Zápisnica
zo zasadnutia Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 20. 09. 2011 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011
Poskytnutie dotácie nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a
doplnkov
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení
VZN KSK č. 4/2010 a VZN KSK č. 10/2011
Oboznámenie sa s činnosťou Kultúrneho centra KSK /z plánu úloh komisie/
Oboznámenie sa s činnosťou kultúrnych zariadení so sídlom v Spišskej Novej Vsi
/z plánu úloh komisie/
Rôzne
Diskusia

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Zasadnutie otvoril a viedol predseda kultúrnej komisie (ďalej len KK) Mgr. Géci. Predstavil
a privítal prítomných hostí – riaditeľov kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
so sídlom v Spišskej Novej Vsi. Poďakoval sa pani riaditeľke Múzea Spiša za uvítací príhovor
a za zabezpečenie rokovania v priestoroch múzea i za pozvanie do kaštieľa v Markušovciach.
Informoval, že komisia je uznášaniaschopná a dal hlasovať o návrhu programu rokovania
uvedenom v pozvánke. Navrhol, aby bod 7 sa prejednal ako prvý v poradí, aby sa prítomní
riaditelia inštitúcií mohli vrátiť k svojim povinnostiam a navrhol po ukončení zasadnutia KK ísť
do Markušoviec na prehliadku kaštieľa.
.
UZNESENIE:
Členovia KK jednohlasne odsúhlasili návrh programu zasadnutia.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011
UZNESENIE:
KK odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť Úpravu rozpočtu Košického samosprávneho kraja
v roku 2011, bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne

ZDRŽAL SA: 0
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PROTI: 0

3. Poskytnutie dotácie nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
UZNESENIE:
KK odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť bez pripomienok Poskytnutie dotácie nad 3300 Eur
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa prílohy č. 1 tejto zápisnice.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne

ZDRŽAL SA: 0

PROTI: 0

4. Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
UZNESENIE:
KK odporúča Zastupiteľstvu KSK zobrať na vedomie Informáciu o poskytnutých dotáciách
z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov, bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne

ZDRŽAL SA: 0

PROTI: 0

5. Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení VZN
KSK č. 4/2010 a VZN KSK č. 10/2011
UZNESENIE:
KK odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
zariadeniach v znení VZN KSK č. 4/2010 a VZN KSK č. 10/2011, bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne

ZDRŽAL SA: 0

PROTI: 0

6. Oboznámenie sa s činnosťou Kultúrneho centra KSK /z plánu úloh komisie/
Písomná informácia o činnosti KC KSK bola elektronicky zaslaná členom komisie v predstihu
pred zasadnutím komisie. Členovia uviedli, že si ju prečítali. Predseda KK navrhol, že nakoľko
sa odprezentovali všetky kultúrne zariadenia písomne i osobnou účasťou riaditeľa navrhuje
uvedený bod preložiť na nasledujúce zasadnutie KK a prizvať i riaditeľku KC KSK, aby mala
možnosť osobne odprezentovať činnosť kultúrneho centra.
UZNESENIE:
KK prekladá bod programu č. 6 na najbližšie zasadnutie komisie s prizvaním riaditeľky KC KSK.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne

ZDRŽAL SA: 0
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PROTI: 0

7. Oboznámenie sa s činnosťou kultúrnych zariadení so sídlom v Spišskej Novej Vsi
/z plánu úloh komisie/
Členovia KK boli oboznámení s činnosťou kultúrnych zariadení so sídlom v Spišskej Novej Vsi
písomnou formou pred zasadnutím komisie i osobnou prezentáciou jednotlivých riaditeľov
na rokovaní komisie.
Predstavené kultúrne inštitúcie:
Múzeum Spiša – riaditeľka Ing. Zuzana Krempaská mala pripravenú audiovizuálnu prezentáciu
a zároveň i ústne informovala o histórii a činnosti múzea, o spravovaných 8 objektoch z čoho sú
4 NKP náročné na financie a údržbu, informovala o technickom stave týchto objektov, finančnom
rozpočte, o počte návštevníkov i s porovnaním zvýšenej návštevnosti za predchádzajúce obdobia.
Uviedla, že už v mesiaci júl mali naplnené vlastné príjmy na 97%.
PhDr. Cibereová – uviedla, že je obdivuhodné, že už v júli mali naplnené vlastné príjmy na 97%
a zaujímalo ju, či sú to príjmy komplexné, alebo len zo vstupného. Ako to bude s rozpočtom,
či požiadajú VÚC o zmenu rozpočtu.
Ing. Krempaská – Vlastné príjmy tvorí hlavne príjem zo vstupného, kultúrnych poukazov
a čiastka z prenájmu 2 menších priestorov. O úpravu rozpočtu nebudú žiadať nakoľko došlo
k havarijnému stavu kotolne v sídle múzea a budú nútení riešiť vykurovanie daného objektu
a zakúpiť plynový kotol. Taktiež nedávno riešili havarijný stav kotolne v objekte v Slavošovciach.
Mgr. Géci – Opýtal sa ako je múzeum prepojené na školy a mládež.
Ing. Krempaská – uviedla, že prepojenie a spolupráca so školami je vynikajúca. Veľmi im
pomohli kultúrne poukazy, nakoľko v regióne je vážna otázka týkajúca sa financií a pre niektoré
rodiny je problémom uhradiť i nízke vstupné. Múzeum urobilo klaster spoločne so Spišským
divadlom a ZOO s jenotnou vstupenkou s miernou zľavou.
Mgr. Géci – poprosil prítomného primátora mesta o ešte lepšiu možnosť spolupráce škôl
s múzeom.
Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi – riaditeľ Mgr. Emil Spišák prezentoval históriu
a súčasnosť divadla, zameranie divadla z celoslovenskou pôsobnosťou pre deti a mládež.
Uviedol, že pripravujú ročne 5 až 6 premiér a je veľký záujem detí o predstavenia v divadle.
Kultúrne poukazy účtovne prichádzajú ako dotácia, pre divadlo sú to vlastné príjmy. Premiéry
sa stávajú divadelnými udalosťami mesta, čo aj pán primátor môže potvrdiť. Pripravili toho roku
II. ročník Dni Spišského divadla v Košiciach v spolupráci s Divadlom Thália, avšak návštevnosť
je menšia. Z úspechom odohrali inscenáciu Sanatórium na festivale Kremnické gagy. Spolupráca
so školami je absolútna, nie je trieda aby v divadle nebola. Záujem diváka o večerné predstavenia
je podľa vykonávaného monitoringu zo širokého okolia. Uviedol, že divadlo má vážne problémy
týkajúce sa technického vybavenia. Obrátil sa na členov KK s návrhom, či nie je možnosť,
aby KSK odkúpilo časť priestorov divadla od vlastníka Mesta Spišská Nová Ves z dôvodu
možnosti získania dotácií na obnovu technického zabezpečenia, nakoľko divadlo je len
nájomcom a týmto je neoprávneným žiadateľom o dotácie.
Mgr. Géci – poďakoval pánovi riaditeľovi za vyčerpávajúce informácie a navrhol prekonzultovať
návrh riaditeľa týkajúci sa problematiky priestorov a nájsť spoločné riešenie s primátorom mesta
na lokálnej úrovni príp.. dlhodobým prenájmom. Uviedol, že bude nápomocný pri tomto jednaní
ak to bude potrebné.
PhDr. Cibereová – uviedla, že pri uzatvorení dlhodobého prenájmu napr. na 15 rokov i viac,
by divadlo bolo oprávneným žiadateľom pre poskytnutie dotácie z iných zdorojov.
Spišská knižnica – riaditeľ PhDr. Jozef Lapšanský, PhD. stručne informoval o činnosti knižnice,
knižnom fonde, knižničných službách i spoločnej záchrane s p. primátorom pobočky na sídlisku.
Uviedol, že oproti problémom divadla má knižnica veľmi príjemné priestory pre čitateľov.
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Spišské osvetové stredisko – riaditeľka Mgr. Vladimíra Barbuščáková informovala o aktivitách
osvetového strediska, o sieťovaní partnerstiev, o uskutočnených podujatiach napr.
nadregionálne folklórne podujatie Spišské folklórne slávnosti i pripravovaných podujatiach.
Osvetové stredisko realizuje všetky postupové okresné súťaže. Uviedla, že stredisko nemá
vlastné priestory a funguje v priestoroch Galérie umelcov Spiša, v ktorých realizuje akcie pre deti
napr. tvorivé dielne.
PhDr. Cibereová – uviedla, že musí byť ťažké vykonávať činnosť bez priestorov, či by nebolo
vhodné spojiť osvetové stredisko s galériou.
Mgr. Biath – podotkol, že kancelárske priestory majú a činnosť osvety má regionálny charakter
a spočíva v metodickej pomoci pri organizovaní kultúrnych podujatí v spolupráci s obcami,
uchovávaní tradícií a priestory na činnosť môžu využiť i v galérii.
PhDr. Ján Volný, PhD. – primátor mesta potvrdil, že osvetové stredisko môže využívať priestory
galérie, a že mesto je presýtené kultúrnymi akciami, preto sa snažia preniesť kultúrne aktivity
do okolia.
Mgr. Géci – súhlasil s uvedenými dotazmi a podotkol, že pokiaľ kancelárske priestory majú
ich práca a výkon spočíva v teréne.
Galéria umelcov Spiša – Nakoľko došlo v auguste k náhlemu úmrtiu dlhoročného riaditeľa
i zakladateľa galérie PaedDr. Jozefa Joppu, bola poverená vedením galérie súčasná ekonómka
p. Horváthová. O činnosti galérie informovala poverená pracovníčka Mgr. Kamila Tilová,
informovala o súčasných výstavách, spolupráci, tvorivých dielňach, podporených projektoch,
propagácii i financiách.
PhDr. Ján Volný, PhD. – primátor uviedol, že galéria v minulosti i v súčasnosti má neskutočné
množstvo akcií a výstav.
Mgr. Géci poďakoval prítomným za účasť.
UZNESENIE:
KK berie na vedomie informácie o činnosti kultúrnych zariadení so sídlom v Spišskej Novej Vsi.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne

ZDRŽAL SA: 0

PROTI: 0

8. Rôzne
Členovia KK privítali pozvanie riaditeľky múzea na prehliadku kaštieľa v Markušovciach, ktorej
sa zúčastnili.
9. Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom priebežne.

Zapísala dňa: 20. 09. 2011 Fortunová Silvia

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

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