Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice: 20. 11. 2019
Číslo:
2664/2019/OKaCR/
Vybavuje: PhDr. Jana Knežová, PhD.
E-mail: jana.knezova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 271
ZÁPISNICA
z 11. rokovania Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 19. 11. 2019 v Zemplínskom múzeu,
Kostolné námestie 1, 071 01 Michalovce
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia komisie
Informácia o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022
Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v
znení neskorších zmien a doplnkov
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní
dotácií
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým
školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady
za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
8. Vyhodnotenie
Programu
hospodárskeho a
sociálneho rozvoja
Košického
samosprávneho kraja za rok 2018
9. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
I. polrok 2020
10. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2020
11. Majetkové veci
a) Úprava nájomných vzťahov s BONA FIDE, o. z.
12. Kultúrno-osvetová činnosť v KSK (bod z plánu úloh komisie)
13. Cezhraničné projekty a spolupráca (bod z plánu úloh komisie)
14. Prezentácia zámeru projektu múzea Colníctva-pašeráctva a prevádzačstva (podnet člena
komisie p. Potockého, prezentujúca: Vanda Felšöci Rusnáková)
15. Rôzne
16. Záver
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Ospravedlnení: Pavol Burdiga, PhDr. Ján Volný, PhD., František Balún, Ing. Igor Petrík,
Adnan Akram, Karol Horník
Kultúrnu komisiu viedol podpredseda komisie Juraj Nagy, nakoľko p. predseda komisie
ospravedlnil svoju neúčasť na rokovaní z náhlych a neodkladných rodinných dôvodov.

Navrhované zmeny v programe komisie:
● Došlo k doplneniu programu rokovania o bod: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií, ktorý je zaradený na rokovanie
Zastupiteľstva KSK a navrhuje sa prerokovať v kultúrnej komisii v poradí ako bod č. 5.
● Zároveň došlo k vypusteniu bodu z programu rokovania Zastupiteľstva KSK a zároveň aj z
programu rokovania komisie a to: Priebežné hodnotenie cieľov vyplývajúcich zo Stratégie
rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020 a návrh metodiky na
spracovanie nového dokumentu
Uznesenie č. 45/2019:
Kultúrna komisia schvaľuje program 11. rokovania komisie vrátane navrhovaných zmien.
Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0

Zdržal sa: 0

2. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí.
K plneniu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí informovala PhDr. Knežová Jana, PhD.
vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK.
● historický organ – vyčlenenie financií v rozpočte Košického samosprávneho kraja (ďalej
len KSK) na r. 2020 vo výške 37 tis. Eur
Požiadavka do návrhu rozpočtu KSK na rok 2020 zahrnutá nebola. Je možné, že sa zohľadní
neskôr pri úpravách rozpočtu. (vyjadrenie Odboru financií Úradu KSK)
● dotačný systém- alokované finančného balíky pre jednotlivé komisie
Nový dotačný systém je predmetom decembrového zasadnutia zastupiteľstva ako Všeobecne
záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií. (vyjadrenie
Odboru financií Úradu KSK a Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.)
● optimalizácia siete kultúrnych organizácií v kraji - Gelnica napr. zriadenie detašovaného
pracoviska a pod.
V Gelnici bolo v minulosti detašované pracovisko Spišského osvetového strediska, ktoré
zaniklo v roku 2013 po tom, čo mesto Gelnica predalo nehnuteľnosť, v ktorej pracovisko
sídlilo. Osvetová činnosť pre okres Gelnica je od roku 2013 vykonávaná zamestnancom
pôvodne prijatým pre toto detašované pracovisko v plnom rozsahu (podrobný rozpis aktivít
s plánom na rok 2020 je k dispozícii na OKaCR). V rámci úvahy o prípadnom zriadení
nejakého pracoviska by bolo potrebné zo strany mesta Gelnica identifikovať základné potreby
a požiadavky v rámci súčasného stavu. Priestor na ingerenciu v kultúrnej oblasti je možno
vidieť napríklad aj v odbornej pomoci pre Banícke múzeum (napr. hosťovanie odborných
zamestnancov iných múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK), kde v rámci regionálneho
príspevku v roku 2019 bol na projekt Stavebná obnova Baníckeho múzea v Gelnici – 1. etapa
vyčlenených 120 840 EUR. Čo sa týka baníckej tradície je zo strany KSK záujem túto oblasť
rozvíjať aj ako potenciál pre rozvoj cestovného ruchu. Takmer paralelne s touto požiadavkou
bola doručená na Úrad KSK požiadavka mesta Gelnica na vyčlenenie 70 000 eur na zriadenie
a prevádzkovanie turistickej informačnej kancelárie, pričom nie je jasné, v akom štádiu je
tento zámer, z čoho vychádza uvedená suma a na aké obdobie je určená. S ohľadom na to, že
zriadenie takejto kancelárie nie je v Akčnom pláne pre okres Gelnica ani v novej stratégii pre
rozvoj cestovného ruchu v okrese Gelnica a pred rokom bola zaznamenaná aj iniciatíva
zriadiť detašované pracovisko Oblastnej organizácie Slovenský raj & Spiš (ktorého je Gelnica
členom), odporúčame prehodnotiť všetky tieto návrhy (vrátane požiadavky detašovaného
pracoviska kultúrnej organizácie) vo vzájomných súvislostiach. V príprave konkrétnych
racionalizačných opatrení v oblasti kultúry bude táto požiadavka zvažovaná a diskutovaná.
(Vyjadrenie Odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK)

● mutácia web stránky KSK v maďarskom jazyku
Marketingové oddelenie Úradu KSK má v pláne rekonštrukciu stránky vucke.sk. Nová
stránka by mala byť funkčná v anglickej aj maďarskej mutácii. (Marketingové oddelenie
Úradu KSK)
● zrušenie prístupových hesiel k materiálom pripravovaných do Zastupiteľstva KSK, aby boli
verejne prístupné
V súčasnosti sa pripravuje nový Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, v ktorom sa plánuje komisie otvoriť verejnosti. Zapracovanie tejto
požiadavky bude možné v rámci schvaľovania rokovacieho poriadku pri prerokovávaní
komisiami. (Vyjadrenie – kancelária predsedu KSK)
Komisia zobrala na vedomie informácie o plnení uznesení.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0

Zdržal sa: 0

2. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022
Prizvaná: Ing. Kvetoslava Lipovská – vedúca referátu rozpočtu Odboru financií Úradu KSK
informovala, že v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je návrh rozpočtu zostavený na tri
rozpočtové roky. Záväznými ukazovateľmi rozpočtu sa však v súlade s § 4 ods. 2 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov stávajú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky príslušného rozpočtového
roka, t. j. roka 2020. Návrh rozpočtu KSK na roky 2020 – 2022 pokrýva v prvom rade výkon
samosprávnych funkcií kraja, splátky úverov a úrokov z nich, plnenie finančných záväzkov
vyplývajúcich z uzavretých zmlúv a financovanie prenesených kompetencií v súlade
s platnými zákonmi. Investície na rozvoj kraja sú plánované z vlastných príjmov KSK,
z finančných prostriedkov z EÚ a štátneho rozpočtu, z úveru na spolufinancovanie
a prefinancovanie projektov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu, z úveru z EIB a v minimálnom
rozsahu z predaja majetku KSK. Celkový návrh rozpočtu je vyrovnaný.
Diskusia: Milan Potocký sa informoval k nevyčerpanému kapitálovému rozpočtu
Zemplínskeho múzea v Michalovciach v r. 2019 a či bude prenesený do r. 2020. Na otázku
mu zodpovedala p. Ing. Lipovská Kvetoslava, že v rozpočte sú uvedené len nové investície,
ostatné prechádzajú.
Uznesenie č. 46/2019:
Komisia odporúča zastupiteľstvu
predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0

predložený

materiál prerokovať a schváliť podľa

Zdržal sa: 0

3. Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní
dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Prizvaná: Ing. Kvetoslava Lipovská – vedúca referátu rozpočtu Odboru financií Úradu KSK
informovala, že doposiaľ bolo schválených celkovo 101 žiadostí v celkovej finančnej výške
178 544 Eur a ostáva 21 456 Eur na prerozdelenie.
Uznesenie č. 47/2019:
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

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
o poskytovaní dotácií
Prizvaný: Ing. Jozef Šuľak z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
informoval, že cieľom predkladaného VZN je navrhnutie nového systému poskytovania
dotácií z rozpočtu KSK, ktorý by prispel k efektívnejšej a systematickej podpore trvalo
udržateľného rozvoja Košického samosprávneho kraja. Doterajší systém poskytovania dotácie
je zastaraný, kritizovaný že je málo transparentný a neprehľadný s absenciou možnosti
zapojenia sa verejnosti do rozhodovania. Nový navrhovaný systém poskytovania dotácií má
prispieť k zvýšeniu transparentnosti dotačnej politiky Košického samosprávneho kraja.
Diskusia:
V diskusii vystúpili členovia komisie: Milan Potocký, Mgr. Milan Kaplan, Ing. Jozef Želinský
a Ing. František Ténai s týmito pripomienkami:
 neposlanci ako členovia komisií už nebudú mať takú možnosť vstupovať do procesu
rozhodovania o dotáciách a napríklad v kultúre sú to ľudia pracujúci v kultúre, ktorí
by mali o daných veciach diskutovať
 predísť sa chcelo skôr stavu, aby finančná komisia mala posledné slovo v procese
prerokovávania
 v navrhovanom systéme je posilnená kompetencia predsedu – interní hodnotitelia
z Úradu ako podriadení predsedovi, v dotačnej komisii a jej kreovaní má tiež silné
postavenie predseda
 návrh je zbytočne komplikovaný, najmä čo sa týka nižších súm, veľa administratívy
a byrokracie vzhľadom na nízke sumy dotácií
 požiadavka bola skôr posilniť kompetencie poslancov a zodpovednosť rozdeliť do
regiónov medzi poslancov
 návrh má zabezpečiť transparentnosť, avšak dotácie prideľované predsedom KSK sú
ponechané na jeho ľubovôli
 ocenila sa možnosť participatívneho rozpočtu
 v zahraničí funguje takýto transparentný systém ale v inej forme
 bola daná požiadavka na nový systém, ale nie takýto, aký je predložený
 boli deklarované názory, že takýto návrh nebude zo strany niektorých poslancov
v Zastupiteľstve KSK podporený
Návrh na uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu
predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 15
Za: 0
Proti: 5

predložený

Zdržal sa: 10

materiál prerokovať a schváliť podľa

Predložený návrh uznesenia nebol prijatý.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja
č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
v znení neskorších predpisov
Prizvaný: Ing. Marcel Eperješi – vedúci referátu technických a ekonomických činností
Odboru školstva Úradu KSK uviedol, že zmena VZN spočíva v aktualizácii výšky dotácie na
rok 2020 je zohľadnená v návrhu rozpočtu odvetvia školstva na rok 2020 a poskytol ďalšie
súvisiace informácie.
Uznesenie č. 48/2019:
Komisia odporúča zastupiteľstvu
predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0

predložený

materiál prerokovať a schváliť podľa

Zdržal sa: 0

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške
úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Prizvaní: Mgr. Zuzana Nemcová – vedúca Odboru sociálnych vecí Úradu KSK informovala
o potrebe zmeny tohto VZN z dôvodu, že došlo k rapídnemu nárastu miezd a odvodov od r.
2012, kedy vznikalo súčasné platné VZN. Pri porovnaní výšky priemerných mesačných úhrad
vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku zriadených samosprávnymi krajmi
(viď Príloha č.2) vyplýva, že úhrady v zariadeniach sociálnych služieb zriadených KSK sú na
úrovni priemerov úhrad všetkých krajov. Banskobystrický, Nitriansky a Trenčiansky kraj
plánujú zvyšovanie úhrad v roku 2020. Prešovský kraj realizoval zvyšovanie úhrad od
1.7.2019.
Uznesenie č. 49/2019:
Komisia odporúča zastupiteľstvu
predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 15
Za: 14
Proti: 0

predložený

materiál prerokovať a schváliť podľa

Zdržal sa: 1

7. Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja za rok 2018
Prizvaná: Mgr. Katarína Rosičová, PhD. – referentka Odboru regionálneho rozvoja,
územného plánovania a životného prostredia Úradu KSK informovala prítomných
o predkladanom materiály.
Uznesenie č. 50/2019
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
podľa predloženého návrhu na uznesenie.

Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 15
Za: 14
Proti: 0

Zdržal sa: 1

8. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na I. polrok 2020
PhDr. Knežová Jana, PhD – vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu ÚKSK informovala
o návrhu predlženého za oblasť kultúry a cestovného ruchu:
Apríl 2020
1. Informatívna správa o využívaní mimorozpočtových zdrojov v oblasti kultúry
2. Racionalizačné opatrenia v sieti zriaďovaných kultúrnych organizácií
Jún 2020
1. Kultúra v roku 2019 – výročná správa
Uznesenie č. 51/2019
Komisia odporúča zastupiteľstvu
predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0

predložený

materiál prerokovať a schváliť podľa

Zdržal sa: 0

9. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok
2020
Členovia komisie boli v e-maili pri zaslaní pozvánky oslovení o zaslanie návrhov tém,
s ktorými by sa komisia zaoberala v 1. polroku 2020. Do určeného termínu 15. 11. 2019 nebol
predložený žiaden návrh od členov komisie.
Podpredseda komisie prečítal predložený návrh tém z Odboru kultúry a CR Úradu KSK do
plánu úloh komisie:
1. Krajské kreatívne centrum
2. Rok slovenského divadla 2020
3. Kultúra 2019 – výročná správa
Členovia komisie súhlasili s predloženým návrhom z Odboru kultúry a CR Úradu KSK.
Uznesenie č. 52/2019
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Plán úloh Kultúrnej komisie
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2020 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0

Zdržal sa: 0

10. Majetkové veci
a) Úprava nájomných vzťahov s BONA FIDE, o. z.
Prizvaná: Ing. Darina Šebeňová – vedúca Odboru správy majetku Úradu KSK vysvetlila
prítomným návrhy úprav výšky nájmov i jednotlivé návrhy v uznesení predkladaného
materiálu.
Diskusia:

PhDr. Jana Knežová, PhD. uviedla, že má písomnú pripomienku zaslanú e-mailom od člena
komisie Františka Balúna, ktorí svoju neprítomnosť na rokovaní komisie ospravedlnil, avšak
chcel aby jeho pripomienka na rokovaní odznela.
Následne citovala pripomienku v znení:
„Bohužiaľ, nemôžem sa zúčastniť zasadnutia komisie v Michalovciach, chcem však vyjadriť
svoj názor k bodu Úprava nájomných vzťahov s Bona Fide. Nepokladám túto úpravu za
výhodnú pre KSK z ekonomických dôvodov. Bona Fide bude prenajímať priestory a zároveň
VUCke bude platiť symbolický nájom z tých podnikateľských aktivít ! Som proti takému
"podnikaniu" !“
Návrh na uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu
predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 11:
Prítomní: 16
Za: 2
Proti: 1

predložený

materiál prerokovať a schváliť podľa

Zdržal sa: 13

Predložený návrh uznesenia nebol prijatý.
11. Kultúrno-osvetová činnosť v KSK (bod z plánu úloh komisie)
Prizvaná: Ing. Gabriela Szabová z Odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK formou
pripravenej prezentácie informovala o kultúrno-osvetovej činnosti čo sa týka všeobecného
zamerania ako je tradičná ľudová kultúra, záujmovo umelecká činnosť, iné oblasti
a špecializovaného zamerania ako sú hvezdárne a astronomické úseky. Prezentácia sa týkala
aj štatistických údajov (súťaže, vzdelávacie aktivity, tvorivé dielne), festivalov, databázy
remeselníkov a remeselníckeho inkubátora RINK, koncepcie rozvoja kultúry a akčných
plánov. V závere členov komisie pozvala na prebiehajúce a pripravované podujatia.
Kultúrna komisia zobrala na vedomie informáciu o kultúrno-osvetovej činnosti v Košickom
samosprávnom kraji.
Hlasovanie č. 12:
Prítomní: 16
Za: 16
Proti: 0

Zdržal sa: 0

12. Cezhraničné projekty a spolupráca (bod z plánu úloh komisie)
PhDr. Knežová Jana, PhD – vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu ÚKSK informovala
priebežne o podaných, schválených i pripravovaných projektoch z programu ENI, Nórskych
fondov, Interreg a pod. Snahou je získavať čo najviac finančných prostriedkov z externých
zdrojov, Košický samosprávny kraj zabezpečuje v takýchto prípadoch kofinancovanie, príp.
predfinancovanie. Po ukončení všetkých hodnotiacich procesov bude predložená podrobná
správa v prvom polroku 2020. Kultúrna komisia zobrala na vedomie informáciu
o cezhraničných projektoch a spolupráci.
Hlasovanie č. 13:
Prítomní: 16
Za: 16
Proti: 0

Zdržal sa: 0

13. Prezentácia zámeru projektu múzea Colníctva-pašeráctva a prevádzačstva
(podnet člena komisie p. Potockého, Prizvaná prezentujúca: Vanda Felšöci
Rusnáková)
Milan Potocký stručne informoval o zámere projektu. Ide o niečo nové, čo tu ešte nie je
a môže pomôcť ponuke služieb v regióne a zároveň predstavil PhDr. Vandu Felšöci
Rusnákovú prezidentku Občianskeho združenia Na_čiare, ktorá uvedený projekt pripravuje
a chce zrealizovať. Pani PhDr. V. F. Rusnáková rozdala prítomným písomnú informáciu
o projekte múzea a zároveň informovala o dôvode jeho vzniku a postupných plánovaných
krokoch realizácie. Týmto projektom chcú ukázať, čo východná hranica ľuďom vzala, dala
a priniesla. Informovala, že múzeum nebude len o histórii, ale aj o súčasnosti. Cieľom je
vytvoriť symbol hranice, kde návštevník dostane komplexné informácie o tejto oblasti,
plánujú sa exponáty ako havarovaný vrtuľník, exponáty zaistených predmetov, video
z podzemného tunela a pod. Ďalším cieľom je prilákať turistov a návštevníkov, zvýšiť tým
cestovný ruch v danej oblasti. Informovala, že je nadviazaná spolupráca s Ministerstvom
vnútra SR aj s Ministerstvom financií SR, ktorí sú súčinní pri kreovaní idey múzea. Rozpočet
projektu múzea a celkové náklady predstavujú 450 tis. Eur. Na záver poďakovala za
pozornosť a poprosila o súčinnosť a spoluprácu podľa možnosti aj zo strany VUC KSK.
Diskusia:
PhDr. Jana Knežová, PhD. sa informovala, či je ambíciou registrovať sa na Ministerstve
kultúry SR ako múzeum a pod. a aký je plán o zriaďovateľovi a následnej prevádzke múzea.
PhDr. Felšöci Rusnáková odpovedala, že čo sa týka registrácie je to v riešení a vlastníkom by
bolo občianske združenie.
Zároveň odzneli otázky Mgr. .Kasičovej, PhDr. Cibereovej, ktoré sa týkali názoru
obyvateľstva z daného regiónu, ako bola táto myšlienka prijatá v regióne a či nie je možná
zmena názvu múzea ako colníctva, pašeráctva a prevádzačstva, pretože pre miestnych ľudí je
to veľmi citlivá téma. Bolo by vhodné o tom viac komunikovať.
PhDr. Felšöci Rusnákova odpovedala, že názov múzea by bol Múzeum na čiare a ostatné
pojmy ako napr. pašeráctvo sú podnázvy.
Mgr. art. Blaškovičová sa vyjadrila, že je to zaujímavý projekt, úžasný nápad, ale hlavne pre
mladých ľudí, ktorí nevedia čo je to hranica a sloboda. Navrhovala by podporiť projekt zo
strany KSK.
Mgr. Kaplan bol za podporu projektu a vyjadril sa, že táto téma je marketingové lákadlo
najmä pre ľudí, ktorí to nepoznajú a nežijú v danom regióne.
p. Potocký uviedol, že nemožno zatvárať oči pred realitou, že je to zaujímavý projekt, ktorý
hovorí najmä o práci polície a môže mať pozitívny dopad na región, najmä na oblasť
cestovného ruchu, kde je cieľom udržať návštevníka v kraji čo najdlhšie. Toto môže byť nová
služba.
PhDr. Felšöci Rusnáková v reakciách na otázky následne ešte uviedla, že plán je otvoriť
múzeum v lete, pôjde o moderný dizajn stavby, že plán je dlhodobejší a zámerom je
vybudovať komplexný súbor služieb, zamestnať niekoľko ľudí a pod. Na otázku PhDr.
Cibereovej, že obec Lekárovce, kde by múzeum malo mať sídlo je v záplavovom území
reagovala, že sídlo bude blízko obecného úradu a tieto veci sú ošetrené.
Uznesenie č. 53/2019
Kultúrna komisia berie na vedomie informáciu o projekte Múzeum na čiare a do budúcna
bude hľadať možnosti podpory a spolupráce tohto projektu.
Hlasovanie č. 14:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0

Zdržal sa: 0

14. Rôzne
PhDr. Jana Knežová, PhD. informovala o prebiehajúcich podujatiach Rok na Gemeri,
Nežná...30 rokov po, Esencia folklóru –Klenoty kraja a pod., tiež aj o pripravovaných
podujatiach na vianočné obdobie. Poďakovala sa členom kultúrnej komisie za
spoluprácu v celom roku 2019.
15. Záver
Podpredseda prítomným poďakoval za účasť a ukončil rokovanie komisie. Po rokovaní
komisie nasledovala prehliadka priestorov a expozícii Zemplínskeho múzea
v Michalovciach.

Zapísala: Silvia Fortunová

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

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

