Dôvodová správa
Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska krízovej intervencie do funkcie
Stredisko krízovej intervencie (ďalej len „SKI“) so sídlom na Adlerovej 4 v Košiciach, je
rozpočtovou organizáciou Košického samosprávneho kraja a bolo zriadené 1. januára 2004 Uznesením
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 2003/159 zo dňa 17.12 2003. Od 1.1. 2010 na
základe legislatívnych zmien, spočívajúcich v povinnosti zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb
v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov došlo
k zmene, na základe ktorej Resocializačné stredisko, Košice, Svätoplukova 28 zaniklo a novou
organizačnou súčasťou Strediska krízovej intervencie sa stal Domov na pol ceste, Košice,
Svätoplukova 28. Zmena bola uskutočnená v súlade s Optimalizáciou siete sociálnych služieb
poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ktorá bola
schválená Zastupiteľstvom KSK uznesením č. 757/2009 z 27. zasadnutia KSK konaného
dňa 12. októbra 2009.
Organizačnými
subjektivitu sú :

súčasťami

Strediska

krízovej

intervencie,

ktoré

nemajú

právnu

a) Krízové stredisko, Košice, Adlerova 4, Kapacita : 21 miest
b) Krízové stredisko a zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, Čaňa, Osloboditeľov 174
- zabezpečuje vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v prípade, ak sa
dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba nachádza v krízovej životnej situácii, výkon
rozhodnutia súdu o výchovnom
opatrení, výkon rozhodnutia súdu o predbežnom
opatrení a výkon výchovného opatrenia za podmienok ustanovených zákonom č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov a zákonom č.
36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov. Kapacita : 3 miesta
b) Domov na pol ceste, Košice, Svätoplukova 28 - poskytuje sociálnu službu na určitý čas
fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej
služby v zariadení, po skončení pobytu v zdravotníckom zariadení alebo po skončení
starostlivosti
v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately.
Domov na pol ceste poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovnú terapiu, utvára podmienky na
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie základnej osobnej hygieny,
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a na záujmovú činnosť. Kapacita : 12 miest.
c) Zariadenie núdzového bývania, Košice, Adlerova č. 4 - poskytuje sociálnu službu fyzickej
osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi,
osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené
ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené
ubytovanie alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať bývanie. Zariadenie núdzového bývania
poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv
a právom chránených záujmov, utvára podmienky na prípravu stravy, vykonávanie
nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
a na
záujmovú činnosť. Kapacita : 73 miest.
Riaditeľka zariadenia SKI, PhDr. Magdaléna Fiľakovská požiadala listom zo dňa 26.04. 2011
predsedu KSK o ukončenie pracovného pomeru k termínu 31.08.2011, z dôvodu odchodu do
starobného dôchodku. Pracovný pomer zanikne na základe Dohody o ukončení pracovného pomeru
k požadovanému termínu.
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Za účelom obsadenia pozície riaditeľa zariadenia SKI predseda KSK vyhlásil konkurz
v súlade so zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov. Podmienky konkurzu boli zverejnené na web stránke úradu, úradnej tabuli Košického
samosprávneho kraja a úradnej tabuli zariadenia SKI. Termín uzavretia prihlášok bol stanovený na
16.06.2011 do 11,00 hod. Otváranie obálok a vyhodnotenie za účelom splnenia formálnych
požiadaviek uchádzačov do konkurzu prebehlo dňa 17.06.2011. Do konkurzu boli prihlásení 4
uchádzači, všetci splnili stanovené podmienky.
Komisia, vytvorená pre účely konkurzu a menovaná predsedom KSK, pozostávala
z 5 členov- zástupcov KSK a Sociálnej komisie pri Zastupiteľstve KSK. Konkurz sa konal dňa
30.06.2011 v Košiciach. Komisia zhodnotila výsledky konkurzu a z prítomných uchádzačov vybrala
Mgr. Emila Kurčáka do funkcie riaditeľa SKI.
Menovaný má ukončené vysokoškolské vzdelanie na Univerzite Komenského Bratislava –
pedagogická fakulta, odbor Sociálna práca. V priebehu svojej dlhoročnej praxe pôsobil vo viacerých
funkciách, ako vedúci oddelenia neštátnych subjektov na Krajskom úrade v Košiciach, ako vedúci
oddelenia sociálnych služieb a poverený vedením oddelenia sociálno-právnej ochrany, sociálnej
prevencie a rodinných dávok na Krajskom úrade v Košiciach, ako riaditeľ Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny Bratislava –pracovisko Košice...
Menovaný Mgr. Emil Kurčák v plnom rozsahu spĺňa kvalifikačné a osobnostné predpoklady
pre výkon funkcie riaditeľa SKI.

Košice 11.07.2011
Spracovala: Ing. Zuzana Jusková,
vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva
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