Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
01. 10. 2012
Číslo:
1384/2012-RU18/30895
Vybavuje: PhDr. Jana Kovácsová
E-mail:Jana.Kovacsova@vucke.sk

Telefón: 055/7268 270
ZÁPISNICA
zo 17. zasadnutia Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 1. 10. 2012 v Baníckom múzeu v Rožňave
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
2. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
3. Poskytnutie dotácií nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
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
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za
sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
6. Informácia o realizácii projektu EHMK
7. Oboznámenie sa s činnosťou kultúrnych zariadení so sídlom v Rožňave /Bod z plánu úloh
komisie/.
8. Diskusia
9. Rôzne
K bodu č. 1 Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Vyjadrenie:
Zasadnutie komisie otvoril Mgr. Géci Milan, privítal prítomných členov a predstavil Mgr. Jozefa
Csobádiho riaditeľa Baníckeho múzea, Mgr. Helenu Novotnú riaditeľku Gemerského osvetového
strediska a Tatianu Bachňákovú z Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave. Poďakoval sa
riaditeľovi Mgr. Csobádimu za umožnenie zasadnutia v priestoroch Baníckeho múzea. Navrhol
prítomným členom, aby sa ako prvé body prerokovali informácie s prezentáciami prítomných
štatutárov kultúrnych organizácií so sídlom v Rožňave a rokovanie by pokračovalo na základe
ďalších bodov v poradí podľa programu. Následne dal členom komisie hlasovať o tomto návrhu
programu zasadnutia. Komisia bola uznášaniaschopná.
Uznesenie:
Členovia komisie jednohlasne odsúhlasili program rokovania.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 2 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie v súlade so
znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3 Poskytnutie dotácií nad
3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov
Vyjadrenie:
Komisia k danému bodu nehlasovala, odsúhlasila návrh predsedu komisie uvedený v diskusii,
že sa elektronicky vyjadria a navrhnú poradie podporenia projektov, ktorých žiadatelia sa
uchádzajú o dotáciu.
Fotokópie podkladov od žiadateľov boli k nahliadnutiu priamo na zasadnutí komisie, avšak
z dôvodu časovej tiesne nebolo možné, aby si členovia komisie mohli dôkladne preštudovať
jednotlivé predkladané projekty počas rokovania.
Diskusia:
Mgr. Blaškovičová: Z materiálu a príloh, ktoré boli zverejnené na webe KSK nie je možné zistiť
podrobnosti o jednotlivých aktivitách, na ktoré žiadatelia požadujú dotáciu , alebo napr. podrobné
rozpočty využitia dotácie.
p. Čabala sa vyjadril, že by bol za podporu projektového zámeru vydania knižnej publikácie o
vojnových hroboch, žiadateľ: Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Michalovce.
Mgr. Géci by navrhoval podporiť projekt žiadateľa OZ Vitalita.
Zároveň uviedol, že ak komisia má rozhodovaciu povinnosť a má odporučiť návrh výšky
poskytnutia dotácií nad 3300 Eur je potrebné, aby sa podrobnejšie oboznámili s projektmi, ktoré
podali žiadatelia uvedení v prílohe materiálu, konkrétne aby si preštudovali jednotlivé projektové
zámery, účel využitia dotácie i podrobný rozpočet jednotlivých zámerov. Na základe toho navrhol,
aby OKaCR ÚKSK zabezpečil oscanovanie jednotlivých žiadostí - projektov a zaslal ich
elektronickou formou členom komisie. Po preštudovaní týchto podkladov v dohodnutom termíne
určia poradie projektov, ktoré navrhujú podporiť, nie však výšku poskytnutia dotácie. Na základe
prijatých písomných vyjadrení členov komisie elektronickou poštou na OKaCR, by odbor
vyhotovil sumarizáciu poradia do tabuľky - kolónka vyjadrenie vecnej komisie, čo bude tvoriť
prílohu zápisnice.
Na otázku, prečo komplexné žiadosti neboli poslané vopred odpovedala p. Fortunová: Materiály sú
na ÚKSK doručované na predpísanom formulári aj s prílohami iba v tlačenej podobe a ich
oscanovanie je technicky možné, avšak rozsahom veľmi veľké a prekračuje povolenú veľkostnú
kapacitu na odoslanie e-mailovou poštou, taktiež prevyšuje i veľkostnú kapacitu niektorých
e-mailových schránok členov komisie. Umiestnenie na webe je tiež realizovateľné, avšak nie
v požadovanom rozsahu.
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● Prítomní sa preto dohodli, že budú mať oscanované len podstatné súčasti žiadosti - formulár,
rozpočet a vyjadrenie odboru v skrátenej verzii v tabuľke.
PhDr. Kovácsová uviedla, že nakoľko k danému bodu členovia komisie nevedia zaujať
jednoznačné stanovisko, súhlasí s návrhom predsedu komisie. Pre jednoduchšie rozhodnutie sa
a lepšiu informovanosť budú zaslané členom komisie požadované podklady elektronickou formou.
Následne po prijatých vyjadreniach jednotlivých členov v dohodnutom termíne sa zosumarizuje
navrhované poradie.
Členovia komisie odsúhlasili predložený návrh pána predsedu komisie.
K bodu č. 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:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie v súlade so
znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške
úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie: Ing. Jusková Zuzana – vedúca Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva ÚKSK osobne
informovala o dôvode zvýšenia výšky úhrad za sociálnu službu a zároveň zodpovedala i otázky
členov komisie.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať, odsúhlasiť a schváliť v súlade
so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6 Informácia o realizácii projektu EHMK
Vyjadrenie: PhDr. Kovácsová Jana – vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu, informovala
o súčasnom stave prebiehajúceho projektu EHMK a formou obrazovej prezentácie priblížila
súčasnú realizáciu investičných projektov - Ostrovy kultúry.
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Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie v súlade
so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7 Oboznámenie sa s činnosťou kultúrnych zariadení so sídlom v Rožňave
/Bod z plánu úloh komisie/.
Vyjadrenie:
Mgr. Jozef Csobádi, riaditeľ Baníckeho múzea – informoval o histórii, činnosti múzea,
získaných finančných prostriedkov prostredníctvom dotácii z MK SR a SPP. Všetky objekty, ktoré
múzeum spravuje sú zapísané v Ústrednom zozname kultúrneho dedičstva. Sú v zlom technickom
stave a potrebujú zveľadiť, taktiež jedinečné historické technické pamiatky napr. banské vozíky,
parný valec nie sú zastrešené a vplyvom počasia sa znehodnocujú. Je pripravený projekt na
zastrešenie dvora, ktorý bol podaný ako súčasť projektu Sentinel a aj projektu cezhraničnej
spolupráce, avšak neúspešne, čaká sa na novú výzvu. Taktiež uviedol že mladý odborníci
odchádzajú pracovať do iných múzejných inštitúcii, nakoľko finančné ohodnotenie nielen
v múzeách, ale celkovo v oblasti kultúry je veľmi nízke. Poprosil ak by bolo možné v budúcnosti
viac finančne podporiť múzeum.
Mgr. Géci – poďakoval za prezentáciu o úspechoch, ale i problémoch múzea. Chápe, že kultúra sa
nerobí pre peniaze, ale z duše.
PhDr. Kovácsová – s realizáciou projektov majú problém i ostatné kultúrne zariadenia. Pamiatky sú
v zlom technickom stave a žiadajú vysoké investície.
p. Kopasz - z oblasti Použia chodia deti na výlety do Krásnej Hôrky a jaskyne, ak by riaditeľ
poskytol propagačný materiál o múzeu príp. napísal motivačný list s ponukou návštevy múzea
on by to spropagoval na školách v oblasti Medzibodrožia a Použia, aby sa tým zvýšila návštevnosť.
Mgr. Géci- navrhoval by napísať motivačný list riaditeľom škôl a elektronicky im ho zaslať.
Mgr. Csobádi – uvítal túto možnosť ak by sa zvýšila mnohopočetná návštevnosť, nakoľko školské
zájazdy poklesli a stagnuje návštevnosť organizovaných skupín. Opačne je to pri tvorivých dielňach
s deťmi, kde návštevnosť rapídne stúpa a je o ne veľký záujem. Osobne sa stretol s každým
riaditeľom školy v Rožňave, aby formou kultúrnych poukazov mohli organizovane žiaci navštíviť
múzeum, avšak pre súčasnú problematiku s kultúrnymi poukazmi to nie je zatiaľ možné.
Propagačné materiály múzea rád poskytne.
PhDr. Kovácsová – pre školstvo bola pripravená ponuka za oblasť kultúry a pripravuje sa akčný
plán práce zo školstvom, rieši sa to detajlnejšie.
Tatiana Bachňáková z Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského – informovala o činnosti
knižnice, knižničných oddeleniach, knižných fondoch, taktiež odprezentovala formou obrazovej
prezentácie priestory knižnice. Uviedla, že majú úzku spoluprácu so školami i učiteľmi, taktiež
s deťmi materských škôl v detskom oddelení. Využívajú technické novinky na komunikáciu
s čitateľmi a to formou zasielania sms správ, ktoré sa vygenerujú z programu napr. upozornenie na
vrátenie kníh, knižných novinkách a čitateľských besedách.
Mgr. Blaškovičová: Navštívila osobne už dávnejšie knižnicu, je to knižnica s úplne iným
moderným prostredím ako je v klasických bežných knižniciach, má neuveriteľnú atmosféru.
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Mgr. Géci: Poďakoval za prácu, ktorú odvádza knižnica a podotkol že je rád, že sa venuje taká
pozornosť spisovateľovi Dobšinskému.
PhDr. Kovácsová: Jedná sa o modernú knižnicu, ktorá je priekupníkom medzi knižnicami
v technických moderných elektronických službách.
Mgr. Helena Novotná, riaditeľka Gemerského osvetového strediska – uviedla, že spravuje
osvetové stredisko i hvezdáreň, v ktorej prevádzkujú letné kino o ktoré je veľký záujem
obyvateľstva. Po každom filme je i možnosť astronomického pozorovania za poplatok 1 Eur.
Z vlastných prostriedkov svojpomocne i s príspevkov sponzorov postavili multifunkčné javisko,
kde pripravujú kombinované podujatia. Zmenili prístup k cieľovým skupinám, oslovujú verejnosť
cez sociálne siete ako je Facebook, čo sa osvedčilo. Obyvatelia majú záujem o kombinované
podujatia s nadobudnutím nových zážitkov, čomu nasvedčuje zvýšená návštevnosť. Kapacita
letného kina je pre 70 divákov, čo však nepostačuje. Z finančných dotácií z MK SR a ÚV SR
sa podarilo získať cca 40 tis. Eur na činnosť organizácie. Podotkla, že je pre nich nevýhodou
prechod na rozpočtovú organizáciu. V druhej časti predstavila formou precízne spracovanej
obrazovej prezentácie i podrobnou ústnou informáciou pilotný projekt GROŠ – Kráľovstvo
rozprávok
Mgr. Géci – poďakoval za iniciatívu. GROŠ – Kráľovstvo rozprávok je úžasný projekt a je to pre
neho česť vidieť niečo takéto.
Uznesenie:
Komisia zobrala na vedomie informácie o činnosti kultúrnych zariadení so sídlom v Rožňave.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8 Diskusia
Diskusia k jednotlivým bodom prebiehala priebežne.
K bodu č. 9 Rôzne
Prítomný členovia si po ukončení rokovania komisie na pozvanie pána riaditeľa Mgr. Csobádiho
pozreli expozície múzea s množstvom zbierkových predmetov tradičnej kultúry, taktiež i banské
expozície a pojazdnú obnovenú banskú lokomotívu so železničkou vo dvore, ktoré boli finančne
zrealizované z projektu Mediavel.

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

......................................................
Mgr. Milan Géci, v.r.
predseda komisie
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Žiadosti nad 3 300 € prerokované v jednotlivých komisiách

Príloha k zápisnici

Kultúrna komisia (24.09.2012 a 01.10.2012)
P.č. Žiadateľ

1.
2.

3.

Požadovaný účel

ČESKÝ SPOLOK V KOŠICIACH ČESKÝ SPOLEK V KOŠICÍCH, Hlavná
70, 040 01 Košice

Dni českej kultúry 2012

Združenie obcí Torysského miniregiónu,
Beniakovce 44, 044 42 Beniakovce

700. výročie Bitky pri Rozhanovciach

Občianske združenie pri Bábkovom
divadle v Košiciach, Tajovského 4, 040
01 Košice

VIRVAR (Dni bábkového divadla a hier pre
rodiny)

Celková
hodnota v
€

Požadovaná
suma v €

Vyjadrenie
vecnej
Odporúč.prísluš. komisie vec.odborov v € poradie

36 250

4 500

0

---

13 500

11 000

0

4.

50 000

3 500

3 500

3.

10 120

6 250

3 350

5.

40 338

7 796

5 000

2.

5 000

5 000

0

---

9 148

6 000

3 350

7.

6 050

5 350

2 000

6.

5 000

4 750

0

8.

9 000

5 000

2 500

1.

59 146

19 700

---

Patrónus, Čičarovce 21, 076 71 Čičarovce Dobó István Napok - Dni Istvána Dobóa

4.

5.

Občianske združenie Zemplínska
spoločnosť, Námestie Osloboditeľov 77,
071 01 Michalovce

Spevy Zemplína I. - III.

Okresný výbor Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov Michalovce,
Nám. Osloboditeľov 77, 071 01
Michalovce

Knižné spracovanie evidencie VOJNOVÉ
HROBY padlých občanov Košického kraja v I. a
II. svet. vojne podľa ich posledných bydlísk a
hrobových miest ich posledného odpočinku

6.

7.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Sobranský deň svätého Huberta
Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69,
073 01 Sobrance
Obec Sejkov, Sejkov 77, 072 51 Sejkov

Slávnosti Mikroregiónu Uh - Olšava a oslavy
600. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Sejkov

Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056
01 Gelnica

Na baňu klopajú - Deň baníkov

Občianske združenie VITALITA Košice,
Milosrdenstva 8, 040 01 Košice

3. Golden Age Gym Festival - Gymnastický
festival zlatého veku

8.
9.
10.

Spolu:
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Záver
finančnej
komisie v €

