Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
23.01.2012
Číslo:
1384/2012-RU18/
Vybavuje: PhDr. Jana Kovácsová
e-mail: Jana.Kovacsova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 270

ZÁPISNICA
z 13. zasadnutia Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 23. 01. 2012
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
2. Politika súdržnosti EÚ v programovacom období 2014 - 2020, návrh nadregionálnej
stratégie Košického samosprávneho kraja
3. Dlhodobý nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre účely zriadenia kultúrneho
centra s kreatívnym hubom
4. Informatívna správa o programe Terra Incognita
5. Informácia o realizácii projektu EHMK
6. Prehodnotenie systému posudzovania žiadostí o zaradenie medzi trvalo podporené
podujatia /z plánu úloh komisie na 1. polrok 2012/
7. Diskusia
8. Rôzne
K bodu č. 1 Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Vyjadrenie:
Zasadnutie komisie otvoril Mgr. Géci Milan, privítal prítomných a predstavil novú členku
komisie pani JUDr. Hanudeľovú Boženu. Následne dal členom komisie hlasovať o návrhu
programu zasadnutia.
PhDr. Kovácsová Jana – vedúca odboru kultúry a CR informovala, že bod č.3 programu
rokovania bol z návrhu programu zasadnutia Zastupiteľstva KSK vypustený.
Uznesenie:
Členovia komisie jednohlasne odsúhlasili program zasadnutia.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2 Politika súdržnosti EÚ v programovacom období 2014 - 2020,
návrh nadregionálnej stratégie Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie:
K predloženému materiálu informoval prítomných Ing. Fülöp Imrich – zástupca riaditeľa
a vedúci odboru regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie projektov ÚKSK.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať, zobrať na vedomie
a schváliť v súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3 Materiál bol z návrhu programu zasadnutia ZKSK vypustený.
K bodu č. 4 Informatívna správa o programe Terra Incognita
Vyjadrenie:
PhDr. Kovácsová Jana – vedúca odboru kultúry a CR informovala prítomných, že v II. kole
Výzvy č. 1/ 2011 programu Terra Incognita bolo prihlásených 64 projektov. O podpore pre
projekty rozhodol Riadiaci výbor programu Terra Incognita. Podporených bolo 21 projektov
v celkovej sume 88 490 EUR. Uviedla, že členkou výboru je aj Mgr. Blaškovičová Ľubica.
Zároveň informovala o prezentácii KSK a Programu Terra Incognita na výstave cestovného
ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave, ktorá mala 70 tis. návštevnosť.
Mgr. Géci Milan informoval prítomných o úspešnej prezentácii Tokaja v Bruseli, ktorá mala
výborný ohlas. Prezentované boli tradičné jedlá spojené aj s ochutnávkou vína, čo prilákalo
množstvo návštevníkov.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5 Informácia o realizácii projektu EHMK
Vyjadrenie:
PhDr. Kovácsová Jana – vedúca odboru kultúry a CR stručne informovala o podaných
investičných projektoch a o najaktuálnejšom súčasnom stave.

Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6 Prehodnotenie systému posudzovania žiadostí o zaradenie medzi trvalo
podporené podujatia /z plánu úloh komisie na 1. polrok 2012/
Vyjadrenie:
Mgr. Blaškovičová Ľubica – informovala, že s vedúcou OKaCR viedla dlhý rozhovor týkajúci
sa tejto problematiky. Trvalky vznikali v období, keď bola ešte predsedníčkou kultúrnej
komisie ona a tvorili ich najvýznamnejšie podujatia, na ktoré bol vyčlenený finančný balík.
Postupom času sa rozšírením zoznamu podujatí znižovali i finančné čiastky a veľké podujatia
sú už len kofinancované. Navrhla, aby sa v zozname oddelili významné podujatia
od regionálnych.
PhDr. Kovácsová Jana – vedúca odboru kultúry a CR oboznámila prítomných s návrhom
hodnotenia TRVALIEK a to podľa princípu počtu obyvateľstva v jednotlivých okresoch.
Na základe predbežného prepočtu uviedla aký počet podujatí pripadá na jednotlivý okres.
Otázku TRVALIEK konzultovala i s Mgr. art. Blaškovičovou Ľubicou. T.č. eviduje OKaCR
3 žiadosti o zaradenie do zoznamu medzi TRVALKY.
Mgr. Géci Milan – Hodnotenie podľa počtu obyvateľstva uvítal, avšak podotkol aby nedošlo
k tomu, že niektoré vynikajúce podujatie v regióne by bolo nezaradené z dôvodu, že by
presiahlo počet vychádzajúci na daný okres. Navrhol, aby vedúca OKaCR pripravila písomný
návrh- tézy hodnotenia a elektronicky zaslala členom komisie s určením termínu napr.
do 3 dní na vyjadrenie. Členovia, by mali možnosť zhodnotiť podujatia jednotlivo a zobrať
do úvahy aj stále podujatia s veľkou návštevnosťou.
Členovia jednohlasne odsúhlasili návrh pána predsedu Mgr. Géciho.
K bodu č. 7 Diskusia
Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom priebežne.

K bodu č. 8

Rôzne

Mgr. Géci Milan navrhol, či by nebolo do budúcna možné formou nejakého počítačového
programu skoordinovať jednotlivé zasadnutia komisií tak, aby členovia najmä
zo vzdialenejších okresov, ktorí sú vo viacerých komisiách nemuseli do Košíc prichádzať
kvôli zasadnutiam viackrát, ale len raz v jeden deň, nakoľko niektorí sú časovo maximálne
vyťažení.
Kopasz József informoval že 20. 01. 2012 bolo slávnostné otvorenie knižnice KC
Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci, ktorého sa zúčastnila pani vedúca OKaCR.

Zároveň navrhol, že by sa mohlo uskutočniť výjazdové zasadnutie do Kráľovského Chlmca
z dôvodu obhliadky knižnice.
Mgr. Géci Milan oznámil, že nasledujúce zasadnutie komisie bude výjazdové zasadnutie
v Trebišove, tak ako to vyplýva z plánu úloh komisie a výjazdové zasadnutie do Kráľovského
Chlmca navrhol na jeseň 2012.
Čabala Štefan uviedol, že sa pripravuje podujatie medzi blokmi na Sídlisku Nad jazerom, na
ktoré prítomných pozýva. Zároveň má návrh na využitie kasárni KULTURPARK do budúcna
a to aby mali priestor na realizáciu a sídlo národnostné menšiny nakoľko sú roztrúsené po
meste.
Ing. Kolár Peter sa pripojil k návrhu p. Čabalu.
PhDr. Kovácsová uviedla, že priestory kasárni nie je možné prenajímať, nakoľko sú
financované z prostriedkov EÚ. Tento návrh na využitie priestorov po r. 2013, by mal byť
predložený Mestu Košice do Mestského zastupiteľstva.
Mgr. art. Blaškovičová Ľubica informovala o svojej pracovnej ceste do Bratislavy spolu
s PhDr. Kovácsovou Janou, nakoľko sú členkami poradnej skupiny ministra kultúry SR pre
projekt EHMK 2013. Na stretnutí za prítomnosti štátnej tajomníčky p. Cehlárikovej sa
hovorilo o programovej časti projektu. Nezisková organizácia schválila 24 TOP podujatí
EHMK.

......................................................
PhDr. Jana Kovácsová
tajomníčka komisie

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

