
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, www.tsk.sk Facebook/Trenčiansky 
samosprávny kraj   

 

                                Trenčiansky samosprávny kraj 
                         Tlačová správa            

 
 

 
Trenčín, 6. február 2015   
 
Pracovná porada trenčianskeho župana s riaditeľmi zariadení sociálnych služieb 
 

          Koncom januára 2015 sa predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 

Jaroslav Baška stretol na Úrade TSK s riaditeľmi zariadení sociálnych služieb, ktoré sú 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na pracovnej porade sa zúčastnili aj riaditeľ Úradu TSK 

Juraj Gerlici,  poverená riadením odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci Elena Štefíková, 

vedúca oddelenia sociálnej pomoci Elena Behrová, hlavný kontrolór TSK Richard Horváth, 

vedúca finančného odboru Renáta Ozimová, vedúci odboru regionálneho rozvoja Milan 

Semanco, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Michal 

Žitňanský.  

         Hlavným bodom pracovnej porady bola stratégia rozvoja sociálnych služieb 

v Trenčianskom kraji. V úvode boli prítomní riaditelia sociálnych zariadení informovaní 

o prioritách v oblasti ďalšieho smerovania sociálnych služieb v Trenčianskom kraji, ktorými sú 

najmä naplnenie dlhodobo nedostatočne riešených špecifických potrieb občanov s autizmom, 

ďalej reštrukturalizácia a špecializácia jednotlivých zariadení sociálnych služieb (ZSS) ako 

aj participácia pobytových ZSS na vytvorení siete komplexných a dostupných foriem sociálnej 

služby v každom regióne. Z tohto hľadiska bolo územie TSK rozdelené na tri regióny: sever 

kraja, stred Považia a horná Nitra.  

          Vedúci jednotlivých odborov poskytli najdôležitejšie informácie v rámci ich kompetencií. 

Diskutovalo sa napríklad o verejnom obstarávaní a elektronickom trhovisku. Predmetom 

diskusie bolo aj projektové riadenie a zásobník projektových zámerov schválený v minulom 

roku Zastupiteľstvom TSK.  

          Predseda TSK informoval o prijatí nových normatívnych aktov týkajúcich sa 

projektového riadenia – smernice o finančnom a personálnom riadení projektov a nových 

zásad hospodárenia s majetkom. Poukázal na termín povinnej registrácie do Elektronického 

kontraktačného systému (EKS), ktorý zaviedlo Ministerstvo vnútra SR. Trenčiansky župan 

pripomenul, že strategickým záujmom TSK v oblasti poskytovania sociálnych služieb je 

využívanie aj iných foriem sociálnych služieb ako pobytových, napr. „sociálne služby v teréne“. 

Poznamenal, že na vybudovanie autistického centra bolo z rozpočtu TSK vyčlenených 

300.000,-€  a TSK má podľa jeho slov pripravené ďalšie finančné prostriedky aj pre iné 

zariadenia sociálnych služieb. V priebehu tohto roka budú znova prepočítané ekonomicky 

oprávnené náklady v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb, ktorých má TSK 

v zriaďovateľskej pôsobnosti celkovo 25. 
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