Sociálna komisia
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja

Košice 09.10.2018
Číslo: 3631/2018/OSVaZ-33052

Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie konanej dňa 03.10.2018
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
1.
2.

Otvorenie: Zasadnutie sociálnej komisie otvorila predsedníčka komisie PhDr. Cibereová.
Schválenie programu
Zmena bodu č. 4 programu:
a) Vypustenie pôvodného bodu: Informatívna správa o aktuálnom stave implementácie IROP
v Košickom kraji v delegovaných kompetenciách SO pre IROP KSK (bod č. 9 programu
Zastupiteľstva KSK)
b) Zaradenie materiálu „Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva“.
Uznesenie č. 30/2018: sociálna komisia schvaľuje program zasadnutia sociálnej komisie, vrátane
zmeny bodu č. 4. podľa predloženého návrhu
Hlasovanie:
Z: 20
Zdržal sa: 0
P: 0

3.

Plnenie uznesení komisie: O plnení uznesení komisie informovala JUDr. PhDr. Martina Netolická,
zamestnanec Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Ú KSK. Uznesenie č. 8 – plán úloh komisie
na I. polrok 2018: uznesenie splnené, prerokované na zasadnutí komisie dňa 28.05.2018.
Uznesenie č. 19/2018 – plán úloh komisie na II. polrok 2018:
a) Informácia o činnosti referátu poskytovania služieb občanovi – predložená na komisii dňa
30.07.2018
b) Predloženie informácie o aktivitách Dobrovoľníckeho centra Košického kraja pri realizácii
projektu Európske hlavné mesto dobrovoľníctva (aktivity + spôsob realizácie) – predložené
na komisii dňa 30.07.2018
c) Prezentácia činnosti zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK –
jednotlivé zariadenia budú prezentované postupne, dňa 28.05.2018 bolo predstavené
zariadenie Ondava – Rakovec nad Ondavou, dňa 03.10.2018 bude predstavené zariadenie
DOMKO – Košice
d) Informácia o realizácii pilotného projektu DEI v zariadení LIDWINA – predložené na komisiu
dňa 03.10.2018.
Ďalšie body z plány budú predložené na novembrové zasadnutie komisie.
Uznesenie č. 31/2018: sociálna komisia berie na vedomie informáciu o plnení uznesení komisie.
Hlasovanie:
Z: 20
Zdržal sa: 0
P: 0

4.

Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva. Dodatok predniesol riaditeľ kancelárie predsedu
KSK, JUDr. Bilčak. V rámci diskusie sa PhDr. Cibereová informovala o rozdielnosti odmeňovania
poslancov a predsedov komisie. Predložený materiál však nediferencuje medzi odmeňovaním
poslancov a predsedom komisie.
Uznesenie č. 32/2018: sociálna komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť podľa predloženého návrhu
Hlasovanie:
Z: 20
Zdržal sa: 0
P: 0

5.

Informácia o realizácii pilotného projektu deinštitucionalizácie sociálnych služieb v zariadení
LIDWINA - domov sociálnych služieb, Strážske. Materiál predstavila riaditeľka zariadenia
LIDWINA – DSS, Strážske, PhDr. Lýdia Bušaničová. V rámci diskusie boli rozoberané otázky
stupňov odkázanosti prijímateľov sociálnych služieb predmetného zariadenia, problematika
imobilných prijímateľov, dohľadu prijímateľov, komunitného prostredia, úprava
deinštitucionalizácie v ostatných zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK.
Uznesenie č. 33/2018: sociálna komisia berie na vedomie informáciu o realizácii pilotného
projektu deinštitucionalizácie sociálnych služieb v zariadení LIDWINA – domov sociálnych
služieb, Strážske.
Hlasovanie:
Z: 18
Zdržal sa: 2
P: 0

6.

Prezentácia činnosti zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK – DOMKO –
domov sociálnych služieb, Košice. Materiál predstavil riaditeľ zariadenia DOMKO – domov
sociálnych služieb, Košice, Ing. Martin Vatra. V diskusii bol riaditeľ zariadenia požiadaný
o prezentáciu aktuálnych fotografií o činnosti prijímateľov zariadenia. Riaditeľ zariadenia bol
dotazovaný otázkou p. poslanca Rovinského: „čo môže urobiť kraj, aby sa mali lepšie?“ V rámci
uvedenej otázky bola riešená problematika odmeňovania zamestnancov zariadení sociálnych
služieb. JUDr. PhDr. Netolická uviedla, že tabuľkové platy pre zamestnancov verejnej správy, a
teda aj zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb zriadených samosprávnym krajom, sa
od januára výrazne zvýšia. V súčasnosti najnižšia platová tarifa v základnej tabuľke dosahuje
246,50 eura, po novom bude od januára 520 eur. V Košickom samosprávnom kraji sa
v súčasnosti musela dorovnávať tarifa doplatkami do výšky minimálnej mzdy u takmer 60%
zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb (analýza OSVaZ). Po novom by sa to už stávať
nemalo, keďže najnižšia platová tarifa má od začiatku budúceho roka predstavovať 520 eur, čo
zodpovedá ministerstvom práce navrhovanej minimálnej mzde na Slovensku na rok 2019.
Štát a samosprávy ešte v júni uzavreli s Konfederáciou odborových zväzov SR kolektívnu zmluvu
pre pracovníkov v štátnej a vo verejnej službe na rok 2019 a aj na rok 2020. Podľa dohody
porastú v budúcom roku a tiež v roku 2020 platy zamestnancov vo verejnej sfére každý rok
o 10%.
Uznesenie č. 34/2018: sociálna komisia navrhuje na základe vykonanej analýzy OSVaZ
prehodnotenie platov zamestnancov v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK s cieľom
ich zvýšenia.
Hlasovanie:
Z: 20
Zdržal sa: 0
P: 0
2

Uznesenie č. 35/2018: sociálna komisia berie na vedomie informáciu o činnosti zariadenia
sociálnych služieb DOMKO – domov sociálnych služieb, Košice
Hlasovanie:
Z: 20
Zdržal sa: 0
P: 0
7.

Rôzne: Pán poslanec Rovinský navrhol zaradiť do programu nasledujúceho rokovania sociálnej
komisie riešenie problematiky ľudí bez domova a obyvateľov Mašličkova a Luníka IX.
Ďalší termín zasadnutia sociálnej komisie bol stanovený na 29.11.2018 s predpokladaným
začiatkom o 13.00 hod., a to v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
ARCUS – špecializované zariadenie a zariadenia pre seniorov, Skladná 4, Košice.

Predsedníčka komisia poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončila.
Zapísala: 09.10.2018
JUDr. PhDr. Martina Netolická

PhDr. Jana Cibereová, v.r.
predsedníčka komisie
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