Zápisnica
zo zasadnutia Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konanej dňa 1. 10. 2010 vo Východoslovenskej galérii v Košiciach
Prítomní: 9 podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: 6 /viď. prezenčná listina/
Program rokovania:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Návrh VZN KSK o poskytovaní soc.služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a
spôsobe platenia úhrady za soc.služby v zariadeniach soc.služieb a v zariadeniach
vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
Analýza vývoja dlhovej služby Košického samosprávneho kraja
Spolufinancovanie projektov pre 2. výzvu Programu cezhraničnej spolupráce ENPI
Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 – 2013
Informatívna správa o absorpčnej schopnosti Košického samosprávneho kraja v rámci
čerpania prostriedkov z fondov EÚ v programovacom období 2007 – 2013
Oboznámenie sa s činnosťou kultúrnych organizácií:
► Východoslovenská galéria Košice
► Divadlo Romathan Košice
Rôzne
Diskusia

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Zasadnutie otvoril a viedol predseda kultúrnej komisie (ďalej len KK) Mgr. Géci Milan.
Informoval, že komisia je uznášaniaschopná a dal hlasovať členom komisie návrh na zmenu
poradia programu ako druhý bod prerokovať: Oboznámenie sa s činnosťou kultúrnych
organizácií – Divadla Romathan z dôvodu, že riaditeľ divadla odchádzal na zahraničnú pracovnú
cestu. Zároveň privítal JUDr. Petronelu Gregovú prizvanú za odborový zväz, riaditeľa Divadla
Romathan Karola Adama, riaditeľku Východoslovesnskej galérie v Košiciach (VSG) Mgr.
Leškovú Lenu a ďalších hostí z Úradu KSK, ktorí prišli prezentovať materiály prerokované na
komisii.
Riaditeľka VSG Mgr. Lena Lešková pri tejto príležitosti privítala v historickej sále VSG členov
komisie i prítomných priozvaných hostí.
UZNESENIE:
Členovia KK jednohlasne odsúhlasili zmenu poradia programu zasadnutia kultúrnej komisie.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
2. Oboznámenie sa s činnosťou kultúrnych organizácií: Divadlo Romathan v Košiciach
Karol Adam riaditeľ Divadla Romathan v Košiciach, bližšie predstavil činnosť divadla –odohraté
predstavenia doma i v zahraničí, odohrané a pripravované premiéry, informoval o personálnom
zložení divadla, o nevyhovujúcich priestorov pre činnosť divadla, priblížil skúsenosti
z výjazdových predstavení zo zahraničia. Uviedol, že ako jediné profesionálne Rómske divadlo
na Slovensku majú dobré meno v celej Európe.
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Diskusia:
Mgr. M. Géci sa pána riaditeľa opýtal, či nenavštívil Moskovské divadlo počas Moskovského
festivalu, nakoľko môžu odtiaľ čerpať inšpiráciu i nadviazať spoluprácu.
K. Adam – uviedol, že navštívil jedno predstavenie v tomto divadle počas tohto festivalu.
Mgr. M. Géci, by sa rád zúčastnil predstavenia Divadla Romathan.
K. Adam pri tejto príležitosti osobne pozval predsedu i členov komisie na najbližšiu premiéru
divadla.
PhDr. Kovácsová Jana informovala a doplnila pána riaditeľa K. Adama, že priestory pre činnosť
divadla boli dlhodobým problémom avšak sa to rieši, divadlo sa má presťahovať do časti
ponúknutých uvoľnených priestorov Konzervatória a je pripravený aj projekt na rekonštrukciu
priestorov v bývalej MŠ oproti Vojenskej nemocnici v Košiciach, kde by bolo vybudované javisko
nielen pre divadlo, ale i pre vystúpenia iných menšinových národností.
UZNESENIE:
KK berie na vedomie prezentáciu činnosti Divadla Romathan v Košiciach, bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0

3. Návrh VZN KSK o poskytovaní soc. služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a
spôsobe platenia úhrady za soc. služby v zariadeniach soc. služieb a v zariadeniach
vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
Členov KK informovala Mgr. Zuzana Prextová – referentka odboru sociálnych vecí ÚKSK o
návrhu VZN o vypracovaných analýzach, z ktorých vychádzali pri tvorbe návrhu, dôvod
zvýšenia finančnej úhrady pre občana v sociálnom zariadení.
Diskusia:
Mgr. M. Géci – Bude možné vyžitie týchto občanov ak sa im v takejto miere zvýši finančné
výdavky za sociálne služby?
Mgr. Z. Prextová – Pri tvorbe VZN sa finančná výška stanovila na základe analýz a rozborov
predložených zariadeniami sociálnej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, zároveň zákon
myslí aj na prípady sociálne slabších občanov a je stanovené, že občanovi musí zostať životné
minimum, od toho sa odvíja i výška úhrady.
Mgr. M. Géci – V DSS na Skladnej ul. v Košiciach bol schválený projekt na dostavbu poschodia,
avšak takáto rekonštrukcia počas plného chodu DSS môže znepríjemňovať život nielen ležiacim
i všetkým občanom tohto zariadenia. Nebolo by vhodnejšie riešenie: presťahovať DSS do budovy
sídliacej oproti DSS, ktorá je väčšia, má veľký dvor a v súčasnosti patrí Mestu Košice. Bolo by
možno za dobré pouvažovať, a rokovať s Mestom KE, aby táto budova slúžila ako sociálne
zariadenie...
UZNESENIE:
KK odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Návrh VZN KSK o poskytovaní soc.
služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za soc. služby v
zariadeniach soc. služieb a v zariadeniach vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
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4. Analýza vývoja dlhovej služby Košického samosprávneho kraja
Členov KK oboznámil s analýzou dlhovej služby KSK Ing. Ján Barlák referent Odboru
implementácie európskych projektov ÚKSK, ktorí zastupoval vedúcu referátu p. Vajkunyovú.
UZNESENIE:
Kultúrna komisia bez pripomienok:
a) berie na vedomie Analýzu vývoja dlhovej služby Košického samosprávneho kraja , bez
pripomienok.
b) odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť:
1. reštrukturalizáciu záväzkov
 voči Slovenskej sporiteľni a.s. (pôvodné záväzky voči zhotoviteľovi EUROVIA SK,
a.s. zo zmlúv o dielo uzatvorených v roku 2005 so splatnosťou 25.11.2015) s
posunom konečnej splatnosti do 25.12.2017 podľa špecifikácie v čl. 3 tohoto
materiálu
 voči Dexia banke Slovensko a.s. (pôvodné záväzky voči zhotoviteľovi Inžinierske
stavby, a.s. zo zmlúv o dielo uzatvorených v roku 2005 so splatnosťou 25.11.2015 a
25.6.2016) podľa špecifikácie v čl. 3 tohoto materiálu
 voči Dexia banke Slovensko a.s. (pôvodné záväzky voči zhotoviteľom Inžinierske
stavby a.s., Eurovia-Cesty a.s., Strabag s.r.o. zo zmlúv o úvere uzatvorených v roku
2007 so splatnosťou 20.12.2014) podľa špecifikácie v čl. 3 tohoto materiálu
2. prijatie dodávateľských úverov
vo výške 13 102 781 EUR vrátane DPH a ceny financovania so splatnosťou do 10 rokov
od EUROVIA SK, a.s. na úhradu záväzkov Správy ciest Košického samosprávneho kraja
vyplývajúcich zo zmlúv o dielo, ktorých predmetom sú stavebné práce „Odstránenie
havarijného stavu na cestách II. a III. triedy po povodniach vo vlastníctve Košického
samosprávneho kraja a v správe SC KSK“
c) odporúča Zastupiteľstvu KSK požiadať o zabezpečenie plnenia opatrení navrhovaných
v bodoch 4.1 až 4.3 v závere tohto materiálu.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne

ZDRŽAL SA: 0

PROTI: 0

5. Spolufinancovanie projektov pre 2. výzvu Programu cezhraničnej spolupráce ENPI
Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 – 2013
O predkladanom projekte bližšie informoval členov KK, RNDr. Štefan Jančovič referent Odboru
implementácie európskych projektov ÚKSK.
Mgr. M. Géci uviedol že tento projekt i projekt Terra incognita, by mali mať neskutočný prínos
pre kraj ak vyjdú tak ako sú plánované.
PhDr. Kovácsová Jana zároveň informovala, že v EÚ došli k záveru, že je potrebné pri príprave
projektov zísť o úroveň nižšie ako doposiaľ, tá úroveň nižšie znamená – kultúru.
UZNESENIE:
KK odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť bez pripomienok:
A)
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci 2. výzvu Programu cezhraničnej spolupráce ENPI
Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007-2013 za účelom realizácie projektu
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,,Karpatská turistická cesta (Carpathian Tourist Road)“, ktorého ciele sú v súlade s
platným územným plánom Košického samosprávneho kraja a s platným Programom
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja;
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
3. financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt za KSK
t.j. vo výške 15 000 eur.
B)
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci 2. výzvu Programu cezhraničnej spolupráce ENPI
Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007-2013 za účelom realizácie projektu
,,Kreativitou pre propagáciu Karpatského kultúrneho dedičstva“, ktorého ciele sú v
súlade s platným územným plánom Košického samosprávneho kraja a s platným Programom
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja;
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
3. financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt za KSK
t.j. vo výške 17 500 eur.
C)
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci 2. výzvu Programu cezhraničnej spolupráce ENPI
Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007-2013 za účelom realizácie projektu
,,Cesta Rákocziho slávy“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom Košického
samosprávneho kraja a s platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja;
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
3. financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt za KSK
t.j. vo výške 15 000 eur.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne

ZDRŽAL SA: 0

PROTI: 0

6. Informatívna správa o absorpčnej schopnosti Košického samosprávneho kraja v rámci
čerpania prostriedkov z fondov EÚ v programovacom období 2007 – 2013
Členov KK podrobnejšie informoval o absorpčnej schopnosti Košického samosprávneho kraja v
rámci čerpania prostriedkov z fondov EÚ v programovacom období 2007 – 2013, taktiež ako
v predchádzajúcom bode rokovania RNDr. Štefan Jančovič referent Odboru implementácie
európskych projektov ÚKSK.
UZNESENIE:
KK berie na vedomie Informatívnu správu o absorpčnej schopnosti Košického samosprávneho
kraja v rámci čerpania prostriedkov z fondov EÚ v programovacom období 2007 – 2013
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
7. Rôzne:
Mgr. M. Géci dostal pozvánku na Dargovskú ružu a osobne sa podujatia zúčastnil. Bolo tam
300 súťažiacich a množstvo návštevníkov chcel by sa prostredníctvom vedúcej odboru kultúry
a cestovného ruchu (OKaCR), poďakovať riaditeľke i pracovníkom Kultúrneho centra Abova, za
vynaložené úsilie na príprave tohto podujatia. Navrhoval by, do budúcna či by nebolo možné
doplniť toto podujatie aj u súťažiacich mladšej generácie konkrétne detí a mládeže aby sa to ešte
viac oživilo. Zároveň má návrhy, ktoré ešte prediskutuje s vedúcou OKaCR, čo sa týka zlepšenia
prenosu na obrazovku (pomocou sponzorov), vyhotovenia viacej pútačov a prezentov. Jednu
výhradu má k predstavovaniu hostí, moderátorka podujatia ho nepredstavila konkrétne menom
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ani ako predsedu kultúrnej komisie ZKSK, ale vo všeobecnosti ako poslanca ZKSK. Nenamieta
túto skutočnosť z dôvodu vlastného zviditeľnenia, ale patrí sa to.
PhDr. Kovácsová J. – uviedla, že čo sa týka zapojenia sa do súťaže detí a mládeže, by nebolo
možné z dôvodu množstva prihlásených súťažiacich i kapacity miestnosti a areálu, kde sa
Dargovská ruža koná. Podujatie už má určitý spoločenský rozmer, kde sa môžu účastníci priamo
fyzicky stretnúť. Ponuku pomoci pri zlepšení technického vybavenia podujatia pomocou
sponzorov rada prijme. Čo sa týka uvítania hostí, bude apelovať na riaditeľov kultúrnych
organizácií aby upriamili na to pozornosť, konkrétne na podujatí Dargovská ruža moderovala
Mgr. Zuzana Bobríková a došlo k tomu len nedopatrením. Zároveň riaditeľ alebo pracovníci
organizujúci podujatie pri množstve zúčastnených divákov nemusia zaregistrovať účasť niekoho
z predstaviteľov komisie, nakoľko ak vopred nepotvrdili účasť alebo neohlásili sa priamo na
podujatí u organizátora.
PhDr. Cibereová J. – uviedla, že sa taktiež zúčastňuje kultúrnych podujatí v meste i okrese
Michalovce
Čabala Š. – sa pripojil k podpore myšlienky pána predsedu komisie, aby sa v budúcnosti celkovo
vylepšovali takéto podujatia.
8. Oboznámenie sa s činnosťou kultúrnych organizácií: Východoslovenská galéria
v Košiciach
Riaditeľka Východoslovenskej galérie v Košiciach /VSG/ Mgr. Lena Lešková, na úvod ešte raz
uvítala KK a informovala o histórii sály, v ktorej komisia zasadala. Členom komisie bola bližšie
priblížená činnosť galéria formou prezentácie, ktorá zachytávala priestory galérie, výstavy, rôzne
podujatia pre deti a mládež, koncerty, svadbu v historickej sále, prípravu súčasnej výstavy
Andyho Varhola a pod. Riaditeľka informovala, že od jej nástupu do funkcie sa oživila činnosť
galérie –prebehlo 99 akcií a zvýšila sa návštevnosť, v súčasnosti t.j. koncom septembra evidovali
raz taký počet návštevníkov ako za celý rok v minulosti. Taktiež objasnila medializovanú
problematiku týkajúcu sa prípravy a otvorenia výstavy Andyho Varhola. Pani riaditeľka zároveň
pozvala prítomných na prehliadku výstavy „Andy Varhol a jeho matka“.
UZNESENIE:
KK berie na vedomie prezentáciu činnosti Divadla Romathan v Košiciach, bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Predseda KK poďakoval pani riaditeľke VSG za umožnenie a zabezpečenie rokovania KK vo
VSG a následne sa s prítomnými presunul na prehliadku výstavy.
9. Diskusia
Diskusia prebiehala priebežne k jednotlivým bodom programu počas rokovania komisie.
Zapísala dňa: 01. 10. 2010 Fortunová Silvia

......................................................
PhDr. Jana Kovácsová
tajomník komisie

......................................................
Mgr. Milan Géci
predseda komisie
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