Zápisnica
zo zasadnutia Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konanej dňa 18. 01. 2010
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Karol Horník, MUDr. Vargovčák Marek
Program rokovania:

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
2. Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia Košického
samosprávneho kraja
3. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2010 - 2012
4. Návrh VZN KSK o podmienkach poskytovania soc.služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady
a spôsobe platenia úhrady za soc.služby v zariad. soc.služieb a v zariadeniach vykonávajúcich
opatrenia soc. ochrany detí a soc. kurately v zriaď. pôsobnosti KSK
5. Návrh VZN KSK o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám,
jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a zriaďovateľom
neštátnych základných umel. škôl, neštátnych jazyk. škôl a neštát škol. zariadení
6. Zabezpečenie úverových zdrojov na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov zo zdrojov
EÚ v roku 2010
7. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok
2010
8. Personálne otázky – e) Vymenovanie riaditeľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach
9. Základná informácia o kompetencii odboru kultúry KSK a kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK
10. Plán činnosti kultúrnej komisie na 1. polrok 2010
11. Rôzne
12. Diskusia
1. Zasadnutie otvoril a viedol predseda kultúrnej komisie (ďalej len KK) Mgr. Géci Milan.
Členovia KK jednohlasne odsúhlasili program zasadnutia.
2. Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia Košického
samosprávneho kraja
KK informovala Ing. Karafová Mária – vedúca odboru financií KSK
UZNESENIE:
KK odporúča schváliť Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového
hospodárenia Košického samosprávneho kraja , bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
3. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2010 - 2012
KK informovala Ing. Karafová Mária – vedúca odboru financií KSK
UZNESENIE:
KK berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra KSK k návrhu rozpočtu KSK na roky 20102012 a odporúča schváliť bez pripomienok:
1. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2010 - 2012
2. Rozpočet KSK na rok 2010
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
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Diskusia k návrhu rozpočtu:
Mgr. Blaškovičová – Návrh rozpočtu pre EHMK na r. 2010 je ten istý ako v r. 2009, bude možná realizácia
projektu v r. 2010, nakoľko r. 2009 bol teoretický - pripravený Dramaturgický plán, či aj tento rok bude taktiež
teoretický nakoľko finančné prostriedky vyčlenené na EHMK sú nízke.
PhDr. Kovácsová – uviedla, že je pripravený Akčný plán projektu Terra incognita a na Zastupiteľstvo KSK sa
predloží postup realizácie projektu v r. 2010, čo je nevyhnutné počas roka zrealizovať.
PhDr. Volný – uviedol, že čo sa týka zníženia rozpočtu tak sa kráti hlavne v oblasti kultúry, čo má najväčší
dopad na činnosť organizácií. V Spišskej Novej Vsi je 5 kultúrnych zariadení, kde je potrebné túto činnosť
vykonávať, nakoľko sa nám to v budúcnosti môže 2x vrátiť. Informoval o prebiehajúcej zaujímavej výstave
Múzea Spiša –„Planéta na ktorej žijeme“, na ktorú pozval členov KK.
Mgr. Blaškovičová – pri takto zníženom rozpočte pre kultúru nie je možné v organizáciách vykonávať kultúrnu
činnosť, čo môže mať dopad na uzatvorenie niektorých organizácií. Ak by k takému niečomu došlo, nikdy by sa
znovu neobnovili.
Mgr. Géci – nie je možné vykonávať kultúrnu činnosť na 50%, a tak ako uviedol už pán primátor PhDr. Volný
odzrkadlí sa to v budúcnosti, čo je veľká škoda. Nie je možné rozpočet len teoreticky škrtať. Poprosil vedúcu
odboru financií Ing. Karafovú, ak by sa naskytla možnosť a našli by sa rezervy v rozpočte, aby sa myslelo na
kultúru. Uviedol, že on sám sa vzdal finančných príjmov vyplývajúcich z činnosti mandátu poslanca KSK pre
kultúrnu činnosť, hlavne na podporu mládeže (súťaže) a zvýšenie návštevnosti kultúrnych akcií mladou
generáciou. Zároveň prosí aj členov KK, aby tiež hľadali finančné zdroje, ktoré by pomohli kultúre.
Mgr. Blaškovičová – navrhuje predsedovi komisie v bode“ rôzne“ prediskutovať trvalo podporované podujatia
zo strany KSK, nakoľko je znížená o 50% aj celková dotácia vo VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií.

4. Návrh VZN KSK o podmienkach poskytovania soc.služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady
a spôsobe platenia úhrady za soc.služby v zariad. soc.služieb a v zariadeniach vykonávajúcich
opatrenia soc. ochrany detí a soc. kurately v zriaď. pôsobnosti KSK
S návrhom VZN oboznámila členov KK Mgr. Zuzana Prextová z odboru sociálnych vecí KSK.
UZNESENIE:
KK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č.... /2010 o
podmienkach poskytovania sociálnych služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe
platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach vykonávajúcich
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja, bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
5. Návrh VZN KSK o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám,
jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a zriaďovateľom
neštátnych základných umel. škôl, neštátnych jazyk. škôl a neštát škol. zariadení
Informácie k navrhnutému VZN poskytol členom KK Ing. Marcel Eperješi z odboru školstva KSK.
UZNESENIE:
KK odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytnutí
dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským
zariadeniam.
Hlasovanie: ZA: 4, ZDRŽAL SA: 1
Diskusia:
Mgr. Blaškovičová – rozdiely v poskytnutých dotáciách medzi uvedenými školami je neuveriteľný. Rodičia
predsa pre svoje deti hľadajú kvalitu. Prečo majú cirkevné školy úľavu na rozdiel od iných, čím sú iné?
Nerozumie týmto veľkým finančným rozdielom, to je diskriminácia.
Ing. Šimko – položil otázku p. Eperješimu, či uvedené školy s takýmito percentami dotácie prežijú, predsa ide
o detskú kultúru.
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Ing. Eperješi – uviedol, že sa nedá povedať aké majú školy ešte iné finančné zdroje nakoľko do účtovníctva
nevidia. Snažia sa tieto školy priviesť k snahe získať i iné zdroje financií, nie byť závislý len od dotácie KSK, je
to dopad hospodárskej krízy. V r. 2009 sa tento dopad v takejto miere neprejavil ako v r. 2010. Ďalšia možnosť
by znamenala už len zrušenie týchto škôl. Čo sa týka rozdielov v dotáciách, vyplýva to zo zákona.
Mgr. Géci – vie, že zákon určuje tieto podmienky, napriek tomu je potrebné niečo v tomto smere urobiť, činnosť
škôl sa zabezpečiť musí, keď sme ich zriaďovateľom. Ak je problém v zákone, je potrebné aby školstvo
pripravilo pripomienky k návrhu na zmenu zákona. Zároveň ako člen školskej komisie, bude tento problém riešiť
v školskej komisii a predloží odznené pripomienky členov KK.

6. Zabezpečenie úverových zdrojov na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov zo zdrojov EÚ
v roku 2010 (bod č. 9 Zastupiteľstva KSK)
Členov komisie oboznámila o predkladanom materiály p. Vajkunyová Marta – vedúca referátu pre
strategické investície a financie z odboru regionálneho rozvoja a plánovania KSK.
UZNESENIE:
KK bez pripomienok:
a) odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť prijatie úveru od komerčných bánk (DEXIA banka
Slovensko, resp. aj iných bánk) v sume 7 000 000 € v termíne do 31.3.2010 na krytie nákladov na
spolufinancovnie, spracovanie projektovej dokumentácie a ďalších nákladov súviacich so schválenými
projektami EÚ
b) odporúča Zastupiteľstvu KSK poveriť predsedu KSK uzavrieť rámcovú úverovú zmluvu s vybranou
bankou, s možnosťou postupného čerpania úverových zdrojov v priebehu roka 2010
c) žiada zabezpečiť plnenie úloh navrhovaných v bodoch 3.1 až 3.4 v závere tohto materiálu.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
7. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok
2010
UZNESENIE:
KK odporúča schváliť Rámcovú obsahovú náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na I. polrok 2010, bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne.
8. Vymenovanie riaditeľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach
O návrhu na vymenovanie riaditeľa múzea na základe výberu - konkurzného konania, informovala
členov PhDr. Kovácsová Jana – vedúca odboru kultúry KSK.
UZNESENIE:
KK odporúča vymenovať Mgr. Maroša Demka dňom 15. 2. 2010 do funkcie riaditeľa Zemplínskeho
múzea v Michalovciach, bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
9. Základná informácia o kompetencii odboru kultúry KSK a kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK
Základné všeobecné informácie z oblasti kompetencií odboru kultúry KSK a o činnosti kultúrnych
organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK podala členom KK vedúca odboru kultúry PhDr.
Kovácsová Jana.
UZNESENIE:
KK zobrala na vedomie Základná informáciu o kompetencii odboru kultúry KSK a kultúrnych
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a informácie o činnosti v oblasti kultúry.
Hlasovanie: jednohlasne
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10. Plán činnosti kultúrnej komisie na 1. polrok 2010
KK schválila návrh Plánu činnosti kultúrnej komisie na 1. polrok 2010.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
11. Rôzne
1. Návrhy predsedu KK:
● aby rokovania kultúrnej komisie sa konali vždy v pondelok,
● každé druhé zasadnutie komisie bolo výjazdovým do okresu, nakoľko sa chce oboznámiť priamo
s činnosťou kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,
● ako predseda KK bol prizvaný na porady riaditeľov kultúrnych inštitúcií, ktoré sú zvolané odborom
kultúry KSK
● aby kultúrne organizácie v ZP KSK zasielali členom KK pozvánky na kultúrne podujatia
/elektronicky, alebo poštou/.
Členovia KK a vedúca odboru kultúry prijali návrhy pán predsedu KK.
p. Kopasz navrhol, aby výjazdové zasadnutie bolo v Kráľovskom Chlmci ešte pred Tokajským
festivalom.
2. Źiadosť neposlanca za člena KK, návrh na doplnenie činnosti KK:
Mgr. Blaškovičová predložila predsedovi KK komisie žiadosť p. Földeša z Margecian , v ktorej žiada
o podporu byť členom KK ako neposlanec. Zároveň navrhuje do plánu činnosti KK riešiť problém
kultúry Hnileckej doliny.
Mgr. Géci – žiadosť p. Földeša, presúva na organizačný odbor KSK, ktorý predkladá Zastupiteľstvu
KSK materiály na rokovanie, nakoľko na zasadnutí ZKSK sa navrhnú neposlanci do jednotlivých
komisií.
3. Trvalo podporené kultúrne podujatia:
Mgr. Blaškovičová – uviedla že pôvodne bolo 18 trvalo podporených podujatí dotáciou z KSK
v celkovej výške 3. 600 tis. Sk, neskôr sa rozšírili na 20 s rovnakou celkovou finančnou čiastkou. Ako
budú riešené trvalky v r. 2010 ak sú dotácie z VZN KSK znížené o 50%, či budú znížené i dotácie
o 50 % na trvalky, ak áno nebolo by to postačujúce na udržanie podujatia. Poprosila predsedu KK o
podporu týchto podujatí aby finančná dotácia sa neznížila, nakoľko termín na podanie žiadostí je do
konca februára 2010.
p. Kopasz – informoval, že bývalý členovia KK mali prerozdelenú účasť na týchto podujatiach,
konkrétne on sa zúčastnil podujatia v Kapušianskych Kľačanoch, ktoré bolo doplnené k trvalkám v r.
2009, avšak jeho úroveň bola len miestneho charakteru. Úroveň trvalo podporených podujatí bola
hodnotená z úrovne doboru kutúry – zúčastňovali sa podujatí, a zo strany členov KK na základe toho
KK navrhovala finančné dotácie. Navrhol prehodnotiť tieto podujatia.
PhDr. Kovácsová – súhlasila s prehodnotením trvaliek s tým, aby sa určili presné kritéria hodnotenia
Mgr. Géci- požiadal o predloženie zoznamu a hodnotenie trvalo podporených podujatí a ubezpečil
prítomných, že nadviaže na všetko pozitívne, čo bolo vytvorené v minulosti.
12. Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom priebežne.
Zapísala dňa: 18. 01. 2010 Fortunová Silvia
Za správnosť: PhDr. Kovácsová Jana
tajomníčka kultúrnej komisii
Mgr. Milan Géci, v.r.
predseda kultúrnej komisie
4

