Sociálna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
22.09.2016
Číslo:
2189/2016/OSVaZ/
Vybavuje: Ing. Zuzana Jusková
e-mail: Zuzana.Juskova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 280

ZÁPISNICA
zo 17. rokovania Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa
22.09.2016
PROGRAM ROKOVANIA:

1. Otvorenie rokovania
2. Poskytnutie dotácií nad 3 300 € v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších
zmien a doplnkov
3. Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického
samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2016 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a
doplnkov
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení
počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2017/2018
5. Optimalizácia
siete
sociálnych
služieb
poskytovaných
zariadeniami
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 5. Etapa
6. Realizácia projektu : „Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo
podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji.“
7. Národný projekt Deinštitucionalizácia sociálnych služieb (Lidwina, Jasanima)
8. Diskusia

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Rokovanie otvorila predsedníčka komisie, ktorá skonštatovala, že zasadnutie
je uznášaniaschopné. Z celkového počtu všetkých 23 členov je prítomných 14 členov
komisie. Do bodu č. 1 sa dopĺňa o materiál: Informácia o výsledku kontroly Financovanie
projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, vykonanej Najvyšším
kontrolným úradom Slovenskej republiky v Košickom samosprávnom kraji.
Uznesenie č.28/2016
Prítomní schválili predložený program zasadnutia. Doplnili bod rôzne.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Informáciu k bodu č. 2 podala Ing. Zuzana Jusková.
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia(ďalej len „VZN“) Košického samosprávneho
kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií predložené žiadosti o dotáciu podliehajú
schvaľovaciemu konaniu podľa stanovených kritérií nariadenia v príslušnej komisii podľa
obsahu žiadosti a tiež vo finančnej komisii. Finančnou komisiou odporúčané žiadosti sú
predkladané na rokovanie zastupiteľstva.
V rozpočte Košického samosprávneho kraja na rok 2016 sú v Zastupiteľstve Košického
samosprávneho kraja schválené finančné prostriedky na dotácie poskytované podľa
Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní
dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 300 000 €, z toho 150 000 € na
dotácie nad 3 300 €. Z tejto sumy bolo doteraz pridelených 99 750 € na rozdelenie zostáva
50 250 €.
Do stanoveného termínu v zmysle § 5 ods. 6 citovaného nariadenia bolo na Úrad Košického
samosprávneho kraja doručených 5 žiadostí o dotáciu nad 3 300 € v požadovanej čiastke
72 965 €. 10 žiadostí bolo na návrh príslušných komisií presunutých z aprílového na
októbrové rokovanie Zastupiteľstva KSK. Predložené žiadosti, ktoré obsahujú stanovisko
príslušného odboru, podľa obsahu žiadostí sú predložené na rokovanie jednotlivých vecných
komisií.
Uznesenie č.29/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok.

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie č. 2
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Informáciu k bodu č. 3 podala Ing. Zuzana Jusková.
V zmysle ustanovenia § 8 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Úrad Košického samosprávneho kraja (ďalej „KSK“) na
každom zasadnutí Zastupiteľstva KSK informuje poslancov o poskytnutých dotáciách, ako aj
o zamietnutých žiadostiach a dôvodoch ich zamietnutia.
Suma vyčlenená v rozpočte KSK na rok 2016 na dotácie predstavuje čiastku 300 000 €, z toho
na dotácie do 3 300 € 150 000 €.
Uznesenie č. 30/2016:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok.

predložený materiál

prerokovať a schváliť bez
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Hlasovanie č.3
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Mgr. Jana Jarušinská.
Košický samosprávny kraj v zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom
vzdelávaní
a príprave
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
má
po prerokovaní v krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu určiť do 31. októbra 2016
všeobecne záväzným nariadením pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti počet tried
prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na
jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé
príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie
pre nasledujúci školský rok 2017/2018. VZN sa nevzťahuje na gymnáziá
s osemročným vzdelávacím programom, stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, študijné odbory, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje
v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody a študijné odbory a učebné odbory
uvedené v zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné
vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území
Slovenskej republiky.
Vo VZN sa neurčujú počty tried pre prijímacie konanie na externú formu štúdia v stredných
školách a na nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy (nadstavbové štúdium,
pomaturitné štúdium a skrátené štúdium).
Uznesenie č. 31/2016:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok.

predložený materiál

prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie č.4
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Zuzana Jusková.
S účinnosťou od 1.1.2009 vstúpil do platnosti nový zákon o sociálnych službách č. 448/2008
Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorý zmenil poskytovanie sociálnych služieb a rozsah
kompetencií vyšších územných celkov. V súlade s uvedeným Košický samosprávny kraj
(ďalej iba „KSK“), postupne realizoval zmeny v zariadeniach sociálnych služieb
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v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK tak, aby bol schopný plniť úlohy v oblasti sociálnych
služieb vyplývajúce s príslušných právnych predpisov.
Zámerom v poradí 5. etapy optimalizácie je:
- Vytvorenie Centra včasnej intervencie pri zariadení DOMKO Košice od 01.01.2017.
Ide o poskytovanie novej sociálnej služby podľa § 33 zákona – služba včasnej
intervencie, ktorá sa poskytuje dieťaťu s ťažkým zdravotným postihnutím do siedmich
rokov veku a jeho rodine. Služba sa poskytuje ambulantnou alebo terénnou formou –
tzv. priamo v rodine dieťaťa. Cieľom tejto služby je pomoc rodine vyrovnať sa s faktom,
že sa im narodilo dieťa so zdravotným postihnutím a naučiť sa túto náročnú životnú
situáciu zvládať čo najlepšie. V Košickom kraji poskytuje túto službu od 1. augusta 2016
jeden neverejný poskytovateľ – Centrum včasnej intervencie n.o., so sídlom na Jarnej ul.
v Košiciach.
- S účinnosťou od 01.01.2017 rozšírenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately v existujúcom krízovom stredisku – organizačnej zložky bez právnej
subjektivity pri zariadení ANIMA Michalovce v profesionálnych rodinách. V súčasnosti
toto krízové stredisko zabezpečuje vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately iba inštitucionálnou formou. Zámerom KSK je, aby neodkladné
opatrenia pre deti do 6. rokov veku vykonávali dvaja profesionálni rodičia
s absolvovanou prípravou priamo v ich domácnostiach. Profesionálna rodina, resp.
profesionálny rodič, má najväčší význam v tom, že umožňuje dieťaťu stálosť osoby,
prípadne manželov, ktorí dieťaťu zabezpečujú celodennú starostlivosť. Táto forma
starostlivosti zohľadňuje napĺňanie individuálnych potrieb dieťaťa a najviac sa približuje
modelu rodinnej výchovy. V profesionálnej rodine je možné umiestniť aj viacpočetné
skupiny súrodencov.
Uznesenie č. 32/2016:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok.

predložený materiál

prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie č. 5
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa:0
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Zuzana Jusková.
OZ Fenestra, Košice - vytvorili a vytlačili leták v počte 8500 ks. V rámci projektu boli
zrealizované dve pracovné stretnutia k multiinštitucionálnej spolupráci. V rámci publicity
bol uverejnený príspevok ku konferencii na Facebookovej stránke Fenestra. Boli
uskutočnené 2 stretnutia na MÚ v Rožňave na scitlivovanie a za účelom prípravy
mobilného poradenstva.
Pomoc rodine, Michalovce – v rámci realizácie aktivít sú poradkyne zamerané na
špecializované poradenstvo, právne ako aj psychologické. Bol zrealizovaný workschop za
účasti
zástupcov z ÚPSVaR Michalovce, Sobrance a V. Kapušany a Okresného
policajného zboru v Michalovciach.
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Kotva, no. Trebišov - v rámci riešenia oplotenia ZNB bolo osobné jednanie ohľadom
verejného obstarávania a podrobné oboznámenie s projektom, jednanie s pracovníkmi
GEODÉZIE k vytyčovaniu pozemku, konzultácia s účtovníčkou k projektu. Oplotenie areálu
zariadenie bude realizované v mesiaci júl 2016.
OZ HANA - Divadelné predstavenie „Dračie pytačky“ - dňa 27.06.2016 sa v priestoroch
Základnej školy Z. Nejedlého 2 v Spišskej Novej Vsi konali divadelné predstavenia pre
žiakov a žiačky prvého stupňa ZŠ, v podaní Bábkového divadla spod Spišského hradu
v rozsahu – 2 predstavenia, ktoré sa skladali so samotného divadelného predstavenia a za
ním nasledujúcej interaktívnej diskusie so žiačkami a žiakmi ZŠ. Divadelných predstavení
sa zúčastnilo 11 tried s celkovým počtom 201 žiakov a žiačok za účasti triednych učiteliek.
Dňa 8.6.2016 bolo 3.stretnutie koordinátorov v rámci projektu za účelom výmeny informácií
s partnermi. Bola spracovaná Priebežná správa č. 2 o projekte v zmysle odst. 12.1.
Príručky pre prijímateľa a projektového partnera za všetkých partnerov a zaslaná s
povinnými prílohami na Úrad vlády SR.
Uznesenie v plnení.
KSK ako prijímateľ pripravuje materiály k VO - výrobe 2000 ks magnetických záložiek
a tlač 3000 ks letákov , 500ks brožúr.
Fenestra, Košice - poskytla v mesiaci august poradenstvo v 17 prípadoch ženám dlhodobého
poradenstva a v 5 prípadoch jednorazových poradenstiev. Poradenstvo bolo zamerané na
kontaktovanie s inštitúciami a tretími osobami, na advokátske zastupovanie, krízovú
intervenciu,
program mama-dieťa (rekonštrukcia vzťahu),právna konzultácia, právne
poradenstvo, psychologické poradenstvo a sociálne poradenstvo.
Pomoc rodine, Michalovce poskytla ženám –obetiam násilia na ženách v 33 prípadoch v
5 formách osobných rozhovorov a telefonické poradenstvo
Kotva,n.o, Trebišov - spracovávané VO - za účelom realizácie oplotenia bezpečného
ženského domu. Bola pripravená zmluva o dielo. Začiatok montáže oplotenia je 15.9.2015
Zákazka oplotenie je rozpracovaná a prace stále pokračujú na oplotení zariadenia
núdzového bývania.
OZ Hana, Spišská Nová Ves - klientkam bolo poskytnuté sociálne a psychologické
poradenstvo, právne poradenstvo a právne konzultácie. Konzultácie boli poskytované osobne,
telefonicky a prostredníctvom emailu, sprevádzanie na súdy, telefonické poradenstvo tretím
osobám,zabezpečenie bývania a krízová intervencia. Dňa 12.7. 2016 zorganizovalo OZ
HANA stretnutie s inštitúciami (ÚPSVaR, mesto Spišská Nová Ves, prokuratúra) za účelom
založenia pracovnej skupiny v meste Spišská Nová Ves. Príprava ďalšieho pracovného
stretnutia s inštitúciami je naplánovaná na 27.9. 2016.
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Zuzana Jusková.
Národný projekt: Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora
transformačných tímov. V prvej fáze projektu sú naďalej podporované zariadenia sociálnych
služieb v procese deinštitucionalizácie, ktorých podpora bola už v rámci operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v národnom projekte Podpora procesu
deinštitucionalizácie a transformácie zariadení sociálnych služieb, na ktorý tento projekt
priamo nadväzuje. Následne budú do projektu zapájané ďalšie zariadenia verejných
a neverejných poskytovateľov počas prvého roku realizácie projektu. Priemerný počet nových
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zapojených zariadení v rámci projektu počas jedného kalendárneho roka bude 17. Indikatívna
výška finančných prostriedkov je 8.000.000,-Eur.
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Zuzana Jusková.
Informácia je predkladaná na zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na základe žiadosti predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR uvedenej v liste
číslo Z-007077/2016/1090/BBA
zo dňa
04. 08. 2016,
doručenom
predsedovi
Košického samosprávneho kraja dňa 16. 08. 2016, v ktorom v zmysle ustanovenia
§ 20a ods. 1 zákona číslo 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení
neskorších predpisov žiada predsedu KSK, aby informoval o výsledku kontroly
a o prijatých opatreniach Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja.
Uznesenie č. 33/2016:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok.

predložený materiál

prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie č. 7
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

...................................................
Ing. Zuzana Jusková
tajomníčka komisie

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