Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice: 01. 10. 2019
Číslo:
2664/2019/OKaCR/36582
Vybavuje: PhDr. Jana Knežová, PhD.
E-mail: jana.knezova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 271
ZÁPISNICA
z 10. rokovania Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 01. 10. 2019 v budove Košického samosprávneho kraja,
Námestie Maratónu mieru 1, Košice
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia komisie
2. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
3. 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
4. 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
5. Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020 – 2025 (2030)
6. Rôzne
7. 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 komisie prečítal návrh programu rokovania a dal za tento návrh členom komisie hlasovať.
Uznesenie č. 40/2019:
Kultúrna komisia schvaľuje predložený program 10. rokovania.
Hlasovanie č.1:
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod č. 2 Informácia o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Prizvaná: PhDr. Knežová Jana, PhD – vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu ÚKSK
Z predchádzajúcich zasadnutí nevyplynuli žiadne nesplnené uznesenia.
Predseda komisie navrhol členom vrátiť sa k téme historického organa umiestneného v depozitári
v Šaci, nakoľko na predchádzajúcom rokovaní nebolo rozhodnuté o ďalšom postupe týkajúceho sa
opravy a jeho ďalšieho využitia. Predseda komisie pripomenul základné výstupy zo záverečnej
správy. Oprava nástroja pre múzejné účely je predbežne odhadovaná v sume 29 000 € a na
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koncertné účely v sume 37 000 €. V správe sa tiež uvádza, že organ na základe svojho historického
pôvodu je vhodný pre umiestnenie do expozície klávesových hudobných nástrojov do Letohrádku
Dardanely v Markušovciach.
Diskusia:
V diskusii vystúpili p. Balún aj Ing. Petrik s návrhom aby organ bol opravený už aj na koncertný
účel v uvedenej sume 37 000€, nakoľko rozdiel 8000 € medzi oboma návrhmi nie je až tak veľký
a jedná sa o kultúrne dedičstvo. Navrhli aj umiestnenie organu na Spiš. Zároveň bol daný návrh,
aby bola v rozpočte Úradu KSK na r. 2020 vyčlenená finančná čiastka na danú opravu vo výške
37 000 €.
Predseda komisie dal návrh na uznesenie v tomto znení:
Uznesenie č. 41/2019
Kultúrna komisia žiada Odbor financií Úradu KSK vyčleniť v rozpočte na r. 2020 finančnú čiastku
37 000 € na opravu historického organu umiestneného v depozitári v Šaci za účelom koncertného
využitia.
Hlasovanie č.2:
Prítomní: 23
Za: 23
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod č. 3 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 Úradu KSK informoval ,
že v 1. stanovenom termíne bolo Zastupiteľstvom KSK schválené pridelenie dotácií v zmysle § 5
ods. 11 VZN 24 subjektom v celkovej výške 88 200 €. V 2. stanovenom termíne boli na Úrad KSK
doručené 2 žiadosti o dotáciu nad 3 300 € v zmysle § 5 ods. 11 VZN, požadujúcich celkom
13 854 €. Uviedol, že na prerozdelenie v zmysle § 5 ods. 6 a ods. 11 VZN je k dispozícii celkovo
10 300 € pre všetky oblasti.
Uznesenie č. 42/2019:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 23
Za: 23
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod č. 4 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 Úradu KSK informoval, že v 1.
stanovenom termíne bolo Zastupiteľstvom KSK schválené pridelenie dotácií v zmysle § 5 ods. 6
VZN 16 subjektom v celkovej výške 101 500 €. Do 2. stanoveného termínu 31. 08. 2019 bolo na
Úrad KSK doručených 14 žiadostí o dotáciu nad 3 300 € v zmysle § 5 ods. 6 VZN, požadujúcich
celkom 343 384 €.
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Uznesenie č. 43/2019:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu na uznesenie a dostupných finančných prostriedkov.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 23
Za: 22
Proti: 0

Zdržal sa: 1

Diskusia (k bodu 3 a 4), hlavné závery:
Ing. Petrík k žiadosti RKC farnosť Margecany, ktorá bola prerokovaná vo vecne príslušnej Komisii
pre cirkevné a spoločenské otázky uviedol, že nesúhlasí s kritériami, ktoré boli uvedené
v stanovisku OKaCR, pretože nie sú takto uvedené vo VZN a skôr by sa mohlo uviesť, že žiadosti
nebolo vyhovené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
Mgr. Blaškovičová apeloval, aby prítomní zvažovali aj iné projekty s dlhodobejšími dopadmi, ako
napr. podpora bývania (Sociálna komisia) – projekt interiérového vybavenia centra pre rodiny.
Mgr. Javorský vystúpil s návrhom prijať uznesenie k žiadostiam týkajúcich sa kultúry podľa
predloženého návrhu, keďže stanovisko vecne príslušných komisií je len odporúčacieho charakteru
a nech rozhodne Finančná komisia podľa dostupných financií.
p. Potocký navrhol, aby Úrad KSK nastavil nový dotačný systém, ktorý by bol transparentnejší
a v ktorom by boli alokované finančné balíky pre jednotlivé komisie.
Bod č. 5 Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020 – 2025 (2030)
Prizvaná: PhDr. Jana Knežová, PhD., vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK
informovala, že pri príprave Koncepcie rozvoja kultúry na obdobie 2020 – 2025 (2030) Odbor
kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK postupoval participatívnym spôsobom a pripravil sériu
workshopov v rámci celého regiónu, kde bol materiál odprezentovaný formou moderovaných
diskusií. Workshopy sa uskutočnili v Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Michalovciach, Trebišove
a v Košiciach. Zúčastnení predstavitelia a to zástupcovia samosprávy, tretieho sektora, organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK i niektorí poslanci KSK sa počas prezentácie zapájali do
diskusie so svojimi názormi a podnetmi. Kultúra je definovaná ako významný rozvojový faktor,
ktorý nemožno vnímať izolovane, ale v presahu aj do iných oblastí ako je vzdelávanie, regionálna
ekonomika a pod. so zámerom dosahovania synergických efektov. Podstatu tvoria 3 programy:
Regionálna kultúrna identita, Kultúrny cestovný ruch, Kreatívny priemysel a 2 procesy:
Optimalizácia správy a prevádzky kultúrnych organizácií a Investície od obnovy kultúrneho
dedičstva a kultúrnej infraštruktúry. Zostručnený výber hlavných bodov koncepcie obsahuje
infografika - leták.
Uznesenie č. 44/2019:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 24
Za: 24
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Diskusia:
Ing. Petrík uviedol, že ide o výborne spracovaný dokument.
Mgr. Janáč navrhol, aby sa uvažovalo pri optimalizácii siete kultúrnych organizácií v kraji
o Gelnici, keďže v tomto okrese nemá v súčasnosti sídlo žiadna kultúrna organizácia KSK napr.
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zriadenie detašovaného pracoviska a pod.
PhDr. Cibereová sa informovala, ako je podchytená téma duchovnej kultúry a náboženského
cestovného ruchu.
Vedúca OKaCR ÚKSK v reakcii uviedla, že tejto oblasti sú venované aj opatrenia v akčnom pláne
a už v tomto roku prebiehajú niektoré aktivity (napr. spracovanie Lexikónu religióznych miest v
KSK a pod.)
Bod č. 6 Rôzne
Termín rokovania kultúrnej komisie:
Prítomní členovia sa zhodli na výjazdovom rokovaní komisie v Zemplínskom múzeu
v Michalovciach dňa 19. 11. 2019 o 13,00 hod. Doprava členov komisie nebude zo strany Úradu
KSK hromadne riešená.
Aktuálne informácie týkajúce sa činnosti OKaCR ÚKSK:
PhDr. Jana Knežová, PhD. informovala komisiu o projektových zámeroch, zmenách na webovej
stránke Úradu KSK, úsekových poradách, o podujatiach v regióne a pozornosť upriamila na
celokrajskú iniciatívu – „Nežná, 30 rokov po...“. Pôjde o sériu rôznorodých aktivít v celom kraji,
oficiálne otváracie podujatie bude sprístupnenie interaktívnej výstavy na Hlavnej 48, Verejná
knižnica Jána Bocatia v Košiciach. Partnermi projektu sú Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
a Ústav pamäti národa – všetky informácie budú čoskoro zverejnené na webovej stránke Úradu
KSK, kde je už znázornené logo. Ide o jedno z prvých spoločných podujatí v spolupráci s Odborom
školstva ÚKSK, čo je v súlade aj s koncepciou predstavenou v predošlom bode. Dôraz bude
kladený na dôstojné pripomenutie si udalostí v zápase o demokratické princípy s odkazom najmä
pre mladú generáciu.
Pozvania na podujatia v kraji:
▪ Margecianske fajnoty dňa 12.-13.10. 2019 (Ing. Petrik)
▪ Svätomartinský festival vo Veľkých Trakanoch 19. 10.2019 (p. Kopasz)
▪ Okrem aktivít KSK, sa bude realizovať podujatie k spomienke na Nežnú revolúciu v Historickej
radnici dňa 17. 11. 2019 – stretnutie aktérov revolúcie, plánuje sa aj verejný míting. Zároveň
poprosila o podporu poslancov KSK zapojenia sa do diskusií pre stredoškolákov k téme Nežná
revolúcia a r. 1989, nakoľko súčasná mládež nemá predstavu, čo bol socializmus, nepoznajú
aktérov revolúcie, ani aký bol priebeh revolúcií v jednotlivých mestách, ani v súvislosti
s nastolením demokracie. (Mgr. art.. Blaškovičová)
▪ Deň sv. Huberta v Sobranciach dňa 13.11.2019 (Mgr. Kasičová)
Požiadavky členov komisie pre Úrad KSK:
● Mutácia web stránky KSK v maďarskom jazyku (Ing. Želinský)
● Zrušenie prístupových hesiel k materiálom pripravovaných do Zastupiteľstva KSK, aby boli
verejne prístupné pre všetkých ešte pred rokovaniami komisií ako pracovné verzie. Otázka
smerovala k tomu, prečo nie sú verejné aj pracovné verzie dokumentov. Niektorí aktívni občania
by sa radi zapojili k podpore alebo pripomienkovaniu cez členov komisií. (Ing. Petrík)
PhDr. Jana Knežová, PhD. uviedla, že uvedené požiadavky budú posunuté na príslušné oddelenia
ÚKSK a zistené informácie budú poskytnuté na ďalšom rokovaní komisie.
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Bod č. 7 Záver
Predseda komisie sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.
Zapísala: Silvia Fortunová

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

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

5

