Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
Číslo:

09. 06. 2021
3139/2021/OK/22524

Vybavuje:

PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay,PhD.
tajomník komisie
email: gabriel.viszlay@vucke.sk
telefón: 055/7268 272

z 21. rokovania Kultúrnej komisie Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 08. 06. 2020
v Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1 v Košiciach,
zasadačka č. 242 (1. poschodie)

PROGRAM ROKOVANIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Informatívne správy
b) Informatívna správa o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu
Vstupná správa PHRSR/IUS Košického kraja
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II.
polrok 2021
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2021
Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň – koncepcia rozvoja organizácie
2021 –
2025 (bod z plánu úloh komisie na 1.polrok 2021)
Spišské kultúrne centrum a knižnica – koncepcia rozvoja organizácie 2021 – 2025 (bod
z plánu úloh komisie na 1.polrok 2021)
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Otvorenie, schválenie programu zasadnutia komisie
Vyjadrenie: Predseda komisie po privítaní prítomných členov a prizvaných hostí informoval, že došlo
k úprave názvu bodu programu č. 4 a to v následnom znení: Vstupná správa Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja/Integrovanej územnej stratégie Košického
kraja

Následne otvoril 21. rokovanie komisie. Oznámil, že z rokovania komisie sa ospravedlnil jeden
člen komisie a zároveň poprosil členov komisie o dochvíľnosť na rokovaniach komisie.
Z celkového počtu 25 členov komisie bolo práve prítomných 18 členov komisie, čo je
nadpolovičná väčšina a komisia bola uznášaniaschopná. Návrh programu rokovania komisie bol
členom komisie 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.
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Uznesenie č. 11/2021
Komisia schvaľuje program 21. rokovania komisie.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 19
Za: 19

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predseda komisie skonštatoval, že program 21. rokovania komisie bol schválený.
K bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay, PhD. – poverený riadením Odboru kultúry Úradu KSK prečítal vyjadrenie
z Oddelenia organizačného, protokolu a zahraničných vzťahov Úradu KSK (ďalej OddOPaZV ÚKSK)
k predloženej požiadavke p. poslanca Ing. Jozefa Želinského z predchádzajúceho rokovania komisie
k bodu:

Návrh VZN KSK o Významných dňoch KSK a Župných dňoch KSK
Ing. Jozef Želinský - podnet: „Dobrý deň, k bodu č.1. by som chcel uviesť do pozornosti župný
dom v obci Zemplín aj keď župný dom ako takí je troška zo skorších časoch ak to je vo VZN ale
ak mám dobré informácie bol to prvý župný dom na území už terajšieho KSK, ale ako miesto na
sprievodné podujatie župných dní by mohla byť jednou z alternatív, odporúčam buď cez KCMaP,
alebo cez vedenie odboru kultúry sa skontaktovať s pánom starostom Takácsom, ktorý má
k dispozícií všetky dokumenty a informácie z tých čias.
OddOPaZV ÚKSK – vyjadrenie: VZN o významných župných dňoch ustanovuje deň 23. apríl
za „Deň župy“. Dňa 23. apríla 1924 v historickej budove na Hlavnej ulici č. 27 v Košiciach prvý
krát zasadal župný parlament a zvolení poslanci skladali sľub. Informáciu o prvom župnom dome
v obci Zemplín berieme na vedomie, považujeme to za vhodný podnet pre prípravu prvých
župných dní. Pri organizovaní prvých župných dní, sa v hodným spôsobom prepojí motív prvých
župných dní a prvého župného domu v obci Zemplín. S pánom starostom sa Úrad KSK spojí
a túto významnú skutočnosť zakomponuje do scenára. Z dôvodu pandemickej situácie s COVID
19 sa tento rok neplánuje organizácia župných dní.
Uznesenie č. 12/2021
Komisia berie na vedomie plnenie uznesení a požiadaviek z komisie bez pripomienok

Hlasovanie č. 2
Prítomní: 21
Za: 21
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Informatívne správy
b) Informatívna správa o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu
K uvedenému bodu mala pripravenú prezentáciu predkladateľka materiálu: JUDr. Lenka Vargová Jurková
– výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus.

Diskusia :
Ing. Igor Petrík – poďakoval pani riaditeľke za prezentáciu a ohodnotil vysoko pozitívne prácua
kreativitu krajskej organizácie cestovného ruchu.
Mgr. Mária Kasičová- poďakovala pani riaditeľke za spoluprácu s krajskou organizáciou
cestovného ruchu, tešia sa na projekt Beňatinské jazero.
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Predseda komisie poďakoval za prezentáciu materiálu a za činnosť krajskej organizácie
cestovného ruchu Košice Región Turizmus.
Uznesenie č. 13/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu
predloženého návrhu na uznesenie.

Hlasovanie č. 3
Prítomní: 22
Za: 22
Návrh bol schválený.

predložený

materiál prerokovať a zobrať na vedomie podľa

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho
kraja/Integrovanej územnej stratégie Košického kraja

Prizvaného Ing. Mateja Ovčiarku ospravedlnila a zastúpila Ing. Barbora Kováčová – referentka
pre výskum hospodárskeho a sociálneho rozvoja z Odboru regionálneho rozvoja Úradu KSK.
Impulzom pre spracovanie vstupnej správy Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja (PHRSR KSK) vrátane Integrovanej územnej stratégie
Košického kraja (IÚS KK) je príprava na nové programové obdobie Európskej únie na roky 2021
– 2027 a príprava novej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Košický
samosprávny kraj vytvoril Radu partnerstva, ktorá materiál pripomienkovala a schválila. Materiál
nie je konečný a bude podliehať ďalšiemu spracovaniu a doplneniu. Ministerstvo životného
prostredia SR ohodnotilo vstupnú správu KSK za jednu z najlepších.
Diskusia :

Ing. Igor Petrík – uviedol, že vstupná správa je základom PHRSR KSK. Vzhľadom na časový
horizont vypracovania správy, kreovanie jednotlivých štruktúr, Rady partnerstva s cca 400
členskou základňou, potreba rýchlej prípravy má vplyv aj na nedostatky v dokumente. Napríklad
v strategickom investičnom balíku 1 sú nosné projekty SPR (strategicko – plánovacích regiónov)
rozsiahlejšie rozpísané ako v UMR (oblasti udržateľného mestského rozvoja). Taktiež ďalej
v správe sú zase UMR detailnejšie rozpracované, sú zadefinované viac (napr. voda, kanál a pod.)
ako pri SPR, ktoré sú rozpracované menej. Navrhoval by detailnejšie rozpracovanie priorít
a cieľov kraja, dopracovať podrobnejšie SPR a za dôležité pokladá zadefinovanie strategických
vecí v rámci regiónov. Nakoľko PHRSR KSK bude určujúcim strategickým dokumentom kraja,
bude nastavených aj mnoho výziev a strategických projektov zadefinovaných v rámci PHRSR.
Či je možná aktualizácia dokumentu.
Ing. Barbora Kováčová – informovala, že vstupná správa bola predložená pre Ministerstvo
investícií, regionálneho rozvoja a informatizáciu SR, s tým aké zámery a priority má VÚC.
Priority v správe nie sú konečné, môžu sa dopĺňať. Košický samosprávny kraj schválil
aj tematické komisie, ktoré sa budú k materiálu vyjadrovať a pripomienkovať. Vyššie územné
celky ani KSK doposiaľ nepoznajú výšku alokácie, ktorá bude pridelená z ministerstva a taktiež
nie sú známe ani opatrenia, na ktoré bude môcť KSK žiadať. Odbor regionálneho rozvoja
pripravuje výjazdové rokovania do regiónov aby bolo prekonzultované, čo dané územie
potrebuje. Zároveň odbor regionálneho rozvoja bude pripravovať informatívne správy do
Zastupiteľstva KSK.
Uznesenie č. 14/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého návrhu
na uznesenie.
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Hlasovanie č. 4
Prítomní: 20
Za: 20
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2021
K danému bodu v krátkosti informoval PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay, PhD., poverený riadením Odboru
kultúry Úradu KSK.

Uznesenie č. 15/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu
predloženého návrhu na uznesenie.

Hlasovanie č. 5
Prítomní: 17
Za: 17
Návrh bol schválený.

predložený

materiál prerokovať a zobrať na vedomie podľa

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2021
Predseda komisie informoval, že Odbor kultúry Úradu KSK navrhol témy do plánu úloh komisie
na 2. polrok 2021, ktorý bol členom komisie zaslaný e-mailom spoločne s pozvánkou na
rokovanie komisie. Následne predložený návrh prečítal a dal členom komisie priestor na
vyjadrenie sa, alebo na doplnenie tohto návrhu. Členovia komisie nemali k predloženému návrhu
žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 16/2021
Komisia schvaľuje plán úloh komisie a zároveň komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál
prerokovať a schváliť.

Hlasovanie č. 6
Prítomní: 17
Za: 17
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň – koncepcia rozvoja organizácie 2021 – 2025
(bod z plánu úloh komisie na 1.polrok 2021)
Prizvaná Mgr. Alena Navrátilová – poverená riadením Zemplínskeho kultúrneho centra
a hvezdárne v Michalovciach (ZKCaHv MI) informovala prítomných formou pripravenej
prezentácie o činnosti zlúčenej organizácie (osvety a hvezdárne), o organizačnej štruktúre,
o spolupráci v rámci organizácie, o vysunutých pracoviskách: úsek astronómie – hvezdáreň
v Michalovciach a pracovisko v Sobranciach. Ďalej oboznámila prítomných o pripravovaných
kultúrnych aktivitách, o FS súbore Zemplín a unikátnom projekte Korene v spolupráci s hudobnou
skupinou Iconito a o detskom FS Zemplínik. FS Zemplín oslávi v r. 2022 svoje 65. výročie a DFS
Zemplínik 50. výročie svojho vzniku. Informovala o dobrej vzájomnej spolupráci s inými
subjektmi v rámci mesta a okresu Michalovce. Uviedla aj nedostatky a to zlý technický stav
historickej budovy sídla ZKCaHV MI, nedostatočný marketing a propagáciu aktivít organizácie.
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Diskusia :

V rámci diskusie predložili podnety a otázky p. Mgr. Navrátilovej:
Mgr. Kaplan: Ako prebieha spolupráca pri zlúčení? Súhlasí s tým, že organizácia má nedostatočný
marketing a odporúča zapracovať na propagácii. Je si vedomí technických nedostatkov
a vybavenia, dokonca miestami ide o havarijný stav (strecha) a bude potrebná investícia zo strany
KSK. Poprosil odbor kultúry o súčinnosť pri tzv. finančnej injekcii na modernizáciu danej
organizácie.
Ing. Kaľavský: Či plánujú zamestnanca na marketing? Budova si vyžaduje aj bezbariérový
prístup. Navrhol možnosť spolupráce s lokálnou televíziou Mistral. Aká je spolupráca s obcami
v okrese? Či zvládnu interne pripravovať marketing, alebo využijú externistov.
Juraj Nagy sa informoval o organizačnej štruktúre a spôsobe fungovania FS Zemplín.
Mgr. Navrátilová na všetky otázky uvedených členov podrobne zodpovedala a uviedla, že má
záujem aby sa organizácia posunula vpred a nebráni sa spolupráci s inými subjektmi.
Uznesenie č. 17/2021
Komisia berie na vedomie prezentáciu koncepcie rozvoja Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne.

Hlasovanie č. 7
Prítomní: 18
Za: 18
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 8
Spišské kultúrne centrum a knižnica – koncepcia rozvoja organizácie 2021 – 2025
(bod z plánu úloh komisie na 1.polrok 2021)
Prizvaná Mgr. Monika Tkáčová – poverená riadením Spišského kultúrneho centra a knižnice
v Spišskej Novej Vsi (SKCaK SNV) informovala formou prezentácie o koncepcii rozvoja tejto
ojedinelej formy zlúčenej organizácie (osvety a knižnice).
Informovala o interných
a personálnych náležitostiach, racionalizácii zamestnancov, organizačnej štruktúre, činnosti
v rámci osvetovej oblasti, o činnosti knižnice, o stratégii rozvoja a smerovaní organizácie,
o pripravovaných aktivitách, o vzniku loga a spoločnej web stránky SKCaK, on line priestore,
o príprave zlepšenia IT technológie a digitalizácie knižničných fondov, o absencii ochrany
softvéru knižnice a vytvorení pracovnej pozície IT špecialistu.
Diskusia:
V diskusii vystúpili s návrhmi aj otázkami:
PhDr. Ján Volný, PhD: Drží palce v tomto projekte spojenia 2 organizácií tohto typu, čo je
ojedinelé na Slovensku. Čo sa týka podujatia Spišský Jeruzalem, navrhol aby sa myslelo v pláne
na lepšiu informovanosť a propagáciu.
Ing. Igor Petrik: Spišský Jeruzalem bol predtým riešený zo strany Krajskej organizácie cestovného
ruchu Košice Región Turizmus, marketing a propagácia i financovanie bolo iné. Navrhol do
budúcna aby bola vyvíjaná spolupráca smerom do obcí, a to v rámci odbornej spolupráce pri
kultúrnych podujatiach ako napr. spolupracuje Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
v Michalovciach.
Mgr. Miloslav Janáč: Navrhol, aby sa myslelo pri príprave rozpočtu na navýšenie rozpočtu pre
SKCaK SNV.
Mgr. Rastislav Javorský: Tento formát zlúčenia je ojedinelý a je to sledované aj z iných krajov ako
sa to bude celé odvíjať, či úspešne.
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Adnan Akram: Opýtal sa aký počet zamestnancov je na oddelení propagácie a marketingu? Čo sa
týka pracovnej pozície IT špecialistu, či neuvažovali o externej forme zabezpečenia.
Mgr. Monika Tkáčová, poďakovala za návrhy zo strany členov komisie a zodpovedala na všetky
otázky predložené v diskusii.
Uznesenie č. 18/2021
Komisia berie na vedomie prezentáciu koncepcie rozvoja Spišského kultúrneho centra a knižnice.

Hlasovanie č. 8
Prítomní: 18
Za: 18
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 9
Rôzne
Informácie z oblasti kultúry:
PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay, PhD. – poverený riadením Odboru kultúry Úradu KSK informoval
prítomných o týchto úspešných projektoch:
Projekty z programu Interreg, kde je partnerom KSK:
1. Digitalizácia archeologických nálezísk v kraji (Virtual archeological landscapes of the Danube
region)
2. Digitalizácia zbierkových predmetov (SMARTmuseum)
3. Celoživotné vzdelávanie kultúrnych pracovníkov (FUMU - Capacity building in partnership
across borders for future museums)
Projekty z Internej výzvy „Tradície inšpirujú inovácie 2021“:
1. Spišské divadlo (Divadlo 21) – vybudovanie televízneho/publikačného štúdia
2. Východoslovenská galéria (Pohyblivá krajina) –vytvorenie multifunkčného priestoru na
nádvorí galérie
3. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského (Objavujeme čaro Gemera II) – prenesenie
knižničných aktivít do exteriéru, využitie interaktívnych panelov a altánku
Zároveň informoval, že sa rieši aj vytvorenie novej aplikácie tzv. Knižný Avatar.
Dotácie z VZN Košického samosprávneho kraja:
Juraj Nagy otvoril problematiku poskytovania dotácií z VZN KSK, čo sa týka časového
posudzovania žiadostí a časovej tiesni na realizáciu, nakoľko niektoré projekty sú plánované už na
mesiac júl. Či je niečo možné robiť s týmto časovým posunom.
PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay, PhD – Celá administrácia je na Agentúre pre podporu regionálneho
rozvoja Košice, n.o.
Mgr. Rastislav Javorský- Časový harmonogram nie je možné meniť, takto to bolo schválené.
K bodu č. 10
Záver
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.
...................................................
Pavol Burdiga
predseda komisie

.................................................

PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay, PhD.
tajomník komisie
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