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Prešovský samosprávny kraj 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

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

 

 

ZÁPISNICA 

z  34. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

zo dňa 09.08.2022 

(miesto konania –Úrad PSK, malá zasadačka, č.dv.127, II. podlažie) 

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

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny   

Ospravedlnení: Ing. Pavol Gašper, Ing. Martin Meričko 

Neospravedlnení:       PhDr. Vladimír Ledecký      

 

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 2:  

Schválenie programu 

 

1. Otvorenie a schválenie programu  

2. Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom 

kraji na roky 2020-2025 k 30.06.2022. 

3. Analýza žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí o 

zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za 1. polrok 2022. 

4. Stanovisko k zámeru rozšírenia sociálnych služieb a žiadosti o odkúpenie pozemku. 

5. Rôzne 

6. Návrh na uznesenie 

 

 

Hlasovanie : 

Za: 10   Proti: 0     Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila program 34. zasadnutia Komisie 

sociálnych vecí a rodiny.   

 

 

 

K bodu 2 :    

Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom kraji 

na roky 2020-2025 k 30.06.2022. 

 

O predloženom materiáli informovala prítomných PhDr. Monika Fuchsová, že Koncepcia 

rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2020 - 2025 (ďalej aj 

„koncepcia") predstavuje základný programový dokument, ktorý definuje a určuje ciele a 

smerovanie regionálnej politiky Prešovského samosprávneho kraja v oblasti sociálnych 

služieb. Koncepcia vychádza z dostupných komunitných plánov obcí Prešovského 
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samosprávneho kraja a národných a medzinárodných dokumentov v tejto oblasti s cieľom 

rozvoja kvalitných sociálnych služieb na území samosprávneho kraja ale hlavne v súlade s 

národnými prioritami. Hlavným cieľom koncepcie je zvyšovanie kvality, dostupnosti a 

efektívnosti sociálnych služieb, sociálneho poradenstva a prevencie v Prešovskom 

samosprávnom kraji.  

Koncepcia obsahuje 5 strategických cieľov: 

Strategický cieľ 1. Podporovať miestnu samosprávu v tvorbe efektívnej siete sociálnych 

služieb pre seniorov. 

Strategický cieľ 2. Zabezpečiť rozvoj sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím. 

Strategický cieľ 3. Zabezpečiť rozvoj sociálnej služby pre ľudí v nepriaznivej alebo krízovej 

situácii. 

Strategický cieľ 4. Zvyšovanie povedomia verejnosti o sociálnych službách a ovplyvňovanie 

verejných politík prostredníctvom komunikačných aktivít. 

Strategický cieľ 5. Kontinuálne zvyšovanie kvality sociálnych služieb v súlade s 

podmienkami kvality poskytovaných sociálnych služieb. 

Ing. Slaninka pripomenul, že podklad koncepcie sociálnych služieb vychádza ešte z obdobia 

pred pandémiou Covid – 19. Zdôraznil, že situácia v sociálnych službách sa mení doteraz. 

Momentálne sme v situácii kedy vykazujeme, že sa miesta na prijímanie prijímateľov 

uvoľnili. Dodal, že je to proces. 

Ing. Hyben, PhD. poznamenal, že v priemere 2000 miest v sociálnych zariadeniach na celom 

Slovensku je voľných, čo tvorí asi 20% v každom zariadení. Mala by sa koncepcia zaoberať 

aj tým, čo chýba v sociálnych zariadeniach: ošetrovateľské lôžka a paliatívna starostlivosť, 

ktorú poisťovne odmietajú financovať. 

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

 

 

K bodu 3:  

Analýza žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí o zabezpečenie 

poskytovania sociálnej služby za 1. polrok 2022. 

 

 Tento materiál odprezentovala PhDr. Monika Fuchsová a informovala, že odbor 

sociálnych vecí a rodiny ÚPSK analyzoval žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu 

službu  a  sledoval aspekty záujmu o jednotlivé druhy sociálnych služieb. Prešovský 

samosprávny kraj začal za sledované obdobie od 01.01.2012 do 30.06.2022 správne konanie v 

8649 prípadoch podaných žiadostí.  

Za 1. polrok 2022 Prešovský samosprávny kraj začal 432 prípadov v správnom 

konaní. Prehľad počtu žiadostí o posúdenie odkázanosti z jednotlivých okresov, 

prehľad žiadateľov o posúdenie odkázanosti podľa vekových skupín a prehľad žiadostí 

o posúdenie odkázanosti podľa druhu sociálnej služby je v priloženom materiály. 

Žiadatelia boli rozdelení do 4 vekových skupín. Najpočetnejšou skupinou, vzhľadom 

na vek, sú fyzické osoby vo veku 65 a viac rokov, ako to vyplýva z nasledovného prehľadu. 

 

- počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu 291  

- počet vydaných rozhodnutí o neodkázanosti na sociálnu službu 3  

- počet vydaných rozhodnutí o zastavení konania   73  

Spolu         367  
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- počet žiadostí v zákonnej lehote     65  

- počet odstúpených podaní miestne príslušnému úradu  1  

Spolu         433 

 

Celkovo eviduje Ú PSK 156 žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, z tohto 

celkového počtu je 71 (z toho 3 dobrov. čakateľov) žiadateľov o zabezpečenie poskytovania 

sociálnej služby celoročnou formou pobytu, t.z. čakajú v rodinnom/nemocničnom prostredí. 

Podrobná analýza žiadostí poskytovania sociálnej služby je v priloženom materiáli. 

 

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

 

 

K bodu 4: 

Stanovisko k zámeru rozšírenia sociálnych služieb a žiadosti o odkúpenie pozemku.  

 

 Tento materiál odprezentovala PhDr. Monika Fuchsová, viď priložený materiál. 

 

 

Hlasovanie : 

Za:10  Proti: 0     Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

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

a odporúča Komisii správy majetku podporiť zámer rozšírenia sociálnych služieb pre 

dospelých autistov v Prešove.  

  

 

 

 

K bodu 5: 

Rôzne 

 

Ing. Korpesio navrhol spoločné stretnutie na pôde Ú PSK za účelom 

pripomienkovania návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

na vydanie zákona o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

 

K bodu 6:   

Návrh na Uznesenie  

 

Návrh na uznesenie prečítala prítomným PhDr. Fuchsová Monika a nasledovalo  hlasovanie 

o uznesení. 
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Prešovský samosprávny kraj 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

 

 

UZNESENIE č. 34/2022 

z 34. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK   

 dňa 09.08.2022 

 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny 

pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

A/ berie na vedomie:   

2. Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom 

kraji na roky 2020-2025 k 30.06.2022. 

3. Analýzu žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí o zabezpečenie 

poskytovania sociálnej služby za 1. polrok 2022. 

 

B/ schvaľuje 

1.Program  34. zasadnutia Komisie  sociálnych vecí a rodiny.  

 

C/ odporúča Komisii správy majetku 

4.Podporiť zámer rozšírenia sociálnych služieb pre dospelých autistov v Prešove.  

 

 

Hlasovanie : 

Za:10  Proti: 0     Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila Uznesenie z 34. zasadnutia Komisie 

sociálnych vecí a rodiny.   

 

 

 

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. 

Bc. Gabriela Hardoňová v.r.                                                     

       Ing. Maroš Šatný, PhD. v.r.                            


