Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
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Vybavuje: Mgr. Ľubica Dojčárová
e-mail: Lubica.Dojcarova@vucke.sk
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ZÁPISNICA
zo 14. zasadnutia Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 30. 01. 2012

PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Materiály do Zastupiteľstva
a) Aktualizácia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji
na roky 2007 – 2013
b) Politika súdržnosti EÚ v programovacom období 2014 – 2020, návrh nadregionálnej
stratégie Košického samosprávneho kraja
c) Informatívna správa o programe Terra Incognita
d) Informácia o realizácii projektu EHMK
3. Informácia o projekte „Spišský Jeruzalem“
4. Doplňujúce materiály

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Prítomných privítal a komisiu viedol jej predseda pán Karol Horník. Požiadal prítomných
o schválenie, prípadne doplnenie programu. Prítomní schválili program rokovania komisie
bez pripomienok
Uznesenie č.: 1/2012
Komisia schvaľuje program rokovania komisie bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9

Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2 Materiály do Zastupiteľstva KSK
a) Aktualizácia
Koncepcie
rozvoja
sociálnych
samosprávnom kraji na roky 2007 – 2013

služieb

v Košickom

Vyjadrenie:
O materiáli informovala Ing. Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva
Ú KSK. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb nie je koncepciou úradu, ale koncepciou
územia – Košického kraja, je merítkom, ukazovateľom pre komunitné plány v obciach.
Uznesenie č.: 2/2012
Komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Aktualizáciu Koncepcie rozvoja
sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Politika súdržnosti EÚ v programovacom období 2014 – 2020, návrh
nadregionálnej stratégie Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie:
O materiáli informoval Ing. Imrich Fülöp, vedúci odboru regionálneho rozvoja Ú KSK.
V nasledujúcich rokoch budú z prostriedkov EÚ podporované len projekty, ktoré plnia tieto
ciele. Je dôležité navrhnúť východiská z chudoby.
Uznesenie č.: 3/2012
Komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie Politiku súdržnosti EÚ
v programovacom období 2014 – 2020, a schváliť Návrh nadregionálnej stratégie Košického
samosprávneho kraja v nadväznosti na Politiku súdržnosti Európskej únie v programovacom
období 2014 – 2020.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) Informatívna správa o programe Terra Incognita
Vyjadrenie:
O programe Terra Incognita informovala Mgr. Dojčárová. Ospravedlnila pani PhDr. Janu
Kovácsovú, vedúcu odboru kultúry a cestovného ruchu, ktorá bola na služobnej ceste.
Kompletné informácie o programe získajú záujemcovia na stránke www.vucke.sk.
a www.terraincognita.sk . K aktuálnej výzve na drobnú infraštruktúru, na zlepšenie kultúry

cestovného ruchu v kraji, je možné konzultovať s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja
Košice n. o., Strojárenská 3, Košice t. č.: 055/6822811, web: www.arr.sk
Uznesenie č.: 4/2012
Komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie Informatívnu správu
o programe Terra Incognita.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
d) Informácia o realizácii projektu EHMK
Vyjadrenie:
O materiáli informovala Ing. Gabriela Szabová, pracovníčka odboru kultúry a CR Ú KSK.
Prítomným priblížila investičné zámery a projektové aktivity KSK, ktoré súvisia programom
EHMK 2013.
Uznesenie č.: 5/2012
Komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie Informáciu o realizácii
projektu EHMK.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
O projekte „Spišský Jeruzalem“ informovala Mgr. Dojčárová, priblížila súčasný stav
a zámery. Kultúrny program je pripravovaný pre rok 2013 . Medializovanie projektu sa už
uskutočnilo niekoľkokrát, plánujú sa ďalšie aktivity.

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Člen komisie pán Ing. Pavol Halža sa rozlúčil s členmi komisie, nakoľko končí jeho mandát
v tejto komisii. Ekumenické spoločenstvo na území mesta Košice, svojim listom zo dňa
9. júna 2010, delegovalo svojich štyroch členov do tejto komisie, s tým, že po dvojročnom
pôsobení – dvoch delegátov: Ing. Pavla Halžu - Cirkev bratská a Mgr. Bohumila Kamana Cirkev československá husitská, vystriedajú Mgr. Ján Liba - Apoštolská cirkev a Mgr.
Dalibor Smolník - Bratská jednota baptistov.
Pán Halža vyjadril svoje presvedčenie o správnosti rozhodnutia zriadiť túto komisiu
a o činnosti tejto komisie. Zaželal členom, aby vyzdvihovali morálne veci a zasadzovali sa za

pozitívne rozhodnutia. Vyslovil želanie, aby Desatoro bolo normou a cestou k morálnemu
rozhodovaniu ľudí.
Predseda komisie, pán Horník poďakoval pánu Ing. P. Halžovi a Mgr. B. Kamanovi za ich
spoluprácu a prínos na rokovaniach komisie. Poprial im veľa zdravia a síl do ďalšieho života.
Pán Mgr. Ondrej Kolárovský informoval o pripravovanej akcii Národný týždeň manželstva,
Slovensko, 13.-19.2.2012. Informácie možno získať na adrese www.ntm.sk .
Pán Ing. Ján Kokarda pracuje tiež na tomto projekte. Informácie možno nájsť na stránke :
http://ntm-abov.webnode.sk . Na stránke pracujú, úplný program budú mať zverejnený do
4.2.2012 .
Po vyčerpaní programu predseda komisie poďakoval za účasť a ukončil rokovanie komisie.
Najbližšie rokovanie komisie sa uskutoční dňa 26. marca 2012.

......................................................
Mgr. Ľubica Dojčárová
tajomník komisie

......................................................
Karol Horník
predseda komisie

