Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
02. 10. 2018
Číslo:
3663/OKaCR/2018/
Vybavuje: PhDr. Jana Knežová, PhD.
E-mail: jana.knezova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
ZÁPISNICA
zo 4. rokovania Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 2. 10. 2018 v Dome tradičnej ľudovej kultúry,
Gemerské osvetové stredisko v Rožňave.
NÁVRH PROGRAMU:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
2. Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov (významné spoločenské a kultúrne podujatia)
3. Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov
4. Múzeá a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK – rozvojové plány (bod z plánu úloh
komisie na 2. polrok 2018)
5. Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva
6. Rôzne
7. Záver
Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Rokovanie kultúrnej komisie viedol podpredseda Kultúrnej komisie Z KSK (ďalej len kultúrnej
komisie a komisie) Juraj Nagy, nakoľko p. predseda komisie vopred ospravedlnil svoju neúčasť
kvôli neodkladným pracovným povinnostiam. V úvode dostala slovo p. Mgr. Helena Novotná –
riaditeľka Gemerského osvetového strediska v Rožňave, ktorá všetkých prítomných uvítala
v priestoroch Domu TĽK s krátkou informáciou o vzniku týchto priestorov a zároveň ich pozvala
po ukončení rokovania komisie na prehliadku s výkladom. Podpredseda komisie následne oficiálne
otvoril rokovanie komisie. Informoval, že došlo k návrhu na doplnenie doterajšieho programu
o materiál: Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva, ktorý je navrhovaný na
prerokovanie vo všetkých komisiách Zastupiteľstva KSK. Uvedený materiál navrhol členom
komisie doplniť do programu rokovania komisie (pôvodne zaslanému v pozvánke) v poradí ako bod
č.5 a dal za tento návrh členom komisie hlasovať.
Hlasovanie č.1:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0

Zdržal sa: 0
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Podpredseda dal členom komisie hlasovať za upravený (vyššie uvedený) návrh programu rokovania
kultúrnej komisie.
Uznesenie č. 28/2018:
Komisia odsúhlasila program rokovania, bez pripomienok.
Hlasovanie č.2:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod č. 2 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov (významné spoločenské a kultúrne podujatia)
Prizvaná Mgr. Alena Šuranová z Odboru financií Ú KSK informovala prítomných o počte žiadostí
a o predložených návrhoch na poskytnutie dotácií.
Diskusia:
Diskusia prebehla k otázkam p. Mgr. art. Ľubice Blaškovičovej týkajúcej sa presnejšej identifikácie
prejednávaných žiadostí a zostávajúcej výšky financií na poskytovanie dotácií pre kultúru, na ktoré
jej zodpovedala Mgr. Alena Šuranová.
Uznesenie č. 29/2018:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod č. 3 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov
Prizvaná Mgr. Alena Šuranová z Odboru financií Ú KSK informovala prítomných o počte došlých
žiadostí, ktoré mali členovia komisie zverejnené na web stránke KSK aj so stanoviskami
príslušného odboru t.j. OKaCR Ú KSK.
Diskusia:
1. Návrh podporiť zo strany kultúrnej komisie poskytnutie finančnej podpory na opravu
havarijného stavu organu v obci Slivník, ktorého žiadateľom je Rímskokatolícka farnosť sv.
Jozefa, Slivník. Žiadosť je v prílohe predkladaného materiálu pridelená na rokovanie
Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky.
2. Návrh na záchranu (opravu) organu, ktorému pravdepodobne hrozí poškodenie, uloženého
v depozitári v Šaci (Východoslovenské múzeum).
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Uvedené návrhy boli so súhlasom členov komisie preložené na diskusiu a prerokovanie do bodu č.6
Rôzne.
Uznesenie č. 30/2018:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu na uznesenie a odporúča poskytnúť dotáciu v max. finančnej výške 3 400,- Eur pre
žiadateľov:
1
2
3
4
5

Žiadateľ
Csemadok - Základná organizácia Kapušianske Kľačany,
Kapušianske Kľačany 15, 079 01 Kapušianske Kľačany

Projekt
Daloló Ung-Vidék
Oprava zrútenej strechy na národnej kultúrnej pamiatke
- Ľudový dom

Obec Ardovo, Ardovo 34, 049 55 Ardovo
Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50,
053 11 Smižany
Dedinská Folklórna skupina VINICA, o.z. Myslavská 159,
040 16 Košice
CHARISMA PRODUCTION s.r.o., Trieda KVP 1,
040 23 Košice

Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0

"SMIŽANY pamätná kniha", vydanie publikácie
ARTS AND CULTURE FROM HE HEART OF
EUROPE
Igor Kucer Emotion Group - Andy Warhol - piesne
mojej matky Júlie

Zdržal sa: 0

Bod č. 4 Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK – rozvojové plány (bod z plánu
úloh komisie na 2. polrok 2018)
Prizvaný PhDr. Gabriel Viszlay z Odboru kultúry a cestovného ruchu Ú KSK informoval v úvode
o múzeách a galériách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK o ich poslaní, o zbierkových fondoch,
o plánovaných projektoch na nové expozície, o potrebe aplikácie kultúrnych produktov
a o sprístupňovaní múzeí a galérií formou inovatívnych prvkov a zavádzania moderných technológií
napr. digitalizácia a pod. Následne informoval o súčasnom stave, problematikách, potrebách
a rozvojových plánoch do budúcnosti jednotlivo pri každom kultúrnom zariadení –
Východoslovenské múzeum v Košiciach, Zemplínske múzeum v Michalovciach, Banícke múzeum
v Rožňave, Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, Múzeum Spiša v Spišskej
Novej vsi, Východoslovenská galéria v Košiciach a Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi.
Diskusia:
Ing. František Ténai pripomenul, že Východoslovenské múzeum v Košiciach dostalo prestížne
ocenenie „Múzeum roka 2017“.
Ing. Igor Petrik sa informoval ohľadom Baníckeho múzea v Gelnici, ktoré nepatrí do
zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Na túto otázku odpovedala PhDr. Jana Knežová, PhD., že sa tým
OKaCR zaoberá, bol oslovený pán primátor Gelnice ohľadom pracovného stretnutia a je to v štádiu
riešenia.
P. György Hogya uviedol, že v Kráľovskom Chlmci v rámci Kultúrneho centra Medzibodrožia
a Použia (KCMaP) sa tiež nachádza muzeálna expozícia a zaujímal sa, aké sú podmienky na
zaradenie do siete múzeí a registrácie inštitúcie ako múzea. Túto otázku zodpovedal PhDr. Gabriel
Viszlay s tým, že je potrebné splniť niekoľko podmienok, ako napr. presná profilácia múzea,
dostatočne veľký zbierkový fond so zbierkovými predmetmi, kvalita zbierkových predmetov a pod.
Informoval sa tiež o situácii týkajúcej sa dočasného presťahovania Kultúrneho centra KCMaP
z dôvodu rekonštrukcie v rámci posúdenia otázky: prečo nevyužiť možnosti vlastných priestorov a
ísť do komerčných priestorov za nájom.
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PhDr. Jana Knežová, PhD. uviedla, že OKaCR sa presťahovaním KCMaP zaoberá, je to v riešení a
hľadajú sa možnosti pre výber priestorov, ktoré by kapacitne i funkčne boli vyhovujúce zároveň
s čo najnižším finančným zaťažením. V tejto veci je plánovaná pracovná cesta.
P. František Balún sa informoval o problémoch v Kaštieli Markušovce a Letohrádku Dardanely,
ktoré sú v správe Múzea Spiša - konkrétne čo je s klávesovými nástrojmi a ich obnovou, nakoľko
kaštieľ bol vždy ponímaný ako „výkladná skriňa Spiša“. Navrhol, že z hľadiska KSK je potrebné
zvážiť, či sa budú skôr podporovať iné projekty, alebo či nie je vhodné podporovať intenzívnejšie
vlastné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (tzv. „vlastné deti“).
PhDr. Gabriel Viszlay spoločne s PhDr. Janou Knežovou, PhD. informovali, že situácia
v Markušovciach sa musí riešiť etapovo, bol identifikovaný problém so zatekaním strechy
a statikou, problém je s hospodárskou budovou, následne sa budú riešiť aj klávesové nástroje.
V diskusii p. František Balún pokračoval otázkou, aký výskum sa robil v Múzeu a Kultúrnom
centre Južného Zemplína po odchode bývalého riaditeľa múzea a po spojení kultúrneho centra
s múzeom.
PhDr. Gabriel Viszlay informoval, že po odchode bývalého riaditeľa múzea došlo aj k zmene
odborného tímu. Je tam vytvorený nový perspektívny kolektív odborníkov, ktorí sa začali zaoberať
výskumom šľachtických rodov v oblasti južného Zemplína a už je možné vidieť prvé výsledky.
V septembri bola otvorená nová expozícia „Klenotnica“ rodiny Štefana Dobóa. Zároveň uviedol, že
táto téma týkajúca sa výskumu je na dlhšiu odbornú debatu, ktorá sa môže prediskutovať na
osobitnom spoločnom stretnutí.
Uznesenie č. 31/2018:
Kultúrna komisia
berie na vedomie informáciu o rozvojových plánoch múzeí a galérií
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 5 Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva
Prizvaní: JUDr. Boris Bilčák – riaditeľ kancelárie predsedu KSK a Mária Rogozinská – referent
agendy komisií kancelárie predsedu KSK. Prítomným členom boli poskytnuté informácie a dôvody
týkajúce sa návrhu predloženej zmeny odmeňovania pre poslancov Z KSK. Jedným z dôvodov je aj
to, že KSK je v tejto oblasti na poslednom mieste medzi krajmi, čo sa týka výšky odmien pre
poslancov Z KSK. Vysvetlil aj podmienky týkajúce sa odmeňovania neposlancov.
Diskusia:
Ing. Jozef Želinský sa informoval, či nie je možné cestovné riešiť spolu s odmenami, čo mu bolo
objasnené v reakcii JUDr. Bilčáka.
Uznesenie č. 32/2018:
Kultúrna komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť podľa
predloženého návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Bod č. 6 Rôzne
1. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí.
PhDr. Jana Knežová, PhD. informovala o stave plnenia uznesenia č. 27/2018 :
„Kultúrna komisia žiada riaditeľa Úradu KSK o vykonanie prieskumu a neformálneho auditu
ohľadom stavu zabezpečenia bezbariérovosti v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK do 31.12.2018 v zmysle vyššie uvedeného návrhu“, prijatého na rokovaní komisie
dňa 7.8.2018. Návrh na audit bol predložený a odkonzultovaný s riaditeľom Úradu KSK, Ing.
Ďorkom a je v štádiu riešenia.
2. Oprava havarijného stavu organu v obci Slivník, ktorého žiadateľom je Rímskokatolícka
farnosť sv. Jozefa, Slivník
Diskusia:
K uvedenému bodu prebiehala dlhšia diskusia, týkala sa:
- hodnotenia žiadosti, vyjadrenia, že ide o malú obec, a nie o národnú kultúrnu pamiatku
/NKP/ (Mgr. art. Ľubica Blaškovičová, Ing. Igor Petrík),
- zohľadnenia žiadosti z kultúrneho a historického hľadiska, návrh na poskytnutie dotácie
(p.František Balún)
- prierezovosti danej veci medzi kultúrnou komisiu a komisiou pre cirkevné a spoločenské
otázky. Stanovisko predložilo OKaCR len z kultúrneho hľadiska, dominantné bolo, či sa
jedná o kultúrnu pamiatku (nie je v zozname NKP), no žiadosť bola prerokovávaná
v komisii pre cirkevné a spoločenské otázky. Je potrebné na organ prihliadať ako na
historický predmet a na jeho budúcu kultúrnu hodnotu, nie kde sa nachádza a kto je
vlastníkom, rovnako tak treba podporovať aj malé obce a zvažovať všetky podmienky pri
hodnotení žiadostí a pod. (Mgr. art. Ľubica Blaškovičová, Ing. Igor Petrík)
- predmetný problém má vecnú i procesnú stránku, obmedzené finančné zdroje sú limitom
pri určovaní priorít (napr. či ide o lokálny alebo regionálny rozmer a pod.), kritériá sú dané
vo VZN. Avšak aj bez zmeny aktuálne platného VZN bude predložený návrh na nový
formulár žiadostí a prepracovanejšie kriteriálne hodnotenie. Iná je procesná stránka, keď
v rámci aktuálne platných predpisov má odporúčací charakter s konečnou platnosťou
Finančná komisia Z KSK, pričom naďalej pretrváva snaha zmeniť dotačný systém (PhDr.
Jana Knežová, PhD.)
- návrh na uznesenie o podporu poskytnutia dotácie pre opravu organu zo strany členov
kultúrnej komisie (František Balún, Mgr. art. Ľubica Blaškovičová, Ing. Igor, Petrík)
Uznesenie č. 33/2018:
Kultúrna komisia odporúča podporiť a poskytnúť finančnú dotáciu pre projekt oprava havarijného
stavu orgánu v obci Slivník, ktorého žiadateľom je Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Slivník.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0

Zdržal sa: 0

3. Historický organ umiestnený v depozitári v Šaci
František Balún navrhol opravu historického organu pravdepodobne napadnutého červotočom
umiestneného v depozitári v Šaci, ktorého správcom je Východoslovenské múzeum Košice.
Odporučil tiež jeho umiestnenie v nejakom inom zariadení. PhDr. Gabriel Viszlay sa vyjadril, že
OKaCR sa bude návrhom zaoberať, potrebuje však zistiť o aký organ sa jedná, v akom je stave, či
je možnosť renovácie, vyčísliť finančnú výšku na renováciu a opravu.
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Uznesenie č. 34/2018:
Kultúrna komisia žiada Odbor kultúry a cestovného ruchu Ú KSK o predloženie informácie
týkajúcej sa možnosti záchrany historického organu umiestnenom v depozitári Šaca v správe
Východoslovenského múzea Košice na najbližšie rokovanie Kultúrnej komisie Z KSK.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0

Zdržal sa: 0

4. Názov kultúrnej komisie a názvy kultúrnych organizácií.
Mgr. Miloslav Janáč položil otázku, či je názov „Kultúrna komisia Zastupiteľstva KSK“ vhodný, či
iné komisie nie sú „kultúrne“ a dal na zvážene, či by názov nemal znieť skôr „Komisia kultúry
Z KSK“. Otvoril tiež názvy niektorých kultúrnych organizácií ako osvetové strediská, či to nie sú
zastaralé názvy, vzbudzujúce nie celkom šťastné asociácie a dal podnet na zváženie zmeny názvov.
P. František Balún uviedol, že osveta sa v súčasnosti spomína všade, je potrebná, a že je možno
odvodená od pojmu „osvietenie“, Upozornil, že zmena názvu je veľmi citlivá téma a on ju
nepodporuje. V ďalšej diskusii (Ing. Igor Petrík, PhDr. Jana Knežová, PhD.) bolo zmienené
o legislatíve, tlaku na národnú úroveň a možných iniciatívach z úrovne regionálnej samosprávy.
5. Bolo avízované pozvanie zo strany PhDr. Jána Volného, PhD. na najbližšie možné
výjazdové zasadnutie do Spišskej Novej Vsi.
6. Požiadavka na mutáciu web stránky KSK v maďarskom jazyku (Ing. Jozef Želinský) bola
konzultovaná a predložená Ing. Róbertovi Packaňovi – vedúcemu marketingového
oddelenia Ú KSK na riešenie.
7. Termín ďalšieho rokovania kultúrnej komisie: boli navrhnuté 2 termíny: 20. 11.2018 o 10,00
hod. prípadne 27. 11. 2018.
8. Prebehla gratulácia p. Františkovi Balúnovi pri príležitosti životného jubilea.
9. Ing. Igor Petrík predniesol pozvanie na podujatie Margecianske fajnoty a upozornil, že
pozvánka bola poslaná aj e-mailom.
Bod č. 7 Záver
V závere sa podpredseda Kultúrnej komisie Z KSK Juraj Nagy poďakoval všetkým prítomným za
účasť a ukončil rokovanie. Po ukončení rokovania komisie nasledovala komentovaná prehliadka
priestorov Domu tradičnej ľudovej kultúry Gemerského osvetového strediska v Rožňave.
Zapísala: Silvia Fortunová, Jana Knežová

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

......................................................
Juraj Nagy
podpredseda komisie
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