Dôvodová správa
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 8. etapa
S účinnosťou od 01.01.2009 vstúpil do platnosti nový zákon o sociálnych službách
č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý zmenil poskytovanie sociálnych služieb
a rozsah kompetencií vyšších územných celkov. V súlade s uvedeným Košický samosprávny
kraj (ďalej iba „KSK“), postupne realizoval zmeny v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK tak, aby bol schopný plniť úlohy v oblasti sociálnych
služieb vyplývajúce z príslušných právnych predpisov. Od uvedeného obdobia bolo postupne
realizovaných už 7. etáp optimalizácie.
Z titulu ukončenia prevádzky Špecializovaného zariadenia Nemocnice s poliklinikou
Trebišov n.o. (ďalej len NsP Trebišov) k 30.04.2019 je zámerom 8. etapy optimalizácie siete
sociálnych služieb rozšírenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie LUMEN –
Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, so sídlom
Jilemnického 1, Trebišov o špecializované zariadenie s miestom výkonu SNP 1079/76,
Trebišov s účinnosťou od 01.05.2019. Cieľovou skupinou budú naďalej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím a poruchami správania. Kapacita zariadenia je 30 miest.
Dôvodom ukončenia poskytovania služieb NsP Trebišov je nesplnenie priestorových
podmienok na poskytovanie sociálnych služieb v súlade s platnou Vyhláškou MZ SR
č. 210/2016 Z.z. a Vyhláškou MZ SR č. 124/2017 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa Vyhláška
MZ SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov
a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Pri
výkone štátneho zdravotného dozoru bol zistený nesúlad priestorových podmienok zariadenia
s platnou legislatívou a uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov (nesúlad bol zistený
v 15 bodoch, napr. v zariadení nie je zriadená čistiaca miestnosť na dekontamináciu
zdravotníckych pomôcok s možnosťou vetrania, miestnosť na izoláciu chorých nie je zriadená
prednostne na najnižšom poschodí a nie je vybavená zariadením na osobnú hygienu,
v zariadeniach na osobnú hygienu prijímateľov nie je zabezpečený prívod teplej vody
k umývadlám, priestory nie sú stavebnotechnicky riešené tak, aby umožňovali ich užívanie
osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, pre tieto osoby nie je zriadená
kúpeľňa, v zariadení nie je zriadený uzavretý priestor na skladovanie čistej bielizne
s možnosťou vetrania, chýba spoločenská miestnosť, v izolačnej miestnosti chýba denné
osvetlenie a vetranie,...). Zosúladenie priestorových podmienok bol poskytovateľ povinný
splniť do 1. októbra 2018. Pre nedostatok finančných prostriedkov potrebných na
rekonštrukciu objektu poskytovateľ oznámil KSK ukončenie poskytovania sociálnych služieb.
Z dôvodu, že objekt, v ktorom je umiestnené špecializované zariadenie, je majetkom KSK,
ako aj záverov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý konštatoval nedostatok miest
v špecializovaných zariadeniach, predkladáme návrh ďalšej etapy optimalizácie s cieľom
zachovania činnosti špecializovaného zariadenia a jeho rekonštrukcie v súlade s platnou
legislatívou.
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