Dôvodová správa
k vyhodnoteniu plnenia Stratégie rozvoja kultúry Košického samosprávneho kraja

Zámery a ciele rozvoja kultúry a kultúrnych služieb, ktoré poskytujú obyvateľom kraja
kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja boli
spracované v materiáli Stratégia kultúry Košického samosprávneho kraja, ktorý bol prijatý
uznesením č. 484/2008 na 19. rokovaní Zastupiteľstva KSK v auguste 2008.
Informatívnu správu o plnení úloh stanovených v dokumente Stratégia rozvoja kultúry
v Košickom samosprávnom kraji prerokovalo a svojim uznesením vzalo na vedomie
Zastupiteľstvo KSK na rokovaní v mesiaci apríl 2010. Zastupiteľstvo zároveň súhlasilo
s vypustením sledovania strategického cieľa č.3 „Rozvinúť stagnujúci región - zvýšiť
zamestnanosť obyvateľstva v službách v oblasti kultúry“ v rámci priebežného hodnotenia
plnenia jednotlivých strategických cieľov prijatého strategického materiálu..
Stratégia rozvoja kultúry v podmienkach Košického samosprávneho kraja vo svojich
hlavných oblastiach realizácie a plnenie jej 7 strategických a špecifických cieľov bola
aj v priebehu celého roka 2010 a v prvej polovici roka 2011 stredobodom pozornosti
a hlavnou prioritou hodnotenia činnosti kultúrnych organizácií. Úroveň plnenia
rozpracovaných úloh strategického dokumentu boli na úrovni kultúrnych organizácií
priebežne hodnotené i v rámci komplexného hodnotenia činnosti v decembri 2011 a v rámci
komplexných rozborov ich činnosti a hospodárenia, ktoré sa uskutočnili z úrovne odboru
kultúry a CR v priebehu mesiacov marec a apríl 2011.
Všeobecne možno konštatovať, že od posledného hodnotenia plnenia vytýčených
strategických cieľov programového dokumentu sa i napriek doznievajúcim problémom
súvisiacim s finančným zabezpečením realizácie niektorých časovo orientovaných hlavných
úloh a opatrení , ktoré zapríčinila finančná kríza stanovené úlohy darí priebežne plniť.
Problémy sa odrazili
predovšetkým v plnení investičných
zámerov súvisiacich
s odstraňovaním havárií objektov, s výkonom prác súvisiacich s povinnými periodickými
revíziami technických a strojných zariadení v správe kultúrnych zariadení, v možnostiach
zabezpečenia obnovy strojného a technického vybavenia, spolufinancovania projektov a vo
finančnom zabezpečení ďalších časovo podmienených investičných zámerov v súlade
s akčným plánom rozvoja investícií kultúry do roku 2013.
V druhej polovici roka 2010 sa začali veľmi intenzívne rozvíjať aktivity súvisiace
s programom „Terra Incognita“, ktorého dlhodobým cieľom je posilnenie regionálneho
rozvoja, zlepšenie kvality života obyvateľov regiónu na trasách historických ciest
prostredníctvom kultúrnych aktivít a zvýšenie ponuky kultúrneho turizmu, ktoré iniciuje
Košický samosprávny kraj. Funkciu implementačného orgánu vykonáva od 1.januára 2011
Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja v Košiciach /bývalé Krajské osvetové
stredisko/, ktoré je zároveň koordinačným centrom realizácie úloh súvisiacich s projektom
Košice- európske hlavné mesto kultúry 2013.
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