Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
09. 06. 2020
Číslo:
2587/2020/OKaCR/20917
Vybavuje: PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay, PhD.
e-mail: gabriel.viszlay@vucke.sk
telefón: 055/7268 272
služobný mobil:

ZÁPISNICA
z 15. rokovania Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 09. 06. 2020
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1 v Košiciach
zasadačka č. 242 (1. poschodie)

PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
2. Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
3. 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
4. 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
5. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
6. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2020
7. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2020
8. Majetkové veci
d) Nájom nebytových priestorov pre Tabačku Kulturfabrik n. o.
9. Kultúra 2019 – informácia (bod z plánu úloh komisie na 1. polrok)
10. Informatívna správa o činnosti kultúrnych organizácií v mimoriadnej situácii
11. Návrhy, podnety, požiadavky
12. Rôzne
13. Záver
K bodu č. 1
Otvorenie, schválenie programu zasadnutia komisie
Vyjadrenie: Predseda komisie po privítaní prítomných členov informoval o zmene tajomníka
komisie: vymenovaný PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay, PhD. na zastupovanie počas neprítomnosti
PhDr. Jany Knežovej, ktorý od 3. 6. 2020 zastáva funkciu zástupcu vedúceho OKaCR ÚKSK.
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Následne otvoril 15. rokovanie komisie. Oznámil mená členov, ktorí sa ospravedlnili
z neúčasti na rokovaní. Z celkového počtu 25 členov komisie bolo prítomných 18 členov
komisie, čo je nadpolovičná väčšina a komisia bola uznášaniaschopná. Návrh programu
rokovania komisie bol zaslaný e-mailom. 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. 22/2020
Komisia schvaľuje program 15. rokovania komisie.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 18
Za: 18

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predseda komisie skonštatoval, že program 15. rokovania komisie bol schválený.
K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay, PhD. – zástupca vedúcej OKaCR ÚKSK informoval, že
z rokovania dňa 4.2.2020 vyplynuli 2 uznesenia, na ktoré bolo zo strany OKaCR vyžiadané
od príslušných oddelení vyjadrenie sa k ich plneniu.
► 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
Uznesenie č. 5/2020
Komisia odporúča oboznámiť verejnosť s navrhovanou novou vizuálnou identitou KSK
a požiadať ju o pripomienkovanie, doplnenie a prípadné zmeny.
Vyjadrenie marketingového oddelenia ÚKSK: Úrad Košického samosprávneho kraja oslovil
so žiadosťou o stanovisko štyroch odborníkov v oblasti grafického dizajnu a marketingovej
komunikácie. Ich stanoviská, ktoré obsahujú pripomienky sú doplnené do predloženého
materiálu.
► 2. etapa protikorupčných opatrení
a) Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Uznesenie č. 6/2020
Komisia odporúča aby sa hlavný kontrolór KSK na Zastupiteľstve KSK hlásil technickým
prihlasovacím zariadením, vrátane vznášania faktických poznámok.
Vyjadrenie sa organizačného oddelenia ÚKSK: Odporúčanie komisie nebolo akceptované, do
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva KSK odporúčanie nebolo zapracované.
Uznesenie č. 23/2020
Komisia berie na vedomie plnenie uznesení a požiadaviek z komisie bez pripomienok
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 18
Za: 18
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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K bodu č. 3:
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 ÚKSK
informovala o zapracovaných zmenách a doplneniach odborníkov do predkladaného materiálu
formou prezentácie.
Diskusia:
V diskusii odzneli tieto podnety a návrhy:
● Ing. Petrik- nadviazal na to čo bolo aj na iných komisiách, symboly regiónov sú
dynamické a či tieto návrhy nebudú vnímané ako neidentické pre regióny, na kultúrnej
komisii už raz bolo spomínané aby sa dala možnosť verejnosti vytvoriť návrh loga a identity
kraja. Na komisii hospodárenia s majetkom bol predložený a odsúhlasený návrh na vyhlásenie
verejnej súťaže napr. bez nároku odmeny ako prezentácia autora. Navrhuje o doplnenie
verejnej súťaže.
● Ing. Želinský – nie je proti inováciám, prikláňa sa k návrhu p. Petríka, aby bola vytvorená
možnosť formou verejnej súťaže.
● Ing. Kaľavský – vyjadril spokojnosť s návrhom novej vizualizácie i posudky odborníkov,
ktorá bola vytvorená v réžii KSK a bez nákladov tzv. zadarmo. Návrh novej vizualizácie
identity kraja sa mu páči.
● p. Tenai – navrhol by urobiť anketu na sociálnych sieťach, nakoľko ide o moderné
dynamické logo, aby verejnosť vyjadrila svoj názor. Páči sa mu myšlienka novej identity
kraja, avšak je potrebné ho určite dopracovať.
● P. Burdiga sa vjadril, že je dobré sa zamyslieť aj nad tým, že naše regióny majú taký
dynamický tvar nie ohraničené ako spomínal p. Petrik, osobne sa mu logo pozdáva a keďže sa
doba stále mení je treba ísť dopredu.
● Mgr. art. Blaškovičová – dala návrh na udelenie symbolickej odmeny autorovi, vyjadrila
spokojnosť s novým logom, znak a symbol- je lepšie ako bolo predtým
● Csaba Furik - navrhol aby bola na webe verzia aj v jazyku národnostných menšín.
● Mgr. Kožárová sa vyjadrila, že sa ráta aj s jazykovými mutáciami.
Pán predseda komisie uviedol, že ak sa bude robiť prieskum alebo anketa na sociálnych
sieťach radi by si výsledok vypočuli napr. aj na ďalšej komisii.
Predseda sa opýtal členov, či majú návrh na zmenu uznesenia, ak nie uzavrel diskusiu,
predniesol návrh na uznesenie a dal hlasovať.
Uznesenie č. 24/2020
Komisia odporúča zastupiteľstvu
predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 22
Za: 22
Návrh bol schválený.

predložený

Proti: 0

materiál prerokovať a schváliť podľa

Zdržal sa: 0
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K bodu č. 4:
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
Vyjadrenie: Ing. Vladimír Pauco - vedúci referátu pre analýzy a financovanie sociálnych
služieb, Odbor sociálnych vecí ÚKSK oboznámil prítomných o predloženom návrhu a
uviedol dôvody, ktoré viedli k návrhu na zmenu výšky úhrad.
Diskusia:
Ing. Igor Petrik – navrhol odložiť účinnosť VZN od 1.1.2021. Súhlasí aby bola zmena VZN
ale nie v tomto období.
PhDr. Jana Cibereová- ktorá je aj predsedníčkou sociálnej komisie vyjadrila svoj názor: Ak
má predkladajúci nedostatok financií, nie je to vhodné naplňovať to od tých, čo sú najviac
zraniteľný. Nie je na to v súčasnosti vhodné obdobie.
Ing. Igor Petrík - ak klient nebude mať dostatok financií, prenesie sa to na obce a mestá.
Predseda komisie na základe vzneseného návrhu v diskusii predložil návrh na zmenu
uznesenia a dal za neho hlasovať.
Uznesenie č. 25/2020
Komisia odporúča odložiť účinnosť VZN od 1. 1. 2021.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 22
Za: 19
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 3

K bodu č. 5:
Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja
Vyjadrenie: PhDr. Anna Heribanová – vedúca organizačného oddelenia ÚKSK predstavila
formou prezentácie novú aplikáciu pre možnosť on line rokovaní komisií.
Diskusia:
P. Burdiga- pre neho ako poslanca je to dobrá vec. Odskúšali si to pri on line zastupiteľstve.
Dúfa, že už nenastane opäť takáto mimoriadna situácia akú sme mali.
Ing. Petrík- bol by rád keby sa takéto on line rokovanie vyskúšalo, ale nielen z dôvodu
Corony, ale napríklad počas dovoleniek v letnom období by nemuselo byť rokovanie fyzické.
Uznesenie č. 26/2020
Komisia odporúča zastupiteľstvu
predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 22
Za: 22
Návrh bol schválený.

predložený

Proti: 0

materiál prerokovať a schváliť podľa

Zdržal sa: 0
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K bodu č. 6:
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na II. polrok 2020
Vyjadrenie: Za oblasť kultúry a CR informoval PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay, PhD.
PhDr. Anna Heribanová uviedla, že je to tzv. plán práce zastupiteľstva, ktorý sa v priebehu
polroka mení, vpúšťajú sa i dopĺňajú body a tak sa priebežne mení, preto sa navrhlo aby
zastupiteľstvo obsahovú náplň nie schvaľovalo ale bralo uznesením na vedomie.
Diskusia: Bez diskusie.
Uznesenie č. 27/2020
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
podľa predloženého návrhu na uznesenie
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 22
Za: 22
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 7:
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
II. polrok 2020
PhDr. Viszlay- predniesol návrh tém za OKaCR do plánu úloh na 2. polrok.
Diskusia:
Aktuálne to nepatrí k tomuto bodu, ale pripomienka aby sa na to v pláne KSK nezabudlo:
Ing. Želinský – vystúpil s pripomienkou vytvorenia jazykovej mutácie web stránky
v národnostnom jazyku ako bude prebiehať realizácia, či sa to nedá riešiť.
Uznesenie č. 28/2020
Komisia schvaľuje plán úloh komisie a zároveň komisia odporúča zastupiteľstvu predložený
materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 22
Za: 22
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 8:
Majetkové veci
d) Nájom nebytových priestorov pre Tabačku Kulturfabrik n. o.
Vyjadrenie: K predkladanému materiálu podrobne informovala Ing. Darina Šebeňová –
vedúca Odboru správy majetku ÚKSK. Hospodárska komisia s majetkom schválila daný
materiál s návrhom spojenia uznesení vyňatie nájmu i prenájom do jedného uznesenia.
Diskusia:
V diskusii privítal predseda komisie p. Ing. Radkoffa – zástupcu Tabačky Kulturfabrik ktorý
odpovedal na predložené otázky členov komisie, informoval o činnosti a dôvodoch vzniku
dlhu.
Mgr. art. Blaškovičová sa pýtala kto je v predstavenstve neziskovej organizácie, čo bolo
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dôvodom vytvorenia tzv. dcérskej organizácie.
Ing. Radkoff – Bona Fide si zriadilo neziskovú organizáciu Tabačku Kulturfabrik ako
občianske združenie, dôvodom bolo oddeliť komerčnú činnosť: o.z. Bona Fide aby bola vo
vzťahu ku KSK a neziskovka Tabačka- riešila komerčné vzťahy gastro a pod.
p. Balún za zaujímal ako boli riešené doterajšie problémy s nájmom. Čo s priestormi po
ukončení nájmu, ako sa rozhodne KSK či sa predĺži doterajšiemu nájomcovi. Či je nejaká
poistka pri uzatváraní nájomnej zmluvy. Je to veľmi nízky nájom za priestor a robia sa tam
podnikateľské aktivity, ale patrí to na zváženie a rozhodnutie zastupiteľstva.
Ing. Šebeňová – Technické zhodnotenie nebolo zrealizované, nebolo schválené
zastupiteľstvom. Čo sa týka dlhu: Bona Fide podpísalo vyhlásenie dlhu, kde je stanovený
splátkový kalendár. Nájomná zmluva bude končiť 31. 7. 2022, je dodatkom riešené odloženie
splátky kvôli situácii s Covid. Jedná sa o nájom na dobu určitú, ošetrené je všetko v nájomnej
zmluve. Pri neplatení nájmu bude okamžité vypovedanie nájomnej zmluvy. Ak sa neuhradí
jedna splátka načas, dlh sa stáva splatným v celkovej výške okamžite. Čo sa bude týkať
nájmu po r. 2022 je to na rozhodnutí vlastníka.
Ing. Petrík – Kulturfabrik je úspešným uchádzačom o nenávratnú finančnú dotáciu získa cca
60 tis., z toho dosť veľkú časť viac ako polovicu musia investovať do majetku a to je tzv.
istota i pre vlastníka.
Ing. Kaľavský sa informoval o výške nájmu.
Ing. Šebeňová uviedla presnú výšku mesačného nájmu, výšku vrátane médií a energií
i celkovú ročnú sumu.
Ing. Kaľavský – nie je jednoduché robiť kultúru. Veľmi kvituje činnosť Tabačky Kulturfabrik.
Je predseda neziskovej organizácie a nevie si predstaviť platiť nájom. Mesto, obec dáva
niektorým regionálnym združeniam nájom za 1euro aby sa pomohlo rozvoju a možnosti
realizácie týmto združeniam. Mohol by to byť námet pre KSK.
Mgr. Janáč- je to inštitúcia, ktorá má svoje meno na Slovensku i v zahraničí. Malo by sa
uvažovať o zmiernení rozdielov medzi zriaďovanou a nezriaďovanou kultúrou.
p. Balún- faktická otázka, či je možné aby sa Tabačka Kulturfabrik stala jednou z kultúrnych
organizácii KSK?
PhDr. Viszlay- Tabačka je práve zaujímavá tým že je nezriaďovaná, to jedna z jej pridaných
hodnôt, týmto smerom by neuvažoval.
Uznesenie č. 29/2020
Komisia odporúča zastupiteľstvu
predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 8
Prítomní: 21
Za: 21
Návrh bol schválený.

predložený

Proti: 0

materiál prerokovať a schváliť podľa

Zdržal sa: 0

K bodu č. 9:
Kultúra 2019 – informácia a Rok slovenského divadla 2020 – body z plánu úloh na 1.
polrok.
PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay, PhD. informoval o dianí v kultúre v kultúrnych organizáciách,
krátkym vyhodnotením so štatistickými údajmi týkajúcich sa počtu podujatí, návštevnosti,
výšky získaných dotácií za r. 2019 a taktiež informoval aj o priebehu realizácie roku
slovenského divadla.
Diskusia:
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p. Balún uviedol, že sleduje dianie v kultúre a zaujímalo by ho, či r. 2019 bol úspešnejší ako r.
2018?
PhDr. Viszlay odpovedal, že áno aj čo sa týka získania dotácií.
Uznesenie č. 30/2020
Komisia berie na vedomie podané informácie.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 21
Za: 21

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 10:
Informatívna správa o činnosti kultúrnych organizácií v mimoriadnej situácii
Materiál bol odporúčaný na rokovanie komisie poradou predsedu KSK.
Podrobnejšie informoval členov o činnosti v kultúre počas mimoriadnej situácie Corona
vírusu na Slovensku, nakoľko kultúrne organizácie boli uzatvorené pre verejnosť – riešili sa
technické činnosti, odborné činnosti, inventarizácie, revízie, nabehlo sa na on line prezentácie.
Zároveň po uvoľnení opatrení o ich postupnom otváraní.
Diskusia:
p. Balún – aký je plán s festivalmi na leto?
PhDr. Viszlay – festival Rejdová bol zrušený, festival Husacie hody - realizácia je ešte na
zvážení.
Uznesenie č. 31/2020
Komisia berie na vedomie predložený materiál.
Hlasovanie
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 20
Za: 20
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 11:
Návrhy, podnety, požiadavky
Bez návrhov.
K bodu č. 12:
Rôzne
Dotácie z VZN:
● Čo je s VZN o poskytovaní dotácií – pokračuje, ako je to s dotáciami sú zrušené? Bolo by
dobré informovať verejnosť o tom formou tlačovej správy.
p. Janáč uviedol, že tiež dali 2 projekty z Gelnice.
PhDr. Viszlay, uviedol že nevie v tejto chvíli na to zodpovedať, ale opýta sa a bude tlmočiť
podnet pre vydanie tlačovej správy.
Kultúrne centrum Abova v Bidovciach:
Mgr. art. Blaškovičová – či je p. Grega poverený vedením v kultúrnom centre v Bidovciach,
alebo niekto iný?
PhDr. Viszlay – p. Grega nie je poverený je radovým zamestnancom, v súčasnosti je tam
zástupca štatutára p. Mgr. Zezulka.
K bodu č. 12:
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Záver
V závere sa dohodol ďalší termín rokovania komisie na 4. 8. 2020, stretnutie klasickým
spôsobom. Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.

Zapísala: Silvia Fortunová

....................................................
PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay PhD.
tajomník komisie

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