Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
19.11. 2012
Číslo:
1384/2012-RU18/
Vybavuje: PhDr. Jana Kovácsová
E-mail:Jana.Kovacsova@vucke.sk

Telefón: 055/7268 270
ZÁPISNICA
z 18. zasadnutia Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 19. 11. 2012 v zasadačke č. 242 na Úrade KSK
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012
3. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2013 - 2015
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 poskytnutí
dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a
školským zariadeniam
6. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
I.polrok 2013
7. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2013
8. Informácia o realizácii projektu EHMK
9. Diskusia
10. Rôzne

K bodu č. 1.: Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Vyjadrenie:
Zasadnutie komisie otvoril Mgr. Géci Milan a privítal prítomných. Na požiadanie PhDr. Jany
Kovácsovej predseda komisie si osvojil odporúčanie na zaradenie do programu rokovania
pod bodom 8/a materiál s názvom „Zriadenie neziskovej organizácie PRO COMITATU –
Inštitucionálne zázemie pre projekt Spišský Jeruzálem“. Po prečítaní programu aj s uvedeným
doplneným bodom 8/a dal členom komisie hlasovať o návrhu programu zasadnutia.
Komisia bola uznášaniaschopná.
Uznesenie:
Členovia komisie jednohlasne odsúhlasili program rokovania.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: jednohlasne
Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2.: Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012
Vyjadrenie:
Za finančný odbor predmetný materiál uviedla vedúca FO Ing. Mária Karafová.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie v
súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3.: Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2013 – 2015
Vyjadrenie:
Za finančný odbor predmetný materiál uviedla vedúca FO Ing. Mária Karafová.
Diskusia:
PhDr. Kovácsová – doplnila prítomným metodiku na stanovenie rozpočtu na činnosť pre
kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, základom ktorej je určený štandard
pre jednotlivé typy organizácií + podiel príjmov danej kultúrnej inštitúcie na celkových
príjmoch KSK za rezort kultúry (bez príjmov za nájom). To znamená, že tento podiel
vychádza z príjmov zo získaných grantov a z predaných vstupeniek, prípadne z iných
príjmov. Základom pre výpočet na rok 2013 slúžili dosiahnuté výsledky za 4. štvrťrok 2011
a za 1.-3. štvrťroky 2012, t. j. jeden celý rok.
Mgr. Art. Blaškovičová – informovala sa, či nebol prípadný výpadok príjmov v kultúrnych
zariadeniach, v ktorých sa realizujú investičné projekty – ostrovy kultúry negatívnym
činiteľom, aby sa nepoškodilo niektorým zariadeniam z tohto dôvodu pri použitej metodike
výpočtu rozpočtu na činnosť.
PhDr. Kováčová – vysvetlila, že za sledované obdobie pri výpočte ešte rekonštrukčné práce
nemali výrazný vplyv na príjmovú časť, na druhej strane tieto zariadenia po ukončení
rekonštrukcie dostanú benefit vo forme zveľadeného kultúrneho stánku, ktorý bude mať
predpoklady pre získanie vyššieho príjmu, teda aj na vykrytie výpadku v príjmovej časti
počas predchádzajúcej rekonštrukcie.
Mgr. Géci – diskutoval k inej časti návrhu rozpočtu a predostrel potrebu využiť kompetencie
kraja k riešeniu dopravnej situácie Letiska v Košiciach z pohľadu zvýšenia počtu odletov
a príletov do a z iných strategických miest - hlavne kvôli EHMK 2013.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie v
súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:

Prítomní: 10
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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
Vyjadrenie:
Za finančný odbor predmetný materiál uviedla vedúca FO Ing. Mária Karafová.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie v
súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5.: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o
poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám,
jazykovým školám a školským zariadeniam
Vyjadrenie: za odbor školstva Úradu KSK materiál uviedli Mgr. Jana Jarušínska a Ing. Marcel
Eperješi
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať, odsúhlasiť a schváliť v
súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 6.: Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho
kraja na I. polrok 2013
Vyjadrenie:
Predmetný materiál uviedol predseda kultúrnej komisie Mgr. Géci.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie v

súlade

so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7.: Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na I. polrok 2013
Vyjadrenie:
Plán úloh Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja navrhol
a písomne predložil prítomným Mgr. Géci nasledovne:
Február 2013
● Posúdenie materiálov predkladaných na zasadnutie Zastupiteľstva KSK
● Informácia o realizácii projektu EHMK
● Oboznámenie sa s činnosťou kultúrnych zariadení /Michalovce
Apríl 2013
● Posúdenie materiálov predkladaných na zasadnutie Zastupiteľstva KSK
● Informácia o realizácii projektu EHMK
● Oboznámenie sa s činnosťou kultúrnych zariadení
Jún 2013
● Posúdenie materiálov predkladaných na zasadnutie Zastupiteľstva KSK
● Informácia o realizácii projektu EHMK
● Oboznámenie sa s činnosťou kultúrnych zariadení
Uznesenie:
Kultúrna komisia odporúča predložený Plán úloh Kultúrnej komisie na I. polrok 2013 zaradiť
do Plánu úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2013
a odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 8. Informácia o realizácii projektu EHMK
Vyjadrenie:
PhDr. Kovácsová Jana – vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu, informovala o súčasnom
stave prebiehajúceho projektu EHMK predovšetkým z pohľadu pripravovaných aktivít
v rámci programu Terra Incognita.
Diskusia:
Mgr. Géci – vyslovil nádej a očakávanie, aby sa všetky projekty investičného charakteru

v rámci programu EHMK dokončili a realizovali včas a kvalitne.
V ďalšej časti tlmočil informácie, ktoré získal k prezentácii programu EHMK začiatkom
novembra 2012 v Bruseli, na ktorom napriek pôvodným plánom sa z dôvodu rokovania NR
SR nemohol zúčastniť. Vyslovil a tlmočil sklamanie k celkovej úrovne prezentácie v tomto
roku s porovnaním prezentácie Tokaja v rámci programu Terra Incognita v roku 2011
v Bruseli. Zo strany projektového tímu EHMK celková prezentácia nebola pripravená na
dostatočnej úrovni a nevyužili sa všetky vhodné možnosti prezentácie, z ktorých by mesto
mohlo získať pri vlastnom zviditeľnení sa na pôde Európskeho parlamentu.
PhDr. Kovácsová – dodala informáciu, že kým v roku 2011 hlavnou témou prezentácie
v Bruseli bol program Terra Incognita a aktivity mesta v rámci projektu EHMK tvorili
doplnkovú časť, v roku 2012 to bolo naopak a celý program sa konal v garancii mesta
Košice. To sa týkalo aj podielu nákladov s tým spojených aj keď nosná časť oboch
prezentácií bola hradená z dotácie Ministerstva kultúry SR.
Mgr. Géci vyslovil ďalej prosbu smerom k pani poslankyni Blaškovičovej aj pani vedúcej
odboru kultúry KSK, aby využili svoje odborné znalosti a podľa možnosti pomohli tímu
EHMK cez rôzne štruktúry a upriamili ich pozornosť na oblasti, ktoré sa im nedarí
pripravovať na dostatočnej očakávanej medzinárodnej úrovni. Ide o dôležité technickoorganizačné, ale i programové záležitosti, ktoré pri nedostatočnej úrovni môžu škodiť celému
programu EHMK.
Mgr. Art. Blaškovičová – sa tiež vyjadrila k prezentácii v Bruselu na základe informácií, ktoré
dostala. Tlmočila skutočnosť, že na prezentácii nebolo zastúpenie štatutárov mesta a kraja.
Zmienila sa, že problémy toho istého charakteru nastali aj pri prezentácii EHMK v Budapešti,
kde technicko-organizačné zabezpečenie tiež nebolo uspokojivé. Informovala aj o výstupoch
Správnej rady EHMK. Zástupcovia Ministerstva kultúry SR si nevšimli a ani sa
nepozastavovali nad tým, že prvé kľúčové – nosné podujatie v rámci programu EHMK okrem
otváracieho ceremoniálu 19.-20. januára bude až v máji.
Ing. Šimko - apeloval, aby KSK prostredníctvom svojich členov v správnej, dozornej
a programovej rade EHMK 2013 využíval možnosť upozorňovať a vstupovať do týchto
záležitostí a v prípade neúčasti stálych členov vždy navrhol kompetentného zástupcu na ich
rokovanie.
PhDr. Kovácsová – informovala prítomných, že k materiálu bude doplnený dodatok, ktorý
bol prerokovaný na porade predsedu KSK až 19.11.2012 a týka sa rozdelenia finančných
prostriedkov na zabezpečenie kľúčových podujatí Terra Incognita pre prijímateľov –
organizátorov 13 kľúčových podujatí v rozmedzí od 8 000 do 16 000 €. K tomuto dodatku je
pripravené aj nové uznesenie s menovitým zoznamom prijímateľov a výškou finančných
prostriedkov z rozpočtu KSK na program EHMK/TI.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál aj s dodatkom k návrhu na schválenie
nenávratných finančných prostriedkov pre prijímateľov – organizátorov 13 kľúčových
podujatí v rámci programu Terra Incognita prerokovať a zobrať na vedomie v súlade
so
znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 8/a.: Zriadenie neziskovej organizácie PRO COMITATU – Inštitucionálne
zázemie
pre projekt Spišský Jeruzalem
Vyjadrenie:
Predmetný materiál, ktorej dôvodovú správu dostali v písomnej podobe všetci účastníci
komisie, uviedla vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu PhDr. Jana Kovácsová.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie v
súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 9 Diskusia
Diskusia k jednotlivým bodom prebiehala priebežne.

K bodu č. 10 Rôzne
Predseda komisie Mgr. Milan Géci sa poďakoval prítomným za účasť, zároveň aj za
celoročnú prácu v komisii a keďže toto zasadnutie kultúrnej komisie bolo záverečné v roku
2012, zaželal všetkým prítomným príjemné vianočné sviatky a stretnutie so všetkými členmi
v roku 2013 v šťastí a zdraví.

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

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

