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Poslanci mestského zastupiteľstva
mesta Košice
V Košiciach, 29.05.2016
VEC
Odvolanie riaditeľa K13 Mgr. Jána Kováča z funkcie riaditeľa
Vážený pán primátor.
Vážení kolegovia poslanci.
V závere roka 2013 poslanci mesta Košice vymenovali do funkcie riaditeľa K13 Mgr. Jána Kováča. Za dva
a pol roka riaditeľ K13 nepreukázal dostatočnú odbornosť ani ako vrcholový manažér a ani ako odborník na
budovanie a rozvíjanie kultúry. Práve naopak, potláčaním štandardných kultúrnych operátorov
a vytváraním monopolu na kultúru v Košiciach poškodzuje nie len obyvateľov, organizátorov podujatí ale aj
samotné mesto Košice.
Poškodovaním umeleckých kruhov, budovaním bariér pre organizátorov podujatí, ako aj zasahovaním do
umeleckej produkcie jej cenzurovaním a bez umeleckých ambícií, riaditeľ K13 vytvoril organizáciu, ktorá
neplní svoju primárnu funkciu a mrhá finančnými prostriedkami.
Je nemysliteľné aby človek, ktorý má budovať dobré meno mesta Košice parazitoval na kultúre, nanucoval
kultúrnym operátorom nezmyselné a nepotrebné služby, predražoval kultúrne akcie a tým odrádzal
organizátorov od ich aktivít.
Nemyslím si, že Mgr. Ján Kováč ako zástupca mestskej organizácie a teda aj nás občanov, má morálny
mandát na to, aby z vlastnej iniciatívy vystupoval pred médiami a hodnotil promotérov a usporiadateľov
znevažovaním ich práce, ohováral ich a hodnotil. Pán riaditeľ týmto konaním hrubo porušil etický kódex
K13, ktorý osobne schválil (Článok IV – Konflikt záujmov, Článok VII – Mlčanlivosť a komunikácia s médiami
a verejnosťou.)
Svoje neodborné mnohokrát arogantné konanie potvrdil obštrukciami, ktoré vyvrcholili kauzami ako:
 Farma v jeskyni,
 skupina Rafani,
 Ceny Oskára Čepana,
 či naposledy nezmyselné vyjadrenie o nekonaní koncertu Nightwish.
Všetky tieto kauzy je nutné spájať s nestabilitou a netransparentnosťou rozhodovania jednotlivca.
Vážený pán primátor,
považujem za škandalózne, ak riaditeľ nie je ochotný nájsť riešenia a usporiadateľa akcie, nad ktorou ste
prevzali osobne záštitu, diskvalifikuje svojimi výrokmi. Promotér svetoznámej skupiny Nigtwish sa rozhodol
usporiadať koncert v priestoroch, ktoré dlhodobo zívajú prázdnotou. Jedná sa o koncert, ktorý svojou
atraktivitou prekračuje územie mesta, ako aj tohto štátu a mohol napomôcť k efektívnejšiemu užívaniu
amfiteátra, v ktorom sa v roku 2015 takmer žiadna významná akcia externého producenta nekonala.

Z výsledkov hospodárenia K13 – Košické kultúrne centrá za rok 2015 je zrejmé, že náklady na prevádzku
tejto organizácie prekročili sumu 5,1 milióna eur, čím sa nemôžu pýšiť ani mnohé porovnateľné európske
mestá. Je to závratná suma, ktorou sa plytvá a výkon organizácie neodzrkadľuje ambície mesta z roku 2013
ako európskeho hlavného mesta. I napriek nezmyselne obrovskému rozpočtu sa nič zásadné v
košickej kultúre neudialo a navyše nám (poslancom) na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva,
predložíte záverečný účet z ktorého je zrejmé, že výsledok hospodárenia organizácie K13 za rok 2015 sa
nachádza v červených číslach (-27 490 €).
Už v máji 2014 som Vás v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach informoval, že mám pochybnosti, či
príspevková organizácia K13 úmyselne nediskriminuje tradičných kultúrnych operátorov pred vlastnými
záujmami. Čo by iste mohlo spôsobiť aj ujmu na Vašom mene, ako aj na mene viceprimátoroky p.
Lenártovej, ktorú som podrobne niekoľkokrát o problémoch informoval.
Na základe uvedených skutočností Vás pán primátor žiadam, aby ste na XI. rokovaní mestského
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 13.06.2016 zaradili bod rokovania ODVOLANIE RIADITEĽA K13 – Košické
kultúrne centrá s návrhom na uznesenie, v ktorom pána riaditeľa Jána Kováča poslanci mesta odvolajú
z funkcie.
Zároveň som pripravený informovať Vás osobne aj o ďalších skutočnostiach, ktoré súvisia s neefektívnou,
neúčelnou a nehospodárnou prevádzkou K13 hraničiacou s trestnou činnosťou, ak to uznáte za vhodné.

Vážení kolegovia poslanci.
O devätnásť dní sa v Košicach bude konať 26. medzinárodný filmový festival ART FILM FEST, ktorého
spoluorganizátorom je aj K13 – Košické kultúrne centrá. Riaditeľ K13 nepreukazuje svoje manažérske
schopnosti a je našou povinnosťou eliminovať škody, ktoré svojím neprofesionálnym prístupom môže
tomuto významnému podujatiu spôsobiť.
Aj preto Vás žiadam o podporu môjho návrhu, ktorý sa nachádza v závere tohto listu.

Informácia pre média a zainteresované osoby:
Týmto listom zároveň vyzývam zamestnancov K13, umeleckú obec, ako aj organizátorov podujatí, aby sa na
mňa obrátili (aj anonymne) s doplňujúcimi informáciami (polacek@oan.sk), ktoré napomôžu k úspešnému
odvolaniu riaditeľa K13 Mgr. Jána Kováča.

Ing. Jaroslav Polaček
poslanec MZ Košice a MZ Košice – Sever
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Podľa § 11 ods. 4 písm. l)zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
podľa § 6 ods. 2 písm. u) Štatútu mesta Košice
odvoláva
Mgr. Jána Kováča
z funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie K 13 - Košické kultúrne centrá, Kulturpark, Kukučínova 2, 040 01
Košice, IČO 42323975 na základe neuspokojivých výsledkov jeho práce s účinnosťou od 15. 06. 2016.

