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ZÁPISNICA 

z 3. riadneho zasadnutia 
komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov pre kultúru, národnostné 

menšiny a zahraničné kontakty konaného dňa 12.03.2015 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program: 
1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia o procese spracovávania zmien v PHSR, prerokovanie v komisii za účasti 

vedúceho - Mgr. Petra Rázusa - a ďalších členov pracovnej skupiny Kvalita života 
a rozvoj ľudí 

3. Rôzne - prediskutovanie činnosti PKO v roku 2015 s vedením PKO (prizvaný riaditeľ 
PKO) 

Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie -JUDr. Katarína Ďurčanská. 
Za overovateľov zápisnice a uznesení zo zasadnutia komisie boli určení PhDr. Marcela 
Holingová a Marián Marosi. 

K bodu 1. 
• uzn. č. 3/2015- ostáva v platnosti 
• uzn. č. 4/2015 - ostáva v platnosti 
• uzn. č. 5/2015 - ostáva v platnosti 

K bodu 2. 
Mgr. Peter Rázus, ako vedúci pracovnej skupiny Kvalita života a rozvoj ľudí v rámci 
dopracovania PHSR, informoval komisiu o procese dopracovania tohto rozvojového dokumentu 
mesta. V materiáli, ktorý spracovali RPIC Prešov a e-PRO group Košice chýba v časti Kvalita 
života a rozvoj ľudí analytická časť, prepojenie na iné záväzné dokumenty, nie je spracovaná 
podľa novej metodiky schválenej vládou SR v júni 2014, v materiáli sa ani nespomína pojem 
Kreativna Európa... Chýba presné zadefinovanie, čo je v predloženom PHSR zlé, 
nedostatočné... Pracovná skupina pravidelne zasadá, ale výstupy nemá kto zapracovať do 
dokumentu, preto sa skupina nebude schádzať, kým sa neurčí zodpovedná osoba za Msú 
a zástupca vyššie spomínaných firiem, ktoré dokument vypracovali. 
Na zasadnutie komisie bola prizvaná aj RNDr. Ivana Sovičová, odborná referentka na oddelení 
riadenia projektov, ktorá bola určená za hlavnú koordinátorku za mesto Prešov pri dopracovaní 
PHSR mesta Prešov. Vzhľadom na skutočnosť, že táto úloha jej bola pridelená len pred dvoma 
dňami, podala len základné informácie: uskutočnilo sa stretnutie vedenia mesta Prešov so 
zástupcami e-PRO group, určili sa noví koordinátori, metodici z oboch strán; pripravuje sa 
stretnutie vedúcich všetkých pracovných skupín, aby sa vyjadrili ku požiadavkám svojich 
pracovných skupín. Predpokladaný časový sled: prerokovanie dokumentu v orgánoch 
samosprávy -jún, verejné pripomienkovanie , posúdenie vplyvov na životné prostredie (SEA), 
definitivne schválenie PHSR by sa malo uskutočniť do konca roka 2015. 
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Mgr. Kišeľák - riaditeľ PKO a člen pracovnej skupiny Kvalita života a rozvoj ľudí vytkol 
mestskému úradu, že neprejavuje väčší záujem o informačné dni, na ktorých sa predstavujú 
nové programy a možnosti na čerpanie finančných prostriedkov z rôznych grantových 
programov. Na jednom takom informačnom dni sa zúčastnil, ale nebol tam ani jeden zástupca 
mesta Prešov. 
Svoje názory na dopracovanie PHSR vyjadrili aj iní členovia komisie, ktorí vyjadrili nespokojnosť 
nad tým, že firmy zobrali peniaze, ale dokument nie je spracovaný tak, ako má byť a teraz majú 
novovytvorené pracovné skupiny dopracovávať dokument bez nároku na odmenu - JUDr. 
Ďurčanská, Mgr. Langová, PhDr. Dupkala. 
Mgr. art. Marlon sa vyjadril ku kreatívnemu priemyslu, o ktorom nie je ani zmienka v PHSR. 
Zároveň požiadal, aby bol prizývaný na zasadnutia pracovnej skupiny Kvalita života a rozvoj 
ľudí. 

K bodu 3. 
• Mgr. Kišeľák, riaditeľ PKO informoval komisiu o aktivitách pripravovaných na tento rok; 

vzhľadom na skutočnosť, že bol podaný projekt na rekonštrukciu budovy PKO na 
Hlavnej ul., ktorá sa v prípade schválenia uskutoční v druhej polovici t.r., PKO okrem 
svojich tradičných aktivít nechystá nič nové, pretože počas rekonštrukcie budova 
nebude prevádzky schopná. 

• Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 09.04.2015. 

Zapisovateľka: 
Mgr. Mária Putnocká /)[7 
sekretárka komisie ' 4IX:J!f 
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JUDr. Katarína Ďurčanská~ 
predsedníčka komisie 

Overovatelia zápisnice: 

Marián Marosi 
.. ~ 

·--~< -
PhDr. Marcela Holingová 
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Názov (účel) konania: 3. zasadnutie Komisie MsZ mesta Prešov pre kultúru, 
národnostné menšiny a zahraničné kontakty 

Dátum konania: 12.03.2015 

P. č. Meno a priezvisko: 

1. JUDr. Katarína Ďurčanská 

2. PaedDr. Miroslav Benko, MBA 

3. PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. 

4. PhDr. Marcela Holingová 

s. Mgr. Janette Langová 

6. Mgr. Margaréta Gajdošová 

7. Mgr. Marek Gernát 

8. Marián Marosi 

9. Mgr. art. Martin Marton 

10. Mgr. Mária Putnocká 

Hostia, prizvaní: 

Funkcia/pracovné 
zaradenie: 
poslankyňa 

_Qredsedníčka komisie 

poslanec 

poslanec 

poslankyňa 

poslankyňa 

ne poslanec 

neposlanec 

neposla nec 

neposla nec 

sekretárka komisie 

Podpis: 
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11. Ing. Štefan Kužma zástupca primátorky . t 

12. RNDr. Ivana Sovičová MsÚ Prešov \~\~------.... 

~1~3_-~M~g~r~.L~a~d~is~lga~v;,K;.iš~e_r_ák __________ t--r~~ria?d~it~e~f~P~K_0 ____ -1~~~~-~· ~/ 
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15. / 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Meno a priezvisko, funkcia/pracovné zaradenie a podpis vedúceho zamestnanca 
organizačného útvaru, ktorý konanie uskutočnil : '~.d_" 
Mgr. Mária Putnocká, poverená riadením oddelenia kultúry a CR Msú j ·'V ''1 

F Ms U /SP-O 1/511 / 


