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Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante
konaného dňa 13. 6. 2012.
Prítomní:
Hostia:

podľa prezenčnej listiny
Mgr. Ladislav Maťašovský - primátor mesta,
Juraj Pekarovič - kronikár mesta,
Juraj Stern - predseda redakčnej rady GN/GÚ

Program:
1) Oponentúra kroniky mesta za rok 2011.
2) Vyhodnotenie úrovne Galantských novín.
3) Informácia o príprave XXVIII. ročníka GT.
4) Vyhodnotenie činnosti komisie a aktivity členov za I. polrok 2012.
5) Návrh plánu práce komisie na II. polrok 2012.
6) Rôzne.
Predseda komisie Peter Kolek privítal na zasadnutí hostí a prítomných členov komisie.
1) Oponentúra kroniky mesta za rok 2011:
Materiál bol zaslaný všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Kronikár mesta pán Pekarovič priniesol na zasadnutie hotový rukopis kroniky za rok 2010, práce
vykonáva Eva Marcinková - písmomaliarka, ktorá kroniku oživuje aj ilustráciami. Informoval, že
tento rok bol posledným do zväzku kroniky mesta. Kronika sa dáva zväzovať do formátu knihy
spravidla po 4-5 rokoch. Rok 2011 bude prvým rokom do nového zväzku. Poďakoval členom
komisie za konštruktívne pripomienky k predlohe kroniky v minulom roku a požiadal ich, aby mu
prípadné pripomienky k roku 2011 zaslali písomne e-mailom na oddelenie školstva, kultúry
a športu MsÚ.
Predseda komisie Peter Kolek konštatoval, že kronika má veľmi dobrú úroveň a informoval sa, či je
pani Marcinková za túto prácu honorovaná.
Pán Pekarovič vysvetlil, že tak ako on, aj pani Marcinková má s mestom uzatvorenú dohodu
o vykonaní práce a je za túto prácu honorovaná.
Mgr. Kolek zhodnotil predlohu kroniky za rok 2011 spracovanú pánom Pekarovičom ako veľmi
kvalitnú, je tu vidieť, že kronikár sa drží metodiky. Požiadal o spresnenie a doplnenie niektorých
údajov:
- v časti Obyvateľstvo- úmrtia- údaj je potrebné preveriť, počet sa mu zdá nízky.
- v časti Mestský úrad- doplniť mená prednostu, jeho zástupcu a vedúcich oddelení.
- v časti Galantské trhy- zdôrazniť, že sa v roku 2011 historicky prvýkrát po mnohých rokoch
organizovali na Hlavnej ceste.
- v časti Partnerské mestá – chýbajú podujatia, ktoré mesto realizovalo v týchto partnerských
mestách
Pán Keppert vyslovil spokojnosť s kronikou mesta, žiaľ v mnohých mestách sa už kronika nerobí
takýmto spôsobom, ale spracováva sa na počítači.
PaedDr. Černý odporučil, aby sa aj v budúcnosti zachovalo ručné písanie kroniky mesta Galanta.
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie „Oponentúru
kroniky mesta za rok 2011“, po doplnení pripomienok, ktoré je potrebné písomne zaslať na
odd. ŠkKaŠ MsÚ do 30. 6. 2012, odporúča text na ďalší postup prác.
2) Vyhodnotenie úrovne Galantských novín:
Predseda redakčnej rady (RR) pán Stern sa ospravedlnil, že pre krátkosť času nemohol zaslať
členom komisie písomný materiál. Podrobne informoval o činnosti RR za 1.polrok 2012. Uviedol,
že od mája 2012 sa fotografie v Galantských novinách (GN) nezverejňujú zrkadlovo v slovenskej aj
v maďarskej mutácii, ale objavujú sa rôzne fotografie- zatiaľ sú na to kladné ohlasy od občanov.
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Ďalej informoval, že v mesiaci máj RR navrhla primátorovi mesta schváliť dodatok k Cenníku za
reklamu a inzerciu v GN, ktorým by sa udelila právomoc RR a redaktorovi v prípade voľného
priestoru v reklamnej časti novín poskytnúť zľavu do 50% z cenníkovej ceny prípadnému
inzerentovi za účelom naplnenia strany tesne pred finalizáciou do tlače (tzv. last minute). Aj
v júnovom čísle GN je málo inzercie, priestor sa vyplňuje programom Kultúrneho leta
a Galantských trhov.
Mgr. Kolek uviedol, že jemu osobne chýbajú v GN rozhovory na aktuálne témy a informoval sa
akým spôsobom budú zdokumentované Galantské trhy (GT).
Pán Stern uviedol, že GT riešia štandardne prostredníctvom redaktora, ktorý všetko zdokumentuje.
Septembrové číslo GN bude rozšírené o fotodokumentáciu z GT. Dvojčíslo júl-august vyjde pred
začiatkom GT, je plánované na 16 strán. Čo sa týka rozhovorov, niektoré už prebehli, napr.
s hlavným architektom mesta, týmto trendom chcú ísť aj naďalej, aj keď sa redaktor nie vždy
stretne s kladným ohlasom, ak chce s niekým urobiť rozhovor.
PaedDr. Černý upozornil na to, že informácie o vyberaní symbolického vstupného na kultúrnych
podujatiach GT a jeho účele využitia mali byť už dávno uverejnené v GN, neprichádzalo by medzi
občanmi k rôznym dezinformáciám o spoplatnení celých trhov.
Pán Stern uviedol, že žiadny takýto materiál nebol RR doručený, keďže spoplatnenie ešte nebolo
MsZ schválené, ani sa s tým RR nezaoberala. Po schválení síce RR dostala článok, avšak
informácie v ňom boli neúplné a nepostačujúce, z uvedeného dôvodu oslovili pána primátora.
V tomto čísle bude uverejnený príhovor pána primátora na túto tému, ďalšia podrobná informácia
bude v uverejnená v dvojčísle júl-august. Ďalej upozornil, že GN sú mesačníkom, informácie
nevedia podať ďalej tak rýchlo, na to je internetová stránka mesta, alebo web stránka galantaonline.
Následne primátor mesta prečítal prítomným svoj článok do GN.
Pán Keppert vyjadril svoj názor, že k šíreniu dezinformácií prispievajú práve tí, ktorí by nám mali
pomáhať, ale správajú sa neprofesionálne - ako napr. RTV Krea, ktorá oslovuje na ulici mamičky
s malými deťmi a pýta sa na ich názor na spoplatnenie trhov. Podľa neho zmena prináša vždy aj
negatívne názory a je potrebné ich znášať.
Pán Stern predniesol požiadavku na zmenu ohľadne prerokovania „Vyhodnotenia úrovne GN“ na
komisii, a to - aby táto správa nebola predmetom rokovania polročne. Jedenkrát ročne v mesiaci
január by RR predložila komplexnú správu o činnosti za celý predošlý rok.
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie „Vyhodnotenie
úrovne Galantských novín“ a odporúča tento bod prerokovať vždy 1x ročne v mesiaci január
ako komplexnú informáciu za celý predošlý kalendárny rok.
3) Informácia o príprave XXVIII. ročníka GT:
Finálna verzia programov GT bola zaslaná všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Kolek uviedol, že zmena nastala v prípade vystúpenia skupiny Vidiek, nakoľko v tom období
idú reprezentovať Slovensko do Londýna na olympiádu. Je zabezpečený náhradný kultúrny
program. Všetky programy GT sú zmluvne zabezpečené, finálna verzia je uverejnená aj v skladačke
„Kultúrne leto 2012“.
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie „Informáciu
o príprave XXVIII. ročníka GT“ bez pripomienok.
4) Vyhodnotenie činnosti komisie a aktivity členov za I. polrok 2012:
Predseda komisie zhrnul činnosť a aktivitu členov komisie za I. polrok 2012. Ďalej vyhodnotil
účasť členov komisie na zasadnutiach a predložil návrh na vyplatenie odmien pre členov komisie odborníkov z radov občanov za I. polrok 2012. Členom komisie, ktorí mali neospravedlnenú
neúčasť na niektorom zo zasadnutí navrhol znížiť odmenu o alikvotnú čiastku. Upozornil, že ak
bude mať niektorý člen komisie 3x neospravedlnenú neúčasť, má ako predseda právo dať návrh na
jeho odvolanie z členstva komisie.
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie „Vyhodnotenie
činnosti komisie a aktivity členov za I. polrok 2012“ a odporúča vyplatenie odmien pre členov
komisie - odborníkov z radov občanov za I. polrok 2012 nasledovne :
Mgr. Ján Kolek – 140 €, Tomáš Sabo – 116,66 €, Ladislav Sabo akad. soch. – 93,33 €
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5) Návrh plánu práce komisie na II. polrok 2012:
Návrh plánu práce bol zaslaný všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Na základe pozmeňujúceho návrhu bol bod č.1) Vyhodnotenie úrovne Galantských novín z mesiaca
december 2012 vypustený a presunie sa do januára 2013.
Členovia komisie „Návrh plánu práce na II. polrok 2012“ po zmene jednomyseľne schválili, tvorí
prílohu zápisnice.
6) Rôzne:
A/
Predseda komisie Peter Kolek informoval, že MsKS dostalo dotáciu z Audiovizuálneho fondu MK
SR vo výške 35 000 € na digitalizáciu kina, spolu s finančnými prostriedkami vyčlenenými na tento
účel v rozpočte mesta bude možné zabezpečiť digitalizáciu a na jeseň by sa už mohlo začať
premietať v tejto technológii. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa.
Oboznámil prítomných, že od minulého týždňa je zabezpečená free WIFI zóna v mestskom parku.
Ďalej pozval členov komisie na otvárací koncert Kultúrneho leta- vystúpenie Tramp Arts country
skupiny Harvestry, ktoré sa uskutoční dňa 14. 6. 2012 v severnom krídle NK o 18.30 hod.
B/
Mgr. Kolek podal informáciu o podujatí pod názvom „Galanta v Mikulove“, ktoré sa konalo za
účasti miest Šumperka a Galanty v partnerskom meste Mikulov v sobotu 9. 6. 2012. Naše mesto
reprezentoval dychový súbor „Galanťan“, ktorý našťastie funguje ďalej napriek úmrtiu kapelníka.
Za okres vystúpil folklórny súbor „Važinka“ zo Šoporne. Žiaľ, celý deň bolo nepriaznivé počasie,
čo sa podpísalo na účasti divákov, ale napriek tomu to bolo veľmi úspešné podujatie realizované
v rámci medzimestských vzťahov.
Pozval prítomných na vernisáž výstavy „Salón 2012“, ktorá sa uskutoční dňa 21. 6. 2012
v renesančnom kaštieli v Galante.
C/
Pán Keppert podal informáciu o tom, že spolu s primátorom mesta Mgr. Maťašovským boli prijatí
u primátora mesta Pezinok a dohodli sa ohľadne projektu adekvátnej pocty Štefanovi Prokopovirodákovi z Galanty, ktorý sa stal počas svojho života sochárom európskeho rangu. Dohodli sa na
umiestnení rovnakých pamätných tabúľ v našom meste a v meste Pezinok, kde tento významný
sochár žil. Ak budú do projektu zainteresované obe mestá, budeme môcť na tieto tabule skôr získať
finančné prostriedky z grantov. Uskutočnilo sa aj stretnutie s vdovou po pánovi Prokopovi
a návšteva jeho galérie v Pezinku.
Pán Keppert pozval členov komisie na prednášku doc. Galambosa v rámci podujatí „Pri stíšenom
svetle“ k tematike pergamenu, ktorá sa bude konať vo Vlastivednom múzeu v Galante dňa 20. 6.
2012.
Predseda komisie v závere informoval, že v mesiaci júl sa zasadnutie neuskutoční z dôvodu
dovolenkového obdobia. Poďakoval členom komisie za aktívnu prácu v 1. polroku 2012 a poprial
im príjemne strávené letné mesiace a načerpanie energie do ďalšej práce.
Termín ďalšieho zasadnutia komisie bude spresnený pozvánkami.

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

V Galante dňa 14. 6. 2012
Zapísala: E. Poláková

