Informácia o realizácii projektu EHMK
Aktivity Košického samosprávneho kraja sú pripravované v nadväznosti na projekt Európske
hlavné mesto kultúry – Košice 2013 v dvoch hlavných líniách. Jednak sú to investičné
projekty pod spoločným názvom ostrovy kultúry – otvorené zóny a na druhej strane
strategický program KSK zameraný na kultúrno-poznávací turizmus s názvom Terra
Incognita. V rámci informácie o realizácii projektu EHMK predkladáme správu v členení:

I. Stav realizácie investičných projektov KSK v rámci programu EHMK
II. Činnosť implementačného orgánu programu Terra Incognita (TI)

I. Stav realizácie investičných projektov KSK v rámci programu EHMK
Košický samosprávny kraj realizuje sedem investičných projektov s nadväznosťou na
program EHMK Košice 2013, ktoré sú implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7
„Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013“ Regionálneho operačného programu.

OK OZ1 Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice
Zmluva na dodávateľa stavebných prác uzavretá dňa: 17. 07. 2012
Zhotoviteľ stavby: Váhostav – SK, a. s. Žilina
Odovzdanie staveniska dňa: 18. 7. 2012
Termíny kontrolných dní: 1 x týždenne
Termín ukončenia stavby:
podpísaný dodatok k zmluve o NFP s termínom ukončenia 31. 5. 2013.
Aktuálny stav realizácie stavebných prác:
Realizujú sa práce v interiéri budovy a v priestoroch Košického zlatého pokladu. Osadzujú sa
prvky drobnej architektúry, kovové zábradlie oplotenia a realizujú sa vonkajšie terénne
úpravy.
Pokračujú práce III. etapy rekonštrukcie Východoslovenského múzea financované v rámci
projektu ROP prioritná os 3.1.
OK OZ2 Východoslovenská galéria
Zmluva na dodávateľa stavebných prác uzavretá dňa: 13. 07. 2012
Zhotoviteľ stavby: DÚHA, a.s., Prešov
Odovzdanie staveniska dňa: 17. 7. 2012
Termíny kontrolných dní: 1 x týždenne
Termín ukončenia stavby:
podpísaný dodatok k zmluve o NFP s termínom ukončenia 30. 04. 2013
Stavba bola odovzdaná.
Začaté kolaudačné konanie.
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OK OZ3 Bábkové divadlo
Zmluva na dodávateľa stavebných prác uzavretá dňa: 13. 07. 2012
Zhotoviteľ stavby: APS – Alkon, a.s., Košice
Odovzdanie staveniska dňa: 17. 7. 2012
Termín ukončenia stavby: 28. 12. 2012
Stavba bola odovzdaná.
Kolaudačné rozhodnutie vydané dňa 5. 3. 2013.
Nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia: 11. 3. 2013
OK OZ4 Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica
Zmluva na dodávateľa stavebných prác uzavretá dňa: 24. 07. 2012
Zhotoviteľ stavby: PKB invest, s.r.o., Prešov
Odovzdanie staveniska dňa: 25. 7. 2012
Termín ukončenia stavby: 28. 12. 2012
Stavba bola odovzdaná.
Kolaudačné rozhodnutie vydané dňa 8. 3. 2013.
Nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia: 3. 4. 2013
OK OZ5 Verejná knižnica Jána Bocatia
Zmluva na dodávateľa stavebných prác uzavretá dňa: 24. 07. 2012
Zhotoviteľ stavby: PKB invest, s.r.o., Prešov
Odovzdanie staveniska dňa: 25. 7. 2012
Termín ukončenia stavby: 31. 12. 2012
Stavba bola odovzdaná.
Začaté kolaudačné konanie.
OK OZ6 Divadlo Thália
Zmluva na dodávateľa stavebných prác uzavretá dňa: 13. 07. 2012
Zhotoviteľ stavby: PKB invest, s.r.o., Prešov
Odovzdanie staveniska dňa: 16. 7. 2012
Termín ukončenia stavby: 31. 12. 2012
Stavba bola odovzdaná.
Kolaudačné rozhodnutie vydané dňa 7. 3. 2013.
Nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia: 11. 3. 2013
OK OZ7 Ulička remesiel
Zmluva na dodávateľa stavebných prác uzavretá dňa: 13. 07. 2012
Zhotoviteľ stavby: EUROVIA SK, a.s., Košice
Odovzdanie staveniska dňa: 16. 7. 2012
Termín ukončenia stavby: 28. 2. 2013
Stavba bola odovzdaná.
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Kolaudačné rozhodnutie vydané dňa 15. 5. 2013
Nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia: 16. 5. 2013
Ako z vyššie uvedeného popisu vyplýva, v sledovanom období nadobudli
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutia na ďalších stavbách. Za obdobie od ostatného
zasadnutia Zastupiteľstva KSK bol slávnostne odovzdaný do užívania ostrov kultúry otvorená zóna 3 – Bábkové divadlo v Košiciach.
Pri tej príležitosti Bábkové divadlo zároveň uviedlo premiéru rozprávkovej inscenácie Jána
Uličianskeho Zvonkohra. Komédiu o zvonici bez zvona a zvonárovej dcére bez vena venoval
autor a režisér európskemu hlavnému mestu kultúry. Inscenácia je naštudovaná pre
zrekonštruované átrium Bábkového divadla s možnosťou využiť variabilné javisko aj v iných
priestoroch.
Na Ostrov kultúry v Bábkovom divadle bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok
511 940 eur. Spolufinancovanie Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
(ERDF) je vo výške 85 %, ďalších 10 % tvorí príspevok zo štátneho rozpočtu SR a 5 %
z rozpočtu KSK. Autorom projektu je Ing. arch. Ladislav Bobčák, zhotoviteľom diela je APS
ALCON a.s., Osloboditeľov 66, Košice.
Realizácia projektu bola rozdelená do troch častí: nádvorie, objekty a technika.
Na nádvorí sa rekonštruovali spevnené a zatrávnené plochy, hľadisko, javiská, vonkajšie
osvetlenie. Hlavné javisko je prekryté, pre imobilných je vytvorená oceľová rampa. Na
nádvorí pribudli vitríny pre veľkorozmerné bábky.
Na objektoch divadla boli obnovené fasády, vymenené okenné výplne, schodiská na nádvorí
a vytvorené oceľové premostenie na 2. nadzemnom podlaží medzi oboma objektmi.
Obnovená bola aj pavlač.
V Bábkovom divadle pribudla vďaka projektu aj technika - scénické osvetlenie,
audiovizuálna a projekčná technika. V divadle bola vytvorená WIFI zóna.
Rekonštrukcia objektu rozšírila chýbajúce funkcie bábkového divadla a vytvorila priestor
s voľnou dostupnosťou pre návštevníkov. Existujúci objekt sa transformuje na otvorenú zónu
- moderný multifunkčný kultúrny priestor. Stavebné úpravy zahrnuli úpravu spevnených
a trávnatých plôch átria, opravu pavlače - výmenu dlažby a opravu omietok, rekonštrukciu
hľadiska a javiska, opravu fasády, výmenu okenných výplní, rekonštrukciu hygienického
zariadenia, výmenu schodísk a kanalizácie na nádvorí. V divadelnej sále Jorik sa vymenila
podlaha a opravilo kúrenie, repasovali vchodové dvere z Alžbetinej a Tajovského ulice.
Ostrov kultúry v Bábkovom divadle Košice vznikol pre potreby detí, rodičov, umelcov a
aktérov kultúrneho života. Priestor takéhoto typu v Košiciach chýbal. Upravené átrium
divadla ponúkne priestor pre kultúrne podujatia v letných mesiacoch, keď je väčšina divadiel
zatvorená. Zariadenie bude v roku 2013 prioritne využité v rámci projektu EHMK, zároveň
ponúka možnosti využitia pre vlastné produkcie obohacujúce bábkové inscenácie o novú,
zatiaľ nevyužitú dimenziu prezentácie. Vzniká možnosť pre vlastnú produkciu Bábkového
divadla, možnosť využitia pre hosťujúce európske bábkové divadlá, na workshopy pre deti,
literárne večery, prezentácie mladých autorov, vystúpenia interpretov menšinových žánrov a
pre filmové večery s možnosťou prezentácie mladých a začínajúcich tvorcov.

6

Odbor kultúry a CR Úradu KSK koordinuje v spolupráci s kultúrnymi
zariadeniami prípravu podujatí, ktoré budú spojené so slávnostným odovzdaním
ďalších otvorených zón, v ktorých bol proces kolaudačných konaní ukončený a boli vydané
právoplatné kolaudačné rozhodnutia. Ide o otvorenú zónu 4 – Barkóczyho palác a otvorenú
zónu 5 – Verejná knižnica Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici. Uvedenie týchto
otvorených zón do prevádzky so slávnostným otvorením je pripravovaný v prípade OZ 4 na
jún a v prípade OZ 5 na júl. Osobitnú pozornosť si zaslúži ďalší ostrov kultúry: Ulička
remesiel – lapidárium. Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia sa v areáli
novovzniknutého remeselníckeho dvora (ktorý je súčasťou projektu Ulička remesiel –
lapidárium) uskutočnilo prvé podujatie pre verejnosť 18. mája 2013 v rámci podujatia
Košická noc múzeí s názvom Príbehy rozprávané hlinou, ktoré bolo návštevníkmi veľmi
pozitívne vnímané. Vzhľadom na skutočnosť, že sa v areáli Katovej bašty dokončoval
súbežne aj ďalší projekt spojený s pamätným domom Rodošto, slávnostné odovzdanie celého
areálu je pripravované spoločne na jún.
Okrem prvých podujatí, ktoré boli spojené so slávnostným odovzdaním otvorených
zón do užívania, sú pripravené ďalšie nosné podujatia, ktoré majú nadväznosť na program
Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013, a to VIRVAR – Dni bábkového divadla a hier
pre rodiny a medzinárodná konferencia VIRVAR v OZ 3 – Bábkové divadlo; Cyklus Márai
v OZ 6 – Divadlo Thália; Cyklus hudobno-poetických večerov v OZ 4 a 5, ktoré pripravuje
Verejná knižnica Jána Bocatia. Historická účelová budova Východoslovenského múzea
s miniskanzenom a obnovenou expozíciou Košického zlatého pokladu a otvorená zóna
Východoslovenskej galérie, v ktorých zariadeniach sa realizovali najrozsiahlejšie investičné
projekty v rámci všetkých otvorených zón ostrovov kultúry, budú verejnosti sprístupnené
v druhom polroku 2013.
Pred slávnostným odovzdaním otvorených zón do prevádzky sa obvykle konajú
tlačové besedy. Programové aktivity, ktoré sú spojené s ostrovmi kultúry sú osobitne
propagované na webových portáloch, v médiách, veľkoplošných propagačných nosičoch zo
strany príslušných kultúrnych zariadení a na web stránke Košického samosprávneho kraja.

II. Činnosť implementačného orgánu programu Terra Incognita
Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja ako implementačný orgán programu Terra
Incognita plní v roku 2013 najmä úlohy v implementácii Kľúčových podujatí a v propagácii,
prezentácii a medializácii programu. Naďalej sa pokračuje aj v identifikácii vybraného
nehmotného kultúrneho dedičstva
1. ANALÝZY POTENCIÁLU PRE PROGRAM TERRA INCOGNITA
V identifikácii vybraného nehmotného kultúrneho dedičstva sa pokračuje cez projekt „Pamäť
ľudu“ Terra Incognita III, ktorý je viazaný na cieľové miesta jednotlivých tematických ciest a
spracováva najmä literárne dedičstvo v týchto miestach. Identifikáciu v teréne realizuje
Literárna spoločnosť Pravé orechové. V prvom polroku 2013 boli navštívené obce
Kluknava, Henckovce, Plešivec, Hačava, Inovce a Turňa nad Bodvou a boli vytvorené
profily obcí Henckovce a Kluknava. Vzniklo 12 článkov k historickým fotografiám a
o kultúrnom dedičstve a prírodnom bohatstve a 8 článkov venovaných navrhovanej pešej
turistike za prírodou a kultúrou kraja. V tomto období boli tiež spracované staré príbehy do 6
poviedok.
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2. PODUJATIA
Realizácia Kľúčových podujatí
Spišský Jeruzalem, Spišské Podhradie, 16. - 19. mája 2013
Spišský Jeruzalem je jedno z 13 kľúčových podujatí dlhodobého programu Terra Incognita –
Krajina nespoznaná s postavením duchovno-kultúrneho programu rôznych žánrov. Počas
štyroch dní sa uskutočnili veľkolepé podujatia s náboženskou tematikou Veľkonočného
Trojdnia v podobe kultúrneho projektu. Bohatý kultúrno-duchovný program sa odohrával
priamo v Spišskom Podhradí, na Spišskej Kapitule, na Pažici a na Sivej brade. Divadelné
a filmové predstavenia, tvorivé dielne, výtvarné výstavy, scénické kompozície na motívy
biblických udalostí, hudobné matiné, zborový spev, koncerty organovej hudby, ale aj
meditácie, prednášky a besedy, či veľkonočné tradície cez hry, spevy a tance - to všetko bolo
v ponuke tohto podujatia. Kto mal záujem, mohol so sprievodcom z Múzea Spiša absolvovať
terénne exkurzie, prehliadku národných prírodných a kultúrnych pamiatok - travertínové kopy
v okolí Spišského Podhradia. Nezabudnuteľným zážitkom bola iste Krížová cesta stvárnená
svetoznámym mímom Milanom Sládkom v Katedrále sv. Martina a následný koncert
jedinečného Dvořákovho diela Biblické piesne v podaní Štátnej filharmónie Košice, či Živá
krížová cesta v réžii Petra Gombitu pred katedrálou Sv. Martina i priamo na Pažici a Sivej
brade.
Medzi železničnou stanicou Spišské Vlachy a Spišským Podhradím bola v dňoch 18. a 19.
mája zabezpečená autobusová doprava od vybraných vlakov Železničnej spoločnosti
Slovensko, a.s. Dopravu zabezpečila eurobus, a.s. Klub historických koľajových vozidiel pri
Rušňovom depe Haniska pri Košiciach v spolupráci s KC KSK zabezpečoval aj historickú
jazdu motorovým rušňom „Magda“ M 131.112 5 v nedeľu 19. mája.
Podľa ohlasov návštevníkov je predpoklad, že zámer projektu, aby vznikla tradícia, ktorá
podporí myšlienku smerovania tohto priestoru k celoročne podporovanej a rozvíjanej
náboženskej turistike, sa naplnil. Tento segment cestovného ruchu má vo svete rastúci trend a
aj u nás má veľa priaznivcov, keďže vychádza z tradícií pútí na miesta spojené s
duchovnom. Myšlienka Spišského Jeruzalemu sa vyvíja komplexne. Na realizácii programov
sa podieľalo viacero subjektov – Košický a Prešovský samosprávny kraj a ich kultúrne
inštitúcie, mesto Spišské Podhradie, Spišské biskupstvo a ďalšie subjekty. Urbanistickoarchitektonická štúdia Spišského Jeruzalemu dala základ celému projektu. Bude na všetkých
miestnych aktéroch, ako dokážu myšlienku živiť a rozvíjať ďalej v prospech celého regiónu.
Podujatí sa zúčastnilo počas štyroch dní niekoľko tisíc návštevníkov.

Poklad sklenenej pani, Dobšiná, 17. -19. mája 2013
Ďalšie kľúčové podujatie sa odohralo v baníckom meste Dobšiná. Trojdňové podujatie začalo
remeselníckym jarmokom a prezentáciou domácich súborov detí i dospelých na námestí.
Neskôr sa uskutočnila originálna voľba richtára vážením, ktorú vyhral najťažší kandidát. Len
čo radní páni začali oslavovať, vtrhli do mesta Turci. Skupina historického šermu Sarus
zinscenovala túto skutočnú udalosť z dejín Dobšinej, zabila nového richtára i všetkých
radných a bohatú krčmárku - Sklenenú pani. Do zajatia zobrala plno Dobšinčanov aj z radov
prizerajúcich sa. A efendi rozhodoval potom o ich osude – niektorí skončili v háreme, iní
v armáde alebo boli popravení. Nechýbali ani brušné tanečnice a ukážky bojového umenia
tureckých dobyvateľov. A keďže krčmárka už poklad zakopala, mohli ho začať hľadať
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prítomné deti. Plnili úlohy, ktoré im dávali permoníci a za ne získavali časti mapy vedúcej
k pokladu. Každé hľadajúce dieťa našlo sladký poklad. Kým deti hľadali, ostatní diváci sa
mohli zoznámiť so strašidlami, ktoré súťažili o titul Dobšinská mátoha.
Tanečná horúčka skupiny Čarovné ostrohy a orchestra Viliama Didiáša nadchla už aj
návštevníkov, ktorí prišli do Dobšinej z Košíc historickým vláčikom. Večer, po slávnostnom
odovzdaní štafety Kľúčových podujatí Terra Incognita Mestu Dobšiná, sa voľba richtára
a vpád Turkov, ako aj hľadanie pokladu Sklenenej pani, zopakovalo pre dospelých. Záver dňa
patril skupine Heľenine oči. Druhý deň sa dianie presunulo do areálu žrebčína, kde sa konali
medzinárodné preteky furmanských vozov. Na deti čakalo kráľovstvo Tašíkovo s množstvom
hier, súťaží a atrakcií. Dospelých potešila country hudba a stánky remeselníkov, ale aj
množstvo kulinárskych dobrôt. Deň zakončil konský bál, na ktorom sa mohli všetci prítomní
naučiť rôzne country tance. Posledný deň sa niesol v duchu tradičnej baníckej turíčnej nedele
- ekumenické bohoslužby, tradičný sprievod mestom za zvukov baníckej dychovky, výzdoba
mesta briezkami a popoludní banícka zábava prezentujúca všetky zvyky baníckeho spolku,
ktorý v tomto roku oslávi 330 rokov od svojho založenia. Podujatie počas troch dní navštívilo
približne 3000 ľudí.

Príprava ďalších Kľúčových podujatí
V mesiacoch apríl - máj Kultúrne centrum KSK pokračovalo v organizovaní prípravných
výborov ďalších Kľúčových podujatí. Predovšetkým podujatí, ktoré sa ešte uskutočnia
v prvom polroku. Ide o podujatia v júni: Jánske ohne nad Šíravou vo Vinnom a Dni Moldavy
a večery kráľov v Moldave nad Bodvou. Garanti projektu za KC KSK poskytli organizátorom
usmernenie pri tvorbe rozpočtov týchto podujatí, konzultovali a odsúhlasovali skladbu ich
programov v súlade s hlavným cieľom a zameraním podujatia. Zároveň začali aktivity
spojené s prípravou letných podujatí: Duch času - Genius temporis v Spišskej Novej Vsi
a podujatí Dupľa fest“ v Michalovciach a Chlebom a vínom v Trebišove, do tvorby ktorých
sú priamo zapojené aj kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

3. PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA A MEDIALIZÁCIA PROGRAMU
Kultúrne centrum KSK pokračovalo v realizácii propagácie a prezentácie programu Terra
Incognita prostredníctvom prezentačného stánku, kde návštevníkom podujatí ponúkli okrem
propagačných materiálov aj rôzne aktivity a hry pre deti a vedomostné súťaže pre dospelých.
Propagácia programu bola touto formou realizovaná za obdobie od ostatného zasadnutia
Zastupiteľstva KSK na podujatí Tokaj v Európe – Dedovizeň - festival Slovákov žijúcich
v zahraničí. Ďalej bol v dňoch 4.-6. apríla 2013 prezentovaný na medzinárodnej výstave
cestovného ruchu pod názvom Menjünk világgá – Poďme do sveta v maďarskom meste
Miskolc. Prítomní prejavili záujem najmä o podujatia a turistické atrakcie Košického regiónu
o gotickú, vínnu cestu. KC KSK poskytlo propagačné materiály v maďarskom a anglickom
jazyku pre krajskú organizáciu CR, ktorá sa na výstave zúčastnila. V rámci osláv Dňa mesta
Košice sa uskutočnilo podujatie Deň Európy, na ktorom sa KC KSK zúčastnilo prezentáciou
programu Terra Incognita. Prezentačné stánky KC KSK k programu Terra Incognita boli
zabezpečené aj na kľúčových podujatiach – Poklad sklenej pani a Spišský Jeruzalem.
V dňoch 6.- 8. júna 2013 bude prezentácia Slovenska pre širokú verejnosť v rámci Dní
Slovenska v Budapešti pred letnou turistickou sezónou. KC KSK v čase prípravy tohto
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materiálu pracuje na skompletizovaní propagačných materiálov a forme prezentácie
v maďarskom a anglickom jazyku v záujme zviditeľnenia KSK a programu Terra Incognita
na podujatí.
Program Terra Incognita a jeho Kľúčové podujatia v roku 2013 je propagovaný aj v novej
publikácii: LEXIKÓN SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ktoré vyšlo vo vydavateľstve Astor
Slovakia, Bratislava.
V sledovanom období hlavnými marketingovými aktivitami boli – grafická príprava a tlač
propagačného materiálu Terra Incognita v maďarskom jazyku na podporu aktivít v Maďarsku,
ďalej grafická príprava vizuálnej komunikácie kľúčových podujatí Poklad sklenenej pani
a Spišský Jeruzalem, zverejnenie dvoch kľúčových podujatí v exkluzívnom sprievodcovi
mestom a košickým regiónom určeného pre zahraničného návštevníka – The GUIDE
v anglickom jazyku, zverejnenie dvoch kľúčových podujatí 2 krát v časopise AKČNÝ, ktorý
sa bezplatne distribuoval aj počas osláv Dňa mesta Košice, príprava a tlač propagačných
materiálov ku kľúčovému podujatiu Spišský Jeruzalem, ďalej príprava a realizácia kampane
ku dvom kľúčovým podujatiam, ktorá obsahovala dve celé strany v celoslovenskom časopise
Plus 7 dní, 15 billboardov v Košiciach a v regióne, kampaň 100 info tabúľ a 20 telefónnych
búdok, rozvešanie A1 plagátov u partnerov, elektronický baner podujatí na stránke Košice
2013.
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