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Zápisnica 
z 20. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK,  

ktoré sa uskutočnilo dňa 9. 6. 2020 o 13:00 h. na Úrade PSK v Prešove  

 

Prítomní: 11 

Ospravedlnení: 2 

Neospravedlnení: 0 

 
Program zasadnutia 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu, kontrola plnenia uznesení a určenie overovateľa uznesenia 

a zápisnice 
3. Návrh racionalizačných opatrení kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti  

Prešovského samosprávneho kraja 
4. Návrh Rokovacieho  poriadku komisií  Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho 

kraja (na pripomienkovanie) 
5. Informatívna správa o činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 

PSK počas výskytu ochorenia COVID-19 a mimoriadnej  situácie na území SR 
6. Pracovné pozície v kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  podľa 

organizačných štruktúr  
7. Rôzne 
8. Záver 
 

 
K bodu 1: Predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK Mgr. art. 
Juraj Bochňa, ArtD. otvoril 20. zasadnutie. V úvode privítal všetkých prítomných členov 
komisie.  
 
K bodu 2: Predseda komisie pokračoval schválením programu, určením overovateľa uznesenia 
a zápisnice a kontrolou uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. Predseda navrhol zmeniť 
poradie bodov programu t. j. bod 3 zameniť s bodom 6. Za overovateľa uznesenia a zápisnice 
boli zvolení: Ing. Ján Ragan a PhDr. Jozef Kičura 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 

K bodu 3:  

Vedúca odboru kultúry Ú PSK Mgr. Emília Antolíková predstavila materiál - Pracovné pozície 
v kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  podľa organizačných štruktúr. 
Tento materiál spracoval odbor kultúry na základe požiadavky predsedu komisie p. Bochňu. 
Informovala prítomných o pracovných pozíciách  v kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja podľa organizačných štruktúr. Predseda komisie 
požiadal o podrobnejšie dopracovanie predloženého materiálu t. z. organizácií podľa 
jednotlivých  kategórií: organizačná štruktúra, priemerný vek zamestnancov, pracovné 
zaradenie, platové triedy, vzdelanie, počet zamestnancov v dôchodkovom veku. 
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Poslanec Kocák sa dožadoval špecifikácie niektorých pozícií v organizáciách. S interpeláciou 
vystúpila aj  poslankyňa Heredošová s dotazom, či komisia kultúry disponuje kompetenciou ísť 
do hĺbkového auditu.   

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. Bod D.1, E.3) Uznesenie č. 20/2020 zo dňa  
09.06.2020) 

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 2; nehlasoval: 0 

 
K bodu 4 

Vedúca odboru kultúry Mgr. Emília Antolíková oboznámila prítomných s predkladaným 
Návrhom Rokovacieho  poriadku komisií Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. 
Členovia komisie odsúhlasili, aby pripomienky boli zasielané na odbor kultúry Ú PSK 
v termíne do 10.7.2020. 
Uznesenie: Komisia kultúry berie na vedomie Návrh Rokovacieho poriadku komisií 
Zastupiteľstva Prešovského  samosprávneho kraja. 

Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 

K bodu 5 

Vedúca odboru kultúry Mgr. Emília Antolíková podala informáciu o činnosti kultúrnych 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK počas výskytu ochorenia COVID-19 
a mimoriadnej  situácie na území SR. Tento materiál spracoval odbor kultúry na základe 
požiadavky predsedu komisie p. Bochňu.  K predkladanému materiálu predseda komisie 
navrhol na najbližšie zasadnutie komisie  pozvať Ing. Hamráka, vedúceho oddelenia 
komunikácie a propagácie PSK, a to z dôvodu propagácie kultúrnych podujatí. Vedúca odboru 
ozrejmila reálny stav propagácie kultúry PSK. Organizácie propagujú svoje aktivity na svojich 
webových stránkach a sociálnych sieťach Z bohatej ponuky aktivít a podujatí kultúrnych 
organizácií nie je možné zverejniť všetky. Preto sa realizuje výber tých, ktoré sú následne 
zverejnené na webovom sídle PSK. 

Mimo bodu 5  p. Bochňa poznamenal, že PSK ako jediný kraj nemá vypracovanú stratégiu 
rozvoja kultúry. Vedúca odboru kultúry objasnila, že aj keď táto téma je dlhodobo 
pertraktovaná, napriek tomu predmetnú stratégiu PSK vypracovanú nemá.  

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. Bod E.2, D.2, D.3) Uznesenie č. 20/2020 zo dňa  
09.06.2020) 

Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 

K bodu 6: 

Vedúca odboru kultúry ÚPSK prezentovala návrh racionalizačných opatrení kultúrnych 
organizácií PSK a konštatovala, že navrhované racionalizačné opatrenia znamenajú formálnu 
zmenu z 27 na 24 kultúrnych organizácií, avšak činnosť pre jednotlivé územné celky by ostala 
garantovaná. K návrhu sa vyjadrili: 

Kocák: poslanec Kocák vyjadril negatívne stanovisko k predkladanému materiálu. Obhájil 
činnosť osvetových stredísk v kraji, vyzdvihol aktivity, ktoré realizujú, medzi inými významné 
súťaže a prehliadky, ktorými sa prezentujú v rámci celého Slovenska. Vyzdvihol činnosť 
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folklórnych súborov vo vranovskom regióne, ktorých počet dosahuje 43. Nesúhlasí, aby 
komisia rušila kultúrne organizácie. Ak osvety nevykazujú činnosť tak, ako by mali, je potrebné 
sa touto problematikou zaoberať. Riešením by mohlo byť prehodnotenie doterajšej práce v 
organizácii, ktorá by poukazovala na výsledky jej činnosti a na základe zisteného zvolilo 
vhodnú intervenciu.  Navrhuje špecifikovať jednotlivé osvety resp. centra regionálnej kultúry 
podľa zamerania, podľa modelu: Spiš (Stará Ľubovňa - Poprad), Šariš – Bardejov, Zemplín – 
Vranov nad Topľou a národnostné menšiny - Svidník. Zdôraznil, že sa obáva postupnej  
likvidácií osviet a ich činnosti.   

Bochňa: poslanec Bochňa sa pozitívne vyjadril k činnosti osvetových stredísk v kraji, 
upozornil, že je dôležité nájsť slabé a silné stránky činnosti kultúrnych organizácií. Prezentoval 
činnosť HOS v Bardejove, ktoré ako jediné na Slovensku získalo štatút pre foto  a video. 
Osvetové strediská sú prestížnymi organizáciami, ktoré organizujú celoštátne súťaže.   
K predkladanému materiálu zaujal nesúhlasné stanovisko. 

Dupkala: poslanec Dupkala upozornil, že kultúra je poddimenzovaná po každej stránke. 
Plánuje pracovnú cestu do Bratislavy, kde chce túto problematiku riešiť na MK SR a nesúhlasí 
s predkladaným materiálom.  

Bujňáková: poslankyňa Bujňáková sa kriticky vyjadrila k činnosti POS v Poprade 
a konštatovala, že na základe pozvánok, ktoré dostáva na jednotlivé podujatia, je činnosť tohto 
strediska veľmi slabá a zlúčenie s múzeom by mohlo priniesť oživenie kultúrnych aktivít v 
Spišskej Sobote, ktorá túto revitalizáciu nevyhnutne potrebuje. Nechcela sa vyjadrovať 
k činnosti iných osvetových stredísk, ale k zlúčeniu osvetového strediska v Poprade sa vyjadrila 
pozitívne. 

Heredošová: poslankyňa Heredošová vyjadrila súhlas k racionalizačným opatreniam, ktoré sú 
nevyhnutné k šetreniu. Ďalej konštatovala, že niektoré regióny majú 3 alebo 4 kultúrne 
organizácie v ZP PSK – Sabinov nemá žiadnu organizáciu financovanú krajom. Zámerom je 
vytvoriť pobočku Krajského múzea v Prešove v meste Sabinov. Tento zámer si vyžaduje 
finančné prostriedky. Z tohto dôvodu je naklonená k spájaniu kultúrnych inštitúcií, ktoré 
prinesú požadovaný efekt pre rozvoj kultúry v celom kraji. 

Antolíková: vedúca odboru kultúry upozornila, že cieľom týchto racionalizačných opatrení nie 
je rušiť odbornú činnosť,   ale racionalizovať  ekonomicko-technické činnosti a skvalitniť 
činnosť kultúrnych organizácií. Zámerom je okrem dosiahnutia vyššej efektívnosti 
a hospodárnosti pri  správe kultúrnych organizácií i optimalizácii nákladov aj  flexibilnejšia 
koordinácia aktivít v príslušnom regióne .  

Šťuka: člen komisie Šťuka vyjadril názor, že v osvetových strediskách, ktoré neplnia svoje 
úlohy je potrebné vymeniť vedenie organizácie. 

Kocák: poslanec Kocák vyjadril názor, že štatutári by mali mať obmedzenú dobu pôsobenia vo 
funkcii rovnako, ako je to v oblasti školstva.  

Bochňa: predseda komisie žiada odbor kultúry o spracovanie materiálu podľa jednotlivých  
činnosti: počet aktivít, akcií, účastníkov.  

Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. Bod B.1, D1) Uznesenie č. 20/2020 zo dňa  
09.06.2020) 

Hlasovanie: za: 0; proti: 9; zdržal sa: 1; nehlasoval: 1 

 

 



4 

 

K bodu 7 Rôzne 

7.1 Nájom nehnuteľného majetku PSK v správe Divadla Jonáša Záborského – prípad 
hodný osobitného zreteľa 

Vedúca odboru kultúry ÚPSK informovala prítomných členov komisie kultúry o nájme 
nehnuteľného majetku PSK v správe DJZ ako prípad hodný osobitného zreteľa a podľa  
predkladaného materiálu. 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. Bod C.2) Uznesenie č. 20/2020 zo dňa  
09.06.2020) 

Hlasovanie: za: 10; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 1 

 

7.2 Poplatky Slovenského ochranného zväzu autorského 

Vedúca odboru kultúry podala informáciu o poplatkoch SOZA pre kultúrne organizácie PSK 
podľa predkladaného materiálu. 

Uznesenie: Komisia kultúry berie na vedomie informáciu k poplatkom Slovenského 
ochranného zväzu autorského pre kultúrne organizácie PSK 

Hlasovanie: za: 10; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 1 

 

7.3 Poslanci Mgr. Kocák a Ing.  Ragan si vyžiadali, aby bola predstavená štúdia 
realizovateľnosti rekonštrukcie Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad 
Topľou poslancom Z PSK za región Vranov nad Topľou, a to v termíne do 19.6.2020. 

 
K bodu 8: 
Na záver rokovania bolo navrhnuté a schválené Uznesenie č. 20/2020. Termín najbližšieho 
zasadnutia komisie kultúry bol predbežne určený na 3.8.2020 mimo Úradu PSK v jednom 
z osvetových stredísk Ú PSK. Zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri 
Zastupiteľstve PSK ukončil predseda Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. poďakovaním všetkým 
prítomným za aktívnu účasť.    
 

V Prešove 9. júna 2020  

 

Za správnosť: 
 
Mgr. Emília Antolíková, v. r.                    Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
       sekretár komisie                                             predseda Komisie kultúry  

                                                     a národnostných menšín 
Overovatelia:  

Ing. Ján Ragan, v. r. 

člen komisie 

 

PhDr. Jozef Kičura, v. r. 

člen komisie 


