Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
04. 06. 2018
Číslo:
3663/OKaCR/2018/
Vybavuje: PhDr. Jana Kneţová, PhD.
E-mail: jana.knezova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
ZÁPISNICA
z 2. rokovania Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 04. 06. 2018 v budove Košického samosprávneho kraja,
Námestie Maratónu mieru 1, Košice
NÁVRH PROGRAMU:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
2. Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
3. Návrh nového Grantového programu Košického samosprávneho kraja na poskytovanie grantov
a dotácií
4. Informatívna správa o implementácii projektov Programu spolupráce Interreg V – A SKHU
2014 – 2020
5. Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja za rok 2017
6. Správa o realizácii „Akčného plánu realizácie Východísk pre integráciu marginalizovaných
rómskych komunít v Košickom samosprávnom kraji na roky
2016 – 2017“
7. Informatívna správa o realizácii projektov financovaných z Integrovaného regionálneho
operačného programu a Európskej investičnej banky v roku 2018
8. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II.
polrok 2018
9. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2018
10. Správa o činnosti kultúrnych zariadení za rok 2017 – prezentácia; Informácia o programe Terra
Incognita (bod z Plánu úloh komisie kultúry Zastupiteľstva KSK na 1. polrok 2018)
11. Rôzne
12. Záver
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Predseda Kultúrnej komisie Z KSK Pavol Burdiga privítal prítomných členov komisie, osobitne
nových členov komisie neposlancov a informoval o členoch komisie, ktorý sa vopred ospravedlnili
z rokovania komisie.
Pred otvorením rokovania boli rozdané členom komisie neposlancom preukazy člena kultúrnej
komisie a tieţ bolo všetkým prítomným členom predloţené na podpis tlačivo o udelení písomného
súhlasu na spracovanie osobných údajov vo volebnom období 2017-2022 za účelom zasielania
pozvánok od kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v zmysle zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších
predpisov.
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Následne predseda komisie otvoril rokovanie a dal členom komisie hlasovať za predloţený návrh
programu.
Komisia s počtom prítomných 19 členov bola uznášaniaschopná.
Uznesenie č. 9/2018:
Komisia odsúhlasila program rokovania, bez pripomienok.
Hlasovanie č.1:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0

Zdrţal sa: 0

Bod č. 2 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov
Prizvaný Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo, poverený riadením Odboru financií Ú KSK, poskytol
základné informácie o aktuálnej situácií ohľadom poskytovania dotácií nad 3.300 Eur, ktoré
prítomní mali k dispozícií aj v Dôvodovej správe.
Diskusia: V rámci diskusie vystúpili k jednotlivým ţiadateľom a ţiadostiam o poskytnutie dotácie
viacerí členovia komisie s otázkami alebo pripomienkami.
Predseda Kultúrnej komisie Z KSK navrhol zváţiť, či dôvod 60. výročia celoslovenských
Gombaseckých kultúrnych slávností ako okrúhleho výročia nie je hodný udelenia výnimky aj
s ohľadom na to, ţe v minulosti patrilo toto podujatie medzi trvalo podporované.
Mgr. art. Ľubica Blaškovičová v reakcii vysvetlila históriu i celkovú podstatu trvalo podporovaných
podujatí v minulosti, podporila predošlý prednesený návrh a otvorila diskusiu k tomu, ţe aktuálny
systém je potrebné zreformovať a zmodernizovať. Osobitne odporučila prítomným zváţiť najmä
prerozdelenie finančného balíka na poskytovanie dotácií 50% predseda KSK a 50% Zastupiteľstvo
KSK v kontexte Bodu č. 3. a apelovala na poslancov v komisii, aby tento pomer prehodnotili.
Ing. Jozef Ţelinský sa zaujímal o priebeh procesu odborného hodnotenia a odporúčania ţiadostí
o poskytnutie dotácií, najmä čo sa týka podujatí nad 3.300 Eur v regiónoch mimo trvalo
podporovaných. Vyslovil názor, ţe je potrebné podporovať aj menšie podujatia, prípadne podujatia
v menších obciach, ktoré sú pre rozvoj kultúry tieţ dôleţité a apeloval na to, aby sa dohliadlo na
rovnomerné regionálne rozloţenie aj mimo mesta Košice. Ako príklad uviedol projekt „Rockové
popoludnie - 5. Ročník v obci Jenkovce“.
Mgr. Mária Kasičová rovnako odporučila navrhnúť finančnú podporu vyššie uvedenému projektu,
kde je ţiadateľom obec Jenkovce, upozornila na technickú chybu v materiáli pri tomto ţiadateľovi –
zverejnené súhlasné stanovisko a nesúhlasné v tabuľke. Tento nesúlad bol následne v závere
rokovania ospravedlnený a vysvetlený ako administratívno-technický nesúlad, nakoľko stanovisko
bolo neskôr opravené.
Pavol Burdiga informoval o proporčnom prerozdelení trvalo podporovaných podujatí podľa
jednotlivých okresov.
Milan Potocký podporil názor o podpore podujatí v menších obciach.
Mgr. Csaba Simon sa zaujímal o počítanie lehoty 3 roky.
V reakcii uviedol Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo, ţe sa ráta od vyúčtovania dotácie.
Ing. Juraj Ďorko vyslovil názor, ţe do budúcna sa plánuje získavať od úspešných ţiadateľov viac
detailnejších informácií o zrealizovaných podujatiach, vrátane finančných údajov o kofinancovaní a
pod.
Hlavný kontrolór Ing. Ľubomír Hudák sa zaujímal o účel podpory pri podujatí ţiadateľov Steel
Monkey s.r.o. a Čitajme si spolu o.z.
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Mgr. art. Ľubica Blaškovičová ozrejmila cieľ podujatia „Svetlo porozumenia“ ţiadateľa Steel
Monkey s.r.o. v kontexte zamerania akcie a podujatie „Košice Bookpark 2018“ bliţšie popísala
PhDr. Jana Kneţová, PhD.
Adnan Akram navrhol moţnosť navýšenia finančnej sumy pre ţiadateľa OZ Spišské divadlo.
Z reakcií prítomných vyplynulo, ţe finančné prostriedky sú obmedzené a konečné slovo v návrhu
bude mať Finančná komisia Z KSK.
Mnohí predošlí diskutujúci ako aj ďalší (napr. Mgr. Miloslav Janáč a iní) sa celkovo zhodli, ţe
aktuálne je potrebné vyriešiť tento rok v stále platnom reţime, ale do budúcna je tu nastolené
odporúčanie celkovej zmeny systému poskytovania dotácií.
Tento návrh za OKaCR podporila aj PhDr. Jana Kneţová, PhD., ktorá uviedla, ţe v prípade
existencie aktuálne platného VZN je moţné zmeniť proces hodnotenia i kategorizáciu podujatí
v nadväznosti na priority v rozvoji kultúry v regióne a v prípade, ţe sa pristúpi k prijatiu nového
VZN o Grantovom programe KSK (Bod.č.3), otvorí sa cesta na komplexnejšiu zmenu v celom
systéme.
Ing. František Ténai informoval prítomných, ţe ako štatutár OZ Košické divadlo – Festival Divadiel
strednej Európy, ktoré je tieţ v zozname ţiadateľov sa zdrţí hlasovania.
V závere bola diskusia o určení stropu pre dotácie nad 3.300 Eur mimo trvalo podporovaných
a prítomní sa zhodli na úrovni 3.400 Eur.
Na rokovanie komisie prišiel Csaba Furik.
Predseda komisie dal členom komisie hlasovať za uvedené návrhy a pripomienky:
Uznesenie č. 10/2018 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu zaradiť do zoznamu medzi významné spoločenské a kultúrne
podujatia v prílohe a), projekt 60. Celoslovenské Gombasecké kultúrne slávnosti - ţiadateľ
Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku, Oblastný výbor Csemadok Roţňava do
kategórie C.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0

Zdrţal sa: 0

Uznesenie č. 11/2018 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu poskytnúť dotácie podľa predloţeného návrhu v prílohe b)
v max. finančnej výške 3 400,- Eur pre ţiadateľa a odporúča podporiť poskytnutím dotácie projekt
Rockové popoludnie – 5.ročník – ţiadateľ Obec Jenkovce.
V miestnosti bolo pred hlasovaním 19 členov.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 19
Za: 18
Proti: 0

Zdrţal sa: 1

Uznesenie č. 12/2018 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predloţený materiál prerokovať a schváliť podľa predloţeného
návrhu na uznesenie s vyššie uvedenými schválenými pripomienkami.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 19
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Za: 18

Proti: 0

Zdrţal sa: 1

Bod č. 3 Návrh nového Grantového programu Košického samosprávneho kraja na
poskytovanie grantov a dotácií
Prizvaný Ing. Peter Ťapák z Odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a ţivotného
prostredia Úradu KSK objasnil zámer predkladaného materiálu. Ide predovšetkým o koncepčný
návrh a získanie mandátu na vypracovanie pomerne komplexnej systémovej zmeny, pričom na
návrhu sa budú podieľať aj ďalšie dotknuté a zodpovedné subjekty.
Na rokovanie komisie prišiel Bc. Juraj Lenhardt MBA, M.A.
Diskusia: V rámci diskusie vystúpili s otázkami a pripomienkami títo členovia komisie a hostia:
Mgr. art. Ľubica Blaškovičová, Ing. Jozef Ţelinský, Mgr. Milan Kaplan, Ing. František Ténai a za
Úrad KSK: JUDr. Boris Bilčak, PhDr. Jana Kneţová, PhD., Ing. Ľubomír Hudák, Dipl.-Kfm. Ing.
Michal Demo.
Diskusia prebiehala k témam: odborná hodnotiaca komisia a jej zloţenie, potreba úplne nového
VZN, väzby grantový systém – grantový program a pod. Spomínaný bol aj systém, aký vyuţíva
Prešovský samosprávny kraj, grantové schémy z národnej úrovne ako napr. Fond na podporu
umenia a pod., opätovne sa vyvinula diskusia ohľadom prerozdelenia dotácií 50% predseda KSK
a 50% Zastupiteľstvo KSK, kde bola spomenutá v tejto súvislosti aj legitimita a zodpovednosť
predsedu KSK, poţiadavka na rovnomerné rozloţenie dotácií v rámci regiónu a pod.
V diskusii hlavný kontrolór Ing. Ľubomír Hudák podporil potrebu nového VZN na poskytovanie
dotácií a uviedol, ţe to bolo aj jedno z odporúčaní z kontroly poskytovania dotácií na Úrade KSK.
Súčasne predniesol pripomienky a návrhy k materiálu:
- pouţívať pojem „dotácia“, nie „grant“, čo je legislatívny pojem v zákone č. 583/2004 Z.z.
(zmocňuje po prijatí VZN poskytovanie dotácií z rozpočtu VÚC),
- v rámci transparentnosti, zvyšovania identity a vtiahnutia verejnosti do rozhodovania o pouţití
verejných prostriedkov, zváţiť moţnosť hlasovania verejnosti o projektoch (SMS, resp. web),
- v rámci zniţovania vnútroregionálnych rozdielov (pre schému projektových dotácií pre podporu
reg. rozvoja), pri odbornom hodnotení v rámci bodovania prideliť menej rozvinutým regiónom
zvýhodnené hodnotenie,
- predkladaný materiál, ktorý je zámerom na rozpracovanie VZN prijímať „na vedomie“, nie
schvaľovať, nakoľko v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. zastupiteľstvo schvaľuje VZN
(obligatórne vymedzenie),
- na základe vyššie uvedeného bola vznesená pripomienka k 1. bodu tzv. nevyhnutným krokom
na zavedenie grantovej schémy (hlavný materiál), a to schváleniu „zámeru vypracovania VZN“.
Na schválenie VZN nie je nevyhnutné schvaľovať v zastupiteľstve zámer vypracovania VZN.
Uznesenie č. 13/2018 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predloţený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 20
Za: 19
Proti: 0

Zdrţal sa: 1

Bod č. 4 Informatívna správa o implementácii projektov Programu spolupráce Interreg V –
A SKHU 2014 – 2020
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Prizvaná Ing. Tünde Erényi z Odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a ţivotného
prostredia Úradu KSK predstavila materiál.
Hlavný kontrolór odporúčal v uznesení vypustiť právnu kvalifikáciu „ podľa zákona § 11 ods. 2
písm. e)“ a následne aj § 17 zákona č. 583/2004 Z.z., pretoţe nejde o schvaľovanie úveru.
Vo všeobecnosti pri prijímaní uznesenia „na vedomie“ nie je potrebné uvádzať právny akt,
z ktorého uznesenie vychádza.
Počas rokovania vyšli z miestnosti 2 členovia komisie.
Uznesenie č. 14/2018 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predloţený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Bod č. 5 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja za
rok 2017
Prizvaní Ing. Peter Ťapák a Mgr. Katarína Rosičová, PhD. z Odboru regionálneho rozvoja,
územného plánovania a ţivotného prostredia Úradu KSK stručne uviedli predloţené vyhodnotenie.
Počas rokovania uvedeného bodu sa vrátil 1 člen komisie.
Uznesenie č. 15/2018 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predloţený materiál prerokovať a zobrať na vedomie podľa
predloţeného návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0

Zdrţal sa: 0

Bod č. 6 Správa o realizácii „Akčného plánu realizácie Východísk pre integráciu
marginalizovaných rómskych komunít v Košickom samosprávnom kraji na roky 2016 –
2017“
Prizvaná Ing. Dagmar Plančárová z Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK
informovala o predloţenom materiáli.
Na rokovanie sa vrátil 1 člen komisie.
Uznesenie č. 16/2018 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predloţený materiál prerokovať a zobrať na vedomie podľa
predloţeného návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0

Zdrţal sa: 0

Bod č. 7 Informatívna správa o realizácii projektov financovaných z Integrovaného
regionálneho operačného programu a Európskej investičnej banky
Prizvaní: Ing. Peter Harčarik a Ing. Katarína Svistáková z Oddelenia riadenia projektov KP Úradu
KSK. Ing. Harčarik poskytol informáciu so zameraním na oblasť kultúry.
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Uznesenie č. 17/2018 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predloţený materiál prerokovať a zobrať na vedomie podľa
predloţeného návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0

Zdrţal sa: 0

Bod č. 8 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na II. polrok 2018
Uznesenie č. 18/2018 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predloţený materiál prerokovať a schváliť podľa predloţeného
návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0

Zdrţal sa: 0

Bod č. 9 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok
2018
Členom komisie bol návrh plánu úloh Kultúrnej komisie Zastupiteľstva zaslaný elektronickou
formou (e-mailom) v dostatočnom časovom predstihu.
Uznesenie č. 19/2018 :
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Plán úloh Kultúrnej komisie
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2018 podľa predloţeného návrhu.
Hlasovanie č. 11:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0

Zdrţal sa: 0

Bod č. 10 Správa o činnosti kultúrnych zariadení za rok 2017 – prezentácia; Informácia o
programe Terra Incognita (bod z Plánu úloh komisie kultúry Zastupiteľstva KSK na 1. polrok
2018)
K uvedenému bodu vystúpili s prezentáciami PhDr. Jana Kneţová, PhD. a Ing. Adriana Šebešová
z Odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK.
Komisia zobrala poskytnuté informácie na vedomie.
13. Rôzne
V bode Rôzne sa prediskutovali nasledovné oblasti:
Ing. Jozef Ţelinský dal podnet, aby webstránka KSK bola aj v jazykovej mutácii v maďarskom
jazyku.
Mgr. art. Ľubica Blaškovičová sa zaujímala o stav prípravy projektového zámeru Kreatívneho
centra KSK.
Ing. Sasáková z Odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a ţivotného prostredia Úradu
KSK, ktorá bola medzitým prizvaná na rokovanie vysvetlila aktuálny stav ohľadom vyhlásenia
výzvy a pod.
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Bc. Juraj Lenhardt MBA, M.A. sa zaujímal o podrobnejšie informácie ohľadom hospodárenia
kultúrnych zariadení, o ich formy a o spôsobe vykonávania kontrol.
PhDr. Jana Kneţová, PhD. v reakcii uviedla, ţe výročné správy zverejňujú kultúrne zariadenia na
svojich webstránkach a na OKaCR sa aktuálne dokončuje súhrnná správa.
Hlavný kontrolór Ing. Ľubomír Hudák vysvetlil systém a proces kontroly.
Predseda Kultúrnej komisie Z KSK Pavol Burdiga skonštatoval, ţe z minulého zasadnutia
nevyplynuli ţiadne úlohy v kontexte plnenia uznesení.
14. Záver
V závere sa predseda Kultúrnej komisie Z KSK Pavol Burdiga poďakoval všetkým prítomným za
účasť a konštruktívnu diskusiu.
Navrhol, ţe nasledujúce rokovanie by sa mohlo konať ako výjazdové v Roţňave, aby sa členovia
komisie mohli osobne oboznámiť s kultúrnou infraštruktúrou i kultúrnymi sluţbami. Vzhľadom na
letné obdobie však bude táto moţnosť ešte predtým overená, aby bolo zasadnutie
uznášaniaschopné.
Zapísala: Silvia Fortunová

......................................................
PhDr. Jana Knežová, PhD.
tajomníčka komisie

......................................................
Pavol Burdiga
predseda komisie
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