Zápisnica
zo zasadnutia Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 21. 11. 2011 v budove KSK

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

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
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 rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2012 - 2014
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN KSK č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným
umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN KSK
č. 12/2011
Aktualizácia uznesenia k materiálu: Vstup KSK do projektu kandidatúry Mesta Košice na
titul Európske hlavné mesto kultúry 2013
Návrh na zmenu siete kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja - pričlenenie Regionálneho osvetového strediska v Trebišove
k Vlastivednému múzeu
Návrh na vymenovanie riaditeľa Galérie umelcov Spiša
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I.
polrok 2012
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2012
Oboznámenie sa s činnosťou Kultúrneho centra KSK /z plánu úloh komisie/
Diskusia
Rôzne

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Z dôvodu oznámeného neskoršieho príchodu predsedu kultúrnej komisie (ďalej len KK)
zasadnutie otvoril zástupca Mgr. Andrejčák Jozef . Privítal a predstavil Ing. Líviu Kratochvílovú
– riaditeľku Kultúrneho centra KSK i ďalších prítomných hostí. Uviedol, že bod programu č. 2
– Úprava rozpočtu KSK v r. 2011 uvedený v pozvánke bol na základe zmeny programu ZKSK
z rokovania komisie vypustený.
UZNESENIE:
Členovia KK jednohlasne odsúhlasili zmenu programu zasadnutia.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
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2. 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
K uvedenému bodu poskytla podrobnejšie informácie Ing. Karafová Mária – vedúca Odboru
financií Úradu KSK.
UZNESENIE:
KK odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie v súlade so
znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne

ZDRŽAL SA: 0

PROTI: 0

3. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2012 - 2014
O návrhu rozpočtu informovala Ing. Karafová Mária – vedúca Odboru financií Úradu KSK.
UZNESENIE:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so znením
návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne

ZDRŽAL SA: 0

PROTI: 0

Rozprava:
Mgr. art. Blaškovičová – Je rozdiel v poskytnutí financií kultúrnym organizáciám oproti
minulému roku?
Ing. Karafová - Rozpočet kultúrnych organizácií je o niečo vyšší.
Mgr. Andrejčák – Zaujímali by ho informácie týkajúce sa financií EHMK..
Ing. Karafová – Uviedla, že finančné prostriedky EHMK boli prerozdelené, avšak konkrétnejšie
informácie poskytne PhDr. Kovácsová Jana – vedúca OKaCR KSK v bode týkajúceho
aktualizácie uznesenia Vstupu KSK do projektu kandidatúry Mesta Košice na titul Európske
hlavné mesto kultúry 2013.
Od bodu č. 4 viedol zasadnutie komisie Mgr. Géci Milan – predseda komisie.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN KSK č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným
umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN KSK
č. 12/2011
Z odboru školstva Úradu KSK informovali o návrhu VZN Mgr. Jarušinská a Ing. Eperješi.
UZNESENIE:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so znením
návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne

ZDRŽAL SA: 0
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PROTI: 0

5. Aktualizácia uznesenia k materiálu: Vstup KSK do projektu kandidatúry Mesta Košice
na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013
PhDr. Kovácsová Jana – vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK oboznámila
prítomných o zmenách týkajúcich sa rozpočtu EHMK.
UZNESENIE:
KK prijíma informáciu týkajúcu sa zmeny v uznesení k materiálu: Vstup KSK do projektu
kandidatúry Mesta Košice na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013, bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne

ZDRŽAL SA: 0

PROTI: 0

6. Návrh na zmenu siete kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja - pričlenenie Regionálneho osvetového strediska v Trebišove
k Vlastivednému múzeu
O pripravovanej transformácii kultúrnych zariadení v Trebišove informovala PhDr. Kovácsová
Jana – vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK
UZNESENIE:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so znením
návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne

ZDRŽAL SA: 0

PROTI: 0

7. Návrh na vymenovanie riaditeľa Galérie umelcov Spiša
PhDr. Kovácsová Jana – vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK uviedla, že
konkurzné konanie sa uskutoční dňa 23. 11. 2011, po úspešnom výbere uchádzača bude
pripravený a predložený materiál na zasadnutie zastupiteľstva.
8. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
I. polrok 2012
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so znením
návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne

ZDRŽAL SA: 0

PROTI: 0

9. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2012
Mgr. Géci prečítal návrh plánu úloh komisie na I. polrok 2012.
UZNESENIE:
KK schvaľuje plán činnosti komisie na I. polrok 2012.

10. Oboznámenie sa s činnosťou Kultúrneho centra KSK /z plánu úloh komisie/
Ing. Lívia Kratochvílová – riaditeľka Kultúrneho centra KSK podrobne informovala o činnosti
kultúrneho centra, o programe Terra incognita - vytýčených cieľových miest, bodoch záujmu,
o uskutočnených i pripravovaných kultúrnych podujatiach a aj o pripravovanej prezentácii
Tokajského regiónu a vínnej cesty dňa 30. novembra 2011v Bruseli.
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UZNESENIE:
KK berie na vedomie informáciu o činnosti Kultúrneho centra KSK, bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne

ZDRŽAL SA: 0

PROTI: 0

Mgr. Géci – informoval o problematike oblasti Tokaja i značky. Poďakoval za prezentáciu pani
riaditeľke KC KSK.

11. Rôzne
● Žiadosti o zaradenie medzi trvalo podporené podujatia :
Mgr. Géci – Členom komisie boli elektronickou formou predložené 3 žiadosti so stanoviskami
o zaradenie medzi trvalo podporené podujatia i so stanoviskami Odboru kultúry a cestovného
ruchu Úradu KSK na prerokovanie v bode rôzne. Jedná sa o Festival národností Sirén v obci
Ptrukša; Vianočné koncerty zboru Chorus Iglovia zo Spišskej Novej Vsi; Festival divadiel
strednej Európy - organizátor OZ Košické divadlo.
Mgr. art. Blaškovičová – Trvalky vznikli ako významné podujatia opakujúce sa každoročne,
avšak financie rokmi zostávajú nezmenené a zoznam podujatí sa rozširuje, kritéria sú
nespravodlivé. Podujatiam sa tým pádom znižujú poskytnuté finančné prostriedky. Navrhla
odložiť tému trvaliek s tým, aby sa uskutočnilo spoločné stretnutie kompetentných k nájdeniu
možných alternatív.
PhDr. Kovácsová – Uvítala tento návrh.
Mgr. Géci – Súhlasil s predloženým návrhom a navrhol prediskutovať problematiku „Trvaliek“
na prvom zasadnutí kultúrnej komisie v r. 2012.
PhDr. Cibereová – Uviedla, že ju oslovilo združenie Magnólia s prosbou o pomoc týkajúcej
sa možnosti poskytnutia i nepatrnej finančnej dotácie na činnosť a pripravované podujatia ich
združením.
PhDr. Kovácsová – Informovala, že je možnosť získania finančných prostriedkov z programu
Terra Incognita.
Členovia komisie súhlasili s prerokovaním problematiky „Trvaliek“ na prvom zasadnutí komisie
v r.2012.
● Odvetvie dopravy
Ing. Šimko – V rámci bodu rôzne chcel podotknúť problematiku dopravy, a to že v každom
odvetví KSK sa šetrí len v oblasti dopravy financie stúpajú. KSK vykrýva straty dopravy vo
verejnom záujme. Táto finančná položka stále narastá a týka sa to vykrývania straty súkromných
firiem ako napr. Eurobus. Je preto potrebné určiť mantinely zo strany KSK.
12. Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom priebežne.

Zapísala dňa: 21. 11. 2011 Fortunová Silvia

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

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