Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
25.09.2013
Číslo:
388/2013-RU18/26073
Vybavuje: Mgr. Ľubica Dojčárová
e-mail: Lubica.Dojcarova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 272
Fax: 055/7268 149

ZÁPISNICA
z 25. zasadnutia Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 23. 09. 2013
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, v Košiciach

PROGRAM ROKOVANIA
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Materiály do Zastupiteľstva
a) Informácia o realizácii projektu EHMK
Prehliadka Košického zlatého pokladu vo Východoslovenskom múzeu
Ekumenická spolupráca
Doplňujúce materiály

K bodu č. 1 Otvorenie
Vyjadrenie:
Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky mala v úvode spoločné rokovanie s Komisiou
kultúry. Po prezentácii k materiálu Informácia o realizácii projektu EHMK, pokračovali obe
komisie v svojom plánovanom programe. Predseda komisie pán Horník privítal prítomných.
Prítomní schválili program bez zmeny. Komisia bola uznášania schopná.
Uznesenie č.: 20/2013
Komisia schvaľuje program rokovania komisie bez zmeny.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2 Materiály do Zastupiteľstva KSK
a) Informácia o realizácii projektu EHMK
V úvode spoločného rokovania Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky a Komisie kultúry,
o materiáli podrobne informovala PhDr. Jana Kovácsová, vedúca odboru kultúry a cestovného

ruchu Ú KSK. Prostredníctvom prezentácie oboznámila prítomných so stavom realizácie
siedmych investičných projektov Ostrovov kultúry a aktivít programu Terra Incognita.
Komisie týmto ukončili spoločné rokovanie a na samostatnom rokovaní prijali uznesenie:
Uznesenie č.: 21/2013
Komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie Informáciu o realizácii
projektu EHMK.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č.3 Prehliadka Košického zlatého pokladu vo Východoslovenskom múzeu
Vyjadrenie:
V rámci prezentácie jedného z investičných projektov Ostrovov kultúry EHMK, bola
zaradená do programu rokovania komisie aj prehliadka Východoslovenského múzea a novo
inštalovanej expozície Košického zlatého pokladu. Kvôli technickým problémom to nebolo
možné, uskutočnil sa náhradný program – prehliadka sakrálnych pamiatok, inštalovaných vo
Východoslovenskom múzeu.
K bodu č. 4 Ekumenická spolupráca
Vyjadrenie:
Predseda komisie, pán Horník zhodnotil prínos komisie pri riešení vecí verejných a tiež
poskytnutú možnosť členom komisie, aby boli informovaní a nápomocní pri riešení rôznych
problémov Košického samosprávneho kraja. Prítomní konštatovali úspešnú spoluprácu
komisie v rámci rozvoja ekumenizmu.
K bodu č. 5 Doplňujúce materiály
Vyjadrenie:
Po vyčerpaní programu rokovania, predseda komisie pán Horník, poďakoval prítomným za
účasť a dlhoročnú spoluprácu, rozlúčil sa s členmi komisie, nakoľko to bolo posledné
rokovanie komisie v tomto volebnom období.
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Mgr. Ľubica Dojčárová
tajomník komisie

......................................................
Karol Horník
predseda komisie

