Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

26.01.2016
1962/2016/RU-3493
Mgr. Ľubica Dojčárová
e-mail: lubica..dojcarova@vucke.sk
Telefón: 0918 766 077

ZÁPISNICA
z 13. rokovania Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 25. 01. 2016
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, v Košiciach

PROGRAM ROKOVANIA
1.
2.

Otvorenie
Materiály do Zastupiteľstva
a) Delegovanie zástupcov Košického samosprávneho kraja do orgánov neziskovej
organizácie PRO COMITATU, n. o.
b) Stratégia podpory rozvoja dobrovoľníctva v Košickom kraji
c) Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 - 2020

3.

Informácia o zámere zmien v pravidlách kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Košického samosprávneho kraja
Aktivity na podporu rodiny
Doplňujúce materiály

4.
5.

K bodu č. 1 Otvorenie
Vyjadrenie:
Predseda komisie Ing. Vladimír Saxa privítal prítomných na trinástom rokovaní komisie.
Prítomní schválili program rokovania komisie. Komisia bola uznášania schopná. Počet členov
komisie: 26, prítomní: 19.
Uznesenie č.: 01/2016
Komisia schvaľuje program rokovania komisie bez pripomienok.
Hlasovanie č.1
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2 Materiály do Zastupiteľstva

a) Delegovanie zástupcov Košického samosprávneho kraja do orgánov neziskovej
organizácie PRO COMITATU, n. o.
Vyjadrenie:
Ing. Imrich Fulop, vedúci Odboru regionálneho rozvoja, územného plánu a životného
prostredia Ú KSK informoval o histórii založenia neziskovej organizácie PRO COMITATU,
ktorej cieľom je napomôcť k trvalej udržateľnosti projektu Spišský Jeruzalem. Nakoľko
uplynulo trojročné obdobie predchádzajúcich delegátov KSK, do správnej a dozornej rady
KSK navrhuje nových delegátov: Ing. Ondreja Bernáta do správnej rady a Ing. Vladimíra
Saxu do dozornej rady. Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č.: 2/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Delegovanie zástupcov Košického
samosprávneho kraja do orgánov neziskovej organizácie PRO COMITATU, n. o., podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie č.2
Prítomní: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 1
b) Stratégia podpory rozvoja dobrovoľníctva v Košickom kraji
Vyjadrenie:
O materiáli v úvode informoval Ing. Imrich Fulop, vedúci odboru RRUPaZP. Podľa analýzy
súčasného stavu dobrovoľníctva v Košickom kraji je nevyhnutné podporiť rozvoj formálneho
dobrovoľníctva systémovými opatreniami. V Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja
KSK 2016 – 2020 je stanovený špecifický cieľ 6.1, podpora vzniku a činnosti Regionálneho
centra dobrovoľníctva. V Košickom kraji už niekoľko rokov vyvíja činnosť občianske
združenie Dobrovoľnícke centrum Košického kraja (DCKK), ktoré personálne zabezpečuje
pani Mgr. Miroslava Langerová, PhD. a Mgr. Dominika Hradiská. K naplneniu cieľov PHSR,
Ing. Fulop predkladá návrh na vstup Košického samosprávneho kraja do občianskeho
združenia Dobrovoľnícke centrum Košického kraja. V materiáli je navrhnutých 30 000.- eur
ako členský príspevok KSK.
Prítomní k materiálu diskutovali:
- pán Ing. Király je dlhoročným riaditeľom neziskovej organizácie a zatiaľ nepočul
o žiadnych aktivitách, ktoré vyvíja DCKK v kraji. Spýtal sa, či má DCKK v databáze
aj neziskové organizácie, ktoré pracujú v rámci rôznych cirkví. Upozornil tiež na
obmedzenia zákona, ktorý nedovoľuje použiť darované finančné prostriedky na správu
a platy vedenia neziskovej organizácie
- pani Mgr. Langerová, PhD. odpovedala, že niekoľko cirkevných organizácií má
v databáze
- pán Ing. Fulop odpovedal, že ešte preverí, či je možné z členského hradiť platy
vedenia občianskeho združenia a tiež ďalšie obmedzenia čerpania členského
- pani Huštatýová vyjadrila potešenie, že sa vytvorí taká organizácia, ale vyslovila
sklamanie, že vedenie DCKK neoslovilo aj Úniu žien, ktorá vyvíja dlhoročnú činnosť
na báze dobrovoľníctva a tiež chýba v správe informácia o dobrovoľníckej činnosti
žien. V každej obci pomáhajú dobrovoľníci. Pani Huštatýová navrhuje zorganizovať
veľkú konferenciu o dobrovoľníctve
- pán Ing. Saxa vyjadril prekvapenie, že DCKK nemá v svojej databáze Úniu žien.
Odporúča pani Mgr. Langerovej, PhD., stretnutie s pani Huštatýovou

pani MVDr. Jenčová odporúča pani Mgr. Langerovej, PhD., zapojiť do spolupráce aj
pani Huštatýovú, predsedníčku Krajskej organizácie Únie žien Slovenska v Košiciach
- pani Mgr. art. Blaškovičová vyjadrila svoju dlhoročnú skúsenosť s činnosťou
dobrovoľníkov, nie vždy k spokojnosti. Firemné dobrovoľníctvo nie je založené na
altruizme. Robia organizácie s dobrovoľníkmi zmluvu ? Aký je dosah na firemných
dobrovoľníkov, ak nedodržia, čo prisľúbia ? Ako dosiahnuť, aby dobrovoľník bol aj
zodpovedný ? To je otázka aj na duchovných otcov.
- pán Ing. Saxa sa spýtal, ako vie DCKK pomôcť cirkevným organizáciám
a dôchodcom
- pani Mgr. Langerová, PhD., odpovedala, že reagujú na požiadavky, ale najprv zisťujú
podmienky žiadateľa
- pán Ing. Saxa odporúča zabezpečovať poistenie a školenie dobrovoľníkov a tiež
spolupracovať s cirkvami
- pán Ing. Halenár žiadal od Mgr. Langerovej, PhD., čísla, podstatné údaje pre rok
2016, lebo suma 30 000.- eur od KSK je vysoká suma
- pani Mgr. Langerová, PhD. odpovedala, že má pripravený dobrovoľnícky program
a cieľ školiť dobrovoľníkov, chce zaviesť systém v kraji, aby vytvorila databázu
dobrovoľníkov
- pán Ing. Saxa pripomenul, že v každej cirkvi, počas jej histórie, pracuje množstvo
dobrovoľníkov
- pán Ing. Király navrhuje pani Mgr. Langerovej, PhD., aby oslovila všetky neziskové
organizácie v kraji, ich štatutárov a spolupracovala s nimi
- pán Mgr. Berberich navrhuje osloviť cirkevné organizácie, lebo vo všetkých pomáhajú
dobrovoľníci
- pán Mgr. Liba odporúča vážiť si dobrovoľníctvo, lebo je dôležité aj pre budovanie
charakteru človeka. Vyjadril presvedčenie, že je potrebné budovať duch
dobrovoľníctva
- pán Ing. Király požiadal o vysvetlenie na čo sa použije 30 000.- eur od KSK
- pán Ing. Fulop odpovedal, že na vykrytie dvoch pracovných miest pre koordinátorky
DCKK
- pán Ing. Saxa uzavrel diskusiu konštatovaním, že výročná správa ukáže funkčnosť
občianskeho združenia
Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č: 3/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Stratégiu podpory rozvoja
dobrovoľníctva v Košickom kraji, podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č.3
Prítomní: 19
Za: 16
Proti: 1
Zdržal sa: 2
-

c) Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 - 2020
Vyjadrenie:
O materiáli informovala Ing. Zuzana Jusková, vedúca Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva
Ú KSK. Dôvodom pre vypracovanie koncepcie rozvoja sociálnych služieb na roky 2016 –
2020 je nielen uplynutie obdobia jej platnosti, ale aj mnohé zmeny v právnych predpisoch,
nové trendy v rozvoji sociálnych služieb a v neposlednom rade aj možnosti využívania

európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovacom období 2014 2020. Prítomní prijali uznesenie:.
Uznesenie č: 04/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Koncepciu rozvoja sociálnych služieb
v Košickom kraji na roky 2016 - 2020.
Hlasovanie č.4
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č.3 Informácia o zámere zmien v pravidlách kontrolnej činnosti Útvaru
hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie:
Pán Ing. Ľubomír Hudák, hlavný kontrolór KSK informoval prítomných o nutnosti
zosúladenia v súčasnosti platných pravidiel kontrolnej činnosti ÚHK KSK s platnou
legislatívou od 1.1.2016, navrhuje zapracovať aj iné zmeny, ktoré vyplývajú zo skúsenosti
z aplikačnej praxe ÚHK KSK. K predloženému materiálu požiadali o vysvetlenie
Mgr.art.Blaškovičová, Ing. Kokarda a Ing. Saxa. Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č: 05/2016
Komisia vzala na vedomie bez pripomienok Informáciu o zámere zmien v pravidlách
kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie č.5
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č.4 Aktivity na podporu rodiny
Pán Ing. Kokarda informoval o Národnom týždni manželstva 2016, celosvetovej kampani na
podporu manželstva. Už šiesty krát prebieha táto kampaň na Slovensku, tento rok od 8. do 14.
februára 2016. Aktivity pripravia ľudia v mestách a obciach, s dosahom na komunitu v ktorej
žijú. Pán Ing. Kokarda poskytol aj kontakty na koordinátorov tejto kampane.
K bodu č.5 Doplňujúce materiály
- Najbližšie rokovanie komisie sa uskutoční dňa 04.04.2016 o 13,00 h
Po vyčerpaní programu predseda komisie pán Ing. Vladimír Saxa poďakoval prítomným
a ukončil rokovanie.

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

......................................................
Ing. Vladimír Saxa
predseda komisie

