Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
08. 04. 2013
Číslo:
1484/2013-RU18/
Vybavuje: PhDr. Jana Kovácsová
E-mail:Jana.Kovacsova@vucke.sk

Telefón: 055/7268 270
ZÁPISNICA
z 20. zasadnutia Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 08. 04. 2013 v Zemplínskom múzeu v Michalovciach

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Oboznámenie sa s činnosťou kultúrnych zariadení so sídlom v Michalovciach
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2012
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2013
Návrh zoznamu trvalo podporených podujatí na rok 2013 a 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
6. Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2012,
plán činnosti na rok 2013
7. Informatívna správa o ukončení aktivít projektu INFOTOUR „Značenie kultúrnych
a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách na území
Košického samosprávneho kraja"
8. Informácia o realizácii projektu EHMK
9. Diskusia
10. Rôzne
2.
3.
4.
5.

K bodu č. 1 Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Vyjadrenie:
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Jozef Andrejčák, zástupca predsedu Kultúrnej komisie
ZKSK z dôvodu neprítomnosti predsedu komisie Mgr. M. Géciho, ktorý sa pre neodkladné
pracovné náležitosti nemohol zasadnutia zúčastniť. Privítal prítomných členov i pozvaných
riaditeľov kultúrnych organizácií so sídlom v Michalovciach. Poďakoval sa Mgr. Marošovi
Demkovi riaditeľovi Zemplínskeho múzea v Michalovciach za umožnenie zasadnutia
v priestoroch múzea. Následne dal členom komisie hlasovať o návrhu programu zasadnutia
s priebežnou zmenou poradia bodov rokovania. Komisia bola uznášaniaschopná.
Uznesenie:
Členovia komisie jednohlasne odsúhlasili program rokovania.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 2

Oboznámenie sa s činnosťou kultúrnych zariadení so sídlom
v Michalovciach

Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach – riaditeľka Mgr. Eva Raffayová
s pripravenou prezentáciou osobne informovala o histórii a činnosti osvetového strediska:
● budova kultúrna pamiatka,
● zastrešuje 62 obcí, detašované pracovisko v Sobranciach zastrešuje 47 obcí,
● Folklórny súbor Zemplín, Detský folklórny súbor Zemplínik,
● 324 uskutočnených podujatí v r. 2012,
● 11 ťažiskových podujatí, 3 krajské súťaže, 6 promo podujatí Terra Incognity,
● projekty v r. 2012 a podané v r. 2013,
● cezhraničná spolupráca s Ukrajinou a Maďarskom; spolupráca so samosprávou, občianskymi
združeniami a školami.
Problém: vykurovanie - kotol v zlom technickom stave, potrebná výmena za nový (nedostatok
financií na zakúpenie)
Hvezdáreň Michalovce – ústne i formou obrazovej prezentácie informovala riaditeľka
hvezdárne Mgr. Gabriela Kramáreková:
● budova Moussonovho domu – kultúrna pamiatka, 2 kupoly, prednášková miestnosť pre
70 ľudí a klubovňa pre 30 ľudí,
● špecializované kultúrno-výchovné a vzdelávacie zariadenie pre oblasť astronómie a príbuzné
prírodné vedy,
● popularizačno-vzdelávacia činnosť: prednášky pre školy, pozorovania oblohy, 3 veľké súťaže,
putovné výstavy k významným udalostiam v astronómii a kozmonautike, letné astronomické
tábory pre ZŠ, letné astronomické praktikum a expedície pre stredoškolákov, najväčšie
náučno-zábavné podujatie „Cesta slnečnou sústavou a súhvezdiami“ (cca 1600 návštevníkov
z toho 800 detí),
● ročný priemer podujatí a návštevnosti: 245 podujatí, 10 391 návštevníkov,
● odborno-pozorovateľská činnosť hvezdárne,
● publikačno-edičná činnosť (Informačný list hvezdárne), spolupráca s médiami, propagácia
v novinách a webe a všetkých dostupných médiach,
● vyhotovená projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy – čaká sa na výzvu,
Problém: Nutná rekonštrukcia sídla hvezdárne Moussonov dom – zatekajúca strecha, rozpadnutá
kamenná terasa, padajúce omietky, vysoká vlhkosť.
Otázky:
Mgr. Andrejčák – Nie je možné podať projekt v rámci školstva?
PhDr Kovácsová – V rámci ROP boli podané projekty, hvezdáreň neprešla. ARR, n.o. Košice
spoločne s Ukrajinou sa snažila riešiť časť rekonštrukčných prác i to bezúspešne. Činnosť
hvezdárne je braná ako osvetová a nie ako vzdelávacia.
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach – riaditeľka knižnice PhDr. Alena
Vasiľová informovala o činnosti knižnice:
● univerzálna verejná knižnica, zároveň plní funkciu mestskej knižnice,
● slúži ako koordinačné, vzdelávacie, štatistické a metodické stredisko pre obecné knižnice
v okrese Michalovce - spolu 43 knižníc a v okrese Sobrance 19 knižníc,
● knižničný fond - 95 655 knižničných jednotiek (kn.j.),
2

● počet čitateľov: 5 891, počet výpožičiek: 159 174 kn.j., návštevnosť knižnice: 48 803
návštevníkov (užívatelia internetu, vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia, používatelia
knižnično-informačných služieb),
● vzdelávacie a kultúrno–spoločenské podujatia: počet 280 s účasťou 12 031 návštevníkov
(podujatia informačnej výchovy, výstav, rôznych foriem – besied so spisovateľmi, prednášky,
prezentácie tvorby autorov, semináre, zážitkové čítania, tvorivé dielne a pod.),
● v roku 2013 – 100. Výročie narodenia Gorazda Zvonického – pripravených 5 ťažiskových
podujatí,
● spolupráca s ostatnými knižnicami – informačný systém VIRTUA
● verejný prístup k internetu, WI-FI pripojenie vo všetkých oddeleniach, komunikácia
s verejnosťou cez internetový portál FACEBOOK, informovanosť verejnosti o činnosti
knižnice a o pripravovaných podujatiach vo všetkých dostupných médiách.
Pozitíva: Schválené projekty: z MK SR, z mesta Michalovce -vydanie bibliografie T.J. Mousson,
obnovenie činnosti mestskej knižnice v Sobranciach v nových priestoroch, výmena okien
a renovácia interiéru knižnice – financie z KSK, vynovenie PC techniky, obnova knižničného
fondu, vydanie knihy T. J. Moussona.
Negatíva: Nedostatok finančných prostriedkov na nákup kníh, úbytok detských čitateľov
(demografický vývoj).
Zemplínske múzeum v Michalovciach – riaditeľ múzea Mgr. Maroš Demko oboznámil
prítomných o histórii, činnosti a aktivitách múzea a ďalších zámeroch organizácie:
● spravuje 3 objekty v areály múzea – kultúrne pamiatky, 2 objekty v obci Hnojné,
● 5 stálych expozícii: v hlavnej budove kaštieľa sa nachádzajú tri expozície - archeologická,
historická, etnografická, v budove Koniarne - prírodovedná expozícia, umelecko-historické
zbierky v budove tzv. Starého kaštieľa – Galérie,
● zbierkový fond tvorí viac ako 72 000 zbierkových predmetov, medzi nimi niekoľko unikátov
(Oborínska venuša, súbor medených nástrojov a zlatých šperkov, popolnica z Veľkých
Raškoviec, gotická pieta zo Strážskeho, baroková kazula zo Strážskeho),
● tvorba ľudovej umeleckej výroby: pozoruhodné výrobky z kože, dreva a rohoviny
od T. Galgóczyho, hrnčiarskeho tvorba majstra M. Parikrupu-Šipara – Pozdišovce,
● výstavy, vedecké konferencie, semináre, snaha prezentovať vedecko-výskumnú činnosť
v tlačových výstupoch,
● veľké kultúrne podujatia: Noc múzeí a galérií, Medzinárodný deň múzeí – zameraný na
rodiny s deťmi (vyše 700 návštevníkov), Cesta rozprávkou, Zemplínsky festival duchov
a strašidiel,
● úspešné akcie: netradičná kostýmová prehliadka múzea, ukážka a ochutnávka stredovekej
kuchyne v obnovených pivničných priestoroch kaštieľa,
● v roku 2012 predĺžené otváracie hodiny.
Pozitíva: Rekonštrukcia západného krídla hlavného kaštieľa- upravené na výstavné priestory,
stredoveká kuchyňa – z projektu Mediavel.
Vízia: Rekonštrukcia, bezpečnostné systémy, zjednotenie administratívy - administratívne
centrum, zvýšená orientácia na prácu s deťmi, spolupráca na domácej a zahraničnej vedeckej
pôde.
Problémy: Potrebná vonkajšia i interiérová rekonštrukcia všetkých 3 budov, nevhodné priestory
na umiestnenie zbierkových predmetov – v súčasnosti v podkroví /vysoké výkyvy teplôt
zima/leto poškodzujú zbierky/, vykurovací systém, elektrické rozvody, chýbajúci bezpečnostný
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systém. Prechod organizácie z príspevkovej na rozpočtovú, získané vlastné príjmy z činnosti
prechádzajú do rozpočtu KSK a nevrátia sa späť do organizácie, dochádza k demotivácii
kultúrnych organizácií v tomto smere.
Riaditeľ múzea pozval členov komisie na prehliadku expozícií múzea po ukončení rokovania
komisie.
Diskusia:
Mgr. Andrejčák – Projekt na rekonštrukciu múza, ktorý je spracovaný – aké sú možnosti?
PhDr. Kovácsová – Čaká sa v novom programovacom období na vyhlásenie výzvy v ROP na
obnovu pamäťových a fondových inštitúcií. Takéto komplexné riešenie nie je možné zrealizovať
z vlastných zdrojov KSK.
PhDr. Cibereová – Ako občan mesta i ako poslankyňa mesta Michalovce aj ako členka kultúrnej
komisie potvrdzuje, že tieto inštitúcie robia maximum napriek nevyhovujúcim havarijným
priestorom. Hlavne je nemilo prekvapená zo stavu budovy hvezdárne a prihovára sa za riešenie
havarijných opráv v týchto organizáciách.
Mgr. Andrejčák – Uviedol, že súhlasí s PhDr. Cibereovou. Zároveň sa poďakoval prítomným
riaditeľom kultúrnych inštitúcií za prezentácie ich činnosti.
Uznesenie:
Komisia
a) berie na vedomie informáciu Oboznámenie sa s činnosťou kultúrnych zariadení so sídlom
v Michalovciach,
b) žiada Úrad KSK, aby v rámci finančných možností riešil havarijný stav kultúrnych
organizácií so sídlom v Michalovciach podľa priorít: 1. Moussonov dom sídlo Hvezdárne
Michalovce, 2. Zemplínske múzeum Michalovce, 3. Zemplínske osvetové stredisko
Michalovce, 4. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Michalovce,
c) žiada Úrad KSK predložiť motivačný model financovania kultúrnych organizácií, ktorý
by viedol k zvýšeniu získavania príjmov.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3 Návrh zoznamu trvalo podporených podujatí na rok 2013 a 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:
PhDr. Jana Kovácsová – vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu ÚKSK informovala členov
komisie o došlých žiadostiach od žiadateľov každoročne trvalo podporovaných podujatí,
o dôvode návrhu OKaCR a to výmeny Gombaseckých kultúrnych slávnosti za Gemerský
remeselnícky jarmok v Krásnohorskej Dlhej lúke v rovnakom regióne. Gombasecké slávnosti
je národnostné podujatie, avšak s nízkou návštevnosťou s potrebnou zmenou dramaturgie
podujatia, aby prilákalo divákov v takejto podobe neplní svoje poslanie a zámer. Zároveň
uviedla, že 3 podujatia budú podporené z programu Terra Incognita, preto nie je pri nich
odporúčaná finančná čiastka. Financie určené pre tieto 3 podujatia v programe trvaliek sa presunú
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do programu Terra Incognita, nakoľko sú nosnými podujatiami programu v rámci EHMK.
Informovala, že je potrebná zmena VZN o poskytovaní dotácií a uvítala by pracovnú skupinu
vytvorenú z členov komisie, ktorá by spolupracovala na vzniku nového systému poskytovania
dotácií.
PhDr. Cibereová- ospravedlnila svoj odchod z rokovania komisie, kvôli neodkladným pracovným
povinnostiam.
Diskusia:
p. Kopasz a Ing. Kollár - Navrhli, aby bolo v r. 2013 ponechané doposiaľ podporované podujatie
Gombasecké kultúrne slávnosti, nakoľko sa jedná o dlhoročné medzinárodné podujatie. Navrhli,
že sa osobne budú angažovať a stretnú sa so žiadateľom, aby zmenil dramaturgiu podujatia
a navrhli osobnú účasť a monitoring na oboch podujatiach v Gombaseku i Krásnohorskej Dlhej
Lúke.
PhDr. Kovácsová - Súhlasila s monitoringom oboch podujatí.
Mgr. Andrejčák - Vyzval členov, aby sa prihlásili do monitorovacej skupiny.
Monitorovacia skupina pre podujatia 55. Celoslovenské Gombasecké kultúrne slávnosti a
7. Gemerský remeselnícky jarmok v Krásnohorskej Dlhej lúke zostavená z členov kultúrnej
komisie v zložení:
József Kopasz, Ing. Peter Kolár, Štefan Čabala
Mgr. art. Blaškovičová - Uviedla, že TRVALKY začínajú strácať účel pre aký vznikli nakoľko
sa stále znižuje finančná alokácia. Navrhovala by zmenu systému poskytovania dotácii trvalo
podporovaných podujatí a hlási sa do pracovnej skupiny pre vytvorenie nového VZN.
Mgr. Andrejčák - Vyzval prítomných členov, že tí ktorí majú záujem byť členom pracovnej
skupiny pre vytvorenie nového VZN o poskytovaní dotácií aby sa prihlásili.
Pracovná skupina z členov komisie pre vytvorenie nového VZN o poskytovaní dotácií v zložení:
Mgr. art. Blaškovičová Ľubica, Ing. Ľubomír Šimko, Ing. Peter Kolár
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť:
a) odporúča vrátiť do zoznamu trvalo podporených podujatí na rok 2013 podujatie
55. Celoslovenské Gombasecké slávnosti namiesto novo navrhnutého VII. Gemerského
remeselníckeho jarmoku v Krásnohorskej Dlhej Lúke,
b) navrhuje v r. 2013 osobitne monitorovať obidve podujatia skupinou zostavenou z členov
kultúrnej komisie.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
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K bodu č. 4 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za
rok 2012, plán činnosti na rok 2013
Vyjadrenie: Ing. Jaroslav Tešliar - riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,
n.o. osobne informoval o činnosti organizácie, zmenách v personálnom zložení, o financiách,
projektoch a pláne činnosti v r. 2013. Uviedol, že sa rád zúčastnil zasadnutia kultúrnej komisie
a zároveň si mohol vypočuť prezentácie kultúrnych organizácií. Uviedol, že spolupracujú
na programe Terra Incognita v snahe podporiť kultúrny turizmus. Podotkol, že KSK dal 500 tis.
Eur na rozvojové projekty - bolo podporených 27 projektov v kraji. Vyhlásenie výzvy, celkový
proces až po vyhodnotenie bol uskutočnený v spolupráci s agentúrou. Výborne bol pripravený
proces výberu a vyhodnotenia - interný hodnotitelia, externí hodnotitelia a následný tzv. rozstrel.
Navrhoval by takýto postup i v budúcnosti.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať,
a schváliť v súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.

zobrať na vedomie

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2012
Vyjadrenie: Prítomných osobne informovala k bodu č. 5 a č. 6 rokovania PhDr. Kovácsová Jana vedúca odboru kultúry a CR ÚKSK z predložených pripravených písomných podkladov od
vedúcej odboru financií ÚKSK Ing. Karafovej Márie, ktorá sa výjazdového zasadnutia komisie
nemohla zúčastniť.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať, zobrať na vedomie
a schváliť v súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 6 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2013
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. 7 Informatívna správa
o ukončení
aktivít projektu
INFOTOUR
„Značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických
trasách na území 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. 8 Informácia o realizácii projektu EHMK
Vyjadrenie:
PhDr. Jana Kovácsová – vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu ÚKSK informovala
o programe Terra Incognita priebežne v niektorých bodoch rokovania komisie. Investičné stavby
sú v dokončovacom procese. Nastáva problém vo vyfinancovaní programu, ohrozená realizácia
plánovaných aktivít, čaká sa na výsledok rokovaní, ktoré by mali prebehnúť v priebehu týždňa.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať, zobrať na vedomie
a schváliť v súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 9 Diskusia
Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom priebežne.
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K bodu č. 10 Rôzne
Ing. Šimko - Vyjadril vďaku vedúcej odboru i pracovníkom OKaCR, Agentúre regionálneho
rozvoja za vynaložené úsilie a prácu pri implementácii podaného projektu obcou Svinica aj za
pozitívny prístup k realizácii programu EHMK. Zároveň pozval prítomných členov komisie na
podujatie Dargovská ruža dňa 28. apríla 2013.
Mgr. art. Blaškovičová - žiada Úrad KSK podľa možnosti predložiť členom kultúrnej komisie
informáciu týkajúcu sa aktivít a činnosti v "Tabačke", nakoľko v minulosti bola bodom rokovania
komisie i táto organizácia.
p. Kopasz - Navrhol, aby sa ďalšie zasadnutie komisie uskutočnilo v Kráľovskom Chlmci.
Mgr. Andrejčák -Návrh výjazdového zasadnutia sa ešte prehodnotí, prekonzultuje to s predsedom
kultúrnej komisie Mgr. Milanom Gécim.
Prítomní členovia i hostia sa zúčastnili prehliadky múzea.
Zapísala: 8. 4. 2013, Fortunová S.

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

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