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Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante
konaného dňa 23. 5. 2012.
Prítomní:
Hostia:

podľa prezenčnej listiny
Mgr. Ladislav Maťašovský - primátor mesta,
Ing. Beáta Reisingerová - riaditeľka CVČ Spektrum

Program:
1) Informácia o príprave celomestských osláv Dňa detí.
2) Plán Kultúrneho leta 2012.
3) Informácia o podujatí k 20. výročiu otvorenia renesančného kaštieľa v Galante.
4) Rôzne.
Predseda komisie Peter Kolek privítal na zasadnutí hostí a prítomných členov komisie.
1) Informácia o príprave celomestských osláv Dňa detí:
Materiál spracovaný CVČ Spektrum bol zaslaný všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Reisingerová podrobne informovala o koncepcii osláv Dňa detí, ktoré sa uskutočnia v Galante
1. 6. 2012 - v piatok na nádvorí neogotického kaštieľa a v prípade nepriaznivého počasia
v priestoroch CVČ Spektrum. V mestských častiach Javorinka a Nebojsa sa uskutočnia oslavy vo
štvrtok 31. 05. 2012. V mestskej časti Hody sa na ich žiadosť oslavy uskutočnia 2. 6. 2012, nakoľko
bude toto podujatie spojené so Športovým dňom mestských častí. Spoluorganizátormi podujatia sú
Mestské kultúrne stredisko a Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska
v Galante. Mesto Galanta poskytlo na podujatie finančnú dotáciu z prostriedkov určených na
podporu projektov v oblasti školstva. Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska
v Galante poskytne dvoch pracovníkov na výpomoc pri organizovaní súťaží a zábavných
programov, ako aj občerstvenie pre účinkujúcich. Propagácia podujatia sa uskutoční aj
prostredníctvom web stránky mesta.
Mgr. Kolek upozornil na problémy s toaletami v severnom krídle neogotického kaštieľa a požiadal
pani riaditeľku, aby zabezpečila buď suché WC, alebo prístup k toaletám v budove CVČ.
Pani Reisingerová ubezpečila, že budú sprístupnené toalety v budove CVČ, nakoľko na objednanie
suchých WC nemá dostatok finančných prostriedkov.
Predseda komisie vysvetlil prítomným členom komisie, že na základe sťažnosti na problémy
s odtokom sociálnych zariadení v severnom krídle neogotického kaštieľa bola vykonaná odborná
expertíza, ktorá ukázala, že je chybne vyspádovaná žumpová skruž. Je potrebné kompletne vybrať
dlažbu a odstrániť tento problém. Oprava sa má vykonať ešte v rámci záruky. Členovia komisie
požiadali primátora mesta, aby oprava kanalizácie bola čím skôr vyriešená, nakoľko je na nádvorie
neogotického kaštieľa naplánovaných množstvo kultúrnych podujatí.
Primátor mesta oboznámil prítomných, že oddelenie životného prostredia a investičnej výstavby
MsÚ pracuje na zabezpečení tejto úlohy, na základe vyjadrenia vedúcej oddelenia Ing. Károlyiovej
bude problém do týždňa odstránený.
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie „Informáciu
o príprave celomestských osláv Dňa detí“.
2) Plán Kultúrneho leta 2012:
Materiál spracovaný MsKS bol zaslaný všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Kolek informoval, že práve včera sa uskutočnilo už tretie zasadnutie riaditeľov kultúrnych
inštitúcií a organizácií k príprave skladačky „Kultúrne leto 2012“. Členovia komisie dostali
k dispozícii spracovaný materiál - rozpis podujatí, ktorý bude obsahom skladačky, okrem toho
bude obsahovať aj kompletný program Galantských trhov. Tlač skladačky bude hradená z rozpočtu
mesta, tento materiál bude k dispozícii začiatkom júna. Bude distribuovaný tak, ako po iné roky, do
všetkých kultúrnych inštitúcií. Ďalej oboznámil prítomných, že otvárací koncert Kultúrneho leta v
podaní country skupiny Harvestry z Bratislavy sa uskutoční 14. 6. 2012 v severnom krídle NK.
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Predseda komisie podal informáciu, že po dohode s primátorom mesta bude na nádvorí
neogotického kaštieľa zabezpečený aj trvalý drevený stánok. Tento budú môcť prenajímať
prevádzkovatelia občerstvenia pri rôznych kultúrnych podujatiach.
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie „Plán
Kultúrneho leta 2012“.
3) Informácia o podujatí k 20. výročiu otvorenia Renesančného kaštieľa v Galante:
Mgr. Kolek podal informáciu o podujatí, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. 5. 2012, tento deň bol
Medzinárodným dňom múzeí a galérií. V spolupráci s Vlastivedným múzeom sa uskutočnilo
celodenné podujatie s veľmi zaujímavým programom a bohatou návštevnosťou. V priestoroch
múzea bola pripravená gastroakcia, prebiehala tu ukážka historického šermu a deti si mohli
vyskúšať písanie husím brkom. Na nádvorí neogotického kaštieľa sa uskutočnila prehliadka
historických vozidiel a v priestoroch severného krídla NK vernisáž výstavy. Podujatie pokračovalo
vo večerných hodinách zámockým koncertom v renesančnom kaštieli, slávnostným zasadnutím a
vernisážou výstav. Bola obnovená stála výstava o miestopise mesta Galanta, za čo poďakoval Mgr.
Kolek Vlastivednému múzeu. Pri príležitosti 20. výročia otvorenia renesančného kaštieľa bola
vydaná publikácia, ktorú obdržali všetci prítomní členovia komisie. Mgr. Kolek sa poďakoval
mestu a komisii kultúry a medzimestských vzťahov za vyčlenenie finančných prostriedkov,
z ktorých bolo možné vydať túto publikáciu. Na ostatné aktivity spojené s podujatím prispeli
sponzori. Mgr. Kolek zdôraznil, že za 20 rokov existencie renesančného kaštieľa tu bolo
uskutočnených až 150 výstav, celkový počet vystavovaných umeleckých diel od autorov z troch
kontinentov – z Ázie, Európy a Ameriky - je cca 8 393 ks a počet návštevníkov týchto výstav je cca
30 000. Upozornil na dôležitú skutočnosť, že mesto disponuje zbierkou umeleckých diel
nevyčísliteľnej hodnoty. Každý umelec, ktorý tu vystavoval, tu nechal na základe zmluvy jedno
svoje dielo.
Pán Takács vyjadril svoju spokojnosť s výberom hudobného vystúpenia v renesančnom kaštieli, bol
to skutočne hodnotný umelecký zážitok.
Predseda komisie vyjadril názor, že po mnohých v minulosti odovzdávaných oceneniach rôznym
inštitúciám na území mesta bolo na mieste zo strany mesta odovzdanie pamätného listu
jubilujúcemu Renesančnému kaštieľu na čo sa bohužiaľ podľa jeho názoru pozabudlo. Zaželal
kolektívu renesančného kaštieľa za komisiu kultúry do ďalších rokov aspoň toľko úspešných výstav
ako doteraz.
Primátor mesta poďakoval všetkým organizátorom za spoluprácu a veľmi dobrú úroveň podujatia
uskutočneného k 20. výročiu otvorenia renesančného kaštieľa a pánovi Keppertovi za realizáciu
veľmi peknej výstavy v renesančnom kaštieli. Informoval prítomných, že na základe návrhu mesta
bol kolektív pracovníkov renesančného kaštieľa v Galante pri príležitosti 20.výročia otvorenia
renesančného kaštieľa ocenený cenou TTSK. Slávnostného aktu ocenenia sa zúčastnil pán
viceprimátor a za kolektív ocenenie prevzal Mgr. Kolek.
Pán Keppert, vzhľadom na vysoké náklady, ktoré boli vydané na výrobu výstavných panelov
expozície o miestopise Galanty a zostávajú trvalo v renesančnom kaštieli, požiadal členov komisie
o vyčlenenie finančnej čiastky vo výške 500 € z rezervy dotácií na podporu kultúrnych podujatí na
tento účel.
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie „Informáciu
o podujatí k 20. výročiu otvorenia Renesančného kaštieľa v Galante“ a o d p o r ú č a
primátorovi mesta poskytnutie finančnej dotácie vo výške 500 € z rezervy dotácií na podporu
kultúrnych podujatí na účel – hradenie nákladov spojených s výrobou výstavných panelov
expozície o miestopise Galanty - pre Mestské kultúrne stredisko v Galante - formou dodatku
k zmluve č. 1688/2012.
4)Rôzne.
A/
Predseda komisie skonštatoval, že mestský park s nádvorím neogotického kaštieľa sa stáva v meste
najlepšou lokalitou na podujatia. Navrhol, či by nebolo v budúcnosti dobré premiestniť aj Stavanie
mája do tejto lokality a spojiť ho v jedno pekné podujatie s ľudovou veselicou.
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Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante o d p o r ú č a organizovať
podujatie Stavanie mája a Majáles 2013 na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante.

B/
PaedDr. Černý upozornil na vysokú trávu v parku a vyšliapanú cestičku mimo chodníka, je
potrebné zabrániť zdevastovaniu.
Predseda komisie vysvetlil, že deti si tu skracujú cestu do školy, keďže chodník je riešený okľukou.
Navrhol uvažovať časom o prípadnom vykamienkovaní tohto vyšliapaného chodníka, napriek
upozorneniam nie je možné zabrániť, aby tadiaľ ľudia chodili.
C/
Pán Keppert uviedol, že ho mrzí negatívny prístup niektorých poslancov MsZ k pripravovanej
zmluve Občianskeho združenia na záchranu neogotického kaštieľa s mestom. Uviedol, že členovia
OZ nemali v úmysle spochybniť vlastnícke práva mesta, ide tu len o aktivitu slúžiacu na
revitalizáciu neogotického kaštieľa.
Primátor mesta oboznámil prítomných, že tento materiál bude predmetom rokovania júnového
zastupiteľstva. Ubezpečil pána Kepperta, že to nie je názor všetkých poslancov a že mesto má
záujem o spoluprácu pri revitalizácii kaštieľa.
D/
Pán Takáč vyjadril svoj názor, že v priestoroch nádvoria a parku je potenciál. Je potrebné park
tematicky naplniť, organizovať tu pravidelné podujatia - začať prvomájovými oslavami,
organizovať otvorenie letnej sezóny, Galantské trhy, ukončenie sezóny, Mikulášske oslavy občania to určite ocenia. Časom bude potrebné vyčleniť finančné prostriedky na stan pre 50-60
ľudí, ktorý by bolo možné využiť v prípade nepriaznivého počasia a vydláždiť malý tanečný parket.
Pán Keppert navrhol oboznámiť občanov prostredníctvom článku v Galantských novinách, že
financie získané za spoplatnenie programov GT sa využijú práve na úpravu nádvoria neogotického
kaštieľa.
Členovia komisie navrhli požiadať pána arch. Špánika o vyhotovenie vizualizácie ako bude vyzerať
nádvorie po vydláždení- uverejniť v GN.
E/
Primátor mesta oboznámil členov komisie, že pán Kovács Tibor – prevádzkovateľ reštaurácie
Gazdovský dvor – požiadal o záber verejného priestranstva na Mierovom námestí, pripravuje
koncom mesiaca jún dvojdňové podujatie- minifestival, budú tu postavené dva veľké stany, účasť
15 vinárov, kultúrny program.
Termín ďalšieho zasadnutia komisie je 13. 6. 2012 ( v stredu), bude spresnený pozvánkami.

Peter K o l e k v. r.
predseda komisie

V Galante dňa 24. 5. 2012
Zapísala: E. Poláková

