Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie konanej dňa 28.05.2018
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
1.

Otvorenie: Zasadnutie sociálnej komisie otvorila predsedníčka komisie PhDr. Cibereová.

2.

Schválenie programu:
Predsedníčka sociálnej komisie PhDr. Cibereová navrhla zmenu
v predloženom programe a to presunutie bodu 9 (podľa pozvánky) za bod č. 6, body 7 a 8 sa zmenia
na bod 8 a 9. Ostatné body programu ostávajú nezmenené.
Uznesenie č. 9/2018: sociálna komisia schvaľuje program zasadnutia komisie podľa pozvánky,
s navrhnutým presunom bodu 9 za bod č. 6
Hlasovanie:
Z: 13
Zdržal sa: 0
P: 0

3.

Plnenie uznesení komisie: O plnení uznesení komisie informovala tajomníčka komisie Mgr. Revajová
Bujňáková. MUDr. Lenártová požiadala o úpravu bodu v pláne úlohe sociálnej komisie na I. polrok
2018 (bod č. 5), prijatom na rokovaní komisie dňa 04.04.2018: Správna formulácia: Poskytnutie
informácií o aktivitách Mesta Košice súvisiacich s realizáciou projektu Európske hlavné mesto
dobrovoľníctva v roku 2019. Ostatné uznesenia sociálnej komisie boli splnené (zaradené do
programu rokovania komisie dňa 25.4.2018).

4.

Návrh nového Grantového programu Košického samosprávneho kraja na poskytovanie grantov a
dotácií
Materiál uviedol Ing. Ťapák z odboru regionálneho odboru. V predloženom návrhu je predstavený
zámer KSK na vytvorenie grantovej schémy na poskytovanie dotácií za účelom rozvoja kraja.
V rozprave odzneli tieto pripomienky:
MUDr. Lenártová: požiadal KSK protimonopolný úrad o vyjadrenie k predloženému návrhu?
Ing. Šuleková: aký je časový horizont uplatnenia nového grantového programu?
RNDr. Smrčo: Navrhuje, aby grantové schémy kopírovali zameranie jednotlivých komisií
Zastupiteľstva KSK (napr. pre oblasť životného prostredia sú vytvorené dve komisie).
Ing. Ťapák: KSK zatiaľ nepožiadal protimonopolný úrad o stanovisko k predloženému návrhu, žiadosť
o stanovisko bude zaslané po schválení návrhu v Zastupiteľstve KSK. Platnosť nového grantového
programu sa predpokladá v r. 2019, t.z. že žiadosti o poskytnutie dotácie podané v r. 2018 budú
posudzované podľa v súčasnosti platnej legislatívy (VZN o dotáciách). Grantové schémy uvedené
v Grantovom programe sú návrhom, o ktorom je možné diskutovať.
Uznesenie č. 10/2018: sociálna komisia odporúča zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať
a schváliť
Hlasovanie:
Z: 13
Zdržal sa: 0
P: 0
O 12.54 hod. prišiel na zasadnutie komisie JUDr. Rovinský a Ing. Kokarda.

5.

Koncepcia aktívneho starnutia Košického samosprávneho kraja
Materiál uviedol Ing. Ťapák z odboru regionálneho rozvoja, dôvodom spracovania materiálu je
nepriaznivý demografický vývoj v Košickom kraji a s tým súvisiace možné ohrozenia (napr. aj
v sociálnej oblasti). V rozprave vystúpil RNDr. Smrčo; uviedol, že spracovanie koncepcie aktívneho
starnutia hodnotí veľmi pozitívne, aby bolo možné vytvoriť programy, ktoré by eliminovali negatívne
dopady demografického vývoja v kraji.

Uznesenie č. 11/2018: sociálna komisia odporúča zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať
a schváliť
Hlasovanie:
Z: 15
Zdržal sa: 0
P: 0
6.

Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja za rok 2017
Materiál uviedol Ing. Ťapák. K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 12/2018: sociálna komisia odporúča zastupiteľstvu KSK predložený materiál zobrať na
vedomie
Hlasovanie:
Z: 15
Zdržal sa: 0
P: 0

7.

Informatívna správa o realizácií projektov financovaných z Integrovaného regionálneho operačného
programu a Európskej investičnej banky v r. 2018
Materiál uviedol Ing. Harčarik, vedúci oddelenia riadenia projektov: za sociálnu oblasť je v rámci
IROP riešený projekt DEI zariadenia soc. služieb Lidwina Strážske, prostriedky EIB by mali byť
použité na rekonštrukciu 7 zariadení sociálnych služieb (v zmysle schválené rozpočtu KSK na
r. 2018). Do projektu EIB nebola zaradená výstavba nového pavilónu v zariadení soc. služieb Lúč
Šemša a zriadenie poradenského domu. V rozprave vystúpila Ing. Šuleková: požiadala o poskytnutie
informácií o poradenskom dome. Poradenský dom by mal byť vytvorený v priestoroch na
Strojárenskej ulici v Košiciach (zámer), v rámci ktorého by boli občanom poskytované komplexné
poradenské služby (z oblasti sociálnej, zdravotníckej, školskej a pod.).
Uznesenie č. 13/2018: Sociálna komisia odporúča zastupiteľstvu KSK predložený materiál zobrať na
vedomie
Hlasovanie:
Z: 15
Zdržal sa: 0
P: 0

8.

Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za r. 2017
Materiál uviedla Mgr. Revajová Bujňáková.
V rozprave odzneli tieto dotazy: RNDr. Smrčo: je koncepcia rozvoja sociálnych služieb prepojená
s koncepciou aktívneho starnutia? P. Revajová: koncepcia aktívneho starnutia, resp. jej opatrenia
a aktivity na realizáciu môžu byť zapracované do koncepcie rozvoja soc. služieb po jej schválení
v Zastupiteľstve KSK, čo bude aj veľmi vhodné z dôvodu, že KSK – odbor sociálnych vecí
a zdravotníctva pravidelne predkladá odpočet realizácie Národného plánu aktívneho starnutia
MPSVaR. Opatrenia (aktivity) koncepcie aktívneho starnutia môžu byť zahrnuté do akčných plánov
koncepcie rozvoja soc. služieb, ktoré sa pripravujú na každý rok.
Uznesenie č. 14/2018: Sociálna komisia odporúča zastupiteľstvu KSK predložený materiál zobrať na
vedomie
Hlasovanie:
Z: 15
Zdržal sa: 0
P: 0

9.

Správa o realizácii „Akčného plánu realizácie Východísk pre integráciu marginalizovaných rómskych
komunít v Košickom samosprávnom kraji na roky 2016 – 2017
Materiál uviedla Ing. Plančárová z odboru sociálnych vecí a zdravotníctva.
V rozprave Ing. Šeďová uviedla: oceňuje, že OSVaZ prevzal zodpovednosť za spracovanie tohto
materiálu, ktorý nastavil rámce podpory kraja tejto cieľovej skupine.
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Ing. Holečko navrhuje, aby prijaté zmeny v politike zamestnanosti a školstva boli zapracované do
akčného plánu na najbližšie obdobie.
JUDr. Rovinský uviedol, že vidí rozpor v zadefinovanom cieli – zriadiť (KSK) dobrovoľnícke centrum
s plnením uvedeným v predloženej správe.
Uznesenie č. 15/2018: Sociálna komisia odporúča zastupiteľstvu KSK predložený materiál zobrať na
vedomie
Hlasovanie:
Z: 14
Zdržal sa: 1
P: 0
10. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2018
RNDr. Smrčo navrhol do rámcovej obsahovej náplne zasadnutí Zastupiteľstva KSK zaradiť
predloženie informácie o aktivitách Dobrovoľníckeho centra Košického kraja pri realizácií projektu
Európske hlavné mesto dobrovoľníctva (aktivity + spôsob realizácie)
Uznesenie č. 16/2018: Sociálna komisia odporúča zastupiteľstvu KSK doplniť rámcovú obsahovú
náplň zasadnutí Zasadnutia KSK na II. polrok o predložený návrh a zobrať materiál na vedomie
Hlasovanie:
Z: 15
Zdržal sa: 0
P: 0
11. Prezentácia činnosti OSVaZ Úradu KSK v zmysle platnej legislatívy
Informácie o činnosti OSVaZ poskytla Mgr. Revajová Bujňáková – powerpointová prezentácia, ktorá
bude členom komisie zaslaná elektronicky. K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne
pripomienky.
Uznesenie č. 17/2018: Sociálna komisia berie na vedomie informáciu o činnosti OSVaZ Úradu KSK
Hlasovanie:
Z: 15
Zdržal sa: 0
P: 0
12. Informácia o aktivitách Mesta Košice v súvislosti s titulom Európske hlavné mesto dobrovoľníctva
v r.2019
Informáciu poskytla MUDr. Lenártová: Titul Európske hlavné mesto dobrovoľníctva získalo mesto
Košice ako prvé mesto východnej Európy. V rámci prípravných prác bola na MMK vytvorená
pracovná skupina z vedúcich jednotlivých odborov MMK, spracováva sa softwarová aplikácia –
databáza organizácií a činností, ktoré je možné v rámci dobrovoľníctva v týchto organizáciách
vykonávať, vrátane databázy dobrovoľníkov. Cieľom je posilniť status dobrovoľníka, pri otváracom
ceremoniáli zorganizovať ocenenie dobrovoľníkov v rámci programu Srdce na dlani, organizovať
výmenné pobyty dobrovoľníkov, vytvoriť program na podporu organizácií, ktoré pracujú
s dobrovoľníkmi. Projekt Európske hlavné mesto dobrovoľníctva nie je naviazané na poskytnutie
finančnej podpory pre mesto, na prípravu realizácie tohto projektu sú vyčlenené finančné
prostriedky v rozpočte mesta.
Uznesenie č. 18/2018: Sociálna komisia berie na vedomie informáciu o aktivitách Mesta Košice
súvisiace s realizáciou projektu Európske hlavné mesto dobrovoľníctva
Hlasovanie:
Z: 15
Zdržal sa: 0
P: 0
13. Plán úloh sociálnej komisie na II. polrok 2018PhDr. Cibereová informovala o pláne úloh podľa
návrhu, ktorý obdržali jednotliví členovia komisie na zasadnutí. Do plánu úloh sociálnej komisie
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navrhol RNDr. Smrčo zaradiť predloženie informácie o aktivitách Dobrovoľníckeho centra Košického
kraja pri realizácií projektu Európske hlavné mesto dobrovoľníctva (aktivity + spôsob realizácie)
Uznesenie č. 19/2018: Sociálna komisia schvaľuje plán úloh sociálnej komisie na II. polrok 2018
podľa predloženého návrhu a pripomienok
Hlasovanie:
Z: 15
Zdržal sa: 0
P: 0
14. Predstavenie schváleného pilotného projektu s názvom „A good star – dobrý začiatok“ zameraného
na podporu integrácie marginalizovaných rómskych komunít
Projekt predstavila Ing. Plančárová ako manažérka tohto projektu: ide o spoločný Pilotný projekt
Rómskeho vzdelávacieho fondu a Košického samosprávneho kraja s názvom „ A good start- dobrý
začiatok“ zameraného na podporu činnosti komunitných centier u vybraných partnerov, t.j. mesto
Rožňava, obec Prakovce, obec Plešivec a mesto Košice. Aktivity projektu:
-

-

-

Vybaviť partnermi prevádzkované komunitné centrá edukatívnymi hračkami, knihami
a samotným vybavením miestností – hračkáreň, čitáreň (edukatívne hračky, výber ktorých
odporúča RVF), a tak podporiť rozvoj, záujem o vzdelávanie deti a ich rodičov, poukázať na
význam vzdelávania a možné výsledky – príklady dobrej praxe- rómskych detí, ktoré sú v dnešnej
dobe už úspešní vysokoškoláci, absolventi štipendijných programov a úspešne pracujúci ľudia.
Vyškoliť a finančne podporiť personál partnermi prevádzkovaných komunitných centier odborníčkou RVF vyškoliť personál KC - ako sa s hračkami „hrať“, „čítať knihy“- programy Your
story a toylibrary
V partnermi prevádzkovaných komunitných centrách finančne podporiť deti navštevujúce KC
resp. v domácom prostredí (prostriedky na školné, stravné, cestovné), aby navštevovali
materskú školu –integrovanú materskú školu vo svojom okolí, pomocou testovania detí
navštevujúcich KC formou testu IDELA, umožniť, aby talentované rómske deti boli prijaté do
škôl, ktoré navštevujú spoločne majoritné i rómske deti, nie do špeciálnych škôl.

Uznesenie č. 20/2018: Sociálna komisia berie na vedomie informáciu o schválenom pilotnom
projekte s názvom „A good star – dobrý začiatok“
Hlasovanie:
Z: 15
Zdržal sa: 0
P: 0
15. Predstavenie zariadenia sociálnych služieb ONDAVA – domov sociálnych služieb v Rakovci nad
Ondavou
Krátku informáciu o zariadení poskytol Ing. Bc. G. Badida, riaditeľ zariadenia: kapacita zariadenia 130
klientov (20 mužov, 110 žien), počet zamestnancov: 78, cieľová skupina: fyzické osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím (mentálne, zmyslové, kombinované postihnutia) vo veku 18 – 62 rokov.
Zariadenie prešlo rekonštrukciou – financovaná z prostriedkov ROP. Po krátkej prezentácii
nasledovala obhliadka zariadenia.
Uznesenie č. 21/2018: Sociálna komisia berie na vedomie informáciu – prezentáciu zariadenia
sociálnych služieb ONDAVA – domov sociálnych služieb
Hlasovanie:
Z: 15
Zdržal sa: 0
P: 0
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16. Rôzne: PhDr. Ciberovaná navrhla, aby každé druhé zasadnutie komisie bolo výjazdové. Najbližšie
zasadnutie sa uskutoční v Košiciach na Úrade KSK, termín bude členom komisie oznámený
v predstihu.
17. Záver: PhDr. Cibereová poďakovala členom komisie za účasť a zasadnutie ukončila.

Zapísala: Mgr. E. Revajová Bujňáková
Košice 25.05.2018
PhDr. Jana Cibereová
predsedníčka komisie
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