Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
05. 02. 2013
Číslo:
1484/2013-RU18/4393
Vybavuje: PhDr. Jana Kovácsová
E-mail:Jana.Kovacsova@vucke.sk

Telefón: 055/7268 270
ZÁPISNICA
z 19. zasadnutia Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 04. 02. 2013 v zasadačke č. 310, v budove KSK
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Dodatok č. 5/2013, ktorým sa menia Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení
Košického samosprávneho kraja
Informácia o realizácii projektu EHMK
Schválenie príspevku Košického samosprávneho kraja pre Krajskú organizáciu
cestovného ruchu Košický kraj pre rok 2013
Diskusia
Rôzne

K bodu č. 1 Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Vyjadrenie:
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Jozef Andrejčák, zástupca predsedu Kultúrnej
komisie ZKSK a to z dôvodu neprítomnosti predsedu komisie Mgr. M. Géciho, ktorý sa pre
neodkladné pracovné náležitosti nemohol zasadnutia zúčastniť.
Navrhol prítomným členom, aby sa zmenilo poradie rokovania z dôvodu nezdržiavania
prizvaných hostí od pracovných povinností.
Navrhnuté poradie rokovania:
2. Dodatok č. 5/2013, ktorým sa menia Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení
Košického samosprávneho kraja
3. Schválenie príspevku Košického samosprávneho kraja pre Krajskú organizáciu
cestovného ruchu Košický kraj pre rok 2013
4. Informácia o realizácii projektu EHMK
5. Diskusia
6. Rôzne
Následne dal členom komisie hlasovať o zmene poradia rokovaných bodov návrhu programu
zasadnutia.
Komisia bola uznášaniaschopná.
Uznesenie:
Členovia komisie jednohlasne odsúhlasili program rokovania.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2

Dodatok č. 5/2013, ktorým sa menia Zásady a postup pre udeľovanie
verejných ocenení Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie: JUDr. Melánia Kolesárová – vedúca Organizačného odboru ÚKSK osobne
informovala o týkajúcich sa zmenách v predkladanom materiály.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať, odsúhlasiť a schváliť
v súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3 Schválenie príspevku Košického samosprávneho kraja pre Krajskú
organizáciu cestovného ruchu Košický kraj pre rok 2013
Vyjadrenie: Prizvaní k predkladanému materiálu boli Ing. Tony Eftimov – Krajská
organizácia cestovného ruchu Košický kraj a Ing. Adriana Šebešová – vedúca referátu
cestovného ruchu OKaCR ÚKSK. Ing. Eftimov v stručnosti informoval prítomných členov
zasadnutia o dôvode vzniku krajskej organizácie, o plánovaných aktivitách, o návrhu
podnikateľského plánu, marketingu, propagácie, ponuky a komunikačného servisu.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať, odsúhlasiť a schváliť
v súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rozprava:
Výber v bodoch z diskusie:
Krajská organizácia cestovného ruchu Košického kraja:
• Štátny príspevok a jeho získanie v r. 2014
• Splnenie podmienok na získanie štátneho príspevku
Veľtrh ITF Slovakiatour v Bratislave:
• Účasť na výstave ITF Slovakiatour
• Prezentácia cestovného ruchu a programu Terra Incognita
K bodu č. 4 Informácia o realizácii projektu EHMK
Vyjadrenie: PhDr. Kovácsová Jana – vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu, informovala
o súčasnom stave prebiehajúceho projektu EHMK hlavne o investičných projektoch Ostrovy kultúry. Informovala i Otváracom ceremoniáli EHMK 2013, na ktorom malo KSK
2 vlastné prezentované produkty: Kráľovstvo rozprávok Tašíkovo vo VKJB a mapping na
Urbanovej veži. Súčasne prebiehali podujatia v kultúrnych zariadeniach KSK. Podstatná časť
programu otváracieho ceremoniálu bola mimo réžie KSK.

Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie v
súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rozprava:
Výber v bodoch z diskusie:
• Vydarené podujatia pripravené KSK počas Otváracieho ceremoniálu EHMK 2013 –
Tašíkovo – Kráľovstvo rozprávok, mapping na Urbanovej veži, Bábkové divadlo
• 2 produkty : Tašíkovo a mapping na Urbanovej veži hradené z vlastných zdrojov KSK
• Tempus Art – dôvod vyradenia spomedzi plánovaných podujatí programu Terra
Incognita:
- vysoký rozpočet vo výške 170 tis. Eur
- jedno zdrojové financovanie len zo strany KSK – nemožné a riskantné
- odstúpenie Mesta Rožňava od spolufinancovania podujatia
- účel použitia ušetrených finančných prostriedkov na pôvodne plánované podujatie
- propagácia kľúčových podujatí programu Terra Incognita
- rozpustenie finančnej rezervy - EHMK
K bodu č. 5 Diskusia
Otvárací ceremoniál EHMK 2013:
• program ceremoniálu - absolútne nezvládnutý, profesionálne i ľudské zlyhanie
prípravného štábu EHMK, nedostatok skúseností s realizáciou veľkých podujatí,
celkové zlyhanie koncepcie prípravy
• program v Štátnom divadle Košice – negatívne ohlasy, program mimo divadlamal i pozitívne ohlasy napr. raňajky s umelcami, spisovateľmi; rozsvietenie Dómu
s. Alžbety
• chyba Kultúrnej komisie mesta Košice i správnej rady – dôvera prípravnému štábu
EHMK
• potrebné vytvorenie kontrolného orgánu z radu odborníkov ako dozor nad
podujatiami EHMK, aby sa takéto chyby pri realizácií podujatí neopakovali
• stagnácia prezentácie národnostných menšín v rámci podujatí EHMK
K bodu č. 6 Rôzne
Prítomní členovia sa dohodli na následnom výjazdovom zasadnutí v Michalovciach.

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

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

