Sociálna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
04.2.2016
Číslo:
2189/2016/OSVaZ/
Vybavuje: Ing. Eva Schlifková
e-mail: Eva.Schlifkova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 285

ZÁPISNICA
z 13. rokovania Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa
4.2.2016
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie rokovania
2. Stratégia podpory rozvoja dobrovoľníctva v Košickom kraji
3. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 – 2020
4. Informácia o zámere zmien v pravidlách kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra

Košického samosprávneho kraja
5. Rôzne
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Rokovanie otvorila MVDr. Anna Jenčová, ktorá skonštatovala, že zasadnutie je
uznášaniaschopné. Z celkového počtu všetkých 23 členov je prítomných 17 členov komisie.
Uznesenie: č. 1/2016
Prítomní schválili predložený program zasadnutia. Doplnili bod rôzne.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Materiál odprezentoval Ing. Imrich Fülöp.
V Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na roky 2016 – 2022 je ako príloha č.9
Stratégia podpory rozvoja dobrovoľníctva v Košickom kraji. V rámci tejto stratégie bol
spracovaný reprezentatívny prieskum o súčasnom stave dobrovoľníctva v Košickom kraji.
Respondentmi v prieskume boli okrem obyvateľov kraja, neziskových organizácií, firiem,
organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja aj Odbor
sociálnych vecí a zdravotníctva, Odbor kultúry a cestovného ruchu, Odbor školstva a Odbor
regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia Úradu KSK. Podľa
výsledkov prieskumu je možné Košický kraj zaradiť medzi kraje s nižšou mierou participácie
vo formálnych dobrovoľníckych aktivitách, čo môže súvisieť s individualizáciou spoločnosti
ako takej, ďalej s vysokou mobilitou obyvateľov kraja za prácou a v neposlednom rade
s vysokou mierou nezamestnanosti spojenou s chudobou. Najväčšou oblasťou pôsobenia
formálnych dobrovoľníkov, v zmysle uvedeného prieskumu, je oblasť sociálnych služieb pre
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rôzne sociálne skupiny (seniori, deti z detských domovov, chorí, týrané ženy a deti,
bezdomovci). Ďalšími oblasťami sú: starostlivosť o zvieratá, kultúra a umenie, náboženské
a cirkevné aktivity, šport, detské a mládežnícke aktivity. Podľa výsledkov uvedeného
prieskumu bolo v posledných 12-tich mesiacoch roku 2015 do dobrovoľníckej práce, či už
v rámci formálneho alebo neformálneho dobrovoľníctva zapojených 40,98% obyvateľov
Košického kraja vo veku nad 15 rokov.
Analýza súčasného stavu dobrovoľníctva v uvedenej stratégii ukázala, že v Košickom kraji je
nevyhnutné podporiť rozvoj formálneho dobrovoľníctva systémovými opatreniami. Prioritou
je budovanie tzv. infraštruktúry dobrovoľníctva – legislatívnych, finančných, organizačných
a iných opatrení umožňujúcich rozvoj dobrovoľníctva. Jedným zo zásadných stavebných
prvkov infraštruktúry dobrovoľníctva je zriadenie dobrovoľníckeho centra. Z toho dôvodu je
v PHSR KSK 2016 – 2022 v rámci Strategického cieľa č.6 Posilňovanie regionálnej identity
cestou podpory rozvoja dobrovoľníctva stanovený špecifický cieľ 6.1 podpora vzniku
a činnosti Regionálneho centra dobrovoľníctva. V rámci plnenia tohto špecifického cieľa
sa predkladá návrh na zriadenie regionálneho dobrovoľníckeho centra.
Diskusia:
Ing. Jolana Šuleková položila otázku, či dvaja zamestnanci, ktorých mzda bude poskytnutá
z rozpočtu KSK, budú zamestnanci naviac?
Ing. Imrich Fülöp odpovedal, že nie. Navýšený počet pracovníkov občianskeho združenia
nebude, iba v prípade realizácie projektov.
PhDr. Stanislav Vospálek položil otázku, s koľkými organizáciami o.z. pracuje doposiaľ?
Ing. Imrich Fülöp odpovedal, že cca 200 n.o., o.z., cirkevných organizácii.
PhDr. Stanislav Vospálek položil otázku, či budú mať záujem dobrovoľníci pracovať bez
nároku na nejaký profit, výhody?
Ing. Imrich Fülöp odpovedal, že prax ukazuje, že dobrovoľníkov je dosť, je potrebné naučiť
organizácie pracovať s dobrovoľníkmi.
Mgr. Csaba Šimon položil otázku, že ako budú zabezpečené kontrolné mechanizmy za KSK?
Ing. Imrich Fülöp odpovedal, že KSK bude mať zástupcov v dozornej rade, správnej rade
a kontrolných orgánoch.
Uznesenie č. 2/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a schváliť podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Zuzana Jusková.
Dôvodom pre vypracovanie Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji 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 programovom
období 2014 – 2020. Predkladaná Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na
roky 2016 – 2020 bude Zastupiteľstvom KSK schválená na úrovni priorít a opatrení. Jej
realizácia bude zabezpečená prostredníctvom každoročne spracovaných akčných plánov. Kým
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Koncepcia rozvoja sociálnych služieb je strategický materiál, ktorý určuje smer v sociálnej
oblasti pre územie Košického kraja, tak akčné plány sú aktivity vytýčené pre Úrad KSK.
Akčné plány sú záväzné nielen pre OSVaZ Úradu KSK, ale aj pre zariadenia sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Plnenie akčných plánov ako nástroja
vyhodnocovania plnenia koncepcie z úrovne Úradu KSK za uplynulé obdobie sa bude
každoročne predkladať prostredníctvom informatívnej správy na zasadnutie Zastupiteľstva
KSK.
Uznesenie č. 3/2016:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok.

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie č.3
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Materiál odprezentoval Ing. Ľubomír Hudák.
V platných pravidlách kontrolnej činnosti ÚHK KSK, schválených v decembri 2014, boli
zadefinované druhy kontrol aj typy kontrol. Druhy kontrol podľa vecného zamerania
(následná finančná kontrola, kontrola hospodárenia a kontrola plnenia verejnej správy) a typy
kontrol podľa rozsahu zamerania (komplexná kontrola, tematická kontrola a kontrola
opatrení). Dôvodom zadefinovania kontroly hospodárenia v rámci druhov kontrol
vykonávaných ÚHK KSK bolo umožnenie implementácie prvkov auditu do kontrolnej
činnosti. Týmto sa docielil prechod od klasickej kontroly zameranej len na poukazovanie
porušenia právnych predpisov (následná finančná kontrola) ku kontrole zameranej aj na
zhodnotenie riadneho finančného hospodárenia a predkladanie odporúčaní na odstránenie
rizík a na zlepšenie stavu hospodárenia (kontrola hospodárenia).
Uznesenie č. 4/2016:
Komisia podporuje obsah materiálu v predloženom znení.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa:
K bodu č. 5 – rôzne
MVDr. Anna Jenčová položila otázku: alergologická ambulancia v Poliklinike Nad Jazerom
bola zrušená, čo podnikol KSK, aby bola znovu zriadená, resp. zachovaná?
Vyjadrenie: Úmrtím MUDr. Hrmovej začiatkom mája 2015 zaniklo aj jej povolenie
na prevádzkovanie imunoalergologickej ambulancie. V záujme KSK bolo zachovanie činnosti
tejto ambulancie a vzhľadom na prejavený záujem MUDr. Lukana o prevádzkovanie tejto
ambulancie
KSK
zdravotnú
dokumentáciu
nepridelil
iným
poskytovateľom
imunoalergologickej starostlivosti a čakalo sa, kým si MUDr. Lukan vybaví potrebné
náležitosti na prevádzku tejto ambulancie. Po ich vybavení celá záležitosť padla na tom, že
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zdravotné poisťovne neuzavreli s MUDr. Lukanom zmluvy o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti, takže ten nakoniec odstúpil od pôvodného zámeru. Zdravotnú dokumentáciu
KSK pridelil Detskej fakultnej nemocnici (pacienti do 12 r.) a MUDr. Tiborovi Prunyimu
na Rastislavovej 43 (pacienti nad 12 r.).

...................................................
Ing. Eva Schlifková
tajomníčka komisie

....................................................
Mgr. Jana Mondiková
predsedníčka komisie
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