Dôvodová správa
Súčasnú sieť kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja tvorí 25 samostatných právnych subjektov s pomerne rovnomerným
zastúpením každého typu organizácie v jednotlivých regiónoch kraja. K pôvodnému počtu 22
kultúrnych organizácií, ktoré prešli v roku 2002 na základe delimitácie do pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja pribudlo v roku 2006 Kultúrne centrum Medzibodrožia
a Použia so sídlom v Kráľovskom Chlmci a v roku 2008 boli zriadené na základe
rozhodnutia Zastupiteľstva KSK ďalšie dve samostatné organizácie: Kultúrne centrum Údolia
Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou a Kultúrne centrum Abova so sídlom
v Bidovciach, ktorých úlohou bolo posilniť kultúrno-osvetové pôsobenie a zabezpečiť pomoc
pri realizácii základných strategických cieľov rozvoja kultúry v obciach a mestách regiónu
Košice-okolie.
Priebežné zvyšovanie nákladov na prevádzku a činnosť jednotlivých kultúrnych
organizácií a nepriaznivý vývoj rozpočtu zriaďovateľa sa čoraz zreteľnejšie odráža
v požiadavke racionalizácie i efektivite siete zariadení kultúry formou zlučovania
ekonomických a riadiacich činností v sídlach týchto organizácií. Zámer zlúčenia dvoch
samostatných právnych subjektov v kultúre vychádza i z cieľov stanovených v Stratégii
rozvoja kultúry Košického samosprávneho kraja do roku 2013 so zreteľom na dosiahnutie
optimálnych podmienok pre rozvoj kultúrnej ponuky regiónu. Realizáciu zámeru
optimalizácie prevádzky dvoch kultúrnych organizácií v meste Trebišov formou zmeny ich
organizačnej štruktúry uľahčuje i skutočnosť, že Regionálne osvetové stredisko neužíva
žiadny nehnuteľný majetok KSK nakoľko sídli v prenajatých priestoroch Nemocnice
s poliklinikou a. s.. V súčasnosti toto stredisko riadi poverená riaditeľka z dôvodu
vymenovania bývalej riaditeľky Mgr. B. Kereštanovej do funkcie riaditeľky Vlastivedného
múzea v Trebišove. Pričlenením osvetového strediska k múzeu sa dosiahne efektívnejšie
využitie jeho
priestorov s cieľom zvýšenia tvorby príjmov organizácie, obohatenia
a zatraktívnenia služieb obidvoch inštitúcií aj optimalizácie ich administratívnych
a technických funkcií. Regionálne osvetové stredisko s počtom 10 zamestnancov sa po
pričlenení stane organizačnou súčasťou Vlastivedného múzea /13 zamestnancov/ pod
vedením vymenovaného zástupcu riaditeľa. Organizačnou zložkou osvetového strediska
je od apríla 2005 aj úsek astronómie / bývalá hvezdáreň/, ktorý tvoria 2 zamestnanci.
Činnosť úseku astronómie siaha do celého trebišovského okresu, vrátane obcí Medzibodrožia.
V podmienkach trebišovského regiónu zabezpečujú v súčasnosti úlohy kultúry
a kultúrno-výchovnej
činnosti 4 kultúrne inštitúcie. Okrem Vlastivedného múzea
a Zemplínskej knižnice plní kultúrno-osvetovú a vzdelávaciu funkciu Regionálne osvetové
stredisko, ktoré až do roku 2006 zabezpečovalo kultúrne a osvetové aktivity v celom
regióne južného Zemplína s počtom 82 obcí. Po vytvorení Kultúrneho centra Medzibodrožia
a Použia v Kráľovskom Chlmci zostalo v gescii osvetového strediska cca 50 obcí
a novozriadené kultúrne centrum prevzalo zodpovednosť za realizáciu cieľov rozvoja kultúry
a úloh kultúrno-výchovnej činnosti v 34 obciach na území Medzibodrožia a v 16 obciach
bývalého michalovského okresu v oblasti Použia.
Zámer pričlenenia Regionálneho osvetového strediska k Vlastivednému múzeu v Trebišove
bol prerokovaný so zástupcami obidvoch inštitúcií, zástupcami mesta Trebišov
a s predstaviteľmi jednotlivých mikroregiónov, ktorí myšlienku podporili a vyslovili spoločný
názor, že zlúčenie obidvoch inštitúcií bude kvalitatívnym prínosom rozvoja obidvoch
subjektov a zároveň skvalitnením výsledkov
ich činnosti. Vlastivedné múzeum
ako nástupnícka organizácia môže využiť personálny potenciál a bohaté skúsenosti
odborných zamestnancov osvetového strediska v rámci svojho postavenia pri plnení funkcie
koordinátora a organizátora aktivít na Tokajskej vínnej ceste.
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