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ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 01.02.2011
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o
poskytovaní nenávratného finančného príspevku z grantového systému programu
Terra Incognita
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK 5/2008 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení VZN KSK
č. 4/2010
Predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o dočasnom prevode akcií
v spoločnostiach NsP Spišská Nová Ves, a. s., NsP Trebišov, a. s., NsP sv. Barbory
Rožňava, a. s. a NsP Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
Zmeny v sieti škôl a školských zariadení na stredných školách SR v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Rôzne (Ing. Adriana Šebešová, vedúca referátu cestovného ruchu - informácie o
činnostiach referátu, Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ Správy ciest KSK - správa o stave
ciest KSK)
Diskusia
Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Csaba Furik privítal členov
komisie a prizvaných hostí.
Pán predseda navrhol zmenu v programe rokovania a to nasledovne: začať bodom č. 4
Predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o dočasnom prevode akcií v
spoločnostiach NsP Spišská Nová Ves, a. s., NsP Trebišov, a. s., NsP sv. Barbory Rožňava, a.
s. a NsP Štefana Kukuru Michalovce, a. s., pokračovať informáciou pána riaditeľa Správy
ciest o stave ciest v KSK.

Uznesenie:
Komisia bola uznášaniaschopná.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o dočasnom prevode akcií v
spoločnostiach NsP Spišská Nová Ves, a. s., NsP Trebišov, a. s., NsP sv. Barbory Rožňava, a.
s. a NsP Štefana Kukuru Michalovce, a. s. predstavil MUDr. Lipčák, vedúci odboru
zdravotníctva.
MUDr. Lipčák: do verejnej súťaže o štyri nemocnice v majetku Košického samosprávneho
kraja sa prihlásili traja záujemcovia, ponuky predložili spoločnosť Agel a Vranovská
investičná.
Ing. Süli: nemocnice sú v žalostnom stave hlavne po ekonomickej stránke. Kto zaručí, že sa to
po vstupe strategického partnera zlepší? Je veľký nápor pacientov, na ambulanciách sa čaká
až 5 hodín. Zariadenia v čakárňach sú v hroznom stave. Kde je chyba?
MUDr. Lipčák: z postu, ktorý zastávam neviem zaručiť ďalší vývoj nemocníc. Objekty sú
majetkom KSK a po prevode akcií v nich bude pôsobiť strategický partner. Neexistuje
predpis, ktorý by mal riešiť v koho kompetencii je starostlivosť o vybavenie čakárne.
Ambulancie a čakárne zariaďuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Je to na lekároch
nakoľko si vážia pacientov. Čakacia doba v rámci časového horizontu je ovplyvňovaná
zmluvnými podmienkami zdravotnej poisťovne. Čakaciu dobu v jednotlivých dňoch by mal
ovplyvniť lekár prostredníctvom napr.: objednávok pacientov, poradovými číslami, ....
p. Máté: u niektorých lekárov sa čaká hodiny a tak sa stáva, že sa človek nakazí aj inou
chorobou. Nedalo by sa pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľom zdravotníckych služieb
predĺžiť ordinačné hodiny, spružniť služby?
MUDr. Lipčák: platí zásada, že by sa nemali miešať prevádzky s pacientmi infekčného
charakteru s tými prevádzkami, ktorých pacienti nemajú takýto charakter. Zastávam názor, že
ordinačné hodiny by nemali byť menej ako 5 a ½ hod.
RSDr. Beňa: kde sa dopracujeme ku výzvam, ktoré boli zverejnené pre záujemcov ohľadom
nemocníc?
MUDr. Lipčák: dostanete na to odpoveď.
Ing. Süli: dozvedeli sme sa, že boli predložené 3 návrhy a z nich sú platné 2.
Uznesenie:
Komisia predložený materiál berie na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Ing. Bartoš, riaditeľ Správy ciest KSK informoval členov komisie o stave ciest v správe KSK,
t.j. cesty II. a II. triedy. Momentálne prebieha zimná údržba ciest. Je to prioritná povinnosť
organizácie. Cesty sú v zlom stave, striedanie teplých a mrazivých dní zapríčinilo vznik
výtlkov. V tejto sezóne sa náklady na solenie ciest zvýšili o 2,5 krát. V prípade lepšieho
počasia sa snažíme výtlky obaľovať studeným obaľovacím materiálom. Po povodniach sa
nám podarilo sprejazdniť všetky zasiahnuté úseky.
Ing. Ďurovčík: požiadal Ing. Bartoša, aby sa vyjadril ku cestám vedúcim k pamiatkam
cestovného ruchu.
Ing. Bartoš: na cestách II. a III. triedy smerujúcich k pamiatkam je najhoršia situácia. V zlom
stave sú hlavne cesty v okrese Spišská Nová Ves (Žehra, Hodkovce, Mlynky....), ale aj v
iných okresoch. Žiaľ tieto cesty sú preťažené hlavne nákladnou dopravou. Momentálne
budeme opravovať výtlky, budeme sa snažiť dať do poriadku cesty vedúce k pamiatkam CR
do začiatku letnej turistickej sezóny. Riešením na úpravu cesty budú finančné zdroje z
Regionálneho operačného programu. Výzva pravdepodobne bude zverejnená v lete tohto
roku.
MVDr. Lešo: upozornil pána riaditeľa na zlý stav cesty v okolí Vyšného Nemecka (týka sa to
72 obcí). Nie je možné cez rezervu vlády o navýšenie finančných zdrojov?
Ing. Bartoš: budeme apelovať na Slovenskú správu ciest, ktorá sa bude spájať s Národnou
diaľničnou spoločnosťou, aby sa našli financie.
p. Bačo: aj cesta vedúca do Herlian je v zlom stave.
Ing. Bartoš: hlavný ťah na Herľany je tiež zapojený do projektov z ROP.
Mgr. Ivan: počas prípravy marketingových aktivít Slovenskej agentúry pre cestovný ruch na
MS v ľadovom hokeji sme s novinármi navštívili región KSK. Otázkou je či sa za naše cesty
nebudeme hanbiť pred zahraničnými návštevníkmi a či sa k nám ešte niekedy vrátia?
Ing. Bartoš: výzvy z ROP nezachytia termín MS v ľadovom hokeji.
p. Máté: nedá sa zo strany KSK a tiež zo strany Správy ciest napomôcť tomu, aby sme
turistov nevyháňali z nášho kraja? Pokuty, ktoré tu zaplatia sú strašne vysoké. Za týchto
podmienok sa už k nám nevrátia nikdy viac.
Ing. Süli: plánuje KSK systémový krok proti tým, ktorý ničia preťaženými autami cesty? Kto
a ako bude kontrolovať technologický postup?
Ing. Ďurovčík: zakúpili sme vážiace zariadenia. KSK tam nasadí pracovníkov, financie ale
poplatky idú do štátneho rozpočtu. Do pripravovaných projektov v rámci ROP sú zaradené aj
cesty vedúce ku strediskám CR, ale je otázne či sa to zrealizuje, nakoľko sú pozastavené
eurofondy, z dôvodu hľadania finančných prostriedkov na výstavbu diaľnic. Vo vedení bolo
odsúhlasené zakúpenie mini finishera, aby sa dodržiavala kvalita opráv ciest.
Ing. Bečarik: pán riaditeľ Správy ciest by nám mohol poskytnúť informácie ohľadom území
zahrnutých do ROP.
Mgr. Dzurov Vargová: prepošlem informácie pre všetkých členov komisie.
Komisia dospela k záveru, že je potrebné z úrovne Úradu Košického samosprávneho kraja
urobiť aktivity vo vzťahu k Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR so
zameraním na riešenie výšky pokút na cestách a na riešenie postaveniu cestovného ruchu na
Slovensku.

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
PhDr. Viszlay z odboru kultúry a cestovného materiálu odprezentoval Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií a účelových
finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra
Incognita
Ing. Süli: nemyslíte si, že je administrácia programu predimenzovaná?
PhDr. Viszlay: je to primerané.
Ing. Süli: Vedeli by ste nám popísať presné kroky podávania žiadostí?
PhDr. Viszlay: po podaní žiadosti nasleduje formálna kontrola, či žiadosť obsahuje všetky
požadované náležitosti, po prejdení formálnou kontrolou sa dostáva projekt ku dvom
hodnotiteľom, ktorí dávajú odporúčanie riadiacemu výboru. Riadiaci výbor je definitívnym
schvaľovacím orgánom.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení VZN KSK č. 4/2010
odprezentoval Ing. Kandráč, vedúci odboru školstva.
Ing. Süli: zvýšené náklady budú financované z rozpočtu KSK?
Ing. Kandráč: nežiadame z rozpočtu KSK navýšenie finančných prostriedkov, pôjde to zo
vzdelávania.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Ing. Kandráč prezentoval aj Zmeny v sieti škôl a školských zariadení na stredných školách SR
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

p. Süli: musím pochváliť materiál, už dávno som sa nestretol s tak dobre spracovaným
materiálom. Ak ideme riešiť školské zariadenia, existuje vízia čo sa bude robiť s majetkom, s
budovami?
Ing. Kandráč: objekty KSK využívané školami, ktoré sú navrhnuté na vyradenie chceme
prioritne naďalej používať na vzdelávanie.
p. Süli: pozrel som si aj súkromné školy, aký majú počet študentov. Ako môžu po
ekonomickej stránke fungovať súkromné školy s počtom študentov 80 – 90 a naše školy sa
len trápia. Vedomostná kvalita študentov zo súkromných škôl je nízka.
Ing. Kandráč: neštátne školy majú možnosť vyberať školné a ďalšie poplatky a naše školy nie.
Neštátne školy sídlia v prenajatých priestoroch, kde náklady na prevádzku sú úmerné ploche a
počtu žiakov. Naše školy často disponujú veľkými prevádzkovo náročnými objektmi.
p. Máte: súkromne podnikám a nemám šancu stretnúť vhodných kandidátov na pozíciu
čašníka.
Ing. Kandráč: nemyslím si, že by absolvent našej školy neuspel v žiadnom zariadení,
odporúčam vstúpiť do procesu hľadania absolventov skôr, nie až po do študovaní.
p. Furik: pripravuje sa ešte ďalšia racionalizácia škôl?
Ing. Kandráč: toto je už tretia etapa racionalizácie škôl. Zatiaľ neviem povedať ako to bude v
budúcnosti, závisí to aj od legislatívy. Na vidieku majú vysoké percento rómskych žiakov,
ktorí končia povinnú školskú dochádzku na základných školách ako 16 roční, čo je pre nás
nevýhodou.

Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Ing. Múdra z odboru regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie projektov
informovala členov komisie o cezhraničnej spolupráce HU – SK. Poskytla informácie o
histórii vzniku cezhraničnej spolupráce, existujúcom informačnom bode na Úrade KSK,
úspešnosti KSK v podaných projektoch, o prebiehajúcich a o pripravovaných projektoch.
Momentálne prebieha 3. výzva, ktorá zahŕňa 5 opatrení:
- podpora podnikateľskej spolupráce,
- vodné hospodárstvo,
- štúdie, plány a školenia
- širokopásmový internet
- komunikačná dostupnosť, médiá a informačné toky
Ing. Múdra podotkla, že táto výzva nie je posledná, v lete sa pripravuje ešte ďalšia.
Ing. Horkay: aká je spoluúčasť v týchto projektoch?
Ing. Múdra: 5 % -ná spoluúčasť a forma financovania je predfinancovanie.
Ing. Šebešová poskytla informácie o činnostiach referátu CR, o účasti referátu na výstavách, o

prebiehajúcich projektoch. Pripomenula členom komisie pozastavenie účinnosti Zákona o
podpore turizmu kvôli finančnej doložke. Informovala aj o otvorení VZN 2006/3.

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Komisia dospela k záveru, že je potrebné z úrovne Úradu Košického samosprávneho kraja
odoslať list na Krajské riaditeľstvo policajného zboru so žiadosťou o pomoc pri riešení
kriminality v turistických centrách.
MVDr. Lešo: navrhujem uskutočnenie nasledujúceho zasadnutia komisie na obecnom úrade v
Podhorodi za účasti predsedníčky mikroregiónu Borolo a starostov obcí.
Členovia komisie súhlasili s návrhom pána Leša.
K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Komisie CR a CzS, oznámil,
že sa nasledujúce zasadnutie komisie uskutoční v Podhorodi podľa návrhu MVDr. Leša a
zasadnutie ukončil.

......................................................
Mgr. Tünde Dzurov Vargová
tajomník komisie

......................................................
Csaba Furik
predseda komisie

