Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
17. 09. 2014
Číslo:
1732/2014/OKaCR/
Vybavuje: PhDr. Jana Kovácsová
E-mail: jana.kovacsova@vucke.sk

Telefón: 055/7268 270
ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 17. 09. 2014 v Bábkovom divadle – scéna Jorik v Košiciach
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
2. Informácia o výsledku kontroly použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie
a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým
osobám
3. Poskytnutie dotácií nad 3300 € v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
4. Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja
v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zavedení
a poskytovaní elektronických služieb Košického samosprávneho kraja
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení počtu
tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
pre prijímacie konanie v školskom roku 2015/2016
7. Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území KSK na roky 2015 – 2020
8. Zrušenie rozpočtovej organizácie Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja
a pričlenenie jeho predmetu činnosti ku Krajskej organizácii cestovného ruchu Košický kraj
9. Divadlá – súčasný stav a problematika divadiel KSK – bod z plánu úloh komisie
10. Rôzne
K bodu č. 1 Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Vyjadrenie:
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka Kultúrnej komisie ZKSK MUDr. Renáta
Lenártová, PhD. privítala prítomných členov i pozvaných hostí. Predsedníčka komisie
informovala o zmene programu a to o doplnení bodu programu rokovania: Zrušenie rozpočtovej
organizácie Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja a pričlenenie jeho predmetu
činnosti ku Krajskej organizácii cestovného ruchu Košický kraj.
Komisia bola uznášaniaschopná a predsedníčka komisie dala členom komisie hlasovať o návrhu
programu zasadnutia vrátane uvedenej zmeny.
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Uznesenie č. 37/2014:
Komisia odsúhlasila program rokovania, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2 Informácia o výsledku kontroly použitia verejných prostriedkov poskytnutých
formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým
osobám a fyzickým osobám
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová – vedúca odboru financií ÚKSK ústne informovala členov komisie
o výsledku kontroly NKÚ týkajúcej sa požitia verejných prostriedkov poskytnutých formou
dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám
a fyzickým osobám. Zistené boli nevýznamné nedostatky a NKÚ vykoná splnenie opatrení.
Uznesenie č. 38/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať, zobrať na vedomie
a schváliť podľa predloženého návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3 Poskytnutie dotácií nad 3300 € v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová – vedúca odboru financií ÚKSK informovala prítomných aj k uvedenému
bodu a o predložených dvoch žiadostiach o poskytnutie finančnej dotácie nad 3 300 Eur, ktoré
boli zaradené na rokovanie kultúrnej komisie.
Predsedníčka komisie navrhla členom hlasovať o poskytnutí dotácií zvlášť k jednotlivým
žiadateľom.
Uznesenie č. 39/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu podporiť projekt: vydanie Publikácie – Za perlami
východného Slovenska od žiadateľa OZ Natura Slovakia Košice s podmienkou doplnenia
podrobnejších údajov rozpočtu v termíne do 7 dní od zasadnutia komisie na ÚKSK.
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Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 13
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Uznesenie č. 40/2014:
Komisia neodporúča zastupiteľstvu podporiť uskutočnenie zmeny v projekte Deň priateľstva
2014 a poskytnutie časti schválených finančných prostriedkov na iný projekt „V kráľovstve
lesov, viníc a vôd“ od žiadateľa Mesta Sobrance.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 13
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 3
K bodu č. 4 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického
samosprávneho kraja v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová – vedúca odboru financií informovala, že v predkladanom materiáli je
uvedený zoznam žiadateľov a projektov, ktorým boli poskytnuté dotácie do výšky 3 300 € na
základe rozhodnutia predsedu KSK podľa § 5 ods. 5 VZN Košického samosprávneho kraja
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií do júla 2014.
Uznesenie č. 41/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať, zobrať na vedomie
a schváliť podľa predloženého návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Košického samosprávneho kraja
Prizvaný: Ing. Jozef Houska – vedúci Odboru informačných a komunikačných technológií ÚKSK
poskytol prítomným podrobnejšie informácie týkajúce sa spôsobu výkonu pripravovanej
elektronizácie služieb KSK.
Návrh na uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť podľa
predloženého návrhu na uznesenie.
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Uznesenie č. 42/2014 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený
predloženého návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0

materiál prerokovať a schváliť podľa

K bodu č. 6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2015/2016
Prizvaná: Mgr. Jana Jarušinská z Odboru školstva ÚKSK ústne informovala, že VZN
sa vzťahuje na všetky stredné školy v územnej pôsobnosti okrem gymnázií s osemročným
vzdelávacím programom a stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Košice
(predtým Krajského školského úradu), ktoré sú zriadené na území košického kraja.
zmena sa týkala v gymnáziách. Podrobné analýzy sa nachádzajú na odbore školstva.
Uznesenie č. 43/2014 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený
predloženého návrhu na uznesenie, bez pripomienok.

materiál prerokovať a schváliť podľa

Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7 Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území KSK na roky 2015 – 2020
Prizvaná: Mgr. Jana Jarušinská z Odboru školstva ÚKSK informovala , že uvedená koncepcia
priamo nadväzuje na predchádzajúcu koncepciu práce s mládežou za obdobie rokov 2007-2013
zároveň nadväzuje a dopĺňa Stratégiu rozvoja výchovy a vzdelávania na stredných školách Košického
samosprávneho kraja pre roky 2014 – 2019 a Koncepciu rozvoja športu KSK. Hodnotenie bude v 2ročných akčných plánoch.

Uznesenie č. 44/2014 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený
predloženého návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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materiál prerokovať a schváliť podľa

K bodu č. 8 Zrušenie rozpočtovej organizácie Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja a pričlenenie jeho predmetu činnosti ku Krajskej organizácii cestovného ruchu
Košický kraj
Prizvané: Ing. Natália Bránska – riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj
JUDr. Lenka Vargová Jurková - riaditeľka Kultúrneho centra Košického samosprávneho kraja
V 1.časti informovala JUDr. Lenka Vargová Jurková, ktorá prítomným vysvetlila dôvody
zrušenia KC KSK a zlúčenia predmetov činnosti s KOCR KSK a to z dôvodu prekrývania
činnosti týkajúcej sa programu TI, balíčkov cestovného ruchu, marketingu kraja. Doterajšia
osvetová činnosť bude prerozdelená medzi kultúrne centrá.
V 2. časti informovala Ing. Bránska Natália – informovala o KOCR KSK od jej vzniku, členstve
a príspevkoch, o výške príspevku KSK a štátu, o činnosti organizácie, fungujú ako agentúra
cestovného ruchu – predaj pobytov, suvenírov a ponuka infociest pre novinárov. Podotkla dobrú
spoluprácu s mestom Košice a s Visit Košice.
Prítomný podpredseda KSK Ing. István Zachariáš informoval, že je to návrh, ktorý rieši
prekrývanie činnosti cestovného ruchu tvoriacu hlavnú náplň programu Terra Incognita
vykonávanú KC KSK a taktiež aj KOCR KSK.
Uznesenie č. 45/2014 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený
predloženého návrhu na uznesenie, bez pripomienok.

materiál prerokovať a schváliť podľa

Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rozprava:
Mgr. art. Blaškovičová – Čo bude so zamestnancami KC KSK, či dôjde k prepúšťaniu a kto bude
vo funkcie riaditeľa po zlúčení?
JUDr. Lenka Vargová Jurková – Bude sa postupovať podľa zákonníka práce, dôjde aj
k prepúšťaniu. O funkcii riaditeľky rozhodne pán predseda KSK.
K bodu č. 9 Divadlá – súčasný stav a problematika divadiel KSK – bod z plánu úloh komisie
Prizvaní: Mgr. Milan Biath - Odbor kultúry a cestovného ruchu ÚKSK
Mgr. Pavol Hrehorčák – riaditeľ Bábkového divadla Košice
Mgr. Milan Biath formou pripravenej prezentácie i ústnou formou informoval o činnosti divadiel
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a to o Bábkovom divadle Košice – otvorená zóna 3 v rámci
projektu EHMK Košice 2013, Divadle Thália Košice – otvorená zóna 6 v rámci projektu EHMK
Košice 2013, Divadle Romathan a Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi. Informoval
o návštevnosti, prevádzke divadiel, počtoch pracovníkov, o financiách a rozpočtoch, o počte
odohratých predstavení a premiér, výjazdových predstavení. Spracované údaje boli prezentované
aj formou porovnávacích tabuliek a grafického zobrazenia.
Mgr. Pavol Hrehorčák predstavil priestor scény Jorik v ktorom prebiehalo zasadnutie kultúrnej
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komisie, informoval o činnosti bábkového divadla ako jediného kamenného divadla tohto druhu
na Slovensku (bábkových zoskupení je množstvo), o vybavenosti divadla – 2 scény s malou
kapacitou miest, priemerná návštevnosť divadla 86% už dlhodobo, odohranie 3 predstavení
denne, vychádza to 110 predstavení na 1 herca, ročne 2-3 premiéry. V r. 2012 uskutočnený nultý
ročník podujatia Virvar – projekt sa udržal. Inovatívny krok: forma činohry – experimentálna
scéna BD KE. Zájazdová činnosť divadla na festivaly napr. Hradec Králové – ČR, zamerali sa na
mestá, ktoré budú mestami EHMK – Plzeň, Břeclav.
Uznesenie č. 46/2014 :
Komisia zobrala na vedomie informáciu o súčasnom stave a problematike divadiel KSK.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 10 Rôzne
V bode rôzne si členovia komisie dohodli termín ďalšieho zasadnutia kultúrnej komisie a to dňa
12. novembra 2014 o 13,30 s prerokovaním i bodu Múzea – súčasný stav a problematika múzeí
KSK vyplývajúceho z plánu činnosti komisie na 2. polrok 2014. Miesto konania zasadnutia
komisie bude ešte upresnené a včas oznámené.
Zapísala: 17. 09. 2014, Fortunová S.

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

......................................................
MUDr. Renáta Lenártová, PhD.
predsedníčka komisie
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