Zápisnica
zo zasadnutia Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konanej dňa 24. 01. 2011 v budove KSK.
Prítomní: 11 podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: 4 /viď. prezenčná listina/
Program rokovania:
1.
Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
2.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní
nenávratného finančného príspevku z grantového systému programu Terra Incognita
3.
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
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.
5.
Zmeny v sieti škôl a školských zariadení na stredných školách SR v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
6.
Hodnotiaca správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za
školský rok 2009/2010
7.
Personálne otázky
a) Návrh na vymenovanie riaditeľa Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického
v Michalovciach
b) Návrh na vymenovanie riaditeľa Vlastivedného múzea v Trebišove
c) Návrh na vymenovanie riaditeľa Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi
8.
Vyhodnotenie TRVALIEK – trvalo podporených podujatí
9.
Oboznámenie sa s činnosťou kultúrnych organizácií –Verejná knižnica Jána Bocatia
v Košiciach
10.
Rôzne
11.
Diskusia
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Zasadnutie otvoril a viedol predseda kultúrnej komisie (ďalej len KK) Mgr. Géci Milan. Predseda
KK informoval o zmene programu:
► zmenu prerokovania poradia bodov z dôvodu časovej tiesni prizvaných hostí – prerokovať
medzi prvými bod 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.
► v bode 7 Personálne otázky – zmena: vyňatie bodu 7b) /uskutoční sa II. kolo konkurzu/
► bod 8 – Vyhodnotenie TRVALIEK – presun na ďalšie rokovanie komisie /žiadosti o dotáciu
z VZN ešte prichádzajú a budú prichádzať do konca Februára 2011/
Predseda KK predstavil a privítal riaditeľku Verejnej knižnica Jána Bocatia v Košiciach
PhDr. Kláru Kernerovú. Zároveň podotkol, že sa mu nepáči neúčasť a nedochvíľnosť členov
i napriek spoločnej dohode, že zasadnutia sa budú konať vždy v pondelok. Informoval, že
komisia je uznášaniaschopná a dal hlasovať členom komisie návrh zmeny programu.
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UZNESENIE:
Členovia KK jednohlasne odsúhlasili program zasadnutia kultúrnej komisie.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní
nenávratného finančného príspevku z grantového systému programu Terra Incognita
PhDr. Viszlay Gabriel – predstavil členom KK návrh VZN, dôvod jeho vzniku i základné
informácie týkajúce sa podmienok pre žiadateľov, postupu poskytovania príspevku
a o hodnotiteľoch týchto projektov.
Ing. Ondrej Bernát – riaditeľ ÚKSK doplnil p. Viszlayho a vysvetlil, že dôvodom určenia
2 hodnotiteľov a to 1 interného a 1 externého bol kvôli objektivite.
UZNESENIE:
KK berie na vedomie podanú informáciu a odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní nenávratného
finančného príspevku z grantového systému programu Terra Incognita, bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Mgr. Blaškovičová – uviedla, že ako členka monitorovacieho výboru zvažuje odstúpenie z
členstva, nakoľko je názoru, že ako realizátorka projektu bude viac nápomocná. Ako členka
výboru by nemohla byť žiadateľkou ani realizátorkou projektu, bol by to stret záujmov.
3. 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.
Ing. Ondrej Bernát – riaditeľ ÚKSK informoval o priebehu a postupe, ktorý predchádzal
k vytvoreniu návrhu zmluvy. Uviedol, že súťaž je objektívna boli oslovené všetky privátne
spoločnosti a ponuky budú vyhodnotené 31. januára 2011.
UZNESENIE:
KK berie na vedomie návrh 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.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
4. 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
K návrhu VZN členov KK informoval Ing. Štefan Kandáč – vedúci odboru školstva ÚKSK.
Uviedol, že predmetom materiálu je zmena výšky dotácie a to jej navýšenie o 25%.
UZNESENIE:
KK odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť 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, bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
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5. Zmeny v sieti škôl a školských zariadení na stredných školách SR v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
O zmenách v oblasti školstva informoval Ing. Štefan Kandráč – vedúci odboru školstva ÚKSK,
uviedol dôvody pre ktoré materiál vznikol. Jedným zdôvodov je, že od poslednej takejto väčšiej
úpravy v školstve nastal pokles o 4 tis. žiakov, čo má následne i ekonomický dopad. Zlúčenie
škôl a školských zariadení , tak ako je to uvedené v materiály by malo priniesť úsporu finančných
prostriedkov vo výške 1,4 mil.€
UZNESENIE:
KK odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť Zmeny v sieti škôl a školských zariadení na stredných
školách SR v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: 7
ZDRŽAL SA: 3
PROTI: 0
Diskusia a námietky:
Mgr.. Blaškovičová: Čo sa očakáva od takýcto zmien a kde môžu nastať protesty. Zároveň
navrhla, aby členom komisie bola podaná informácia týkajúca zmien Konzervatória a SUŠ.
Ing.. Kandráč: Nastali protesty rodičov žiakov zo školy na Exnárovej ul., ktorú navrhujú vyradiť
zo siete a následne zlúčiť. Po stretnutí sa zo zástupcami Rady školy a rodičmi sa dohodlo, že bude
zriaďovateľ garantovať lepšie priestory pre školu, zachovanie tried a počet zamestnancov bude
ponechaný pomerom žiakov oboch škôl.
Mgr. Blaškovičová: Pri zlúčení 2 škôl, kto zostáva vo funkcii riadieľa?
Ing. Kandráč: Zostáva ten riaditeľ školy, ku ktorej sa prilučuje ďalšia škola a miesto zástupcu
riaditeľa má ponúknuté riaditeľ zlučujúcej sa školy, avšak stanú sa prípady že ponúknuté miesto
odmietne. Spojená škola na Exnárovej ul. pozostáva z 2 zložiek a to: SUŠ a Konzervátoria,
znamená to že pri zlúčení tejto školy zostanú v kraji 2 konzeravatória.
Mgr. Andrejčák: Mestská časť Dargovských hrdinov, ktorej je starosta sa obávala, čo bude
s budovou a voľnými priestormi Spojenej školy na Exnárovej ul. Podotkol, že tieto zmeny sú
veľmi citlivou záležitosťou a vie, že Rada školy nesúhlasila so sťahovaním. Zároveň uviedol, že sa
zdrží hlasovania k danému bodu.
Ing. Kandráč: Mali to už v minulosti odskúšané a rátajú s negatívnymi rakciami verejnosti, avšak
tieto zmeny sú nevyhnutné pre rovnocenné fungovanie škôl.
p. Kopasz: Čo bude s areálom vo Viničkách?
Ing. Kandráč: Areál bude slúžiť hlavne pre praktické vyučovanie a budú môcť i žiaci SOŠ vo
Viničkách dokončiť svoje štúdium.
p. Horník: Prikláňa sa k názoru Mgr. Andrejčáka, že tieo zmeny sú naozaj citlivou záležitosťou.
Podľa jeho názoru zlučovanie škôl vo veľkých mestách a v malých mestách ako je napr. Dobšiná
nie je možné porovnávať. Má to byť posudzované individuálne a nie od stola z kancelárie, je to
nesprávny krok a je zásadne proti tomu. V malých mestách je ťažká situácia, čo sa týka
zamestnanosti, sociálnej oblasti tak sa má k tomu pridať i školstvo zrušním Gymnázia
v Dobšinej? Zásadne nesúhlasí s týmto riešením.
Ing. Kandráč: V materiály sa akceptoval predložený návrh Mesta Dobšiná a to zlúčenie 2 škôl
v Dobšinej. Na Gymnáziu v Dobšinej došlo k zníženiu počtu žiakov a uvažovalo sa o znížení
počtu zamestnancov. Pôvodný návrh z OŠ bolo zlúčiť Gymnázium v Dobšinej s Gymnáziom
v Rožňave, prihliadajúc na žiakov a rodičov, čo by bolo ideálne pre žiakov v smere rovnocennosti
štúdia, nakoľko žiaci gymnázia sa pripravujú na štúdium na vysokých školách a niektorí žiaci
odbornej školy štúdium ani neukončia. Bol to návrh mesta zlúčiť Gymnázium a SOŠ v Dobšinej,
čo OŠ nepovažuje za ideálne a nechápe prečo pán primátor nesúhlsí s týmto návrhom.
p. Horník: Uviedol, že ak by akceptoval pôvodný návrh, bol by to prvý krok k likvidácii školy.
Je rád, že odbor školstva ÚKSK akceptoval a pristúpil k druhému návrhu a to zlúčeniu 2 škôl
v Dobšinej.
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Mgr. Géci: Taktiež niekedy ťažko vnímal zmeny týkajúce sa školstva v minulosti a vie, že
ekonomika nás nepustí. Drží palce školstvu, aby tieto zámery vyšli. Čo s uvolnenými priestormi
v Medzeve, koľko ich zostane a aké je riešenie?
Ing. Kandráč: Podotkol, že nelikvidujú nič, snažia sa zachovať tie odbory a odvetvia, čo žijú a sú
potrebné. V Medzeve nedôjde k vyprázdneniu priestorov, chcú tieto pracoviská zachovať
a zlučujú ich s väčšími pracoviskami, aby došlo k ich zveľadeniu a modernizácii. O priestory na
Exnárovej ulici v Košiciach bol prejavený záujem zo strany cirkevných a súkromných škôl.
p. Kopasz: Preštudoval správu a čo sa týka poklesu žiakov o 30% v kraji, niekde v regiónoch ako
napr. v Pribeníku je pokles len o 2,8%, preto sa prikláňa k názoru pána primátora Dobšinej, že
je potrebné v týchto regiónoch školy zachovať. Zároveň sa informoval ako je to s využitím
priestoovi Gymnázia v Kráľovskom Chlmci, či sú voľné?
Mgr. Blaškovičová: Čo sa týka financií, bude to mať prínos v úspore prevádzkových nákladov
a prínos financií z prenájmu priestorov...
Ing. Kandráč: Týmito zmenami dôjde k úspore finančných prostriedkov na prevádzkových a
mzdových nákladoch a príjmu z prenájmu.. Čo sa týka priestorov Gymnázia v Kráľovskom
Chlmci, uviedol že sú voľné.
JUDr. Gregová: Nebude problém s dopravou žiakov zo školy z Exnárovej ul., koľkých žiakov zo
sídliska sa to týka?
Ing. Kandráč: Je to 67 žiakov zo sídliska Dargovských hrdinov a 30 z Ťahanoviec, prejednávala
sa záležitosť dostupnosti a dopravy s MHD Košice, aby bola prispôsobená doprava.
6. Hodnotiaca správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za
školský rok 2009/2010
Ing. Štefan Kandráč – vedúci odboru školstva ÚKSK infomoval v stručnosti o predkladanej
hodnotiacej správe.
UZNESENIE:
KK odporúča Zastupiteľstvu KSK zobrať na vedomie Hodnotiacu správa o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2009/2010, bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
7. Personálne otázky:
a) Návrh na vymenovanie riaditeľa Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického
v Michalovciach
b) Návrh na vymenovanie riaditeľa Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi
Členov komisie o priebehu konkurzných konaní a výsledku výberu úspešných uchádzačov na
funkciu riaditeľov v Zemplínskej knižnici GZ v Michalovciach a Spišskom osvetovom stredisku
v Spišskej Novej Vsi informoval Mgr. Biath Milan – Odbor kultúry a cestovného ruchu ÚKSK.
UZNESENIE:
KK odporúča Zastupiteľstvu KSK bez pripomienok schváliť:
a) Návrh na vymenovanie riaditeľa Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach
b) Návrh na vymenovanie riaditeľa Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
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8. Oboznámenie sa s činnosťou kultúrnych organizácií –Verejná knižnica Jána Bocatia
v Košiciach
PhDr. Klára Kerenerová – riaditeľka Verejnej knžnice Jána Bocatia v Košiciach oboznámila
prítomných o aktivitách knižnice, počte čitateľov, o pobočkách knižnice, uskutočnených
i pripravovaných výstavách, rozdala propagačné materiály knižnice, informovala o zámeroch na
obnovu a zveľadenie knižnice a na záver pozvala členov na prehliadku knižničných priestorov.
Mgr. Géci poďakoval za pozvanie a dohodol sa na prehliadke priestorov s riaditeľkou knižnice
na inom termíne, ktorí sa ešte upresní aj za účasti vedúcej odboru kultúry a cestovného ruchu.
UZNESENIE:
KK berie na vedomie informáciu o činnosti Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach, bez
pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
9. Rôzne
Mgr. Blaškovičová: Ocenila neuveriteľné skoky, ktoré kultúrne inštitúcie robia oproti minulosti,
zamestnanci sú ochotní pre dobrí výsledok kultúrnych akcií nadpracovávať i mimo pracovný čas.
Uviedla, že cez víkend sa uskutočnila premiéra divadelného predstavenia „Sanatórium, alebo ako
prežiť...???“ v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi, v ktorej osobne účinkovala. Podmienky
a vybavenie priestorov v divadle pre účinkujúcich nie sú vhodné umelca z dôvodu nedostatku
financií, napriek tomu predstavenie malo úžasnú odozvu. Ten výsledok a práca je neuveriteľná,
je to úžasný kus práce v kultúre.
p. Kopasz: Uviedol, že riaditeľka Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom
Chlmci dostala súhlas na preťahovanie knižnice do priestorov, v ktorých by bola v nájme
a keďže vedúci odboru školstva potvrdil, že priestory Gymnázia v Kráľovskom Chlmci, ktoré sú
majetkom KSK voľné navrhoval by presťahovanie knižnice do priestorov gymnázia, čo je
ekonomickejšie – neplatil by sa vysoký nájom a boli by potrebné finančné prostriedky na úpravu
priestorov pre tento účel.
Mgr. Géci: Podotkol, že tento návrh mal p. Kopasz predložiť priamo vedúcemu odboru školstva
ÚKSK, ešte počas jeho prítomnosti na zasadnutí komisie, avšak KK predkladá tento návrh:
KK odporúča ÚKSK prerokovať možnosť presťahovania knižnice KC Medzibodrožia
a Použia v Kráľovskom Chlmci do uvoľnených priestorov školstva, konkrétne Gymnázia
v Kráľovskom Chlmci a žiada informovať o výsledku rokovania na najbližšom zasadnutí
komisie.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
10. Diskusia
Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom priebežne.
Zapísala dňa: 25. 01. 2011 Fortunová Silvia

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

......................................................
Mgr. Milan Géci, v.r.
predseda komisie
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