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Článok I
úvodné ustanovenia

Organizačný poriadok Centra sociálnych služieb Kežmarok ( ďalej len ,,CSS" ) upravuje

postavenie a pósobnosť CSS, jeho vnútornú štruktúru, rozsah právomocí riaditeťa, jeho

zástupcu, vedúcich úsekov a hlavné úlohy CSS v zmysle platných právnych predpisov.

Článot< II
Postavenie a pósobnost' CSS

l.)Postavenie apósobnost' CSS určuje zákon č. 44812008 Z.z. osociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č, 455ll99l Z.z, o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov.

2.)V DSS sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podťa prílohy č. 3, alebo ýzickej
osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III
podfa prílohy č, 3.

3.)V rámci služby včasnej intervencie sa táto služba poskytuje diet'aťu do siedmich rokov
jeho veku, ak je jeho ,.Yuoj ohrozený z dóvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto
dieťaťa.

4.)Y zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16.
roku veku do dovíšenia dóchodkového veku, ak je táto ťyzická osoba odkázaná na pomoc
inej fuzickej osoby podťa prílohy ě. 3 a na dohťad, pod ktorým je schopná viest'
samostatný život. Ak $zická osoba dovfši dóchodkov} vek počas poskytovania sociálnej
služby v zariaďeni podporovaného bývania,táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

5.)Odfahčovacia služba je sociálna služba poskytovanáfyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú
osobu s t'ažkým zdravotným postihnutím , ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej
osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom ýzická
osoba, ktorá opatruje, nemóže opatrovanie vykonávať. Cielom odťahčovacej služby je
umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej

$zického zdravia a duševného zdravía a prevencie jeho zhoršenia.

6.)Zriaďovateťom CSS je Prešovský samosprávny kraj ( ďalej aj ako ,,ztiaďovateť"), ktor.ý
kontroluje jeho ěinnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia.
Zariadeniej e zapísané do registra poskytovatef ov sociálnych služieb.

7.)CSS je samostatná rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Prešovského
samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podťa schváleného rozpočtu , vo svojom
mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť móže prijímať finančné a vecné dary.

8.)V CSS sa poskytujú služby ambulantnou formou a pobytovou formou, Pobytová forma
sociálnej služby sa poskytuje ako celoročná a týždenná sociálna služba. Ďalej sa poskytuje
sociálna služba y Zariaďení podporovaného bývania (ďalej ZPB) , odťahčovacia služba a
služba včasnej intervencie



9.)CSS móže konat' nad rámec svojej hlavnej činnosti iba s predchádzajúcim súhlasom
zriaďovateťa. Predchádzajúci súhlas zriad'ovateťa, ako podmienka platnosti a účinnosti
úkonu, je potrebný v prípadoch nakladania s majetkom, ktorý mu bol zverený do správy
a ktoré sú uvedené v Zásadách hospodárenia a nakladania majetkom Prešovského
samosprávneho kraja.

10,) Sídlo CSS je : Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok.

článok III
Vnútorná organizácia CSS

1.CSS sa vnútome člení:
- úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky
- úsek sociálny - DSS Lubica

- Zariadeníe podporovaného bývanie Lubica
- úsek sociálny DSS Kežmarok

- včasná intervencia

2. S prihliadnutím na rozsah úloh a poěet prijímateťov sociálnej služby, ktorým CSS
poskytuje sociálne služby, móže CSS so súhlasom zriaďovatel'a jednotlivé úseky zlúčít',
resp. vytvoriť nové.

článok IV
Zásady riadenia

1 . CSS riadi a za jeho činnost' zodpovedá riaditel.

2, Riaditeť CSS :

a) samostatne roáoduje a ukladá opatrenia nazabezpečenie poskytovania
sociálnych služieb

b) zabezpečuje kontrolu aplnenie ú|ohza účelom skvalitnenia riadiacej činnosti
a zvyšovania kvality sociálnych služieb

3. Výkon kontroly uskutočňuje osobne riaditef alebo vedúci útsekov v rozsahu
svojich právomocí.

4, V CSS sú tieto stupne riadenia :

a) riaditef CSS
b) vedúci úsekov:

- vedúci úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky,
- vedúci úseku sociálneho - DSS Lubica
- vedúci úseku sociálneho - Dss kežmarok
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Článoti v
Riaditel'CSS

1. Riaditeťa CSS menuje do funkcie na záklaďe výsledkov výberového konania na návrh
predsedu samosprávneho kraja, Zastupitel'stvo Prešovského samosprávneho kraja (§
11 ods. 2 písm, h) zákona č.3021200I Z.z. o samospráve vyšších územných celkov
(samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č,55212003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom zhsjme v znení neskorších predpisov,

2. Riaditel'a CSS odvoláva z funkcie Zastupiteťstvo Prešovského samosprávneho ktala
na návrh predsedu samosprávneho kraja (§ 11 ods. 2 písm. h) zák. č. 30212007 Z.z.
o samospráve vyšších územných celkov (samosprávnych krajoch) v znení neskorších
predpisov.

3. Riaditel' je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzt'ahoch zamestnancov CSS a
v majetkovoprávnych vzt'ahoch v rozsahu vymedzenom Zásadami hospodárenia
a nakladania s majetkom PSK. Riaditeť zastupuje CSS navonok.

4. Rozsah právomocí a zodpovednosti riaditel'a je vymedzený najmá v týchto
ěinnostiach :

a.) zabezpečuje, riadi a kontroluje poskytovanie sociálnych služieb a výkon
práce zamestnancov zariadenia azodpovedá za ich včasné, správne
a kvalitné poskytovanie služieb,

b.) koordinuje, kontroluje a usmerňuje činnosti v oblasti sociálnej práce
a poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva v zariadení
sociálnych služieb.

c.) koordinuje a usmerňuje poskytovanie starostlivosti občanom v zariadení
sociálnych služieb.

d.) sociálne diagnostikuje občanov pred nástupom do zariadenie a počas ich
pobytu v zaiadení sociálnych služieb .

e,) poskytuje sociálne poradenstvo v rámci komplexných poradenských
služieb.

f.) Usmerňuje a kontroluje odborné činnosti vykonávané v zariaďeni
sociálnych služieb.

g.) komplexne zabezpečuje práce na úseku rozpočtovania a financovania ,

h.) komplexne zabezpečuje chod personálnej politiky (napr. výber, prijímanie,
umiestňovanie a hodnotenie zamestnancov).

i.) zabezpeěuje informaěné, publicistické a tlaěové vzťahy zamestnávate|a
k verejnosti a k hromadným oznamovacím prostriedkom.

j.) vykonáva administratívnu finančnú kontrolu podl'a zákonač.357l20I5 Z.z.
o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov.

k.) vykonáva a plní d'alšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podťa
pokynov nadriadeného zamestnanca,

1.) zachováva mlčanlivost' o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri
vykonávaní verejnej služby, a ktoré v záujme zamestnávate]]a nie je možné
oznamovať iným osobám a to aj po skončení pracovného pomeru ako aj

o osobných údajoch v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v zneni
neskorších predpisov.

m.)spolupracuje s odvetvovými odbormi úradu PSK, orgánmi miestnej štátnej
správy a samosprávy a ďalšími inštitúciami,



1.

2.

Clánok YI
zastupovanie riaditel'a css

Riaditel'a CSS v čase jeho neprítomnosti na pracovisku zastupuje ním písomne
poverený zástupca v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Zástupcom riaditel'a je vedúci úseku, Vo výnimočných prípadoch móže byť poverený
zastupovaním iný zamestnanec.

čHnok VII
vedúci úseku

1. Vedúcim úseku móže byt' len zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý spÍňa
kvalifikačné predpoklady pre qýkon činností na dotknutom úseku

2. Predpokladom vykonávania funkcie vedúceho úseku podťa čl, IV bod 4. písm. b),
ktoý sa považuje za vedúceho zamestnanca, je písomné vymenovanie riaditeťom CSS
v súlade s § 42 ods. 2 Zákonníka práce, Riaditef CSS je oprávnený vedúceho úseku
odvolat'bez uvedenia dóvodu, Pracovný pomer vedúceho zamestnanca dohodnutý na
dobu neurčitú sa odvolaním z funkcie nekončí.

3. Vedúci úseku zodpovedá riaditel'ovi CSS za riadne a včasné plnenie úloh na úseku,
ktorý riadi . Zatýmto účelom najmá :

a.) riadi a kontroluje výkon prác na zverenom úseku podriadenými zamestnancami,
b.) spolupracuje pri poskytovaní sociálnych služieb, resp. pri vykonávaní iných

činností, ktoré patria do pósobnosti úseku s právnickými afyzickými osobami,
dodržiava etické princípy vo vďahu k riadeným zamestnancom
v spolupráci s riaditeťom CSS vytvára podmienky na riadny výkon práce na ním

1.

riadenom úseku,
e.) pravidelne hodnotí kvalitu a odbornost'práce ním riadených zamestnancov,
f,) predkladá riaditel'ovi návrhy v oblasti pracovnoprávnej a mzdovej agendy,
g.) plní ďalšie pracovné úlohy podťa pokynov riaditefa.

Vedúceho zamestnanca zastupuje počas jeho neprítomnosti ním písomne poverený
zamestnanec po predchádzajicom odsúhlasení navrhovaného zástupcu riaditeťom
CSS.

Opustenie pracoviska vedúcim úseku podlieha predchádzajúcemu súhlasu riaditeťa
css alebo ním urěeného zamestnanca,

čHnok VIII
prechodné a záv ereěné ustanovenia

Na riaditeťa CSS, vedúcich zamestnancov a zamestnancov CSS sa vzťahujú príslušné
ustanovenia zákona ě. 55212003 Z,z. o výkone práce vo verejnom záujme azákona
ě. 55312003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

c.)
d.)

4.

5.
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) Zamestnanci sú povinní pri plnení pracovných úloh dodržiavať, okem právnych
predpisov uvedených pod bodom 1. najmá ustanovenia zákona č. 44812008 Z,z,
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zák. č. 45511991 Zb. o živnostenskom
podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov, zákona č. 57812004
Z.z o poskytovateťoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, Zákonrtíka práce a d'alších právnych predpisov
súvisiacich s kvalitným a odborným výkonom sociálnych služieb. Výkon pracovných
činností musí byt' v súlade s placovnou zmluvou a pracovným poriadkom
zamestnávatela,

Neoddeliteťnou súčast'ou Organizaěného poriadku je Organizačná štruktúra, ktorá je
uvedená v prílohe č. 1

Organizaěný poriadok bol vopred prerokovaný a schválený zriaďovatel'om
Prešovským samosprávnym krajom zastúpeným odborom sociálnych vecí a rodiny.

Zmeny a doplnky je možné vykonat' len písomnou formou, po predchádzajúcom
prerokovaní a schválení Prešovským samosprávnym krajom zastúpeným odborom
sociálnych vecí a rodiny.

Tento organizaěný poriadok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnost' dňom
0L10,2020.

7. Zmeny a doplnky sú možné len písomnou formou, po predošlej konzultácii s PSK.

8. Účinnosťou tohto Organizačného poriadku sa ruší póvodný organizačný poriadok zo
dňa I4,I2.2018, ktorý bol účinný od 01.01 .2019.

3.

4.

5.

6.
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