Informácia o realizácii projektu EHMK
Košický samosprávny kraj realizuje v nadväznosti na program Európske hlavné mesto
kultúry – Košice 2013 sedem investičných projektov pod spoločným názvom Ostrovy kultúry
– otvorené zóny, ktoré sa týkajú kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
a nachádzajú sa na území mesta Košice. Ďalší podporný program KSK realizovaný v rámci
regiónu so strategickým významom je zameraný na kultúrno-poznávací turizmus s názvom
Terra Incognita. V predloženej správe je informácia v týchto dvoch oblastiach:

I.

OSTROVY KULTÚRY
1. Stav realizácie investičných projektov
2. Aktivity v ostrovoch kultúry

II.

TERRA INCOGNITA
1. Činnosť implementačného orgánu programu Terra Incognita
2. Návrh na schválenie nenávratného finančného príspevku na kľúčové
podujatie Tempus Art

K bodu I.
OSTROVY KULTÚRY
Investičné projekty EHMK realizované Košickým samosprávnym krajom sú implementované
v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013“
Regionálneho operačného programu ako aj vyššie uvádzame so spoločným názvom Ostrovy
kultúry – Otvorené zóny (OK OZ).

1. Stav realizácie investičných projektov
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
Termín ukončenia stavby: 31.5.2013
Stavba bola odovzdaná.
Začaté kolaudačné konanie.
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
Termín ukončenia stavby: 30. 4. 2013
Stavba bola odovzdaná.
Kolaudačné rozhodnutie vydané dňa 31. 5. 2013.
Nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia: 31. 5. 2013

4

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.
Kolaudačné rozhodnutie vydané dňa 28. 6. 2013.
Nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia: 28. 6. 2013
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.
Kolaudačné rozhodnutie vydané dňa 15. 5. 2013
Nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia: 16. 5. 2013
Stav realizačných postupov je uvedený aj v tabuľkovom prehľade v prílohe.
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Ako z vyššie uvedeného vyplýva v sledovanom období boli všetky projekty stavebne
ukončené. Päť ostrovov zhotovitelia odovzdali v riadnom termíne, ku všetkým bolo vydané
kolaudačné rozhodnutie (Divadlo Thália, Bábkové divadlo, Barkóczyho palác, Ulička
remesiel, Verejná knižnica J. Bocatia na Hviezdoslavovej ulici ). Vo Východoslovenskej
galérii bol riadiacim orgánom schválený predĺžený termín do konca apríla. Stavba bola
v tomto termíne odovzdaná a už bolo vydané aj kolaudačné rozhodnutie. Posledná stavba
v Historickej účelovej budove Východoslovenského múzea mala termín odovzdania ku koncu
mája, momentálne v nej prebieha kolaudačné konanie. Za obdobie od ostatného zasadnutia
Zastupiteľstva KSK boli po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačných rozhodnutí
slávnostne odovzdané do užívania ďalšie ostrovy kultúry. Ide o Otvorenú zónu 4 –
Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica, Otvorenú zónu 5 – Verejná knižnica Jána Bocatia
a Otvorenú zónu 7 – Ulička remesiel.
Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica
Cieľom projektu bolo vytvoriť kultúrny, vzdelávací a informačný priestor, ktorého účelom je
sprístupňovanie informácií o regióne a organizovanie kultúrnych podujatí v atraktívnom
prostredí. Projekt pomohol s obnovou národnej kultúrnej pamiatky Barkóczyho paláca.
Vďaka rekonštrukcii nádvoria paláca vznikol multifunkčný priestor pre kultúrne trávenie
voľného čase. Zrekonštruované priestory boli vybavené novými interiérovými prvkami a
informačnými a komunikačnými technológiami. Čiastočná rekonštrukcia pozostávala
zo stavebnej obnovy a úpravy časti objektu, ktorý prináleží Barkóczyho palácu – časti
1. podzemného podlažia, 1. nadzemného a 4. nadzemného podlažia, tzv. podkrovia. Obnova
pozostávala z odvetrania a odvlhčenia suterénnych priestorov dvorového severného krídla a
rekonštrukcie hygienických zariadení v suteréne pre celoročné využívanie. Prvé nadzemné
podlažie bolo zrekonštruované pre účely informačného centra, výstavnú sieň a multifunkčnú
spoločenskú miestnosť. Keďže obývateľné časti podkrovia nespĺňali účel, boli prerobené,
neobývaná časť bola zateplená. Svoje priestory tu získajú oddelenia Kultúrneho centra KSK.
Vďaka projektu získala kvalitne vybavené priestory Verejná knižnica J. Bocatia, ale aj
Kultúrne centrum KSK, ktoré sa presťahuje do časti obnovených priestorov Barkóczyho
paláca.
Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova ulica
Cieľom projektu bolo zvýšiť kultúrno-spoločenský potenciál využitia Verejnej knižnice
J. Bocatia (VKJB). Centrálna knižnica funguje v bývalej školskej budove z konca
19. storočia, pre knižničné účely bola adaptovaná v roku 1996. Z finančných dôvodov nebola
adaptácia ukončená a knižnica sa dostala do provizória. Nedostatočné priestory neumožňovali
naplno rozvinúť kultúrne a vzdelávacie aktivity pre verejnosť. Chýbal základný knižničný
komfort, čo sťažovalo prácu knihovníkov, ale negatívne ovplyvňovalo aj klientov.
Vďaka rekonštrukcii a prístavbe moderných bezbariérových priestorov vznikol nový
centrálny vstupný priestor s knižničným pultom, centrálna registrácia nových a existujúcich
čitateľov, skrinková šatňa a čitáreň dennej tlače. Na nadzemnom podlaží je spoločenská
miestnosť pre sto ľudí, ktorá sa bude dať využívať na besedy, vzdelávanie i rôzne kultúrne
a spoločenské podujatia. V letných mesiacoch sa bude využívať aj nádvorie sprístupnené
cez sklenený krčok spájajúci prístavbu a pôvodný objekt. Súčasťou sú aj sadové úpravy,
vonkajšie osvetlenie a spevnené plochy. Vďaka projektu pribudla aj informačná a
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komunikačná technika, audiovizuálna, projekčná a výpočtová technika, vrátane štruktúrovanej
kabeláže.
V knižnici vznikol moderný multifunkčný priestor, vďaka ktorému sa posilní kultúrny
potenciál zariadenia. Skvalitní a spestrí sa kultúrna a vzdelávacia produkcia. Projekt má trvalú
udržateľnosť, pretože knižnica bude poskytovať služby širokej verejnosti aj po roku 2013.
Bude plniť aj funkciu komunitného centra pre rôzne vekové a sociálne skupiny obyvateľov.
Pravidelne sa tu budú robiť besedy, prezentácie kníh, workshopy, elektronické prezentácie,
vzdelávacie kurzy. Očakáva sa pozitívna zmena kultúrneho správania sa obyvateľov a
návštevníkov, ale aj ich vyššia účasť na kultúrnych a vzdelávacích podujatiach.
Ulička remesiel – lapidárium
Predmetný projekt prispel k rozšíreniu doterajšej kultúrnej ponuky v areáli Katovej bašty a
ponúka verejnosti celkom nové priestory v Uličke remesiel, kde na doteraz nevyužívanom
pozemku vedľa múzea na Hrnčiarskej 11 vznikol Dom remesiel. Prepája areál Katovej bašty
s domom a areálom tradičných remesiel a vytvára nový príťažlivý priestor. Expozícia
historických remesiel s galériou bude prezentovať aj ojedinelé stredoveké archeologické
nálezy. Lákadlom sa určite stane interaktívna dobývacia veža pre deti v areáli dvora remesiel.
Dom remesiel je určený na expozíciu histórie remesiel s lektorskou miestnosťou a pracovňou
v podkroví. Súčasťou projektu je aj drobná architektúra v dvore remesiel. Tvoria ju oplotenie
a vonkajšia brána zo Starej baštovej, dvojkrídlová bránka v kamennom múre, prezentačné
drevené stánky remesiel, lavičky, koše na odpadky, bicyklové stojiská, vonkajšie osvetlenie,
zavlažovací systém.
Priamo v areáli Katovej bašty pribudla expozícia fortifikácie - obranného systému
stredovekých Košíc, ktorá bude postupne umiestnená v kazematách Katovej bašty - chodbách
a pivniciach v hradbách pevnosti. Na opačnej strane pozemku je situovaná dobývacia veža.
Model ilustruje funkciu hradieb a spôsob dobývania mesta. Zatraktívni prostredie pre deti a
mládež a umožní aj simulovať historické boje pri rôznych akciách, ktoré múzeum pripravuje.
Nový priestor na predaj vstupeniek a suvenírov dopĺňajú samostatné hygienické priestory
pre návštevníkov. Lepšie podmienky získali aj lektori.

2. Aktivity v ostrovoch kultúry
Odbor kultúry a CR Úradu KSK koordinuje v spolupráci s kultúrnymi zariadeniami aktivity,
ktoré sú spojené so slávnostným odovzdaním otvorených zón do užívania, ako aj ostatné
pripravované podujatia v roku 2013.
Za obdobie od slávnostného odovzdania do užívania sa naplno rozbehli aktivity v Bábkovom
divadle v Košiciach. V mesiaci máj sa v obnovených priestoroch divadla – predovšetkým
na nádvorí a na scéne Jorik konalo veľmi úspešné medzinárodné podujatie s názvom
VIRVAR zamerané na prezentácie bábkových divadiel domácich i zahraničných. Divadlo
poskytlo začiatkom júla svoje priestory na realizáciu ďalšieho nosného podujatia, ktoré tvorí
súčasť programových celkov EHMK – Košice 2013. Ide o medzinárodný festival
mládežníckych orchestrov Shengenský poludník, organizátorom ktorého bola Federácia
Eurorchestrias a Sláčikový orchester Musica Iuvenalis. V priebehu celého mesiaca júl dostala
priestor Knižnica pre mládež mesta Košice na prezentáciu programu Mesiac autorského
čítania.
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Slávnostným odovzdaním do užívania Otvorenej zóny 4 (Barkóczyho palác) a Otvorenej zóny
5 (Verejná knižnica Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici) bol odštartovaný cyklus podujatí
aj v týchto ostrovoch kultúry. Koncert operných árií v podaní sólistov Opery Štátneho divadla
v Košiciach (J. Zsigovej, T. Paľovčíkovej, M. Lukáča, J. Dvorského, M. Gurbaľa a
J. Grejtákovej - klavír) na nádvorí Barkóczyho paláca poskytol nevšedný umelecký zážitok
nielen pre milovníkov klasickej hudby. Kombinácia hovoreného slova s hudbou v rámci
poetického večera sa názvom „Voda, čo ma drží nad vodou“ z veršov básnika Jozefa Urbana,
ktoré recitovali a spievali Erika Molnárová, Peter Orgován (BDKE) a Peter Vilhan
(Konzervatórium Košice) zas naplnili umením nový multifunkčný priestor Otvorenej zóny 5 VKJB na Hviezdoslavovej ulici.
Dňa 13. júna 2013 bola slávnostné odovzdaná otvorená zóna 7 – Ulička remesiel v areáli
Katovej bašty na Hrnčianskej ulici, kde pribudol nový remeselnícky dvor s Domom remesiel
a ďalšími zaujímavými atraktivitami v areáli. Vďaka projektu vznikla múzeu rozsahom
najväčšia interiérová a exteriérová prezentácia kultúry v chápaní expozícií, výstav a podujatí,
vrátane možnosti na divadelné vystúpenia, premietanie filmov, koncerty a pod. Vzhľadom na
umiestnenie v historickom centre Košíc je areál magnetom cestovného ruchu a je vhodný aj
na zážitkové prezentácie pre návštevníkov. V ostatnom období sa tu realizovali s pozitívnym
diváckym ohlasom aj aktivity, ktoré sú súčasťou nosných podujatí v rámci programu EHMK
– Košice 2013 (Esencia Košíc, Zlatý žobrák).
Z vyššie uvedeného vyplýva, že kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
rozbehli veľmi intenzívnu spoluprácu s ďalšími aktérmi kultúry v záujme naplnenia
rôznorodými kultúrnymi aktivitami vzniknuté otvorené zóny, čím prispievajú
k prezentovanému zámeru Košického samosprávneho kraja podporiť projekt Európske
hlavné mesto kultúry 2013 aj vytvorením partnerstiev pri realizácii kultúrnych podujatí
pre širokú verejnosť.

K bodu II.
TERRA INCOGNITA
1. Činnosť implementačného orgánu programu Terra Incognita
Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita plní
najmä úlohy supervízora Kľúčových podujatí, ich propagácii, prezentácii i medializácii
programu.
Realizácia Kľúčových podujatí
Jánske ohne nad Šíravou, Vinné - jazero, 22. júna 2013
Program bol v poradí štvrtým kľúčovým podujatím TI. Bol odštartovaný hromadným
výstupom na Viniansky hrad, v rámci ktorého turisti zažili aj prepadnutie čertmi, ktorí podľa
povesti sa na hradnom kopci usídlili. Na hrade ich čakali ukážky starých remesiel i bojového
umenia hradnej vojenskej posádky, ale aj gurmánske špeciality. Povesť o Vinianskom hrade,
ale už pri jazere na pódiu, bližšie priblížilo ochotnícke divadlo VIDI pri Obecnom úrade
vo Vinnom. Scénické pásmo „Na Janíčka, na Jána“ v podaní folklórnej skupiny Viňančan
a folklórneho súboru Zemplín zas prinieslo prezentáciu ľudových jánskych zvykov.
Nechýbala ani ponuka remeselníkov, vinárov, liečiteľov, či súťaže pre deti aj pre dospelých.
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Vyvrcholením programu bolo zapálenie štyroch menších vatier na všetkých svetových
stranách a jednej veľkej vatry – „Jánskeho ohňa“. Záver už patril tradičnej zemplínskej
veselici.
Dni Moldavy a večery kráľov, 28. -30. júna 2013
História starobylého kráľovského mesta Moldava nad Bodvou je úzko spojená s viacerými
kráľmi európskeho významu. Ide o spojenia verne historické i
tie „údajné“, ktoré
pretrvali v mnohých povestiach. Práve trom z nich – Svätému Ladislavovi, Belovi IV. a
Matejovi Korvínovi - Mesto Moldava n/B a Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria ako
hlavní organizátori, venovali podujatie plné koncertov, divadla i gurmánskych osláv
s akcentom na dejinné epochy, počas ktorých títo panovníci vládli. Návštevníci sa dostali
na miesta, o ktorých význame často ani netušili. Sú to predovšetkým Prameň sv. Ladislava
s pútnym kostolom v Debradi, kláštor Premonštrátskeho opátstva v Jasove a Hrhovský
vodopád pod Holubou skalou. Na týchto miestach králi kedysi našli útočisko. Na všetkých
týchto miestach sa s kráľmi, stredovekou hudbou či chodúľovým divadlom mohli stretnúť
všetci, ktorí podujatie navštívili. Deti okrem toho čakalo aj stretnutie s malým psíkom Tašim
(ktorý je sprievodcom po Rozprávkovom kráľovstve Tašíkovo) a mali možnosť zahrať si
u neho rôzne hry. Dospelí zas mohli ochutnávať víno, či krásne torty a zahnať hlad rôznymi
dobrotami. Na toto podujatie v sobotu prišiel tiež historický vláčik z Košíc. Náladu už
vo vlaku rozprúdila ľudová hudba. Vlak z Moldavy n/B smeroval aj ďalej do Jasova. Tu
mohli cestujúci navštíviť jaskyňu, kláštor premonštrátov a blízky rybník. Vyskúšali si
lukostreľbu, pozreli výstavu starožitností a niektorí odchádzali aj s knižkou z burzy kníh.
Zážitkom bola určite aj nedeľná svätá omša v prírodnom kostolíku pri prameni sv. Ladislava
v Debradi a následná večera z domácich produktov Debraďčanov. Dni Moldavy a večery
kráľov pripomenuli čriepky z histórie a povestí tohto kraja a ukázali jeho návštevníkom
krásne miesta s nimi spojené. Kultúrne aktivity boli vhodne prepojené s prezentáciou
turistických zaujímavostí v regióne.
Príprava ďalších Kľúčových podujatí
V mesiacoch máj - júl pokračovalo Kultúrne centrum KSK v organizovaní prípravných
výborov ďalších Kľúčových podujatí. Ide najmä o podujatia konané v auguste: Krásnohorské
hradné dni v Krásnohorskom Podhradí, Fest dupľa v Michalovciach, Duch času v Spišskej
Novej Vsi a Chlebom a vínom v Trebišove. Na osobných stretnutiach boli organizátori
usmernení pri tvorbe rozpočtov, konzultovali sa aj dramaturgie ich programov v súlade
s odsúhlasenou líniou a zameraním podujatia.
Propagácia, medializácia a prezentácia programu
Kultúrne centrum KSK pokračovalo v realizácii propagácie a prezentácie programu Terra
Incognita prostredníctvom prezentačného stánku, ktorý prináša okrem propagačných
materiálov aj rôzne aktivity a hry pre deti a vedomostné súťaže pre dospelých. Propagácia
programu bola touto formou realizovaná aj na bábkovom divadelnom festivale Virvar
v Košiciach. Každej tematickej ceste bol venovaný samostatný stánok s ukážkou tradičného
remesla a otázkami zameranými na danú cestu. Prezentácie pripravovaných kľúčových
podujatí TI zabezpečilo Kultúrne centrum KSK aj pri príležitosti slávnostného otvorenia
Ostrova kultúry OZ 4- Barkóczyho paláca.
Znelku Terra Incognita podľa zadania Rady programu Terra Incognita realizovala formácia
cimbalovej hudby Silvayovci. Znelka je využívaná pri odovzdávaní štafety starostami,
primátormi miest a obcí, v ktorých sa konajú postupne jednotlivé kľúčové podujatia.
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Propagácia Kľúčových podujatí bola realizovaná najmä prostredníctvom informačných médií:
v mesačníku Kam do mesta, na webstránkach: www.kamdomesta.sk, www.terraincognita.sk,
www.gregi.net, www.podujatia.sk, www.veterany.eu, www.kosiceregion.com. V RTVS
v relácii Košice - Európske hlavné mesto kultúry a v programe Televíkend, ako aj vo
vysielaní Rádia Regina. Tlačené plagáty a letáky boli distribuované do turistickoinformačných centier, na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, na vysoké školy
a tiež na stredoškolské i vysokoškolské internáty v Košiciach.

2. Návrh na schválenie nenávratného finančného príspevku na kľúčové
podujatie Tempus Art
Financovanie kľúčových podujatí je realizované trojzložkovým systémom. Prvá časť
výdavkov je zabezpečovaná organizátorom podujatia, druhá časť je riešená formou
nenávratného finančného príspevku organizátorovi, t. j. prijímateľom NFP zo strany KSK a
tretia časť je zabezpečovaná prostredníctvom regionálnych kultúrnych zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Tzv. priame financovanie z rozpočtu KSK sa realizuje na
základe zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku (NFP) v súlade s § 8 ods. 1 písm. b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Jedná sa o samosprávnu pôsobnosť vymedzenú v § 4 ods. 1
písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov, v zmysle ktorého v tomto prípade aj KSK zabezpečuje tvorbu a plnenie programu
sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja. Na 19.
zasadnutí Zastupiteľstva KSK konaného dňa 17. decembra 2012 bol nenávratný finančný
príspevok schválený pre 9 prijímateľov. V prípade ďalšieho podujatia s názvom Tempus Art
2013 nedošlo ku konsenzu medzi Divadlom Actores, KSK a Mestom Rožňava vo veci
vytvorenia partnerstva pri organizovaní tohto podujatia jednak z dôvodu, že v tom čase
začínal svoje funkčné obdobie v mimoriadnych voľbách zvolený nový primátor mesta
Rožňava, ako aj z neistoty hlavného organizátora Divadla Actores v úspešnosti pri získavaní
grantov. Vzhľadom na skutočnosť, že medzičasom Divadlo Actores získalo grant z MK SR
na toto podujatie a do realizačných procesov vstupuje aj Mesto Rožňava, odporúčame
podporiť podujatie Tempus Art 2013 vstupom KSK do projektu obdobným spôsobom
podpory o NFP, ako v prípade ostatných kľúčových podujatí programu Terra Incognita.
Podujatie Tempus Art je medzinárodným festivalom alternatívnych divadiel, ktoré sa
uskutoční v dňoch 11. – 15. septembra 2013 v regióne KSK s hlavnými programovými
celkami v Košiciach a Rožňave.
Na základe uvedeného predkladáme návrh na schválenie NFP pre Mesto Rožňava do výšky
maximálne 5 tis. eur za účelom organizovania podujatia „Tempus Art 2013“, ktoré je
zaradené ako jedno z 13 kľúčových podujatí do programu Terra Incognita 2013. Schválenie
financovania tohto kľúčového podujatia programu Terra Incognita podľa uvedeného postupu
je v návrhu na uznesenie tohto materiálu.
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