Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice: 09. 04. 2019
Číslo:
2664/2019/OKaCR/14043
Vybavuje: PhDr. Jana Knežová, PhD.
E-mail: jana.knezova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 271
ZÁPISNICA
zo 7. rokovania Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 09. 04. 2019 v budove Košického samosprávneho kraja,
Námestie Maratónu mieru 1, Košice

NÁVRH PROGRAMU:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia komisie
2. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
3. Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2018
4. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019
5. 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
6. 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
7. Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
8. Návrh VZN o zriadení školského internátu a školskej jedálne ako súčastí Hotelovej akadémie,
Južná trieda 10, Košice
9. Úprava nájomných vzťahov s BONA FIDE, o. z.
10. Podmienky pre skvalitňovanie činnosti divadiel v regióne – úloha z plánu úloh komisie na 1.
polrok 2019
11. Rôzne
12. Záver
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Rokovanie viedol predseda Kultúrnej komisie Z KSK (ďalej len „kultúrnej komisie“ a „komisie“).
Komisia bola uznášaniaschopná, prítomní podľa prezenčnej listiny.
Predseda informoval o zmene programu, keďže bol stiahnutý materiál z rokovania Zastupiteľstva
a zároveň aj z programu kultúrnej komisie bod č. 8: “Návrh VZN KSK o podmienkach
poskytovania finančných príspevkov na prevádzku poskytovateľom sociálnej služby a na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“.
Predseda informoval, že body programu budú prerokované v poradí, v akom budú prítomní
spracovatelia a prizvaní hostia. Predseda dal členom komisie hlasovať za predložený návrh
programu rokovania vrátane navrhovanej zmeny.
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Uznesenie č. 6/2019:
Kultúrna komisia schvaľuje program 7. rokovania komisie vrátane navrhovanej zmeny.
Hlasovanie č.1:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 2 Informácia o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Predseda komisie informoval, že uznesenia na 6. rokovaní kultúrnej komisie sa týkali iba
prerokovaných materiálov do Zastupiteľstva KSK v mesiaci február 2019 a žiadne iné uznesenia
neboli prijímané komisiou.
PhDr. Jana Knežová, tajomníčka komisie, informovala, že vzniknuté dve požiadavky na
predchádzajúcom rokovaní komisie týkajúce sa nahrávania komisií boli riešené na pracovnom
rokovaní predsedov komisií, zatiaľ bezpredmetné.
Z dôvodu prítomnosti hostí k bodu 9., navrhol, aby tento bol zaradený ako bod 3. a následne by
ostatné body išli v poradí podľa pozvánky.
Bod č. 3 Úprava nájomných vzťahov s BONA FIDE, o. z.
Prítomní prizvaní hostia:
JUDr. Boris Bilčak – riaditeľ kancelárie predsedu KSK, Ing. Darina Šebeňová – vedúca odboru
správy majetku ÚKSK a zástupcovia občianskeho združenia BONA FIDE: Katarina Živanović
a Zuzana Psotková.
JUDr. Boris Bilčak informoval o predkladanom materiáli, ktorý sa týka Tabačky Kulturfabrik,
konkrétne o dôvodoch úpravy nájmu s BONA FIDE, o.z., o navrhnutých opatreniach zo strany
ÚKSK aj o rokovaniach s občianskym združením, ktoré tomu predchádzali. Jedným z opatrení je aj
nový splátkový kalendár pre BONA FIDE o.z., za účelom postupného splácania dlhu tohto subjektu
za nájomné a za úhrady za služby spojené s nájmom, ktorý sa už plní. Ďalším je otvorenie nájomnej
zmluvy a rokovania o jej prehodnotení v problémových oblastiach, prenájom javiskovej techniky
ako aj členstvo zástupcu KSK v správnej rade OZ.
K uvedenému bodu prebiehala dlhá diskusia s námietkami a podnetmi, ktoré sa týkali rôznych
oblastí.
Sumár hlavných podnetov a výhrad hlavného kontrolóra, Ing Ľubomíra Hudáka:
 Nezarátaná amortizácia v návrhu (predmet započítania) - pri vypracovaní posudku
prevedených rekonštrukčných prác na budove Tabačky Kulturfabrik spred 2 rokov sa
vychádzalo z cien platných ku dňu rekonštrukcie.
 Je potrebné zodpovedať otázku, prečo odkupovať majetok rekonštrukcie v súčasnosti a nie
vysporiadať sa až po ukončení nájomnej zmluvy. Opýtal sa aj, prečo sa teraz rieši zmena,
keď BONA FIDE o.z. súhlasilo s podmienkami, ktoré boli nastavené v nájomnej zmluve.
 BONA FIDE o.z. ako nájomca bol v čase uzatvárania nájomnej zmluvy (r.2012) podporený
zo strany KSK tým, že z dôvodov hodných osobitného zreteľa bola výška nájmu stanovená
na 10€ za m2, a to za celý prenajímaný priestor. Časť priestorov však BONA FIDE o.z.
užíva komerčným spôsobom, a to tak, že prenajíma ďalším subjektom, resp. samostatne
prevádzkuje takúto činnosť. Uviedol, že je potrebné sa pozrieť ako takéto situácie rieši
napríklad mesto.
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 Zaujímal sa, kam smerujú príjmy a výnosy z komerčnej činnosti bar, bistro, ďalšie
prenájmy, vstupné z podujatí a pod.
 Hlavný kontrolór sa informoval o konkrétnych sumách, ktoré boli uvedené v materiáli
a ktoré sú vykazované ako príjmy, prečo vznikol dlh, ako boli riešené predchádzajúce
splátkové kalendáre, ako boli vyúčtované úroky, aké kontroly tam boli robené a pod.
K týmto otázkam hlavného kontrolóra vystúpili viacerí členovia i prizvaní hostia.
Za BONA FIDE o.z.: Zuzana Psotková a Katarina Živnović, ktoré odpovedali k jednotlivým
výhradám ÚHK, informovali aj dôvodoch prečo žiadajú prehodnotiť nájomný vzťah,
o predpokladanej ďalšej dlhodobejšej spolupráce s KSK, o prínose ich činnosti v kultúre. Uviedli
že dôvodom na prehodnotenie nájomného vzťahu je, že v čase uzatvárania nájomnej zmluvy nebolo
možné do detailov predpokladať vývoj činnosti v priestoroch Tabačky a nájomca nevedel, čo môže
očakávať od vtedy prázdnej budovy. V súčasnosti, keď v týchto priestoroch prebehne niekoľko 100
kultúrnych akcií ročne, je potrebné a žiaduce podmienky prehodnotiť.
Čo sa týka finančných náležitostí odporučili, že na Finančnú komisiu ZKSK bude potrebné prizvať
aj ekonóma, ktorý pripravoval finančné podklady. Vyjadrili názor, že sú otvorení predložiť všetky
požadované a potrebné podklady. Upresnili tiež, že bistro prevádzkuje tretia osoba, na základe
zmluvy s BONA FIDE o.z.. Bar prevádzkuje BONA FIDE o.z., pričom príjmy z tejto komerčnej
činnosti, sú použité na ďalší rozvoj a činnosť občianskeho združenia. Čo sa týka prenájmov,
BONA FIDE o.z. prenajíma časť priestorov tretím subjektom, na čo má oprávnenie podľa nájomnej
zmluvy. Ďalej informovali o iných zdrojoch podpory ako napr. FPU, o stave budovy, spomenuli
zvyšujúce sa ceny elektriny, investíciách, o počte uskutočňovaných podujatí i druhu podujatí.
Zároveň poukázali, že Kino Úsmev a Creative Industry sú v nájme od mesta za 1€.
Hlavný kontrolór predniesol návrh, že by BONA FIDE o.z. bolo kontrolovateľné aj zo strany
hlavného kontrolóra, čo by BONA FIDE o.z. mohlo formálne vyriešiť napr. zmenou stanov,
no vyjadril sa, že mu nie sú jasné všetky záležitosti, vzťahy a pod. Vyjadril sa tiež, že by sa mohlo
zvážiť prenajatie na kultúrne účely za 1 euro a na komerčné účely na nájmy obvyklé pre
komerčných nájmoch v meste a pod. Uviedol podmienku 3/5 väčšiny pri hlasovaní v zastupiteľstve.
Na toto zareagoval JUDr. Bilčak tým, že hlavný kontrolór bol taktiež aj v inej komisii,
kde napríklad taký názor nebol prezentovaný a vyjadril sa, že snahou je nájsť riešenie vzniknutého
stavu. Čo sa týka posudku v rámci započítania investícií, ten sa môže vyhotoviť aj nový.
Po právnej stránke by bol nájom za 1€ najľahším riešením, nerieši to však doterajšie finančné
otázky – dlh na nájomnom a službách a pod.
P. Balún, ktorý spomenul aj činnosť občianskeho združenia v minulosti v MČ Opátske, opakovanie
uvedených záležitosti dlhov a pod., či nie je možné aby ÚKSK prenajímal priestory iným
nájomcom priamo a aby nebolo prenajímateľom občianske združenie.
Ing. Petrik súhlasil s vyjadrením hlavného kontrolóra o 3/5 hlasovaní vo všetkých bodoch,
o možnosti prenajatia priestorov za 1€, odporučil hľadať aj iný spôsob riešenia, otvoril otázku
odpisovania majetku v kontexte započítavania investícií (aby sa neplatilo to, čo je v odpisoch),
zohľadnenie súčasnej nie nadobúdacej ceny a pod.
Ing. Ténai a Mgr. Javorský položili otázku, či chce KSK Tabačke Kulturfabrik pomôcť, alebo
zrušiť. Popísali prínos činnosti tohto subjektu pre kultúru. Vyzvali BONA FIDE o.z. k väčšej
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otvorenosti a transparentnosti. Ing. Ténai pripomenul, že každý subjekt keď začína, by mal mať
spracovaný nejaký biznis plán a ten je dôležitý aj pre ďalšie ekonomické posúdenie stavu.
P. Potocký reagoval v diskusii otázkou, čo nastalo, že vznikol dlh a sú problémy s úhradami.
Predseda komisie uviedol, že diskusia sa týka viac finančných vecí a nie kultúry a uvedené
námietky patria v tejto fáze už skôr na rokovanie finančnej komisie, nakoľko diskusia sa týka
v 90% financií. Spýtal sa , či má niekto návrh na zmenu uznesenia. Nikto z prítomných žiaden iný
návrh nepredložil a tak ukončil diskusiu a dal hlasovať za uznesenie uvedené v predkladanom
materiáli.
Návrh:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 16
Za: 5
Proti: 1
Zdržal sa: 10
Návrh nebol prijatý.
Bod č. 4 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2018
Prizvaný: Dipl.-KfM. Ing. Michal Demo – vedúci odboru financií a Ing. Kvetoslava Lipovská –
vedúca referátu rozpočtu odboru financií
K predkladanému materiálu informoval prítomných vedúci Odboru financií ÚKSK.
Uznesenie č. 7/2019:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať, zobrať na vedomie a schváliť
podľa predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 16
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 5 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019
Prizvaný: Dipl.-KfM. Ing. Michal Demo – vedúci odboru financií a Ing. Kvetoslava Lipovská –
vedúca referátu rozpočtu odboru financií
K úprave rozpočtu informoval vedúci Odboru financií ÚKSK.
Uznesenie č. 8/2019:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 16
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 6 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
Prizvaný: Dipl.-KfM. Ing. Michal Demo – vedúci odboru financií a Mgr. Alena Šuranová –
referentka pre poskytovanie dotácií z odboru financií
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Vedúci Odboru financií ÚKSK informoval, že došlo k aktualizácii materiálu, ktorý členovia
komisie dostali. Informoval o počte došlých žiadostí na Úrad KSK- celkom 55 žiadostí, o celkovej
požadovanej výške dotácií i o schválenej finančnej čiastke 200 tis. Eur tzv. balíka určeného na
dotácie nad 3300 Eur schválenej Zastupiteľstvom KSK.
PhDr. Jana Knežová, PhD. – vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu ÚKSK informovala, že
odbor mal z toho spolu na posúdení 45 žiadostí nad 3300 Eur. Informovala o zmene systému
posudzovania žiadostí. Odbor kultúry a cestovného ruchu posudzuje široké spektrum žiadostí
z oblasti kultúry, cestovného ruchu, cirkvi a ekumény, pričom v žiadostiach nad 3 300 eur ide
najmä o podujatia alebo investičné aktivity. Na odbore boli vytvorené interné preferenčné kritériá
v zmysle VZN a tie boli uplatňované pri posudzovaní udelenia alebo neudelenia výnimky ako aj pri
žiadostiach, kde o výnimku nešlo. Čo sa týka podujatí, každé bolo zaradené podľa hlavného prínosu
pre KSK a to v oblasti regionálna kultúrna identita, kultúrny turizmus, reprezentácia a iné
prierezové záležitosti. Pripomenula, že stanoviská odborov majú odporúčací charakter, že odbor
kultúry a cestovného ruchu zohľadňuje obmedzenú výšku prostriedkov ako aj proporcionálne
regionálne rozloženie.
Diskusia:
J. Kopasz – navrhoval, či nie je možné opäť podporiť podujatie Gombasecké kultúrne slávnosti aj
v r. 2019.
Predseda komisie a PhDr. Knežová informovali, že v r. 2018 boli Gombasecké slávnosti podporené
len z dôvodu, že išlo o 60. ročník.
P. Balún uviedol, že je za podporu Gombaseckých slávností a či nie je možné dohodnúť sa
s organizátormi podujatia na zlepšení kvality. Zároveň navrhol pozmeňujúci návrh na uznesenie a to
zmeniť výšku odporúčaných finančných dotácií u žiadateľov uvedených v prílohe č. 1
predkladaného materiálu takto: p.č. 1 na finančnú čiastku 4000,€; p.č. 2 na finančnú čiastku 4000,€, p.č. 4 na finančnú čiastku 3500,-€, p.č. 7 na finančnú čiastku 3500,-€ a p.č. 9 na finančnú čiastku
3500,- € a podporiť Gombasecké kultúrne slávnosti finančnou čiastkou 3500,-€. Podporu podujatia
odporučil aj Mgr. Simon.
Predseda komisie dal hlasovať za daný pozmeňujúci návrh.
Uznesenie č. 9/2019:
Komisia navrhuje zmenu odporúčaných finančných dotácií u žiadateľov uvedených v prílohe č. 1
predkladaného materiálu takto: p.č. 1 na finančnú čiastku 4000,€; p.č. 2 na finančnú čiastku 4000,€, p.č. 4 na finančnú čiastku 3500,-€, p.č. 7 na finančnú čiastku 3500,-€ a p.č. 9 na finančnú čiastku
3500,- € a podporiť Gombasecké kultúrne slávnosti finančnou čiastkou 3500,€.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 14
Za: 9
Proti: 1
Zdržal sa: 4
Následne dal predseda komisie hlasovať za celkový predkladaný materiál:
Uznesenie č. 10/2019:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu vrátane schválených zmien.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ing. Petrik navrhol aktualizovať aktuálne platné VZN o poskytovaní dotácií v časti termínu
predkladania žiadostí, možného alokovania finančných prostriedkov pre jednotlivé komisie
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a ujasnenia vzťahu medzi rozhodovaním vecne príslušných a finančnej komisie (aby nedochádzalo
k tomu že finančná komisia zmení výšku navrhnutých dotácii, ktoré boli navrhnuté a odsúhlasené
vo vecne príslušných komisiách). K návrhu sa pripojili aj Ing. Želinský a p. Potocký a niektorí ďalší
členovia komisie. PhDr. Knežová uviedla, že alokácia financií na komisie v kontexte návrhu by
mala byť s ohľadom na priority rozvoja kraja, aktualizácia bude vyžadovať hlbší zásah do znenia
VZN.
Uznesenie č. 11/2019:
Kultúrna komisia Z KSK žiada Úrad KSK o vypracovanie návrhu aktualizácie Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov v nasledujúcich bodoch:
1. Zmena dvoch termínov predkladania žiadostí nad 3 300 Eur na jeden termín predkladania
žiadostí.
2. Určenie finančných alokácií pre jednotlivé komisie pri rokovaní o žiadostiach nad 3 300 Eur,
o ktorých by rozhodovali vecne príslušné komisie.
3. Úprava vzťahu vo veci konečného rozhodovania medzi vecne príslušnými komisiami a finančnej
komisie v zmysle bodu 2.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod č. 7 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
Prizvaný: Dipl.-KfM. Ing. Michal Demo – vedúci odboru financií a Mgr. Alena Šuranová –
referentka pre poskytovanie dotácií z odboru financií.
Diskusia:
Ing.. Želinský navrhol podporiť žiadateľa Obec Leles na projekt „Rodinný festival“ finančnou
výškou
3 350,-€.
Predseda komisie dal hlasovať za predložený návrh.
Uznesenie č. 12/2019:
Komisia odporúča podporiť žiadateľa Obec Leles na projekt Rodinný festival finančnou dotáciou
vo výške 3 350,-€.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne dal predseda komisie hlasovať za celkový predkladaný materiál:
Uznesenie č. 13/2019:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu vrátane schválenej zmeny.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Bod č. 8 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Prizvaný: Dipl.-KfM. Ing. Michal Demo – vedúci odboru financií a Mgr. Alena Šuranová –
referentka pre poskytovanie dotácií z odboru financií
Uznesenie č. 14/2019:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie podľa
predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 9 Návrh VZN o zriadení školského internátu a školskej jedálne ako súčastí Hotelovej
akadémie, Južná trieda 10, Košice
Prizvaná: MVDr. Katarína Franková referentka pre správu škôl a školských zariadení z odboru
školstva informovala prítomných o predkladanom materiáli.
Uznesenie č. 15/2019:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 11:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 10 Podmienky pre skvalitňovanie činnosti divadiel v regióne – úloha z plánu úloh
komisie na 1. polrok 2019
PhDr. Jana Knežová, PhD. informovala o 4 divadlách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,
z toho sú 2 rozpočtové a 2 príspevkové organizácie. Stručne zhodnotila silné stránky, úspechy
i problémy jednotlivých divadiel. Ocenila dobre fungujúce Bábkové divadlo v Košiciach (300
predstavení ročne, cca 27 tisíc divákov v roku 2018, 60.výročie v roku 2019), rovnako tak kvalitu
Divadla Thália Színház Košice (najsevernejšie národnostné divadlo v maďarskom jazyku, cca 60%
predstavení hrá mimo regiónu, 50. výročie v roku 2019). Divadlo Romathan je národnostné divadlo
pre rómsku národnostnú menšinu a aktuálne sídli v budove na Štefánikovej ul., ktorá je
v havarijnom stave, čím sa znižuje aj kvalita predstavení. Problém s nevyhovujúcimi priestormi má
aj veľmi dobre fungujúce Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi. Kde je potrebné obnoviť rokovania
s mestom. Informovala aj o tom že MKSR malo koncom roka 2018 zámer prevziať národnostné
divadla do pôsobnosti ministerstva, avšak pravidlá, ktoré pre tento prechod nastavilo vôbec
negarantovali lepšie podmienky pre tieto divadlá. Uviedla tiež, že je celkovo problém
s objektivizáciou nákladov na premiéry.
Diskusia:
P. Balún uviedol, že projekt spolufinancovania zo strany VÚC pre divadlá, ktoré hrajú v iných
krajoch bol niekedy navrhnutý, avšak neúspešne. Uviedol, že čo sa týka Romathanu v týchto
podmienkach nie je možné podávať umelecké výkony. Informoval sa, kde sa uvažuje
s presťahovaním divadla Romathan.
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PhDr. Knežová uviedla, že bolo niekoľko alternatív, ale aktuálne sa uvažuje nad priestormi na ul.
Továrenská, kde by mohol byť tzv. Rómsky dom – Romano kher.
Ing. Ténai uviedol, že čo sa týka možnosti prechodu národnostných divadiel pod Ministerstvo
kultúry SR (MK SR), bol by problém s garantovanými financiami a rozpočtom zo strany MKSR.
Zároveň pochválil činnosť všetkých divadiel, ocenil prácu riaditeľov, že v nie celkom priaznivých
podmienkach dokážu garantovať kvalitu a rozvíjať divadlá.
Uznesenie č. 16/2019:
Kultúrna komisia berie na vedomie informáciu o podmienkach pre skvalitňovanie činnosti divadiel
v regióne.
Hlasovanie č. 12:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 11 Rôzne
Termín kultúrnej komisie Zastupiteľstva KSK bol navrhnutý na 28. 5. 2019.
Ing. Želinský navrhol, že po spoločnej dohode s riaditeľkou Kultúrneho centra Medzibodrožia
a Použia v Kráľovskom Chlmci, by rád pozval členov na výjazdové rokovanie komisie do
Kráľovského Chlmca. Predseda komisie sa poďakoval za pozvanie s tým, že sa môžu na budúcom
rokovaní dohodnúť s členmi komisie aj na výjazdovom rokovaní.
Bod č. 12 Záver
Predseda komisie sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.
Zapísala: Silvia Fortunová, Jana Knežová

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

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