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Prešovský samosprávny kraj 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

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

ZÁPISNICA 

z 32. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

zo dňa 19. apríla 2022 
(miesto konania – kontrolná miestnosť odboru financií Úradu PSK, Námestie mieru 2, 

Prešov) 

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

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny   

Ospravedlnení: MVDr. Ferko Ján, PhDr. Ledecký Vladimír, Ing. Meričko Martin 

Neospravedlnený:       

Neprítomní:                 

 

 

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 1.štvrťrok 2022 

3. Návrh na rozdelenie nových kapitálových výdavkov pre zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK na rok 2022 

4. Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie pre rok 2022 za oblasť 

sociálnych vecí na základe Výzvy pre poslancov PSK v zmysle VZN PSK č. 78/2019 

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: 9  Proti: 0     Zdržal sa hlasovania: 1 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila program 32. 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 1.štvrťrok 2022 – 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 31.03.2022 PSK začal v súvislosti s posúdením odkázanosti na sociálnu službu 

celkovo 196 správnych konaní, pričom najväčší počet žiadateľov o posúdenie odkázanosti na 

sociálnu službu je z okresu Prešov, následne druhý najväčší počet žiadateľov je z okresu 

Humenné, potom nasledujú okresy Kežmarok, Vranov nad Topľou, Stará Ľubovňa, Levoča, 

Poprad, Svidník, Bardejov, Snina, Stropkov, Sabinov 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 196 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bolo: 

• 73 vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu; 

• 1 vydaných rozhodnutí o neodkázanosti na sociálnu službu; 

• 29 zastavených konaní; 

• 93 žiadostí v zákonnej lehote na vydanie rozhodnutia. 

 

K 31.03.2022 eviduje 201 žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 

v nasledovnom členení podľa druhu a formy sociálnej služby: 

•  zariadenie podporovaného bývania 15 žiadateľov; 

•  rehabilitačné stredisko 5 žiadateľov; 

•  domov sociálnych služieb AF 16 žiadateľov; 

•  domov sociálnych služieb TF 3 žiadateľov, z toho 2 dobrov.čakatelia; 

•  domov sociálnych služieb CF 45 žiadateľov, z toho 1 dobrov.čakateľ; 

•  špecializované zariadenie AF 5 žiadateľov; 

•  špecializované zariadenie TF 0 žiadateľov; 

•  špecializované zariadenie CF 112 žiadateľov, z toho 5 dobrov.čakateľov. 

Z celkového počtu 201 žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je 101, 

z toho 6 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 u žiadateľov o zabezpečenie poskytovania 

sociálnej služby sú evidentné obavy pred nástupom do zariadení. Ďalším faktorom, ktorý sa 

podieľa na poklese žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je fakt, že stúpla 

miera neformálneho opatrovníctva v rodinách. 
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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 

1.štvrťrok 2022 vzala na vedomie. 

 

K bodu 3: 

Návrh na rozdelenie nových kapitálových výdavkov pre zariadenia sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na rok 2022 

 

 Zoznam návrhov na základe doručených a prerokovaných žiadostí o kapitálové 

výdavky zo zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK predstavil Mgr. Viktor Guman. 

Žiadosť podalo spolu 8 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti a výška navrhovaných 

investičných výdavkov predstavuje sumu 211 100€.  

  K uvedeným navrhovaným novým investičným akciám je nutné pripočítať aj prehľad 

dofinancovania už schválených investičných akcií, ktoré boli Komisii sociálnych vecí 

a rodiny pri Zastupiteľstve PSK predložené na jej 31. zasadnutí dňa 15.03.2022. Na základe 

uvedeného je celkový rozpočet na investičné akcie za oblasť sociálneho zabezpečenia pre rok 

2022 vo výške 396 300€. Ing. Pavel Slaninka len podotkol, že tieto investície sú dostupné až 

po schválení záverečného účtu PSK. 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK vzala návrh na rozdelenie nových kapitálových 

výdavkov pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na rok 2022 na 

vedomie a odporúča Zastupiteľstvu PSK ho schváliť. 

 

K bodu 4: 

Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie pre rok 2022 za oblasť 

sociálnych vecí na základe Výzvy pre poslancov PSK v zmysle VZN PSK č. 78/2019. 

 

O zozname doručených žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 na základe Výzvy 

poslancov v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 

v platnom znení za sociálnu oblasť informoval Mgr. Viktor Guman. K 28.2.2022 bolo 

celkovo na PSK predložených 31 žiadostí o dotáciu za oblasť sociálnych vecí. Predmetné 

žiadosti prešli administratívnou kontrolou a sú v procese posudzovania poslancami PSK 

v zmysle uvedeného VZN. Samotné schvaľovanie žiadostí bude predmetom rokovania 

Zastupiteľstva PSK dňa 9.5.2022.  

Predsedníčka komisie sociálnych vecí a rodiny Anna Schlosserová v tejto súvislosti 

len uviedla, že bude zaujímavé vidieť zoznam už schválených žiadostí o poskytnutie dotácií, 

pretože postrehla, že skôr sa podporujú iné oblasti ako oblasť sociálnych služieb.  

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK vzala informáciu o podaných žiadostiach 

o poskytnutie dotácie pre rok 2022 za oblasť sociálnych vecí na základe Výzvy pre poslancov 

PSK v zmysle VZN PSK č. 78/2019 na vedomie. 

 

K bodu 5: 

Rôzne 

 

K bodu rôzne informoval Ing. Pavel Slaninka o stave v aktuálnej téme utečenci a teda, že 

v rámci PSK je momentálne na internátoch ubytovaných okolo 470 utečencov 

a v zariadeniach sociálnych služieb je ich počet 11, kde sú ubytovaní na základe zmluvy 

o ubytovaní. Počas doby pobytu v zariadeniach sociálnych služieb ale aj na internátoch je 
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časový priestor na to, aby v prípade potreby posúdenia odkázanosti na sociálnu službu sa 

začalo konanie v tejto veci. Ing. Jozef Berta informoval, že prví utečenci, ktorí majú štatút 

odídenca si už mali možnosť prevziať prvé dávky v hmotnej núdzi. Takisto uviedol, že 

v termíne do 7.4.2022 bola možnosť požiadať o refundáciu nákladov spojených s ubytovaním 

ale opomenuté sú v tejto súvislosti ďalšie náklady napr. lieky, hygienické potreby a pod. Ing. 

Pavel Slaninka informoval o skutočnosti, že už sú na území SR aj medzinárodné organizácie, 

ktoré by mali na seba prevziať finančné bremeno, čo sa týka vyplácania dávok v hmotnej 

núdzi ako aj príspevku za opatrovanie, v prípade, že sa o zdravotne znevýhodnenú osobu 

starajú blízki.  

 Ing. Tomáš Hyben, PhD. v tomto bode vyjadril potrebu pripomienkovania plánu 

obnovy Komponentu 13, pričom uviedol, že by bolo žiadúce do tohto dokumentu 

zakomponovať aj rekonštrukcie už existujúcich objektov využívaných na poskytovanie 

sociálnych služieb. Súčasné podmienky plánu obnovy nie sú dostatočne a konkrétne 

nastavené. Ing. Pavel Slaninka uviedol, že všetky námietky v súvislosti s týmto dokumentom 

boli spísané a prezentované prostredníctvom predsedníčky Jurínovej. V komisii na 

posudzovanie predkladaných zámerov bude ako odborník na sociálne služby Soňa 

Gaborčáková. 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK vzala tieto informácie na vedomie. 

 

K bodu 6:   

Návrh na Uznesenie  

 

Návrh na uznesenie prečítala prítomným Mgr. Katarína Futóová. Nasledovalo  hlasovanie 

o uznesení. 

 

Hlasovanie : 

Za: 10  Proti: 0     Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila Uznesenie z 32. 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:                                         

                                              

Mgr. Katarína Futóová v.r.   

                           Overovatelia: 

Ing. Anton Gašpár  v.r. 

                         

Ing. Maroš Šatný, PhD. v.r.   
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