Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
03. 06. 2021
Číslo:
5338/2021/OddOPaZV-22253
Vybavuje: Miroslava Segedová
e-mail: miroslava.segedova@vucke.sk
telefón: 055/72 68 248

ZÁPISNICA
z 21. rokovania Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 31. 05. 2021
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1 v Košiciach
zasadačka č. 310 (2. poschodie)

PROGRAM ROKOVANIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Vstupná správa PHRSR/IUS Košického kraja
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2021
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2021
Aktivity na podporu rodiny – bod z plánu úloh
Aktivity cirkví a občianskych organizácií v sociálnej oblasti – bod z plánu úloh
Ekumenická spolupráca – bod z plánu úloh
Návrhy, podnety a požiadavky
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Vyjadrenie: Podpredseda komisie Ing. Kokarda, poverený vedením komisie predsedom
Ing. Saxom, privítal prítomných členov komisie a otvoril 21. rokovanie komisie. Z celkového
počtu 23 členov komisie bolo prítomných 12 členov komisie, čo je nadpolovičná väčšina
a komisia bola uznášaniaschopná. Z rokovania komisie boli ospravedlnení: p. Saxa,
p. Kovačevičová, p. Čižmár, p. Hrunka, p. Potocký, p. Urban. Z 21. rokovania komisie bol
vyhotovený zvukový záznam výlučne pre účely zhotovenia zápisnice. Návrh programu
rokovania komisie bol členom komisie zaslaný e-mailom. Taktiež bol v zmysle rokovacieho
Poriadku komisií Zastupiteľstva KSK členom komisie zaslaný návrh Plánu úloh Komisie
pre cirkevné a spoločenské otázky na II. polrok 2021. Do návrhu programu neboli doplnenia,
resp. ďalšie pripomienky členov komisie.
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Diskusia: bez diskusie
Záver: Predsedajúci požiadal členov komisie o hlasovanie o programe ako celku.
Uznesenie č. 7/2021
Komisia schvaľuje program 21. rokovania komisie.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Predsedajúci skonštatoval, že program 21. rokovania komisie bol schválený.
K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Vyjadrenie: Predsedajúci oboznámil prítomných členov, vzhľadom na skutočnosť, že ostatné
rokovania komisie boli uskutočnené prostredníctvom hlasovania Per rollam, komisia
neeviduje žiadne požiadavky a uznesenia boli splnené.
Diskusia: bez diskusie
Záver: Komisia berie na vedomie informáciu o plnení uznesení a požiadaviek z komisie.
Uznesenie č. 8/2021
Komisia zobrala informáciu na vedomie.
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 12
Za: 12
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3:
Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja/Integrovanej územnej stratégie Košického kraja
Vyjadrenie: Predsedajúci požiadal Ing. Kováčovú z Referátu regionálneho rozvoja
a plánovania Úradu KSK, aby uviedla materiál. Ing. Kováčová prítomných informovala,
že uvedený materiál je podkladom pri tvorbe novej Národnej stratégie regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky a taktiež bude slúži ako príprava na nové programové obdobie
Európskej únie, kde budú vyčlenené finančné prostriedky na projekty aj pre samosprávne
kraje. Za týmto účelom vytvoril Košický samosprávny kraj Radu partnerstva, ktorá
predstavuje hlavnú platformu pre prípravu, schvaľovanie a implementáciu Vstupnej správy
a spracovanie Integrovanej územnej stratégie. Rada partnerstva schválila Vstupnú správu,
v ktorej boli zapracované pripomienky jednotlivých členov. Vstupná správa slúžila
na zadefinovanie základného strategického rámca a je základným materiálom pre rozhodnutie
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orgánu územnej samosprávy o spracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja. Na základe príručky z MIRRI SR je takto schválená Vstupná správa Radou
partnerstva predložená na schválenie Zastupiteľstvu KSK. Tento materiál bude podliehať
ďalšiemu spracovaniu na úrovni kraja a jednotlivých členov Rady partnerstva. Z tohto dôvodu
boli z úrovne Odboru regionálneho rozvoja Úradu KSK vytvorené tematické komisie,
v ktorých sú experti z jednotlivých oblastí, taktiež sa rokuje a komunikuje s predsedami
jednotlivých komôr a kooperačných rád, ktoré boli vytýčené v danom území. V rámci toho sú
naplánované výjazdové rokovania, prípadne online rokovania s jednotlivými aktérmi z územia,
ktoré budú následne podkladom k ďalšiemu spracovaniu Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja KSK, ako aj Integrovanej územnej stratégie Košického kraja.
Diskusia: bez diskusie
Záver: Komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť podľa
predloženého návrhu.
Uznesenie č. 9/2021
Komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 12
Za: 12
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4:
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2021
Vyjadrenie: Predsedajúci Ing. Kokarda uviedol materiál, kde členov komisie informoval,
že ide o otvorený materiál vytvárajúci rámec na obsahové zameranie jednotlivých komisií
zastupiteľstva, na problematiku v oblasti ekonomickej, regionálneho rozvoja, školstva,
projektov a investícií, dopravy a správy majetku. Zároveň uviedol, že tento materiál
je zameraný na aktuálne úlohy v nadväznosti predovšetkým na základné priority stanovené
pre toto volebné obdobie v jednotlivých oblastiach pôsobnosti samosprávneho kraja, ďalej
úlohy vyplývajúce zo zmeny legislatívy, ako aj z nasmerovaných rozvojových aktivít. Ďalej
informoval, že ide o otvorený materiál, ktorý bude v priebehu II. polroka priebežne
aktualizovaný. Riadne rokovania zastupiteľstiev v II. polroku 2021 sú plánované v mesiacoch
august, október, december.
Diskusia: bez diskusie
Záver: Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a schváliť podľa
predloženého návrhu.
Uznesenie č. 10/2021
Komisia odporúča Zastupiteľstva KSK materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu.
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Hlasovanie č. 4
Prítomní: 12
Za: 12
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 5:
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2021
Vyjadrenie: Predsedajúci uviedol materiál. V rámci plánu úloh komisie na II. polrok 2021 boli
navrhnuté tieto body: aktivity na podporu rodiny; aktivity cirkví a občianskych združení
v sociálnej oblasti; ekumenická spolupráca; doplňujúce materiály.
Diskusia: K materiálu neboli pripomienky.
Záver: Komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť podľa
predloženého návrhu.
Uznesenie č. 11/2021
Komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 12
Za: 12
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 6:
Aktivity na podporu rodiny – bod z plánu úloh
Vyjadrenie: Predsedajúci poprosil členov komisie, aby v rámci tohto bodu informovali
ostatných členov o uskutočnených aktivitách na podporu rodiny.
Diskusia: V rámci diskusie k tomuto bodu vystúpila členka komisie PaedDr. Mgr. Soňa
Vancáková, PhD., ktorá prítomných informovala, že aj napriek nepriaznivej pandemickej
situácii sa združeniu Maják nádeje podarilo vydať časopis o rodinách v núdzi s aktuálnou
témou – Osamelé matky. Sú v ňom rôzne články a príspevky na tému pomoc osamelým
matkám. Zároveň p. Vancáková rozdala prítomným členom spomínaný časopis. Taktiež
informovala, že postupne s uvoľňovaním opatrení združenie opäť začína aj s prácou v teréne.
Záver: Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie.
Uznesenie č. 12/2021
Komisia zobrala informáciu na vedomie.
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Hlasovanie č. 6
Prítomní: 12
Za: 12
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 7:
Aktivity cirkví a občianskych organizácií v sociálnej oblasti – bod z plánu úloh
Vyjadrenie: Predsedajúci poprosil členov komisie, aby v rámci tohto bodu informovali
ostatných členov o uskutočnených aktivitách cirkví a občianskych organizácií v sociálnej
oblasti.
Diskusia: bez diskusie
Záver: Vzhľadom na to, že členovia komisie v tomto bode nemali žiadne príspevky,
stanoviská a požiadavky, na základe tejto skutočnosti sa hlasovanie neuskutočnilo.
K bodu č. 8:
Ekumenická spolupráca – bod z plánu úloh
Vyjadrenie: Predsedajúci požiadal o vyjadrenie jednotlivých zástupcov cirkví, členov komisie,
aby informovali o aktuálnej ekumenickej spolupráci.
Diskusia: V rámci diskusie k tomuto bodu vystúpil člen komisie PaedDr. Dušan Havrila, PhD.,
ktorý poznamenal, že aj napriek rôznym obmedzeniam vyplývajúcich z nepriaznivej
pandemickej situácii je celková ekumenická spolupráca na kvalitnej a dobrej úrovni. Táto
nepriaznivá doba priniesla novú skúsenosť, všetky aktivity, či už bohoslužby, alebo
ekumenický pašiový sprievod sa preniesol do online prostredia. Taktiež informoval,
že momentálne sa pracuje na projekte pod názvom „Fórum dobrých správ“. V rámci iniciatívy
Ekumenickej rady na Slovensku je v tvorbe prípravy web stránka, ktorá by prinášala viac
pozitívnych ako negatívnych správ, nakoľko aktuálna doba nám prináša veľa nepríjemných,
negatívnych a neradostných správ. Mnoho ľudí je ovplyvnených rôznymi zákazmi, absenciou
stretávania sa, nevidia nič pozitívneho, sú podráždení. O tomto projekte sú informovaní
aj na úrovni vedenia mesta Košice, ktoré má záujem na ňom participovať. Zároveň chcel
poďakovať aj za doterajšiu spoluprácu KSK na rôznych ekumenických aktivitách.
Záver: Komisia zobrala uvedené na vedomie.
Uznesenie č. 13/2021
Komisia zobrala informácie na vedomie.
Hlasovanie č. 7
Prítomní: 12
Za: 12
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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K bodu č. 9:
Návrhy, podnety a požiadavky
Predsedajúci Ing. Kokarda vyzval v tomto bode prítomných členov, aby predniesli svoje
ďalšie návrhy, podnety a prípadné požiadavky. Nakoľko prítomní členovia komisie nemali
žiadne príspevky v tomto bode, diskusia ani hlasovanie v tomto bode sa neuskutočnilo.
K bodu č. 10:
Rôzne
Predsedajúci informoval prítomných členov, že podľa Návrhu orientačného časového plánu
zasadnutí Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2021 je v zmysle tohto plánu predpokladaný
termín 22. rokovania komisie dňa 26. 07. 2021 o 14.00 hodine na Úrade Košického
samosprávneho kraja.
K bodu č. 11:
Záver
Predsedajúci Ing. Kokarda konštatoval, že program rokovania komisie bol vyčerpaný,
poďakoval prítomným za účasť a ukončil 21. rokovanie komisie.

....................................................
Miroslava Segedová
tajomník komisie

......................................................
Ing. Vladimír Saxa
predseda komisie
vz. Ing. Ján Kokarda
podpredseda komisie/poverený vedením rokovania
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