Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
26.03.2012
Číslo:
1384/2012-RU18/11147
Vybavuje: PhDr. Jana Kovácsová
e-mail: Jana.Kovacsova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 270

ZÁPISNICA
zo 14. zasadnutia Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 26. 03. 2012 v Trebišove
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2011
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012
Aktualizácia zoznamu trvalo podporených podujatí na rok 2012 a poskytnutí dotácií 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. 3/2010 o podmienkach
poskytovania fin. príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe
alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
na území KSK
Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení
neskorších predpisov
Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho
kraja za rok 2011
Dlhodobý nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre účely zriadenia kultúrneho
centra s kreatívnym hubom
Informácia o realizácii projektu EHMK
Podanie a spolufinancovanie projektu "Virtuálna Terra Incognita" v rámci Operačného
programu Informatizácia spoločnosti
Oboznámenie sa s činnosťou kultúrnych zariadení so sídlom v Trebišove
Diskusia
Rôzne

K bodu č. 1 Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Vyjadrenie:
Zasadnutie komisie otvoril Mgr. Géci Milan, privítal prítomných členov a predstavil Mgr.
Kereštanovú Beátu riaditeľku Múzea Kultúrneho centra južného Zemplína a Ing. Janu
Vargovú riaditeľku Zemplínskej knižnice v Trebišove. Poďakoval sa Mgr. Kereštanovej za

umožnenie zasadnutia v priestoroch múzea. Následne dal členom komisie hlasovať o návrhu
programu zasadnutia.
Uznesenie:
Členovia komisie jednohlasne odsúhlasili program zasadnutia.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2011
Vyjadrenie:
Po predchádzajúcej dohode s Ing. Karafou – vedúcou odboru financií ÚKSK k bodom č. 2
záverečný účet a č. 3 úprava rozpočtu KSK informovala PhDr. Kovácsová Jana – vedúca
odboru kultúry a CR ÚKSK.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať, zobrať na vedomie
a schváliť v súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012
Vyjadrenie:
Mgr. art. Blaškovičová Ľubica – čo sa týka investície 500 tis. do TABAČKY, vie že priestory
sú v dezolátnom stave, avšak či je preverená zo strany KSK dôveryhodnosť danej s.r.o., či
organizácia je zárukou finančného plnenia a spolufinancovania projektu. Nebudú chýbať
finančné prostriedky pri dofinancovaní vlastných investičných projektov EHMK?
PhDr. Kovácsová Jana – uviedla, že otázky týkajúce sa TABAČKY, by jej najlepšie vedel
zodpovedať Ing. Fülöp Imrich – zástupca riaditeľa a vedúci odboru ORRPaI ÚKSK.
Informovala, že pôvodnou tendenciou TABAČKY bolo zaradenie sa medzi investičné akcie
EHMK, čo bolo neúspešné. Projekt je zárodkom novej kultúrnej inštitúcie tzv. modelom
kreatívnej ekonomiky a mal by mať nepriamy prínos pre EHMK. Zo strany KSK je to
investícia do vlastného majetku, avšak za dôveryhodnosť organizácie sa zaručiť nevie. Na
dofinancovanie investičných projektov EHMK sú financie kryté v rozpočte KSK v kapitole
EHMK.
Mgr. art. Blaškovičová Ľubica – uviedla, že sa bude osobne informovať u Ing. Fülöpa.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade
so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4 Návrh zoznamu trvalo podporených podujatí na rok 2012 a poskytnutie
dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov
Vyjadrenie:
PhDr. Kovácsová Jana – vedúca odboru kultúry a CR ÚKSK informovala,
že bola v rozpočte v r. 2012 znížená alokácia na TRVALKY z pôvodnej sumy 100 tis. na 85
tis. Eur. Z uvedeného dôvodu rozšírenie doterajšieho zoznamu trvalo podporených podujatí
nenavrhujeme. Čo sa týka požiadavky z kultúrnej komisie týkajúcej sa vypracovania
písomného návrhu k prehodnoteniu systému posudzovania žiadostí o zaradenie medzi trvalo
podporené podujatia, bol predbežný návrh OKaCR odkonzultovaný na predchádzajúcom
zasadnutí komisie, a to že by sa postupovalo na základe prepočtu obyvateľstva v jednotlivých
regiónoch. Na základe výsledkov z vypracovaných prepočtov, by to malo za následok úplné
znefunkčnenie dotačného systému. Dôsledkom by bolo zrušenie niektorých významných
podujatí v regiónoch na úkor niektorého podujatia z iného regiónu menej významného
charakteru. Nebolo by to v súlade s § 5 ods. 11 VZN KSK č. 3/2006, v ktorom je uvedené, že
dotácia môže byť opakovane poskytnutá tomu istému žiadateľovi s výnimkou podujatí
medzinárodného významu, prípadne opakujúcim sa podujatiam medzinárodného a regionálneho
významu. Trvalky patria do uvedenej výnimky VZN. Z tohto dôvodu nebol tento písomný návrh
členom predložený na rokovanie tejto komisie. Navrhujeme preto ponechať doterajší zoznam
TRVALIEK s navrhovanou výškou finančnej dotácie podľa návrhu vecne príslušných odborov.
Prehodnocovanie systému trvalej podpory podujatí podľa predchádzajúcich požiadaviek komisie
(pravidelnej finančnej podpory kolektívov a jednotlivcov v oblasti kultúry a športu, ktorí
reprezentujú KSK v zahraničí) pri zníženej alokácii nemá opodstatnenie.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok s navrhovanými výškami finančných dotácií
podľa návrhu vecne príslušných odborov.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 5 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:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 3/2010
o podmienkach poskytovania fin. príspevku akreditovanému subjektu, právnickej
osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na území KSK
Vyjadrenie:
Mgr. Juhásová Mária – vedúca referátu poskytovania služieb občanovi z Odboru sociálnych
vecí a zdravotníctva ÚKSK prítomných informovala o návrhu VZN o úprave výšky
finančného príspevku krízovým strediskám a resocializačným centrám.
Mgr. art. Blaškovičová Ľubica – si žiadala vysvetlenie, k čomu slúžia dané centrá a koľko
financií ročne je vynaložených na tieto služby.
Mgr. Juhásová Mária – vysvetlila účel centier a uviedla, že z ÚPSVaR je ročne vynaložených
10 tis. Eur na 1 osobu a z KSK v r. 2011 celkovo 766 tis. Sk. Je rozdiel vo výške príspevku
z ÚPSVaR, ktorý je vyšší ako príspevok KSK.
Mgr. art. Blaškovičová Ľubica – podotkla, že je to vysoká suma, ktorá sa hradí pre
bezdomovcov, alkoholikov a drogovo závislých. Navrhla by skôr dať príspevok pre nadané
deti, ktoré môžu pre štát viac urobiť. Poprosila preto predsedu komisie ako poslanca NR SR,
aby dal na zasadnutí NR SR návrh na prehodnotenie tohto financovania.
Čabala Štefan – uviedol, že 10 tis Eur vynaložených ročne je skutočne veľa a je potrebné
prehodnotiť systém financovania.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade
so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu č. 7 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v
znení neskorších predpisov
Vyjadrenie:
PhDr. Kovácsová Jana – vedúca odboru kultúry a CR ÚKSK uviedla, že Ing. Kandráč Štefan
– vedúci odboru školstva ju informoval, že došlo vo VZN len k zmene legislatívy – zákonnej
úpravy.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade
so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8 Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja za rok 2011
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať, zobrať na vedomie
a schváliť v súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 9 Dlhodobý nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre účely
zriadenia kultúrneho centra s kreatívnym hubom
Vyjadrenie:
Mgr. art. Blaškovičová Ľubica – uviedla, že v TABAČKE sú zaujímavé koncerty, avšak na
sociálnych sieťach je prezentovaný tento klub ako sídlo drogovo závislých. Pán Radkoff
musel odísť aj z Kulturparku, lebo bol nespoľahlivý. Má vynikajúce nápady, ale kultúrne
akcie končia alkoholom a drogami. Potrebný by tam bol dozor.
PhDr. Kovácsová Jana - hociktoré podujatie, diskotéka, koncert môže končiť takýmto
spôsobom, tomu je ťažko v súčasnej dobe zabrániť.
Mgr. Géci Milan – navrhol skúsiť dať šancu tomuto projektu, priestor KSK zostane a nájomca
môže odísť podľa zmluvných podmienok. Je však riziko, že je to s podporou KSK. Tento
materiál je dobre spracovaný a sú zvládnuté všetky náležitosti ak bude pripravená zmluva sú
tam aj výpovedné možnosti.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 10 Informácia o realizácii projektu EHMK
Vyjadrenie:
PhDr. Kovácsová Jana – vedúca odboru kultúry a CR ÚKSK informovala, že materiál je
práve na porade vedenia. Je to sumarizácia investičných aktivít, bolo schválených 6
investičných projektov a neoprávnené náklady vyplývajú z toho, že neboli uznané práce,
ktoré súvisia s EHMK, ale nepriamo. Veľa krátení nastalo vo VKJB a Východoslovenskom
múzeu v Košiciach. Položky sú oprávnené, len je rozlične poňatá cena prác.
Mgr. art. Blaškovičová Ľubica – prečo sa uvedený 1. mil. Eur nepremietol do úpravy
rozpočtu?
PhDr. Kovácsová Jana – môže sa stať, že sa uvedený finančná čiastka zníži pri verejných
obstarávaniach a v rozpočte KSK je rátané s touto alokáciu, čiže sú tieto financie kryté.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie v
súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 11 Podanie a spolufinancovanie projektu "Virtuálna Terra Incognita"
v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 12 Oboznámenie sa s činnosťou kultúrnych zariadení so sídlom v Trebišove
Vyjadrenie:
Mgr. Beáta Kereštanová – riaditeľka Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína
informovala o histórii, činnosti a aktivitách múzea, o osvetovej činnosti, ďalších zámeroch
organizácie, o a aktivitách na Tokajskej vínnej ceste. Po pripravenej prezentácii, navrhla
členom komisie prehliadku expozícií múzea a návštevu prebiehajúcej výstavy veľkonočných
kraslíc. Prehliadka sa uskutočnila po zasadnutí komisie.
Ing. Janka Vargová – riaditeľka Zemplínskej knižnice v Trebišove, taktiež priblížila
prítomným činnosť knižnice, spoluprácu s deťmi rôznej vekovej kategórie, spoluprácu

s riaditeľmi škôl i materských škôl, informovala o rozširovaní knižničných fondov v snahe
prispôsobiť knižnú ponuku potrebám občanom, o stále prebiehajúcich aktivitách v knižnici –
stretnutia s autormi, spoločné čítanie, rôzne výstavy. Informovala tiež o modernizácii
knižničných priestorov aj o prebiehajúcej výstave Krtko. Zároveň pozvala členov komisie,
aby po zasadnutá navštívili priestory knižnice. Členovia pozvanie prijali a po zasadnutí
navštívili knižnicu.
Mgr. Géci Milan – poďakoval obom pani riaditeľkám za vyčerpávajúce informácie aj za
pozvanie na prehliadku múzea i knižnice.
Uznesenie:
Komisia zobrala na vedomie informáciu Oboznámenie sa s činnosťou kultúrnych zariadení
so sídlom v Trebišove, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 13 Diskusia
Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom priebežne.

K bodu č. 14 Rôzne
Problematika Krásna Hôrka:
Mgr. Géci Milan – informoval a diskutoval s členmi komisie o požiari hradu Krásna Hôrka
a navrhol aby nielen členovia komisie, ale navrhne i poslancom na zasadnutí ZKSK darovať,
svoju jednomesačnú odmenu na účet pre obnovu Krásnej Hôrky. Zároveň uviedol, že po
niektorých skúsenostiach, nie každá zbierka je využitá na daný účel, preto, aby bolo
garantované, že všetky finančné prostriedky pôjdu na obnovu Krásnej Hôrky navrhol účet
štátnej pokladnice, ktorý na tento účel vytvorilo Slovenské národné múzeum.
Mgr. art. Blaškovičová Ľubica – uviedla, že minulý týždeň moderovala tlačovku Karpatskej
nadácie, ktorá založila účet na zbierku pre obnovu hradu a videla aj zmluvu so
zmluvnými podmienkami. Karpatská nadácia chce prezentovať zbierku na všetkých
podujatiach. Uviedla, že aj ona osobne zorganizovala veľké podujatie, ktorého výťažok pôjde
na účet tejto nadácie.
PhDr. Kovácsová Jana – KSK chce tiež usporiadať za týmto účelom benefičnú akciu, písal sa
list na MV SR.
Horník Karol – Združenie miest a obcí Horného Gemera zriadilo účet v Slovenskej sporiteľni.
Zároveň chce zaujať stanovisko, že nemôžeme byť benevolentný voči tomu, že požiar
zapríčinili deti. V tomto je nekompromisný, je potrebné postihnúť zodpovedných zákonných
zástupcov týchto detí.
Čabala Štefan – Súhlasí s myšlienkou zbierok, taktiež je názoru, že aj rodičia musia niesť
zodpovednosť za dieťa.

Ďalšie zasadnutie komisie:
Členovia komisie sa dohodli, že najbližšie zasadnutie kultúrnej komisie sa uskutoční
v priestoroch KSK a nasledujúce zasadnutie bude výjazdové do Michaloviec, kde sa
oboznámenia s činnosťou kultúrnych zariadení so sídlom v Michalovciach.

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

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

