
Zákon 448/2008 o sociálnych službách a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov účinný od 
01.01.2009 – aplikácia .



Organizačné zmeny na OSV KSK (13)

Vedúca OSV
Referent sekretariátu OSV 
Referent pre právne poradenstvo a poradenstvo v 
oblasti ŠF a iných grantov 
Referent pre rozpočet a implementáciu projektov 
Referát pre zariadenia 
4 osoby  - register, verejné a neverejné subjekty
2 osoby – verejné subjekty 
Referát poskytovania služieb občanovi 
3 osoby - posudzovanie a umiestňovanie



Oblasť A.1 Sociálna prevencia a poradenstvo v sociálnych službách
Regionálna priorita č.1 Efektívnejšie využitie existujúceho odborného 

poradenstva, vytváranie podmienok pre budovanie dostupnej a dostatočnej 
siete poradenských služieb občanom

Spracovaná finálna verzia projektu Centrá sociálneho 
poradenstva a prevencie, ktorý vychádza z analýzy 
stavu soc. poradenstva, stanovenie potreby podľa 
okresov v rámci kraja. 
Cieľom projektu je územne rozložená sieť
špecializovaných poradcov pre jednotlivé cieľové
skupiny, odrážajúca skutočnú potrebu. 



Oblasť A.1 Pobytové služby
Regionálna priorita č.3 Poskytovanie pobytových služieb v súlade s 

potrebou intenzity pomoci

•Spracovaný akčný plán realizácie zákona č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách. 
•Uskutočnené pracovné stretnutia so štatutárnymi 
zástupcami verejných a neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb, za účelom správnej aplikácie zákona 
a metodickej pomoci.
•Vznik softwarového programu pre registráciu verejných 
a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý bude 
následne k dispozícii občanom a obciam  pri získavaní
informácií o poskytovateľoch sociálnych služieb podľa ich 
potreby a tiež voľných miestach v zariadeniach.



Príprava analytickej časti materiálu Optimalizácia 
siete zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, 
v súvislosti s potrebou a efektívnym využitím finančným 
zdrojov (DSS, zariadení podporovaného bývania, 
špecializovaných zariadení, útulkov a zabezpečenia 
nových služieb, ktorých poskytovanie vyplýva KSK zo 
zákona č. 448/2008). 

Zrealizovaných 28 metodických návštev v subjektoch 
poskytujúcich sociálne služby (verejní a neverejní
poskytovatelia spolu).. 



Zabezpečovanie posudzovanej činnosti: za účelom 
posudzovania žiadostí fyzických osôb o odkázanosti na 
sociálne služby v pôsobnosti KSK, kde v súlade so 
zákonom preferujeme poskytnutie terénnej služby, 
príp. dennej alebo týždennej formy sociálnej služby.  

Posudzovacia činnosť pozostáva zo:
- sociálnej posudkovej činnosti 
- lekárskej posudkovej činnosti 
- vydania rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. 



Štatistika posudkovej činnosti za obdobie január – máj 2009: 

počet došlých žiadostí 155
počet vydaných rozhodnutí 123
z toho
DSS 62
ZPB 22
ŠpZ 3
RS 3
Ostatné 33
Počet fyzických osôb, ktorým bola služba poskytnutá: 37 

Uskutočnené pracovné stretnutie s posudzujúcimi lekármi KSK za 
účelom:
spresnenia jednotného postupu pri posudzovacej činnosti, seniori, 
zariadenia podporovaného bývania...



V spolupráci s mikroregiónmi (obce) v rámci Košického 
kraja OSV KSK z vlastnej iniciatívy uskutočnil 
27 stretnutí za účasti starostov. 
Cieľom stretnutí bolo informovať o postupe obcí
v súvislosti s realizáciou zákona, a tiež podeliť sa so 
skúsenosťami. 
Následne aktívne spolupracujeme pri riešení problémov 
s aplikáciou zákona v obciach 



Zrovnoprávnenie financovania verejných 
a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. 

Pripravili sme podklad pre výpočet finančného príspevku na 
prevádzku, ktorý vychádza zo skutočných nákladov  

zariadení verejných poskytovateľov sociálnych služieb, 
podľa druhu  a formy sociálnej služby roku 2008

(navýšenie 20%) .  
Neverejní poskytovatelia za poskytovanie sociálnych služieb 

dostávajú úhradu v dvoch zložkách: 
1. finančný príspevok na prevádzku -vypočítaný zo skutočných 

nákladov  zariadení verejných poskytovateľov sociálnych 
služieb                               

2. 2. finančný príspevok v odkázanosti- uhrádzaný podľa stupňa 
odkázanosti fyzickej osoby, ktorej je poskytovaná sociálna 
služba. 



Oblasť C.1 Kvalita v sociálnych službách
Regionálna priorita č.1 Vytváranie podmienok pre implementáciu 

štandardov kvality v zariadeniach sociálnych služieb
•Príprava projektov pre  čerpanie finančných prostriedkov v rámci 
výziev  ROP , cieľom ktorých je skultúrniť a zveľadiť prostredie 
v ktorom sú poskytované sociálne služby občanom, čo v konečnom 
dôsledku prispeje k skvalitňovaniu poskytovaných sociálnych 
služieb. V prvej etape je pripravených 5 zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK: DSS Rakovec n/O., DSS Park 
mládeže KE, DDaDSS Trebišov, DDaDSS Skladná KE, DSS 
Prakovce – Matilda Huta s plánovanými oprávnenými nákladmi viac 
ako 10 miliónov eur €
•Schválený projekt z Nórskeho finančného mechanizmu pre DSS 
Prakovce - Matilda Huta, ktorého výstupom bude zriadenie 
hydroterapeutického / rehabilitačného centra pre deti a mládež
v zrekonštruovanom objekte kaštieľa, ktoré bude slúžiť aj pre postihnuté
deti z Košického kraja



•Príprava a zaslanie projektov a žiadostí o finančné
prostriedky z Výnosu Ministerstva práce sociálnych vecí
a rodiny SR (celkovo bolo podaných 19 žiadostí z 11 
rozpočtových organizácií KSK. Celková suma spracovaných 
projektov je  638 983 €, 
•Realizácia pilotného projektu novej organizačnej štruktúry 
DSS za účelom   zmeny filozofie prístupu ku klientom 
a podmienok pre zintenzívnenie a skvalitnenie poskytovaných 
sociálnych služieb v DSS Špitálska v Rožňave. Následne bude 
táto inovatívna metóda prístupu ku klientom implementovaná do 
ďalších DSS. 
•Príprava 3 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na 
certifikáciu kvality. 
•Príprava a opätovné podanie projektu s cieľom vzdelávania 
zamestnancov, zvýšenie vzdelanostnej úrovne zamestnancov 
a tým aj kvality poskytovaných služieb v zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 



Problémy aplikácie zákona: 
- seniori
KSK v r. 2009 financuje sociálne služby v 
zariadeniach pre seniorov – (bývalé domovy 
dôchodcov a zariadenia opatrovateľskej služby) 
poskytované klientom, ktorým bola poskytovaná
sociálna služba k 31.12.2008: 
- neverejným poskytovateľom pre 603 seniorov vo 
výške 65 878 793,- Sk - t.j. 2 186 775,3 €
- 5 zariadeniach DD a DSS v zriaďovateľskej 
pôsobnosti KSK financuje sociálne služby celkom 
pre1075 seniorov (údaj ku dňu 30.4.2009).



Problémy aplikácie zákona: 
- seniori 
skupina ktorá je vhodná do DSS, ZpS, ŠZ, 
- nedostatok finančných prostriedkov
- neexistencia záruky získania financií zo 
štrukturálnych fondov
- 30dní do nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o odkázanosti...
- komplikovaný proces umiestňovania do 
zariadenia pre seniorov
-



Kontakt:
Odbor sociálnych vecí
Ing. Zuzana JUSKOVÁ – vedúca odboru
Košický samosprávny kraj
055/7268 280,281,282

www.vucke.sk


