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Zápisnica 
z 21. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK,  

ktoré sa uskutočnilo dňa 3. 8. 2020 o 15:00 h. na Úrade PSK v Prešove  

 

Prítomní: 9 

Ospravedlnení: 4 

Neospravedlnení: 0 

 
Program zasadnutia:  

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

a zápisnice 
3. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho 

kraja č. 401/2020 zo dňa 10. februára 2020 k predfinancovaniu a spolufinancovaniu 
mikroprojektu  Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku s názvom „Rozvoj 
turistického potenciálu powiatu Jaslo a okresu Svidník“ 

4. Základné informácie o činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti  
Prešovského samosprávneho kraja – činnosť, akcie, aktivity, podujatia a organizačné 
štruktúry 

5. Návrh optimalizácie činností kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti  
Prešovského samosprávneho kraja 

6. Rôzne 
7. Záver 

 
K bodu 1: Predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK Mgr. art. 
Juraj Bochňa, ArtD. otvoril 21. 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. Za overovateľa uznesenia 
a zápisnice boli zvolení: PaedDr. Patrícia Bujňáková, Radomír Kizek.  

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

Vedúca odboru kultúry Mgr. Emília Antolíková  informovala o plnení úloh z predchádzajúcich  
Uznesení č. 20/2020 zo zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín  9.6.2020: 

D.1  Vypracovať materiál týkajúci sa štruktúry kultúrnych organizácií podľa jednotlivých  
kategórií: - organizačná štruktúra, priemerný vek zamestnancov; - pracovné zaradenie, platové 
triedy, vzdelanie ; - počet zamestnancov v dôchodkovom veku; - počet uskutočnených aktivít, 
akcií, počet účastníkov, činnosť;-  % odbornosti 

Plnenie: úloha splnená, je zaradená do programu 21. zasadnutia KKaNM ako bod 4. 

D.2 - V súvislosti s propagáciou kultúrnych organizácií PSK pozvať na najbližšie zasadnutie 
komisie Ing. Petra Hamráka, vedúceho oddelenia komunikácie a propagácie Ú PSK. 

Plnenie: Predseda komisie p. Bochňa navrhol tento bod presunúť do najbližšieho zasadnutia 
komisie. 
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D.3   Spracovať materiál - stratégia rozvoja kultúry kultúrnych organizácií PSK  na najbližšie  
zasadnutie komisie kultúry a národnostných menšín pri ZPSK. 

 Plnenie: vedúca odboru kultúry oboznámila prítomných členov, že toho času prebieha 
spracovanie dát k tejto koncepcii  a Úrad PSK v horizonte najbližších dvoch rokov bude v rámci 
projektu SMART PSK – kvalitnejšia budúcnosť v rámci výzvy OP EVS Inteligentný a lepší 
samosprávny kraj, vypracovávať SMART koncepciu. Konkrétne koncepciu uplatňujúcu 
SMART princípy v rozvoji verejných politík PSK. Jednou z vybraných verejných politík v 
rámci pripravovanej koncepcie  bude i vytváranie podmienok v oblasti kultúrnych činností  v 
úzkej previazanosti na cestovný ruch. Prítomní členovia komisie zobrali na vedomie podanú 
informáciu o koncepcii rozvoja kultúry. 

Predseda komisie p. Bochňa  navrhuje na najbližšie zasadnutie komisie kultúry vytvoriť 
pracovnú skupinu, ktorá bude pripravovať podklady od kultúrnych organizácií PSK pre 
spracovanie stratégie. 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. Bod D.1, E.1) Uznesenie č. 21/2020 zo dňa  
03.08.2020. 

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

D.4 Prezentovať štúdiu realizovateľnosti rekonštrukcie Hornozemplínskeho osvetového 
strediska vo Vranove nad Topľou poslancom Z PSK za región Vranov nad Topľou. 

Plnenie: úloha splnená, stretnutie sa uskutočnilo  13.7.2020 vo Vranove nad Topľou za účasti 
architekta  Dvorjaka a poslancov za tento región. 

 

K bodu 3:  

Vedúca odboru kultúry Ú PSK Mgr. Emília Antolíková  oboznámila prítomných 
s predkladaným materiálom – Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho kraja č. 401/2020 zo dňa 10. februára 2020 k predfinancovaniu 
a spolufinancovaniu mikroprojektu  Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku 
s názvom „Rozvoj turistického potenciálu powiatu Jaslo a okresu Svidník“. Tento materiál bol 
spracovaný z dôvodu uvedenia správnej klasifikácie bežných a kapitálových výdavkov 
v mikroprojekte, kde celková čiastka oprávnených výdavkov mikroprojektu ostáva v pôvodnej 
výške. Členovia komisie odporúčajú Zastupiteľstvu PSK predkladaný materiál schváliť. 
 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. Bod B.1) Uznesenie č. 21/2020 zo dňa  
03.08.2020. 

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 
K bodu 4 

Vedúca odboru kultúry Mgr. Emília Antolíková podala informácie o činnosti kultúrnych 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK podľa predkladaného materiálu.  
Predseda komisie p. Bochňa konštatoval, že materiál je obsiahly a členovia komisie sa ním 
budú podrobne zaoberať. Odporúča tomuto materiálu venovať pozornosť aj na najbližšom 
zasadnutí komisie.  
K návrhu sa vyjadrili: 
Bujňáková: poslankyňa Bujňáková poukázala, že osvety spracúvajú protidrogovú činnosť, 
ktorá patrí do kompetencie školstva.  
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Kocák: poslanec Kocák konštatoval, že na školách prebiehajú rôzne projekty napr. ohľadom 
finančnej gramotnosti. 
Kizek: člen komisie p. Kizek sa vyjadril, že zamestnanci v kultúre s VŠ vzdelaním sú zaradení 
v 5. triede s nízkym platovým ohodnotením. 
Členovia komisie berú na vedomie predložený materiál. 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. Bod E.2) Uznesenie č. 21/2020 zo dňa  
03.08.2020. 

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 1 

 
K bodu 5 

Vedúca odboru kultúry Ú PSK prezentovala návrh optimalizácie činnosti kultúrnych 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Materiál bol viackrát  prepracovaný podľa 
návrhu  poslancov a konštatovala, že v Poprade a Starej Ľubovni dôjde k zrušeniu osvetových 
stredísk. Kultúrne aktivity budú  v týchto regiónoch naďalej fungovať, a to v súlade s popisom 
činnosti vyplývajúcej zo zriaďovacej listiny Podtatranského múzea v Poprade 
a Ľubovnianskeho múzea – hradu v Starej Ľubovni. Všetky aktíva a pasíva zrušeného 
Podtatranského osvetového strediska v Poprade a Ľubovnianskeho osvetového strediska 
v Starej Ľubovni prejdú na zriaďovateľa, t. j. na PSK. 

K návrhu sa vyjadrili: 

Kocák: poslanec Kocák vyjadril negatívne stanovisko k predkladanému materiálu. Zdôraznil 
činnosť  osvetových stredísk v kraji, vyzdvihol aktivity, ktoré realizujú, medzi inými významné 
súťaže a prehliadky, ktorými sa prezentujú v rámci celého Slovenska. Navrhuje spojiť osvetové 
strediská na území Spiša a vytvoriť jedno osvetové stredisko. Navrhuje členenie osvetových 
stredísk podľa jednotlivých regiónov – Spiš , Zemplín, Šariš a národnostné menšiny – Svidník. 

Bochňa: predseda komisie konštatoval, že západná časť kraja by ostala bez osvetového 
strediska.  

Bujňáková: poslankyňa Bujňáková poukázala, že materiál bol prerokovaný s popradskými 
poslancami, kde v regióne pôsobia okrem osvetového zariadenia  3 silné kultúrne organizácie. 

Členovia komisie neodporúčajú schváliť Zastupiteľstvu PSK predkladaný materiál.  

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. Bod C.1) Uznesenie č. 21/2020 zo dňa  
03.08.2020. 

Hlasovanie: za: 1; proti: 3; zdržal sa: 5; nehlasoval: 0 
 

K bodu 6 Rôzne 

6.1 Rokovací poriadok komisie pri Zastupiteľstve PSK - pripomienky 

Poslanec Kocák pripomienkoval rokovací poriadok, ktorý navrhuje doplniť:  

Článok IV. Bod 5 (Príprava rokovania) 

Pozvánka spolu s materiálmi a podkladmi potrebnými na prerokovanie sa doručuje  členom 
komisie elektronickou poštou na ich emailovú adresu, ktorú oznámili  kancelárii riaditeľa úradu 
PSK a sekretárovi komisie (ďalej len „úradná emailová adresa“).  

doplniť text – materiál na zasadnutie komisie zasielať minimálne 7 dní vopred. 

Zároveň žiadal zasielať zápisnicu zo zasadnutia komisie do 7 dní. 
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K bodu 7: 
Na záver rokovania bolo navrhnuté a schválené Uznesenie č. 21/2020. Zasadnutie Komisie 
kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK ukončil predseda Mgr. art. Juraj 
Bochňa, ArtD. poďakovaním všetkým prítomným za aktívnu účasť.    
 

V Prešove 3. augusta 2020  

 

Za správnosť: 

 

Mgr. Emília Antolíková, v. r.                  Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 

       sekretár komisie                                             predseda Komisie kultúry  

                                                     a národnostných menšín 

 

Overovatelia:  

PaedDr. Patrícia Bujňáková, v. r. 

člen komisie 

 

Radomír Kizek, v. r. 

člen komisie 


