha doplnená do uznesenia, ktorá sa týkala pripomienkovania 

existujúceho zákona o sociálnych službách.  

 

 

K bodu 6:   

Návrh na Uznesenie  

 

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

o uznesení. 

 

 

 

UZNESENIE č. 31/2022 

z 31. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK   

 dňa 15.03.2022 
 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny 

pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 

A/ berie na vedomie:   

2. Kontrolu plnenia uznesení  z 30.zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri 

Z PSK. 

3. Informáciu o poskytovanom finančnom príspevku na prevádzku pre neverejných 

poskytovateľov na rok 2022. 
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4. Zoznam žiadostí o úpravu kapitálových výdavkov na investičné akcie pre zariadenia 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na rok 2022.  

 

B/ schvaľuje 

1. Program  31. zasadnutia Komisie  sociálnych vecí a rodiny.  

 

C/ žiada odbor sociálnych vecí a rodiny: 

5. Odporúča v čase mimoriadnej situácie z dôvodu utečeneckej krízy MPSVR upraviť § 

72 zákona o sociálnych službách tak, aby poskytovatelia sociálnych služieb mali možnosť 

upraviť ceny za poskytovanú sociálnu službu nie podľa skutočnosti minulého roku, ale 

podľa predpokladov aktuálneho roku z dôvodu enormného nárastu  vstupov cien  za 

sociálnu službu  

 

 

 
 

Hlasovanie : 

Za: 8  Proti: 0     Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila Uznesenie z 31. zasadnutia Komisie 

sociálnych vecí a rodiny.   

 

 

 

 

Záver 

 

Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka komisie a poďakovala za účasť.  

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Slaninka             

sekretár Komisie sociálnych  

vecí a rodiny pri Z PSK         

   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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