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Kompetencie Úradu Košického 
samosprávneho kraja v sociálnej 

oblasti

Kompetencie:

� určené zákonom 195/98 Z.z. o 
sociálnej pomoci

� určené zákonom 305/2005 Z.z.o 
sociálnoprávnej ochrane detí a 
sociálnej kuratele a o zmene a 
doplnení niektorích zákonov)



Kompetencie KSK

� vypracúva a zverejňuje koncepciu sociálnych 
služieb, sociálnej prevencie a sociálneho 
poradenstva na svojom území,

� rozhoduje o (v zariadeniach ktoré zriadil):
� poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych 
služieb, 

� o úhrade za poskytnutú starostlivosť v tomto 
zariadení,

� rozhoduje o odňatí sociálnej služby, o zastavení 
poskytovania sociálnej služby, o znížení alebo 
o zvýšení úhrady za poskytnutú sociálnu službu

� rozhoduje v druhom stupni vo veciach, 
v ktorých v správnom konaní v prvom stupni 
koná a rozhoduje zariadenie sociálnych služieb, 
ktoré zriadil



Kompetencie KSK

� vedie register subjektov, ktoré poskytujú 
sociálnu pomoc v regióne

� vykonáva zápis do registra a výmaz z registra 
� uzatvára zmluvu o poskytovaní finančného 
príspevku na úhradu nákladov za sociálnu 
službu, sociálnu prevenciu, sociálne 
poradenstvo alebo vybrané činnosti 
sociálnoprávnej ochrany (ďalej len finančný 
príspevok) so subjektom, ktorý poskytuje 
predmetnú sociálnu pomoc 

� kontroluje hospodárenie s finančným 
príspevkom poskytnutým subjektu

� ukladá opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov a kontroluje ich plnenie 



Kompetencie KSK

� kontroluje úroveň poskytovania sociálnych 
služieb alebo sociálneho poradenstva a úroveň 
vykonávania sociálnej prevencie alebo 
vykonávania vybraných činností 
sociálnoprávnej ochrany subjektom, ktorý 
poskytujú sociálnu pomoc podľa tohto zákona, 

� spolupracuje s obcami, okresnými úradmi, 
krajským úradom, so subjektmi, ktoré 
poskytujú sociálnu pomoc podľa tohto zákona, 
a s ďalšími právnickými osobami a fyzickými 
osobami, ktoré pôsobia v sociálnej pomoci, 
a koordinuje ich činnosť, 

� organizuje výchovno-rekreačné tábory pre deti, 



Koncepcia rozvoja sociálnych 
služieb

o Vyrovnávanie ponuky a dopytu na základe 
analýz potrieb 

o Koncepcia rozvoja soc. služieb v KK bude 
spracovaná a daná na pripomienkovanie 
v mesiaci júl 2006. V nej budú stanovené 
konkrétne ciele, priority, opatrenia 
a aktivity na obdobie 2007-2013. 



Koncepcia rozvoja sociálnych 
služieb - štruktúra

I.Úvod
Východiská a pojmy v oblasti sociálnej pomoci

Sociálne služby

Sociálno právna ochrana

Komunitné plánovanie, integrácia a inklúzia

Kvalita

Vzdelávanie

Sociodemografická analýza KSK



Koncepcia rozvoja sociálnych 
služieb - štruktúra

II. Analytická časť
A. Analýza potrieb sociálnych služieb

Seniori 

Zdravotne postihnutí občania

Osoby vyžadujúce azylové ubytovanie

B. Analýza potrieb v oblasti sociálno - právnej 
ochrany

C. SWOT analýza 



Koncepcia rozvoja sociálnych 
služieb - štruktúra

III. Strategická časť
� Koncepcia rozvoja sociálnych služieb

� Koncepcia rozvoja sociálno právnej ochrany

� Koncepcia rozvoja  kvality sociálnych služieb

� Koncepcia rozvoja vzdelávania



Komunitné plány

o Sociálne služby poskytovať na základe 
spracovaného  komunitného plánu

o Spracovanie Komunitných plánov –
spoločné plány KSK s mestami a obcami 
v Košickom kraji o tom aké služby sa budú 
rozvíjať a z akých zdrojov (mesto, obec 
KSK)



Zvyšovanie kvality 
sociálnych služieb

o Prvoradá úloha je zvyšovanie kvality soc. služieb 
v Košickom kraji, prioritne v zariadeniach 
zriadených KSK. Kvalitu soc. služieb ovplyvňujú: 

manažment, tímová spolupráca, status klienta, 
individuálny prístup, profesionalita, využívané 
metódy

� Uskutočniť monitoring kvality v zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v roku 2006 
v oblastiach bývanie, hygiena, stravovanie, 
vzdelanie, profesná príprava, práva a postoje, 
otvorenosť, riadenie.

� Monitoringy budú spracované externou inštitúciou 
a pracovníkmi RSV. 



Systém vzdelávania pracovníkov 
sociálnych zariadení

o Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne 
zamestnancov a manažmentu sociálnych 
zariadení (cez pilotný projekt financovaný 
ESF) . 

o Zavedenie fungujúceho systému ďalšieho 
vzdelávania zamestnancov v soc. službách , 
ktorými sa posilnia sociálne zručnosti, 
odborné vedomosti , rozvoj odborných 
kompetencií, sociálnych kompetencií 
a osobnostného profilu- teoretická časť. 
Praktická časť – cez medzinárodné 
profesionálne kontakty

o Implementácia projektu CZV KSK –
vzdelávanie manažmentu soc. zariadení
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