Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice: 29. 05. 2019
Číslo:
2664/2019/OKaCR/19744
Vybavuje: PhDr. Jana Knežová, PhD.
E-mail: jana.knezova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 271
ZÁPISNICA
z 8. rokovania Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 28. 05. 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. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja na základe požiadavky zastupiteľstva zo 7. zasadnutia konaného dňa 27.
augusta 2018
4. 2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019
5. Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 € v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
6. Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 13/2016 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
7. Správa o činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja za rok 2018
8. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II.
polrok 2019
9. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2019
10. Možnosti pre rozvoj kreatívneho priemyslu 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. Ospravedlnení z rokovania
komisie boli 7 členovia.
Informácia o zmene v navrhovanom programe:
Predseda uviedol, že z rokovania Zastupiteľstva KSK a zároveň aj z programu kultúrnej komisie
boli stiahnuté dva body:
 2. úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019 (ako bod programu č. 4
uvedený v pozvánke)
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 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 € v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov (ako bod
programu č. 5 uvedený v pozvánke)
Zároveň informoval, že došlo k doplneniu bodu programu o materiál „Úprava nájomných vzťahov
s BONA FIDE, o.z.“, ktorý navrhol prerokovať v poradí ako bod č. 8.
Následne dal predseda členom komisie hlasovať za predložený návrh programu rokovania vrátane
navrhovaných zmien.
Uznesenie č. 17/2019:
Kultúrna komisia schvaľuje program 8. rokovania komisie vrátane navrhnutých zmien.
Hlasovanie č.1:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 2 Informácia o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
PhDr. Jana Knežová, PhD., tajomníčka komisie, informovala o týchto plneniach:
Historický organ umiestnený v depozitári v Šaci:
Odbor kultúry a cestovného ruchu ÚKSK (ďalej len OKaCR ÚKSK) má posudok od organára,
avšak bolo vyžiadané ešte prepracovanie a doplnenie posudku o možnosti využitia organu. Organár
Radomír Mašlár bol na obhliadke organa (Organ od majstra Jozefa Kolbaya z roku 1858 – organár
zo Spišského Podhradia) v depozitári VsM v Šaci. Odborník skonštatoval, že organ by bolo po
nevyhnutnej generálnej oprave a nahradení chýbajúcich súčastí možné inštalovať do iného objektu.
Vzhľadom na finančnú náročnosť predpokladaných opráv, OKaCR odborníkovi navrhol, aby svoju
správu o stave organu (odborné zhodnotenie stavu organa uloženého v depozitári VsM v Košiciach
a zároveň návrh ďalšieho postupu a rozpočtu pre expozičné resp. hudobné využitie kostolného
organa zo dňa 18.2.2019) prepracoval a doplnil o cenovú kalkuláciu pre jeho umiestnenie do
expozície klávesových hudobných nástrojov do Letohrádku Dardanely v Markušovciach. Organ by
svojim charakterom bol vhodnou súčasťou expozície. S takýmto riešením predbežne súhlasili aj
Východoslovenské múzeum a Múzeum Spiša.
Diskusia:
František Balún sa informoval, či je v posudku doložená aj predošlá technická dokumentácia s
posudkom organara p. Mašlára ešte pred umiestnením do depozitára v Šaci a zároveň navrhuje, aby
sa organ po poskladaní umiestnil na Spiši v Letohrádku Dardanely Markušovciach do expozície
hudobných nástrojov s prípadným možným využitím aj na hudobný prednes.
PhDr. Jana Knežová, PhD. uviedla, že zaslaný posudok obsahuje aj predošlú technickú
dokumentáciu s pôvodným posudkom a možnosť ďalšieho využitia bude prekovaná na komisii po
predložení kalkulácií.
Plnenie uznesenia č. 11/2019 kultúrnej komisie týkajúce sa vypracovania návrhu aktualizácie
Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v
znení neskorších zmien a doplnkov. Uvedený podnet je v riešení na Odbore financií ÚKSK.
Informácie o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí boli členmi komisie zobraté na vedomie.
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Bod č. 3 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja na základe požiadavky zastupiteľstva zo 7. zasadnutia konaného dňa
27. augusta 2018
Prizvaný: Ing. Ľubomír Hudák – hlavný kontrolór ÚHK KSK
Uznesenie č. 18/2019:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie podľa
predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č.2:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod č. 4 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 13/2016 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
Prizvaná: MVDr. Katarína Franková referentka pre správu škôl a školských zariadení z Odboru
školstva ÚKSK informovala o navrhovaných zmenách a dôvodoch, ktoré sú v predkladanom
materiáli.
Uznesenie č. 19/2019:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č.3:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod č. 5 Správa o činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja za rok 2018
Prizvaná: PhDr. Jana Knežová, PhD., vedúca OKaCR ÚKSK, predstavila materiál, dôvody i zámer
jeho vypracovania. Informovala, že predkladaný materiál obsahuje celkové zhodnotenie činnosti
kultúrnych zariadení za r. 2018 na základe predložených výročných správ organizácií i z osobných
odvetvových stretnutí, na ktorých bola zhodnotená doterajšia činnosť a boli prebrané taktiež
plánované aktivity jednotlivých kultúrnych zariadení do budúcna.
Uznesenie č. 20/2019:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie podľa
predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č.4:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod č. 6 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2019
Predseda komisie prečítal členom komisie predložený návrh a otvoril diskusiu.
Uznesenie č. 21/2019:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu na uznesenie.
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Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod č. 7 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2019
Predseda komisie vyzval členov, aby predložil návrhy. Následne prečítal členom komisie návrh
z OKaCR ÚKSK (Koncepcia rozvoja kultúry v KSK 2020-2025 (2030) Master plan, Cezhraničné
projekty a spolupráca, Kultúrno-osvetová činnosť v KSK.) a zároveň dal slovo prítomným členom,
aby sa k danému návrhu vyjadrili, príp. doplnili. Členovia komisie súhlasili s predloženým návrhom
bez pripomienok.
Uznesenie č. 22/2019:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Plán úloh Kultúrnej komisie
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2019 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 8 Úprava nájomných vzťahov s BONA FIDE, o.z.
Prizvaný : JUDr. Boris Bilčak – riaditeľ kancelárie predsedu KSK, Ing. Darina Šebeňová – vedúca
odboru správy majetku ÚKSK
JUDr. Boris Bilčak informoval o predkladanom materiáli, ktorý bol prediskutovaný už aj na
predchádzajúcej komisii a týkal sa úpravy nájomných vzťahov s BONA FIDE, o.z. v priestoroch
Tabačky Kulturfabrik. Uviedol, že na základe výsledkov z ostatných pracovných porád a rokovaní
konzultoval posudok so znalcom, ktorého vyjadrenie dal členom komisie. Zároveň je predložená
dopracovaná analýza rizík ponechania súčasného stavu a navrhovaného riešenia z pohľadu KSK.
Predseda komisie uviedol, že sa týmto krokom zo strany KSK dáva možnosť ďalšieho fungovania
tomuto združeniu, chápe aj podnety p. hlavného kontrolóra ÚHK KSK, ale je potrebné urobiť
v danej záležitosti nejaký rozhodujúci krok a otvoril diskusiu.
Ing Ľubomír Hudák – hlavný kontrolór ÚHK KSK uviedol, že prebehlo veľa diskusií, ale on
zotrváva na svojich pripomienkach. Navrhované riešenie je z jeho pohľadu ekonomicky iracionálne
(napr. odkúpenie záväzkov a pod.), v politickej rovine je to vec
a zodpovednosť
poslancov Zastupiteľstva KSK. Podnety a návrhy zo strany hlavného kontrolóra k nájomným
vzťahom s BONA FIDE, o.z.:
▪ Vyhotoviť znalecký posudok, nie iba odborné stanovisko znalca.
▪ Technické zhodnotenie by malo byť uvedené v zmluve o nájme.
▪ Neznamená, že ak investícia je súčasťou budovy nedochádza k jej znehodnoteniu.
▪ Zásadne nesúhlasí, aby zostalo riešenie v návrhu uvedených cenách.
▪ Dotazoval sa, či zmluva obsahuje to, že môžeme odkúpiť záväzky.
▪ V priestoroch Tabačky Kulturfabrik fungujú 3 organizácie z toho aj s.r.o., pri ktorých sa nevie ako
fungujú finančné toky.
▪ Navrhuje urobiť zo strany KSK rázny krok a merače energií prepísať na združenie BONA FIDE,
o.z..
Vo veci zmeny uznesenia: Komisia dáva odporúčacie stanovisko nie len o kultúre, ale aj
o financiách nakoľko predložený návrh na uznesenie obsahuje ekonomické údaje. Nedá sa oddeliť
kultúrna a finančná časť. Buď sa navrhne iné uznesenie a ak nie, malo by sa hlasovať za uvedené
navrhnuté uznesenia.
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JUDr. Boris Bilčak podotkol, že sa nebráni odbornej diskusii. Je to forma dohody a forma pomoci
medzi KSK a BONA FIDE, o.z.. Posudok znalca nemá význam žiadať znova, pokiaľ má mať taký
istý charakter a stanovisko. Položil otázku, či by takýto krok bol považovaný za hospodárne
nakladanie s finančnými prostriedkami. Predloženým návrhom sa sleduje to, aby sa podmienky
nastavili lepšie, posilnila sa pozícia KSK a činnosť Tabačky mohla pokračovať. Inak hrozí aj riziko,
že sa nájomný vzťah ukončí a Zastupiteľstvo KSK bude rozhodovať ako ďalej. Uviedol tiež, že od
zavedenia splátkového kalendára sa tento dodržiava.
V diskusii sa k danej problematike vyjadrili:
Ing. František Ténai, Mgr. Rastislav Javorský, Ing. Filip Kaľavský, František Balún, Mgr. Miloslav
Janáč s pripomienkami a uvedenými podnetmi:
Prínos Tabačky pre rozvoj kultúry je nespochybniteľný, je však potrebné odlíšiť kultúrnu a finančnú
časť. (Ing. František Ténai).
Boli vyslovené odporúčania, nech sa kultúrna komisia vyjadrí len ku kultúrnej činnosti a finančné
hľadisko presunúť skôr na vyjadrenie finančnej komisie, navrhnúť doplnenie alebo zmenu
uznesenia. Taký charakter činnosti a nezávislej kultúry nerobí ani jedna kultúrna organizácia KSK,
z kultúrneho hľadiska majú dobrý ohlas aj mimo územia KSK a prispievajú k dobrému menu KSK.
Otázka je preto jednoduchá, či chceme BONA FIDE, o.z. pomôcť, alebo ich zrušiť formou
ukončenia nájmu. Mgr. Javorský poznamenal, že absolútne zásadným bodom je diskutovať o tom,
či v prípade odchodu združenia z prenajatých priestorov je pripravená nejaká alternatíva zo strany
KSK na využitie priestorov pre nezávislú kultúrnu činnosť.
Ing. Filip Kaľavský podotkol, že aj iné občianske združenia sa snažia hospodáriť tak, aby boli
v pluse, maximálne na nule a nie v mínuse a pýtať si ešte aj financie to by bolo pre nich hanbou.
Ďalej sa v diskusii riešilo, či je toto združenie nenahraditeľné, sú aj iné subjekty ktoré robia
nezávislú kultúru, prečo a z čoho vznikol dlh, že občianske združenie vzbudzuje pochybnosti a pod.
Ing. Šebeňová sa vyjadrila k uzneseniam, úlohe a možnostiam komisie pri ich prejednávaní.
František Balún navrhol oddeliť Tabačku ako takú a BONA FIDE ako občianske združenie.
Zameranie BONA FIDE. o.z. je nespochybniteľné avšak máme zachovať nezávislú kultúru, ktorej
hospodárenie je veľmi „pofiderné“. Ak by takto hospodárila kultúrna organizácia v pôsobnosti KSK
došlo by k jej zmene na rozpočtovú, ak by to nepomohlo tak by bola zrušená alebo by došlo k jej
zlúčeniu s inou organizáciou. Položil otázku, či KSK chce chrániť toto združenie, alebo chrániť
majetok KSK a kultúrne organizácie v pôsobnosti KSK. Zdá sa, že možno dochádza k tzv.
vydieraniu zo strany združenia voči KSK a k zneužívaniu ústretovosti KSK.
PhDr. Jana Knežová, PhD. sa vyjadrila, že v regióne potrebné vytvárať podmienky pre rôzne typy
kultúrnych služieb, aj pre časť nezriaďovanej alternatívnej kultúry, ktorá sa v Tabačke Kulturfabrik
poskytuje Tento predložený návrh je preventívne opatrenie, ktoré by mohlo prispieť k tomu, aby
bolo možné do doby uplynutia nájmu prijať zodpovedné rozhodnutie a nerobiť unáhlene kroky. V
prípade, že sa veci urovnajú, je možné urobiť čiaru a uvažovať o nastavení lepších
podmienok partnerstva do budúcna. Uviedla, že nepovažuje tento postoj zo strany BONA FIDE o.z.
za vydieranie, ide o možnosť preukázať možnosti ďalšej spolupráce pre poskytovanie služieb
v oblasti nezávislej kultúry.
Mgr. Rastislav Javorský navrhol doplňujúce uznesenie, aby členovia hlasovali za to či chceme
činnosť BONA FIDE, o.z. ponechať alebo nie. On osobne je za to, aby činnosť BONA FIDE, o.z.
bola naďalej umožnená.
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Predseda KSK dal členom komisie hlasovať za doplňujúce uznesenie:
Uznesenie č. 23/2019:
Komisia podporuje zachovanie kultúrnej činnosti BONA FIDE, o.z. v priestoroch Tabačky na
Strojárenskej ulici v Košiciach.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 16
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 7
Návrh na uznesenie č. 1:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený
predloženého návrhu na uznesenie 18 b)1
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 16
Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 14

materiál prerokovať a schváliť v zmysle

Návrh na uznesenie nebol prijatý.
Návrh na uznesenie č.2:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený
predloženého návrhu na uznesenie 18 b)2
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 16
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 12

materiál prerokovať a schváliť v zmysle

Návrh na uznesenie nebol prijatý.
Bod č. 9 Možnosti pre rozvoj kreatívneho priemyslu v regióne – úloha z plánu úloh komisie na
1. polrok 2019
Prizvaní: Ing. Jozef Šuľak z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. a Ing. Melinda
Sasáková z Odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia ÚKSK.
O možnostiach podpory pre Krajské kreatívne centrum v areáli na Strojárenskej ulici v Košiciach,
o súčasnom stave výzvy, o príprave a možných zmenách nastavenia podmienok zo strany
Ministerstva kultúry SR informoval Ing. Jozef Šuľak. KSK má rozpracovaný projekt, avšak
podmienky pre možnosť získania externej podpory sa stále menia. Výzva už mala byť dávno
vyhlásená, posledne avízovaný termín bol máj 2019. V projekte sa uvažovalo s niekoľkými
partnermi (napr. CIKE n.o.) avšak sú informácie že pri novom nastavení výzvy sa zapojí možno aj
mesto Košice. Mnoho vecí je tak ešte stále nevyjasnených, je vôbec otázne, či sa niečo z pôvodných
zámerov podarí pripraviť a zrealizovať.
Uznesenie č. 24/2019:
Kultúrna komisia berie na vedomie informáciu o možnostiach pre rozvoj kreatívneho priemyslu
v regióne.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 12
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Bod č. 11 Rôzne
PhDr. Jana Knežová, PhD. informovala o niektorých vybraných aktivitách OKaCR.
Poslancom KSK bol elektronicky zaslaný zoznam vybraných kultúrnych aktivít na r. 2019 spolu
s možnosťou ohodnotenia kultúrnej akcie formou hodnotiacich hárkov, ktoré pripravil OKaCR
ÚKSK. Hodnotiace hárky mali členovia k dispozícii aj v tlačenej podobe na rokovaní komisie.
Informačný leták prezentujúci múzea a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK s nákladom 1500
ks bol vydaný v slovenskej aj anglickej jazykovej mutácii pri príležitosti MS v ľadovom hokeji
s názvom „Umenie a história“. V KSK sa odštartovali podujatia v súvislosti s rokom 2019 ako
Rokom M.R. Štefánika a pod. Vedúca odboru vyzvala členov komisie, aby v prípade, že majú
záujem aktívne participovať na tvorbe novej koncepcie rozvoja kultúry, nahlásili sa jej po skončení
rokovania a budú zahrnutí do procesu prípravy.
Ing. Jozef Želinský navrhol, aby bolo najbližšie výjazdové rokovanie v Kultúrnom centre
Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci. Členovia komisie súhlasili s výjazdovým
rokovaním kultúrnej komisie. Keď sa upresní termín, budú preverené a zaslané aj možnosti
dopravy, pričom bude potrebné vopred záväzne potvrdiť záujem a účasť.
Mgr. Miloslav Janáč pozval prítomných na otvorenie Baníckeho skanzenu v Gelnici dňa 3.6.2019,
projekt bol podporený zo strany KSK.
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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