Košický samosprávny kraj

Bod .: 15

Zapojenie sa stredných škôl a inštitúcií kultúry
v zria ovate skej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do
projektu MK SR „Kultúrne poukazy“.
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Návrh na uznesenie

z 3. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja, konaného d a 3.apríla 2006
v Košiciach.

K bodu .: 15

Uznesenie
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 písm. d )zákona .302/2001Z.z
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Schva uje
finan nú spoluú as Košického samosprávneho kraja na uvedenom projekte vo výške 5 %
z požadovanej finan nej dotácie na administráciu kultúrnych poukazov
a ich realizáciu.

Dôvodová správa
Ministerstvo kultúry SR pripravilo pre rok 2006 projekt kultúrnych poukazov ako doplnok
systému vzdelávacích poukazov , ktorý bol realizovaný Ministerstvom školstva SR od roku
2004.
Prostredníctvom poukazov sa do tohto projektu majú možnos zapoji základné a stredné
školy, kultúrne inštitúcie, mestá a vyššie územné celky.
Cie om projektu je podpora prístupu žiakov a u ite ov základných a stredných škôl ku
kultúrnym hodnotám.
Kultúrny poukaz je finan ný poukaz v hodnote 200 Sk, ktorý platí jeden kalendárny rok
a predstavuje osobitný ro ný príspevok štátu pre žiaka a pedagóga základnej alebo strednej
školy s cie om umožni im ú as na rozli ných kultúrnych podujatiach organizovaných
kultúrnymi inštitúciami . Tento poukaz možno použi na uhradenie vstupného v divadlách,
galériách, múzeách, knižniciach v zria ovate skej pôsobnosti MK SR, VÚC, mestských a
miestnych úradov, ale i v neštátnych kultúrnych inštitúciách v celej Slovenskej republike,
ktoré sa do systému zaregistrovali.
Poukaz možno použi na uhradenie vstupného na kultúrne podujatie v celej hodnote poukazu
jednorázovo, alebo jednotlivo vo výške 50 Sk.. Ak je vstupné na podujatie nižšie, kultúrna
inštitúcia rozdiel sumy majite ovi poukazu nevypláca, ale môže mu poskytnú propaga ný
materiál a pod. .
Košický samosprávny kraj ako zria ovate 95 stredných škôl a 23 kultúrnych inštitúcií
vstúpi do uvedeného projektu na základe vlastnej registrácie a registrácie jednotlivých
školských a kultúrnych subjektov na MK SR - /stredné školy do 28. februára 2006/ a
kultúrnych inštitúcií /do 30.apríla 2006/.
Vzh adom na to, že projekt „Kultúrne poukazy“ je riadnym grantovým programom
Ministerstva kultúry SR vyhláseným na rok 2006, požaduje sa finan ná spoluú as žiadate a
o dotáciu vo výške 5% z požadovanej dotácie.
Košický samosprávny kraj v prípade súhlasu Zastupite stva s ú as ou v programe „Kultúrne
poukazy“ predloží Ministerstvu kultúry SR žiados o dotáciu na administráciu kultúrnych
poukazov a osobitne žiados o dotáciu na realizáciu projektu..
Vecným prínosom projektu je možnos žiakov stredných škôl, ktoré sa do projektu
zaregistrovali zú astni sa bezplatne kultúrneho podujatia pod a vlastného výberu a ur itým
prínosom do rozpo tu kultúrnych inštitúcií, ktoré návštevníkom ponúknu zaujímavé
podujatia.
Potrebná suma na zabezpe enie spolufinancovania projektu zo strany KSK:
V prípade, že sa do projektu prihlásia všetky stredné školy v pôsobnosti KSK s denným
štúdiom / cca 38 tisíc žiakov a cca 3000 pedagogických pracovníkov/, bolo by na uvedený
projekt potrebné vy leni z rozpo tu KSK sumu cca 410 tis. Sk. Táto suma je spoluú as ou
na dotácii v prípade, že sa do projektu zapoja všetky školy v zria ovate skej pôsobnosti KSK
a ich žiaci navštívia len kultúrne inštitúcie v jeho zria ovate skej pôsobnosti.
Spoluú as KSK ako zria ovate a stredných škôl a kultúrnych inštitúcií na dotácii pre
administráciu kultúrnych poukazov predstavuje sumu 10 500 Sk. Vyú tovanie dotácie na
administráciu kultúrnych poukazov / stredné školy/ vykonajú zaregistrovaní žiadatelia do
31.októbra 2006. Vyú tovanie dotácie na realizáciu projektu vykonajú žiadatelia /kultúrne
inštitúcie/ najneskôr do 20.januára 2007.

