Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
04. 02. 2020
Číslo:
2587/2020/OKaCR/6119
Vybavuje: PhDr. Jana Knežová, PhD.
e-mail: jana.knezova@vucke.sk
telefón: 055/7268 271
služobný mobil:

ZÁPISNICA
z 12. rokovania Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 04. 02. 2020
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1 v Košiciach
zasadačka č. 242 (1. poschodie)

PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia komisie
2. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
3. a) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní
dotácií
b) Návrh Štatútu Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií
4. Zmena a doplnenie všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne
záväzného nariadenia č. 8/2008 a č. 5/2014
5. 2. etapa protikorupčných opatrení
a) Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
b) Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
c) Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
6. Majetkové veci
a) Zmena uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 303/2015 zo dňa 7. decembra 2015 a zmena
uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 552/2017 zo dňa 21. augusta 2017
7. Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
za rok 2019.
8. Krajské kreatívne centrum – (bod z Plánu úloh Kultúrnej komisie na 1. polrok 2020)
9. Rôzne
10. Záver
K bodu č. 1
Otvorenie, schválenie programu zasadnutia komisie
Vyjadrenie: Predseda komisie po privítaní prítomných členov komisie a hostí otvoril
12. rokovanie komisie. Oznámil mená členov, ktorí sa ospravedlnili z neúčasti na rokovaní.
Z celkového počtu 25 členov komisie bolo prítomných 17 členov komisie, čo je nadpolovičná
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väčšina a komisia bola uznášaniaschopná. Návrh programu rokovania komisie bol zaslaný emailom. Poprosil prítomných o pripomienky alebo o návrhy doplnenia k programu. Žiadne
doplnenia ani pripomienky neboli vznesené.
Predseda komisie požiadal členov komisie o hlasovanie o programe ako celku.
Uznesenie č. 1/2020
Komisia schvaľuje program 12. rokovania komisie.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 17
Za: 17

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predseda komisie skonštatoval, že program 12. rokovania komisie bol schválený.
K bodu č. 2:
Informácia o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Vyjadrenie: PhDr. Knežová Jana, PhD. – vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu Ú KSK
uviedla, že z predchádzajúcich zasadnutí nevyplynuli žiadne nesplnené uznesenia.
Uznesenie č. 2/2020
Komisia berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z komisie bez pripomienok
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 17
Za: 17
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3:
a) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
o poskytovaní dotácií
Vyjadrenie: Ing. Mgr. Jarmila Hviščová z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,
n.o. Boli objasnené základné východiská návrhu a predstavené zmeny, ktoré boli zapracované
do aktuálneho návrhu v porovnaní s návrhom predloženým na ostatnom rokovaní.
Diskusia prebiehala k návrhu VZN i k štatútu dotačnej komisie zároveň:
Mgr. art. Ľubica Blaškovičová sa informovala ohľadom participácie verejnosti a či žiadosti
z regiónu budú posudzovať poslanci z regiónu. Vyjadrila pochybnosti nad objektívnosťou
hlasovaní verejnosti, ktoré sa aktuálne používa v rôznych anketách popularity a pod.
Ing. Mgr. Jarmila Hviščová odpovedala na otázky, vysvetlila, že žiadosti prejdú vždy
formálnym a odborným hodnotením. Zdôraznila, že participatívne rozhodovanie je uvedené
len ako možnosť.
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V reakcii na otázku Mgr. art. Ľubica Blaškovičovej uviedli ešte Mgr. Rastislav Javorský
a Mgr. Miloslav Janáč, že štatutári organizácií nebudú môcť rozhodovať o dotáciách (aby sa
zamedzilo ovplyvňovanie) a tiež zdôraznili, že participatívne rozhodovanie je iba možnosť, čo
následne potvrdil aj Karol Horník.
Mgr. Milan Kaplan sa vyjadril, že k predchádzajúcemu návrhu VZN v decembri 2019 bolo
množstvo pripomienok, a položil otázku, čím sa terajší návrh líši od pôvodného. Zaujímal sa
konkrétne o bod týkajúci sa uvedenia „možnosti“ hlasovania Zastupiteľstva KSK - žiadosti
môžu byť v rámci hodnotenia posunuté poslancom (§11, ods. 1).
Ing. Ľubomír Hudák – Hlavný kontrolór KSK mal námietky k 2 zásadným veciam: Po prvé,
že finančný balík určený na dotácie sa delí na jednu polovicu, o ktorej rozhoduje predseda
KSK a druhú polovicu, ktorá pôjde týmto navrhnutým spôsobom. Po druhé, že dotačná
komisia má byť zložená z poslancov a zo zamestnancov Úradu KSK (ďalej Ú KSK), ktorých
navrhne predseda KSK a v tejto súvislosti uviedol, že nemožno vylúčiť, že zamestnanci sú
pod priamym vplyvom predsedu KSK. Rovnako mal výhrady ku kreovaniu externých
hodnotiteľov (§ 9), kde by mal byť väčší vplyv Zastupiteľstva KSK (ďalej len Z KSK).
Konštatoval výrazný vplyv predsedu KSK aj na druhý balík financií, o ktorom má rozhodovať
Z KSK. Uviedol, že ani existujúci terajší dotačný systém nie je dobrý, ale práve nový návrh
by mal viesť k vyššej transparentnosti.
Ing. Igor Petrik prezentoval návrh, aby zamestnanci Ú KSK mali v procese rozhodovania iba
poradný hlas. Požiadal tiež o preverenie inštitútu čestného prehlásenia, ktoré sa prikladá
k žiadosti, aby nedošlo k neskorším pochybnostiam o jeho využití v novom dotačnom
mechanizme.
Mgr. Rastislav Javorský sa vyjadril k námietkam hlavného kontrolóra, že terajší systém nie je
dobrý a hlavným cieľom bolo odstrániť chyby v procese, kde konečné slovo mala napríklad
Finančná komisia Z KSK. Mnohí poslanci chcú mať väčší vplyv, aby mohli reálne
rozhodovať o aktivitách v ich regióne (napr. na Spiši), kde sa v konečnom dôsledku
zodpovedajú voličom. Navrhnutý nový systém určite nie je ideálnym. V Prešovskom
samosprávnom kraji (ďalej PSK) majú tento dotačný systém iný. V PSK ak nepodpíšu návrh
všetci poslanci z okresu, stačí ak jeden nepodpíše – uznesenie je neplatné. V takýchto prvkoch
sa nový návrh inšpiroval. Uviedol, že tento predkladaný návrh je určite lepší ako doterajší
dotačný systém.
Mgr. art. Ľubica Blaškovičová sa pridala k námietkam Hlavného kontrolóra KSK. Uviedla, že
doposiaľ sa stále nič nezmenilo v dotačnom systéme a je to delené stále 50% (predseda KSK)
na 50% (Z KSK). Opýtala, sa prečo sa proti tomuto poslanci nepostavili, že je to nefér.
Ocenila, že v novom návrhu môžu byť podujatia významného charakteru podporované každý
rok. Vypadli však zo systému trvalo podporované významné festivaly, ktoré boli v minulosti
rovnomerne rozložené v regiónoch KSK a dotačne podporované, aby každá časť kraja mala
túto oblasť vyváženú. Teraz sa táto záruka vytráca. Taktiež sa informovala, či môže dať
predseda KSK jednu celú svoju pridelenú finančnú čiastku napr. len na jeden projekt.
Odpoveď bola, že áno je to možné. Uviedla, že potom tu je pointa a to že o 300 tis. Eur
rozhoduje niekoľkočlenná dotačná komisia a o 300 tis. Eur rozhoduje len sám predseda KSK.
Mgr. Rastislav Javorský namietal, že predseda má úplne iné postavenie ako poslanec Z KSK
a to treba rešpektovať.
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Ing. Igor Petrik podotkol, že už aj nový návrh je posunom vpred a preto je potrebné urobiť
všetko preto aby to bolo najdokonalejšie. Avšak, či v budúcnosti sa to bude môcť potom
opraviť. Aby sa nestalo, že bude podporených 10 podujatí z jedného regiónu, ktorý je silný
a má výborne napísané projekty na rozdiel od slabších regiónov, ktoré sú menej rozvinuté
a budú mať slabšie projekty. Opýtal sa, ako je tento aspekt zohľadnený, či je to niekde vo
VZN garantované, alebo to bude len vo výzve.
JUDr. Boris Bilčak sa vyjadril k viacerým pripomienkam. Vo výzve sa určia oblasti podpory,
odborné kritériá, ako aj teritoriálny princíp. Všetky žiadosti sa k poslancom dostanú a vplyv
poslancov z daného okresu bude zachovaný. Je treba zamyslieť sa aj nad oddelením malých
(mikro) grantov z hľadiska efektívnosti rozhodovania (dotačná komisia). K participatívnemu
rozhodovaniu uviedol, že je to trendom v samospráve a bude sa veľmi citlivo zvažovať, ktoré
témy sa na hlasovanie verejnosti dostanú. V prípade individuálnych dotácií sa tiež počíta
s režimom vyhlasovania výziev.
Ing. Igor Petrik uviedol, že teritoriálny/regionálny princíp nie je aktuálne jasne zadefinovaný
ani v návrhu VZN ani v štatúte. Chápe, že to bude určené vo výzve. Má však požiadavku, aby
bol regionálny/teritoriálny princíp zachovaný. Ako príklady uviedol schémy EÚ, kde sú
znevýhodnené regióny potom zvýhodňované bodmi navyše a pod.
Ing. Ľubomír Hudák – hlavný kontrolór podotkol, že v zmysle vyššie uvedeného, podľa §11
ods. 1 VZN by bola výzva v rozpore s týmto znením paragrafu („Žiadosti o poskytnutie
dotácie, ktoré boli hodnotiteľmi navrhnuté na schválenie môžu byť predložené poslancom
Zastupiteľstva KSK na hodnotenie“). Taktiež uviedol, že ak hodnotitelia zmenia poradie
projektov, tak to môže odsúhlasiť dotačná komisia. Keď budú v dotačnej komisii 2
zamestnanci z Ú KSK bude tam vplyv predsedu KSK.
František Balún navrhol, aby sa na regionálny princíp pozeralo nie ako z celku, ale malo by sa
hlavne prihliadať na pomoc a rozvoj daného regiónu ako slabšiemu.
Mgr. Miloslav Janáč na tému regionálny princíp podotkol, že si nemyslí, že je správne, aby
bol nejak zvýhodňovaný slabší región, len preto, že je slabší, aj keď nenapíše dobrý projekt.
Ale potvrdzuje, že je potrebné sa zmenou dotačného systému niekam posunúť.
Mgr. Milan Kaplan uviedol, že sa urobili zmeny a zásahy, vidí však kompetenčný problém. To,
že dotačný systém je navrhnutý 50 na 50 je úplne v poriadku. Kompetenčný problém sa týka
vplyvu predsedu KSK na dotačnú komisiu. Kompetencia predsedu KSK zasahuje do dotačnej
komisie. Navrhuje odstrániť tento kompetenčný problém a urobiť niektoré drobné úpravy.
Ing. Mgr. Jarmila Hviščová z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. plynule
prešla k stručnému prezentovaniu Štatútu Dotačnej komisie Košického samosprávneho
kraja pre poskytovanie dotácií
b) Návrh Štatútu Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie
dotácií
Ing. Ľubomír Hudák, zdôraznil, že dotačná komisia môže zmeniť poradie zostavené na
základe odborného hodnotenia, hodnotenia poslancov alebo hlasovania verejnosti a je pod
priamym vplyvom predsedu.
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Mgr. art. Ľubica Blaškovičová uviedla, že v znení Štatútu sa v jednej časti uvádza, že
dotačná komisia nesmie meniť poradie. A zase v druhom článku (čl. 2 bod 6) sa uvádza, že
dotačná komisia môže meniť poradie ak sa všetci dohodnú. Či to nie je v právnom rozpore
a odporúčala by potom čl.2 bod 6 vyhodiť.
Ing. Igor Petrik objasnil, že rozpor tam nie je, lebo dotačná komisia nemôže meniť body za
odborné hodnotenie, ale môže meniť iba poradie.
Predseda komisie ukončil diskusie, predniesol návrh uznesení a dal hlasovať o bode a) a bode
b).
a) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní
dotácií
Uznesenie č. 3/2020
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť s doplnenými
návrhmi a odporúčaniami uvedenými v diskusii.
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 19
Za:
16
Návrh bol schválený.

Proti: 1

Zdržal sa: 2

b) Návrh Štatútu Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií
Uznesenie č. 4/2020
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť s doplnenými
návrhmi a odporúčaniami uvedenými v diskusii.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 19
Za: 17
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 2

K bodu č. 4:
Zmena a doplnenie všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č.1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne
záväzného nariadenia č. 8/2008 a č. 5/2014
Vyjadrenie:
Mgr. Martina Kožárová – zástupkyňa riaditeľa kancelárie predsedu Ú KSK oboznámila
prítomných o navrhovaných zmenách týkajúcich sa návrhu nového loga a požívania nových
symbolov KSK a to formou pripravenej prezentácie.
JUDr. Boris Bilčak – riaditeľ kancelárie predsedu
a zodpovedal otázky v rámci diskusie.
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Ú KSK sa vyjadril k danej téme

Diskusia:
Adnan Akram sa pýtal, či neboli žiadne iné návrhy a či toto je jediný návrh.
Mgr. Martina Kožárová uviedla, že tento návrh pripravilo Marketingové oddelenie Ú KSK.
Mgr. art. Ľubica Blaškovičová sa informovala, či to bolo bez súťaže. Otázku zodpovedala
Mgr. Martina Kožárová, že áno. Zároveň sa Mgr. art. Ľubica Blaškovičová vyjadrila, že
akékoľvek logo bude lepšie ako to doteraz. Uviedla, že sa buď Ú KSK vydá cestou
vysvetľovania, prečo práve tento návrh, alebo ho môže ponúknuť verejnosti na
pripomienkovanie.
Ing. Igor Petrik navrhol, že treba skúsiť zapojiť verejnosť aby návrh pripomienkovala, aby to
nepôsobilo, že návrh vznikol od stola. Je dôležité, aby sa s tým následne obyvatelia kraja
stotožnili.
Mgr. Martina Kožárová objasnila rozdiely, ktoré sa týkajú jednoduchých návrhov loga až po
komplexný dizajn manuál (vrátane iných finančných nákladov).
JUDr. Boris Bilčak uviedol, že aj z hľadiska finančnej efektívnosti tento návrh vznikol vo
vlastnej réžii Úradu KSK a bol aj v procese kreovania konzultovaný s viacerými subjektmi,
vrátane odborníkov či zamestnancov Ú KSK.
Mgr. Miloslav Janáč navrhol urobiť novú verejnú súťaž. Dal návrh na uznesenie, že odporúča
neprerokovať predložený materiál na rokovaní Z KSK a žiada Ú KSK o vyhlásenie verejnej
súťaže na novú vizuálnu identitu KSK.
Predseda komisie dal hlasovať za predložený návrh uznesenia prezentovaný Mgr. Miloslavom
Janáčom:
Návrh na uznesenie
Komisia odporúča neprerokovať predložený materiál na 16. rokovaní Zastupiteľstva KSK
a žiada Úrad KSK o vyhlásenie verejnej súťaže na novú vizuálnu identitu KSK.
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 19
Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 8

Nehlasoval: 2

Návrh nebol prijatý.
Druhý návrh formulovala v zmysle diskusie Mgr. art. Ľubica Blaškovičová, ktorá zdôraznila,
že istý návrh tu je, bol vytvorený a je dôležité ho predstaviť verejnosti, ktorá môže prísť
s cennými pripomienkami a užitočnými návrhmi.
Predseda komisie dal hlasovať za predložený návrh uznesenia:
Uznesenie č. 5/2020
Komisia odporúča oboznámiť verejnosť s navrhovanou novou vizuálnou identitou KSK
a požiadať ju o pripomienkovanie, doplnenie a prípadné zmeny.
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Hlasovanie č. 6
Prítomní: 19
Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 6

Nehlasoval: 1

Návrh bol schválený.
K bodu č. 5:
2. etapa protikorupčných opatrení
a) Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie: PhDr. Anna Heribanová – vedúca organizačného oddelenia ÚKSK informovala,
čo sa týka zmien: úradné e-mailové adresy pre poslancov, zverejňovanie výstupov z Rady
predsedov komisií – pozvánky, zápisnice, vytvorenie otvorenej samosprávy. Otvorená
samospráva- na zasadnutí Z KSK budú môcť v určenom vyhradenom čase vystúpiť
obyvatelia samosprávneho kraja.
Diskusia:
Ing. Igor Petrik navrhol v rokovacom poriadku doplniť do znenia § 42 ods. 1 alebo ods. 7,
možnosť prihlasovania sa hlavného kontrolóra KSK elektronicky – prihlasovacím zariadením.
Je dôležité, aby mu bolo udelené slovo na základe prihlásenia sa zariadením a tiež to, aby
mohol vznášať aj faktické poznámky.
Pavol Burdiga, predseda komisie uviedol, že poslanci potrebujú radu kontrolóra a nevidí
problém v tom, aby sa hlavný kontrolór mohol takto prihlasovať.
Následne prebehla krátka diskusia o tom, že sú len dva legitímne orgány regionálnej
samosprávy – predseda KSK a Z KSK, citoval sa zákon č. 302/2011 Z. z., že kde je kľúč na
výber toho, kto sa má hlásiť do rozpravy, aby mu bolo udelené slovo a pod.
Predseda komisie dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorý bol formulovaný v diskusii
a navrhnutý Ing. Igorom Petrikom:
Uznesenie č. 6/2020
Komisia odporúča aby sa hlavný kontrolór KSK na Zastupiteľstve KSK hlásil technickým
prihlasovacím zariadením, vrátane vznášania faktických poznámok.
Hlasovanie č. 7
Prítomní: 17
Za: 13
Návrh bol schválený.

Proti:

0

Zdržal sa: 4

Predseda komisie požiadal členov komisie o hlasovanie o návrhu uznesenia ako celku:
Uznesenie č. 7/2020
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť podľa
predloženého návrhu na uznesenie vrátane doplnenia schváleného uznesením č. 6/2020.
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Hlasovanie č. 8
Prítomní: 17
Za: 16
Návrh bol schválený.

Proti:

0

Zdržal sa: 1

b) Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie: PhDr. Anna Heribanová – vedúca organizačného oddelenia ÚKSK informovala
ohľadom zasadnutí rokovaní komisií mimo sídla kraja-1x ročne, o nahrávaní rokovaní komisií
na zvukový záznam – z dôvodu možných nejasností a pre spresnenie zápisníc.
Diskusia:
Ing. Igor Petrik v rámci diskusie uviedol ohľadom § 7 ods. 3, aby vzdanie sa bolo účinné
dňom podpísania uznesenia Z KSK.
Predseda komisie Pavol Burdiga navrhol, aby rokovania kultúrnej komisie boli každý druhý
utorok a aby sa zachovalo to, že rokovania kultúrnej komisie a komisie cestovného ruchu by
prebiehali v jeden deň.
PhDr. Anna Heribanová uviedla, že tento režim nie je problém akceptovať.
Uznesenie č. 8/2020
Komisia odporúča zastupiteľstvu
predloženého návrhu na uznesenie.

predložený

materiál prerokovať a schváliť podľa

Hlasovanie č. 9
Prítomní: 18
Za: 18
Návrh bol schválený.

Proti:

0

Zdržal sa: 0

c) Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie: Ing. Darina Šebeňová – vedúca Odboru správy majetku Ú KSK informovala
k predkladanému materiálu. Okrem objasnenia celého materiálu uviedla aj niektoré
pripomienky, ktoré už boli vznesené na predchádzajúcich komisiách.
Diskusia:
Mgr. art. Ľubica Blaškovičová poprosila o vysvetlenie k výpožičke majetku.
Ing. Darina Šebeňová jej na otázku zodpovedala uvedením aj konkrétnych príkladov.
Uznesenie č. 9/2020
Komisia odporúča zastupiteľstvu
predloženého návrhu na uznesenie.

predložený

materiál prerokovať a schváliť podľa

Hlasovanie č. 10
Prítomní: 16
Za:
15
Návrh bol schválený.

Proti:

0

Zdržal sa: 1
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K bodu č. 6:
Majetkové veci
Zmena uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 303/2015 zo dňa 7. decembra 2015 a zmena
uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 552/2017 zo dňa 21. augusta 2017
Vyjadrenie: Ing. Darina Šebeňová – vedúca Odboru správy majetku Ú KSK informovala
o navrhovaných zmenách.
Mgr. art. Ľubica Blaškovičová sa zaujímala, či predložený návrh obsahuje v sebe nejaké
finančné nároky.
Ing. Darina Šebeňová uviedla, že návrh dáva veci do súladu a nezakladá nové finančné
plnenia.
Uznesenie č. 10/2020
Komisia odporúča zastupiteľstvu
predloženého návrhu na uznesenie.

predložený

materiál prerokovať a schváliť podľa

Hlasovanie č. 11
Prítomní: 16
Za: 15
Návrh bol schválený.

Proti:

0

Zdržal sa: 1

K bodu č.7:
Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho
kraja za rok 2019.
Vyjadrenie: Ing. Ľubomír Hudák – hlavný kontrolór KSK informoval prítomných o činnosti
ÚHK KSK, o podnetoch, o súdnej žalobe, o neudelení odmien zamestnancom ÚHK KSK
i následnej medializácii. Uviedol tiež počet plánovaných kontrol, kontrol vykonaných na
základe požiadaviek Z KSK, podaných žalobách, oznamoch o protispoločenskej činnosti
a pod.
Diskusia:
Mgr. art. Ľubica Blaškovičová na tému medializácie problémov medzi ÚHK a Ú KSK
uviedla, že to nerobí dobré meno pre Košický samosprávny kraj.
Uznesenie č. 11/2020
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
podľa predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 12
Prítomní: 16
Za:
16
Návrh bol schválený.

Proti:

0

Zdržal sa: 0
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K bodu č. 8:
Krajské kreatívne centrum – (bod z Plánu úloh Kultúrnej komisie na 1. polrok 2020)
Vyjadrenie: Ing. Marcela Juhászová, PhD. z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja
Košice, n.o. Bol predstavený základný zámer i obsah žiadosti, ktorá bola predložená koncom
roka 2019. Vysvetlila časť venovanú rekonštrukcii časti objektov na Strojárenskej ulici ako aj
hlavné poslanie kreatívneho centra.
Uznesenie č. 12/2020
Komisia berie na vedomie informáciu o Krajskom kreatívnom centre.
Hlasovanie č. 13
Prítomní: 15
Za: 15
Návrh bol schválený.

Proti:

0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 9:
Rôzne
PhDr. Jana Knežová, PhD. vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu Ú KSK oboznámila
o činnosti a plánoch v oblasti kultúry na 1. polrok 2020. Predstavila niekoľko nosných tém
ako Košická župa žije knihou, Rok slovenského divadla KSK, Deň hvezdárni a planetárií,
Rozvoj talentov v KSK a pod., informovala o pripravovanej internej súťaži „Tradície
inšpirujú inovácie 2020“, opatreniach v internom prostredí či o nových komunikačných
kanáloch o kultúrnej ponuke kultúrnych organizácií KSK a pod.
K bodu č. 10:
Záver
Predseda komisie Pavol Burdiga konštatoval, že program rokovania komisie bol vyčerpaný,
poďakoval prítomným za účasť a uviedol, že ďalšie rokovanie komisie sa uskutoční
dňa 07. 04. 2020 o 13:00 hod. na Úrade Košického samosprávneho kraja v zasadačke č. 242.
Zapísala: Silvia Fortunová, Jana Knežová

....................................................
PhDr. Jana Knežová, PhD.
tajomník komisie

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