Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
03. 06. 2013
Číslo:
1484/2013-RU18/
Vybavuje: PhDr. Jana Kovácsová
E-mail: Jana.Kovacsova@vucke.sk

Telefón: 055/7268 270
ZÁPISNICA
z 21. zasadnutia Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 03. 06. 2013 v budove Košického samosprávneho kraja
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
2. Informácia o Tabačke KulturFabrik
3. Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho
kraja, počtu poslancov v nich, sídla volebnej komisie Košického samosprávneho kraja
a sídiel obvodných volebných komisií
4. Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégií prijatých
Zastupiteľstvom KSK: Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku
Slovenský kras, Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Dolný Zemplín, Stratégia
rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku Slovenský raj
5. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II.
polrok 2013
6. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2013
7. Informácia o realizácii projektu EHMK
8. Diskusia
9. Rôzne
K bodu č. 1 Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Vyjadrenie:
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Milan Géci predseda Kultúrnej komisie ZKSK Privítal
prítomných členov i pozvaných hostí. Následne dal členom komisie hlasovať o návrhu programu
zasadnutia. Komisia bola uznášaniaschopná.
Uznesenie:
Členovia komisie jednohlasne odsúhlasili program rokovania.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2 Informácia o Tabačke KulturFabrik
Vyjadrenie:
Informáciu o súčasnom stave a aktivitách Tabačky osobne poskytol riaditeľ centra Peter Radkoff.
Ing. Fülöp Imrich – zástupca riaditeľa a vedúci odboru RRPaIP ÚKSK spoločne s p. Radkoffom
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informoval o pripravovanej úprave podmienok zmluvy o dlhodobom nájme majetku KSK pre
účely kultúrneho centra Tabačka. Konkrétne zmeny sa týkajú čl. 9 bodu 2: vymenované činnosti
nájomcu a v prílohe č. 7: špecifikácie povinností nájomcu. Riaditeľ centra bol prizvaný na
zasadnutie komisie na základe požiadavky Mgr. art. Blaškovičovej, ktorá odznela na
predchádzajúcom zasadnutí kultúrnej komisie dňa 8. 4. 2013 v bode rôzne.
Mgr. Art. Blaškovičovú zaujímal spôsob realizácie aktivít centra aj možnosti získania
finančných zdrojov na realizáciu, nakoľko je vo všeobecnosti známe, že neziskové organizácie
majú problémy so získavaním finančných prostriedkov.
p. Radkoff zodpovedal na všetky dotazy p. Mgr. Art. Blaškovičovej a zároveň jeho prizvaný
partner p. Vaitovič odprezentoval aktivity a plány participujúcej spoločnosti Copyvait
s inkubátorom, ktorá sa zaoberá komplexnými profesionálnymi planografickými službami.
Mgr. Géci poďakoval prizvaným hosťom za poskytnutie informácií.
Uznesenie:
Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o Tabačke KulturFabrik.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3 Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho
kraja, počtu poslancov v nich, sídla volebnej komisie Košického samosprávneho kraja
a sídiel obvodných volebných komisií
Vyjadrenie:
K uvedenému bodu týkajúceho sa volieb do orgánov samosprávnych krajov, prípravy a učenia
volebných obvodov informovala osobne JUDr. Melánia Kolesárová – vedúca organizačného
odboru ÚKSK.
Mgr. Géci poďakoval vedúcej organizačného odboru za informácie.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať, odsúhlasiť a schváliť
v súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 4 Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégií prijatých
Zastupiteľstvom KSK: Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku
Slovenský kras, Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Dolný Zemplín, Stratégia
rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku Slovenský raj
Vyjadrenie:
Prítomných informovala o plnení stratégií rozvoja cestovného ruchu v jednotlivých regiónoch
KSK p. Didyková Alena z referátu cestovného ruchu, Odboru kultúry a CR ÚKSK.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na II. polrok 2013
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať, odsúhlasiť a schváliť
v súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ing. Šimko Ľubomír ospravedlnil svoj odchod zo zasadnutia komisie.
K bodu č. 6 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2013
Uznesenie:
Komisia prerokovala a schválila plán úloh kultúrnej komisie na II. polrok 2013 a odporúča
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na II. polrok 2013, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 7 Informácia o realizácii projektu EHMK
Vyjadrenie:
PhDr. Jana Kovácsová – vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu ÚKSK informovala o stave
investičných akcií Ostrovoch kultúry o prebiehajúcich kolaudačných konaniach, o otvorení
otvorenej zóny Bábkového divadla spojenej s uvedením premiéry Zvonkohra. Najbližšie
otvorenie zóny bude 13. 6. 2013 – Ulička remesiel. Zároveň informovala o realizácii programu
Terra Incognita o doteraz uskutočnených 3 kľúčových Top podujatí z plánovaných 13-ich.
Konkrétne v máji 2013 sa uskutočnili 2 kľúčové podujatia a to v Dobšinej „Poklad sklenenej
pani“ a v Spišskej Kapitule „Spišský Jeruzalem“.
Mgr. Art. Blaškovičová – požiadala o zaslanie pozvánok na otvorenie zón Ostrovov kultúry
i členom komisie.
PhDr. Kovácsová uviedla, že na to osobne dohliadne.
PhDr. Ján Volný, PhD. informoval prítomných o osobnej účasti na podujatí Spišský Jeruzalem
o bohatom programe s množstvom prebiehajúcich aktivít, o kladných ohlasoch prítomných,
o účasti verejnosti i o potrebe posilnenia propagácie do budúcna.
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. 8 Diskusia
Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom priebežne.
K bodu č. 9 Rôzne
Mgr. Art. Blaškovičová pozvala prítomných na pripravované podujatie Imaginácie 2013, ktoré
sa uskutoční v dňoch13. 6. -15. 6. 2013 v Mestskom parku Košice.
p. Čabala – uviedol, že sa zabudol opýtať vedúcej organizačného odboru ÚKSK, ktorá bola
prítomná pri rokovaní bodu č. 3, či nie je možné zhodnotiť výšku odmeny predsedov obvodných
volebných komisií, konkrétne možnosť zvýšenia výšky odmeny pre predsedov obvodných
volebných komisií nakoľko je rovnocenná s výškou členov komisií.
Zapísala: 3. 6. 2013, Fortunová S.

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

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