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Zápisnica 
z 22. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK,  

ktoré sa uskutočnilo dňa 16. 9. 2020 o 14:00 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. Propagácia kultúrnych organizácií Prešovského samosprávneho kraja – oddelenie 

komunikácie a propagácie Ú PSK 
4. Nájom nehnuteľného majetku PSK v správe Krajského múzea v Prešove – prípad hodný 

osobitného zreteľa 
5. Prevod nehnuteľného majetku PSK formou zámeny v správe Divadla Jonáša 

Záborského – prípad hodný osobitného zreteľa. 
6. Rôzne 
7. Záver 

 

 
K bodu 1: Predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK( ďalej 
„komisia“) Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. otvoril 22. 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: Mgr. Katarína Heredošová, Dis.art. a PhDr. Rudolf  Dupkala, PhD. 
Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 1 

 

K bodu 3:  

Vedúca Odboru kultúry PSK Mgr. Emília Antolíková  oboznámila prítomných s predkladaným 
materiálom - Žiadosť prenájmu pozemku Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov. 
Predmetom navrhovaného nájmu sú nebytové priestory v správe Krajského múzea v Prešove – 
garáž č. 6. Gréckokatolícke arcibiskupstvo požiadalo o prenájom časti priestorov na dobu určitú 
na 30  rokov za nájomné 1,00 €/rok bez platieb za energie a služby. Priestory budú využité  na 
verejnoprospešné účely a to na skvalitnenie služieb, ktoré poskytuje Centrum pre rodinu – 
Sigord, ktoré sa stará o údržbu areálu. Účelom nájmu je uskladnenie strojov a náradia 
potrebného pre údržbu areálu a budov.  
Členovia komisie odporúčajú Zastupiteľstvu PSK schváliť  predložený materiál. 
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Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. Bod C.1) Uznesenie č. 22/2020 zo dňa  
16.09.2020. 

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

K bodu 4 

Vedúca Odboru kultúry PSK Mgr. Emília Antolíková oboznámila prítomných s predkladaným 
materiálom - prevod nehnuteľného majetku PSK formou zámeny v správe Divadla Jonáša 
Záborského. Mesto Prešov predložilo žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. Predmetom žiadosti  je majetkovoprávne vysporiadanie časti 
pozemku registra KN C parcelné číslo 497, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 131 m2 
v zmysle GP č. 85/2017 evidovaného na liste vlastníctva č. 12252 v k. ú. Prešov, ktorý je vo 
vlastníctve PSK v správe Divadla Jonáša Záborského. Mesto Prešov navrhuje zámenu za 
pozemok vo vlastníctve Mesta Prešov: 

- parc. č. KNC 3065/1, ovocný sad o výmere 2 578 m², LV č. 6492 k. ú. Prešov vo vlastníctve 
mesta Prešov, o ktorého prevod v minulosti PSK žiadal.  

Mesto Prešov požaduje zámenu pozemku z dôvodu rekonštrukcie a obnovy nádvoria PKO ako 
verejného priestranstva a na predmetnú časť pozemku má uzatvorenú Zmluvu o nájme 
pozemku č. 01/2020.  

Členovia komisie odporúčajú Zastupiteľstvu PSK schváliť  predložený materiál. 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. Bod B.1 a C.2) Uznesenie č. 22/2020 zo dňa  
16.09.2020. 

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

 
K bodu 5 

Vedúci oddelenia komunikácie a propagácie PSK Ing. Peter Hamrák informoval o činnosti 
oddelenia  a akým spôsobom sa podieľa na propagácii kultúrnych podujatí. Konštatoval, že po 
výbere a selekcii jednotlivých podujatí sú zverejnené na facebooku a webovom sídle PSK 
príslušným referentom oddelenia komunikácie a propagácie ako aj referentom odboru kultúry.    

Do diskusie sa zapojili: 

Bochňa: predseda komisie kultúry p. Bochňa požiadal o predloženie možností kvalitnejšej 
propagácie kultúry – kultúrnych podujatí. Poukázal na dôležitosť prepojenia propagácie  
kultúrnych organizácií s cestovným ruchom.  

Hamrák: vedúci oddelenia komunikácie a propagácie p. Hamrák, informoval o systéme 
propagácie kultúrnych podujatí PSK. Navrhol niekoľko spôsobov riešenia propagácie 
kultúrnych aktivít PSK. Jedným z nich je aj prostredníctvom osvetových zariadení.  

Dupkala: poslanec Dupkala upozornil, že existuje peoplemeter na zmeranie sledovanosti, ktorý 
má aj PSK. Uviedol pripomienku, že je potrebné percentuálne zvýšiť počet kultúrnych  podujatí 
propagovaných na facebooku Ú PSK. 

Bochňa: predseda komisie p. Bochňa navrhoval pracovné stretnutie k propagácii aspoň raz 
ročne, čo umožní navzájom si vymeniť informácie a podklady. 

Antolíková: vedúca odboru kultúry p. Antolíková konštatovala, že prioritne každá organizácia 
si propaguje svoje podujatia na svojich webových stránkach. 
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Harvilková: vedúca oddelenia kultúrnych organizácii p. Harvilková informovala o spôsoboch 
získavania a zverejňovania informácií o kultúrnych podujatiach. 

Heredošová: poslankyňa Heredošová vyjadrila názor, že uvedenú problematiku je potrebné 
riešiť na úrovni riaditeľov KO a vedúceho oddelenia komunikácie a propagácie PSK.   

Členovia komisie berú na vedomie podanú informáciu o propagácii.  

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. Bod D.1) Uznesenie č. 22/2020 zo dňa  
16.09.2020. 

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

K bodu 6 Rôzne 

6.1 Zmena názvu Šarišská galéria v Prešove na Krajská galéria v Prešove 

Poslanec Dupkala predložil návrh – argumenty pre zmenu názvu  Šarišská galéria v Prešove na 
Krajská galéria v Prešove. Konštatoval, že plní úlohu metodického centra pre galérie a  
sústreďuje diela z územia PSK, čím sa  posilnia šance získať finančné prostriedky z grantov.   

Uznesenie: Komisia kultúry a národnostných menšín pri  Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť zmenu názvu kultúrnej organizácie Prešovského samosprávneho 
kraja z  Šarišská galéria v Prešove na Krajská galéria v Prešove.  

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

K bodu 7: 
Na záver rokovania bolo navrhnuté a schválené Uznesenie č. 22/2020. Zasadnutie Komisie 
kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK ukončil predseda Mgr. art. Juraj 
Bochňa, ArtD. poďakovaním všetkým prítomným za aktívnu účasť.    
 

 

V Prešove 16. septembra 2020  

 

Za správnosť: 

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

sekretár komisie                                      predseda Komisie kultúry  
                                              a národnostných menšín 

 

Overovatelia:  

Mgr. Katarína Heredošová, Dis. art., v. r.  
člen komisie 

 

PhDr. Rudolf  Dupkala, PhD., v. r.                                                                                                     
člen komisie 


