Dôvodová správa
Návrh na vymenovanie riadite a zariadenia ARCUS – Špecializované zariadenie,
zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb do funkcie
Zariadenie sociálnych služieb ARCUS - Špecializované zariadenie, zariadenie pre
seniorov a domov sociálnych služieb so sídlom v Košiciach, Skladná .4
( alej
len „zariadenie ARCUS“) je rozpo tovou organizáciou Košického samosprávneho kraja
( alej len „KSK“), ktoré bolo zriadené d om 1.augusta 2001 Krajským úradom v Košiciach
ako Domov dôchodcov. Od 1.1. 2010 na základe legislatívnych zmien, spo ívajúcich
v povinnosti zabezpe i poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom . 448/2008
Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov došlo k zmene na základe ktorej
sa v zariadení ARCUS poskytuje sociálna služba v najmä rámci špecializovaného
zariadenia. Zmena bola uskuto nená v súlade s Optimalizáciou siete sociálnych služieb
poskytovaných zariadeniami v zria ovate skej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja,
ktorá bola schválená Zastupite stvom KSK uznesením . 757/2009 z 27. zasadnutia KSK
konaného d a 12. októbra 2009.
Zariadenie ARCUS poskytuje za podmienok ustanovených zákonom . 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách celoro nú pobytovú sociálnu službu dospelej fyzickej osobe, ktorá
je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä
Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza
multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie a hluchoslepota. Zariadenie ARCUS
ako špecializované zariadenie poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovate skú starostlivos , ubytovanie,
stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie,
zabezpe uje pracovnú terapiu a záujmovú innos a utvára podmienky na úschovu cenných
vecí.. Kapacita zariadenia je 200 dospelých osôb.
Bývalý riadite zariadenia ARCUS Ing. Jozef Weiser požiadal listom zo d a 16.8.
2010 predsedu KSK o uvo nenie (vzdanie sa ) z funkcie riadite a zariadenia ARCUS k 31.8.
2010. Žiadosti bolo vyhovené a d om 1.9.2010 bola poverená riadením zariadenia ARCUS
Bc. ubica Petríková, vedúca ekonomického prevádzkového úseku v tomto zariadení,
a to na dobu do vymenovania riadite a zariadenia Zastupite stvom KSK.
Za ú elom obsadenia pozície riadite a zariadenia ARCUS predseda KSK vyhlásil
konkurz v súlade so zákonom . 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 ARCUS. Termín
uzavretia prihlášok bol stanovený na 10.09.2010 do 11,00 hod. Otváranie obálok
a vyhodnotenie za ú elom splnenia formálnych požiadaviek uchádza ov do konkurzu
prebehlo d a 10.09.2010 o 13,00 hod. Do konkurzu boli prihlásení 2 uchádza i, obaja splnili
stanovené podmienky.
Komisia, vytvorená pre ú ely konkurzu a menovaná predsedom KSK, pozostávala
z 5 lenov, zástupcov KSK a Sociálnej komisie pri Zastupite stve KSK. Konkurz sa konal d a
22.09.2010 v Košiciach. Komisia zhodnotila výsledky konkurzu a z prítomných uchádza ov
vybrala Ing. Juraja Briškára do funkcie riadite a zariadenia ARCUS.
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Menovaný má ukon ené vysokoškolské vzdelanie na VŠT Košice v odbore systémové
inžinierstvo, absolvoval viacero kurzov pre manažérov, kurz právneho minima a kurz
odborných pracovníkov BOZP.
V priebehu svojej dlhoro nej praxe pôsobil vo viacerých funkciách, ako samostatný
odborný referent KNV Košice, správca PC siete OÚP Košice okolie, riadite Obvodného
úradu práce Košice I, vedúci oddelenia Aktívnej politiky trhu práce a stratégie rozvoja
zamestnanosti a zástupca riadite a na Okresnom úrade práce Košice I, vo funkcii riadite a
OÚP Košice III. V sú asnosti pôsobí vo funkcii riadite a Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny Košice.
Menovaný Ing. Juraj Briškár v plnom rozsahu sp a kvalifika né a osobnostné
predpoklady pre výkon funkcie riadite a zariadenia ARCUS.
Košice 27.09.2010
Spracovala: Ing. Zuzana Jusková,
vedúca odboru sociálnych vecí
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