Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
26. 09. 2017
Číslo:
1848/OKaCR/2017/28390
Vybavuje: PhDr. Jana Kovácsová
E-mail:

jana.kovacsova@vucke.sk

Telefón: 055/7268 270
ZÁPISNICA
z 23. rokovania Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 26. 9. 2017 v budove Košického samosprávneho kraja,
Námestie Maratónu mieru 1, Košice
NÁVRH PROGRAMU:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017
3. Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2006 o
poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried
prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre
prijímacie konanie na školský rok 2018/2019
5. Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok
2016
6. Schválenie financovania projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci IROP
7. Prezentácia činnosti kultúrnych zariadení (vrátane divadiel) – informácia; Bod z plánu úloh
komisie
8. Rôzne
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Predsedníčka Kultúrnej komisie ZKSK privítala prítomných členov komisie aj prizvaných hostí
a otvorila rokovanie. Informovala o doplnení bodu rokovania k pôvodnému návrhu programu
uvedeného v pozvánke: Schválenie financovania projektu Kreatívneho centra Košického kraja v
rámci IROP. Bod z plánu úloh komisie Prezentácia činnosti divadiel bude rozšírený o všetky
kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Následne dala členom komisie hlasovať za
predložený doplnený návrh programu.
Komisia s počtom prítomných 10 členov bola uznášaniaschopná.
Uznesenie č. 23/2017:
Komisia odsúhlasila program rokovania, bez pripomienok.
Hlasovanie č.1:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0

Zdržal sa: 0
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Na rokovanie komisie prišla členka komisie: Mgr. art. Ľubica Blaškovičová.
Bod č. 2 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017
Prizvaná: Ing. Karafová Mária – vedúca Odboru financií ÚKSK informovala, že v tejto 4. úprave
rozpočtu sú navrhované výdavky zo zvýšených daňových a nedaňových príjmov, úpravy vyplývajúce
z darov a iných grantov a transferov v rámci verejnej správy, z peňažných fondov a pod. Informovala

o zvýšení bežných a kapitálových výdavkov v podprograme cestovný ruch pre Krajskú organizáciu
cestovného ruchu Košice Región Turizmus a tiež v programe kultúra. Pri jednotlivých programoch
konkretizovala dôvody navrhovaných úprav.
Uznesenie č. 24/2017 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod č. 3 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Prizvaná: Ing. Karafová Mária – vedúca Odboru financií ÚKSK uviedla, že v zozname žiadateľov
uvedených na rokovanie kultúrnej komisie je omylom uvedená žiadosť Obce Dedinky –
Rekonštrukcia lanovej dráhy Dedinky - Geravy, ktorá spadá do oblasti cestovného ruchu a Komisie
cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva KSK.
PhDr. Kovácsová Jana – vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu ÚKSK informovala
podrobnejšie k 4 žiadostiam týkajúcich sa oblasti kultúry požadujúcich dotáciu nad 3 300 Eur a
zdôvodnila stanoviská odboru kultúry k jednotlivým projektom.
K uvedenému bodu prebehla krátka diskusia.
Uznesenie č. 25/2017 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť finančnú dotáciu
v rámci disponibilných zdrojov len pre žiadateľov: 500 občianske združenie, Košice – Po stopách
Majstra Pavla a Steel Monkey, s.r.o., Košice – Svetlo porozumenia 2017.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0

Zdržal sa: 0
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Bod č. 4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení
počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019
Prizvané: RNDr. Viera Juríková a Mgr. Jana Jarušinská z Odboru školstva ÚKSK.
K predkladanému návrhu konkrétnejšie poskytla informácie RNDr. Juríková. Uviedla, že z úrovne
odboru školstva ÚKSK, bol vykonaný zber údajov od stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK a iných zriaďovateľov stredných škôl pôsobiacich na území kraja, ktoré slúžili ako podklad
pre určenie počtu tried jednotlivým stredným školám v jednotlivých odboroch vzdelávania.
Definitívny návrh je uvedený v materiáli.
Uznesenie č. 26/2017 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod č. 5 Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho
rozvoja za rok 2016
Prizvaná: Mgr. Katarína Rosičová, PhD. z Odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania
a životného prostredia ÚKSK oboznámila členov komisie o obsahovej stránke predkladanej správy
formou pripravenej prezentácie, ktorá obsahovala napĺňanie hlavných cieľov stratégie, štatistické
údaje za jednotlivé oblasti (demografia, ekonomický index, školstvo, kultúra, sociálne, doprava,
komunálny odpad, emisie). Uviedla, že vyhodnocovanie správy prebieha každoročne. Informovala,
že formulár pre zber údajov bol ÚV SR aktualizovaný. Hlavným cieľom je indexovanie
ukazovateľov.
Uznesenie č. 27/2017 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie podľa
predloženého návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rozprava:
Ing. Igor Petrik - pochválil, že materiál obsahuje veľa dobrých informácií. Uviedol potrebu
rozvíjania infraštruktúry samospráv.
PhDr. Jana Kovácsová - podotkla, že uvedené ukazovatele v materiáli za oblasť kultúry nesledujú
vykazujúce počty (podujatí, návštevníkov atď.) osvetových zariadení a knižníc,
sú
vybrané len galérie, múzeá a divadlá, čo netvorí celkovú vzorku kultúry. Údaje sú len z oficiálne
dostupných štatistík.
Mgr. Katarína Rosičová, PhD. – uviedla, že veľa údajov je nedostupných, avšak je pripravovaný
návrh na zmenu zákona o štatistických údajoch.
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Bod č. 6 Schválenie financovania projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci IROP
Prizvané: Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. – riaditeľka EZÚS, vedúca Odboru regionálneho rozvoja,
územného plánovania a životného prostredia a Ing. Melinda Sasáková- Odbor regionálneho rozvoja,
územného plánovania a životného prostredia. Ing. Sasáková informovala, že kreatívne centrá majú
vzniknúť v každom samosprávnom kraji. Kreatívne centrum Košického kraja sa plánuje vybudovať
v areáli na Strojárenskej 3, Košice. Formou pripravenej prezentácie priblížila uvedený projekt, čo sa
týka financovania, priestorového rozloženia, obsahu činnosti, možnosti poskytovania služieb
a zámerov.
Uznesenie č. 28/2017 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rozprava:
MUDr. Renáta Lenártová, PhD. – uviedla, že sa jedná o obrovský projekt, ktorý si vyžaduje ľudí,
ktorí tomu rozumejú.
PhDr. Jana Kovácsová – pri tomto projekte odborne spolupracuje aj Odbor kultúry a CR
a 2 zástupcovia odboru sú členmi užšej pracovnej skupiny. ÚKSK spolupracuje sa aj viacerými
spoločnosťami a odborníkmi z oblasti kreatívneho priemyslu.
Mgr. Mária Kasičová ospravedlnila svoj odchod z rokovania komisie.
Bod č. 7 Prezentácia činnosti kultúrnych zariadení (vrátane divadiel) – informácia;
Bod z plánu úloh komisie
Prizvaná: PhDr. Jana Knežová, PhD. z Odboru kultúry a cestovného ruchu ÚKSK, formou
prezentácie priblížila členom komisie činnosť kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK od r. 2013 do r. 2017. Prezentácia zahŕňala obdobie EHMK, zrealizované investičné projekty
– 7 ostrovov kultúry v Košiciach, realizáciu 7 investičných projektov v regiónoch KSK,
financovanie zariadení, počty zrealizovaných podujatí, návštevnosť, počty podaných projektov a
získavané dotácie na činnosť, dosiahnuté úspechy za dané obdobie a taktiež plánované zámery do
budúcnosti v oblasti kultúry.
PhDr. Jana Kovácsová uviedla, že čo sa týka investičných obnov kultúrnych zariadení, máme
najlepšie výsledky zo všetkých samosprávnych krajov.
PhDr. Jana Knežová, PhD. podotkla, že taktiež v nastavovaní štandardov kultúrnych zariadení
(ako prvé boli nastavené štandardy v knižniciach) sme pilotným krajom v rámci Slovenska.
Komisia informáciu zobrala na vedomie.
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Bod č. 8 Rôzne
Predsedníčka komisie MUDr. Renáta Lenártová, PhD., poďakovala členom komisie za doterajšiu
spoluprácu, poďakovala PhDr. Jane Kovácsovej vedúcej odboru a vrátane celého kolektívu Odboru
kultúry a cestovného ruchu ÚKSK za úspešnú činnosť a spoluprácu a všetkým prítomným popriala
veľa úspechov do budúcna.
PhDr. Jana Kovácsová sa taktiež poďakovala predsedníčke komisie i všetkým členom Kultúrnej
komisie ZKSK za vzájomnú spoluprácu. Prítomným členom neposlancom bol odovzdaný ďakovný
list pána predsedu KSK.

Zapísala: Fortunová Silvia

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

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