Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante
konaného dňa 22. 11. 2021
Prítomní:
Členovia komisie:
Ospravedlnení:
Ďalej boli prítomní:
Hostia:

PaedDr. Peter Černý PhD., Mgr. Ján Kolek, Rudolf Mézes,
Peter Tomič, Bohuslav Laššu
PhDr. Marta Vajdová, MBA; PaedDr. Anna Piláriková

Peter Paška - primátor mesta, Mgr. Ivan Szolga – vedúci právneho odd.
MsÚ, Mgr. Zuzana Morovičová – vedúca OVaVS MsÚ, Mgr. Lívia
Gešková - vedúca OSS MsÚ, Mgr. Peter Kolek – riaditeľ MsKS,
Mgr. Peter Smrtník – predseda OZ SHALOM, Zuzana Gauliederováposlankyňa MsZ
Zapisovateľka komisie: Eva Poláková
PaedDr. Černý oznámil prítomným, že zo zdravotných dôvodov sa zasadnutia nemôžu zúčastniť
PhDr. Vajdová a PaedDr. Piláriková. Z uvedeného dôvodu bol požiadaný predsedníčkou komisie,
aby viedol zasadnutie komisie. Privítal hostí a členov komisie, oboznámil ich s programom, ktorý
bol jednomyseľne schválený.
Program:
1) Kontrola plnenia úloh.
2) Návrh VZN mesta Galanta o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
3) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta na roky 2021-2027 s výhľadom
do roku 2030.
4) Návrh rozpočtu mesta na rok 2022-oblasť kultúry.
5) Oponentúra Kroniky mesta za rok 2020.
6) Vyhodnotenie podujatí – Kultúrne leto 2021.
7) Vyhodnotenie XVIII. ročníka Kodályových dní.
8) Informácia o príprave nasledujúceho ročníka festivalu Galantské hudobné dni.
9) Informácia o pripravovaných predvianočných a vianočných kultúrnych podujatiach
na území mesta Galanta.
10) Informácia o príprave Vianočných trhov a vítania Nového roka.
11) Informácia o príprave reprezentačného plesu mesta 2022.
12) Vyhodnotenie činnosti komisie a aktivity členov za II. polrok 2021.
13) Rôzne (o.i. Žiadosť ŽNO a OZ SHALOM-prenájom priestorov NGK, Trojrozmerné
pomenovanie mesta Galanta v lokalite Šárd).
1) Kontrola plnenia úloh:
- Neboli zadané žiadne úlohy z predošlých zasadnutí komisie.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie „Kontrolu
plnenia úloh“.
2) Návrh VZN mesta Galanta o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta:
Materiál spracovaný právnym oddelením MsÚ bol zaslaný všetkým členom komisie spolu
s pozvánkou.
Mgr. Szolga – uviedol materiál, informoval prítomných, že predkladaný návrh je novým VZN,
ktoré zrušuje VZN č.1/2007 a VZN č.18/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Ide už o tretí
návrh mesta, dva predošlé boli neúspešné. Návrh akceptuje odporúčania protokolu o výsledku
kontroly z októbra 2019, ktorú vykonal Najvyšší kontrolný úrad SR, ako aj odporúčania útvaru
hlavného kontrolóra mesta z kontroly dotácií v mesiaci február 2020. Ďalej uviedol, že VZN bolo
pripravené takým spôsobom, aby to bolo jednoduchšie pre žiadateľov pri predkladaní žiadosti, aj pri
vyúčtovaní. Návrh dbá na transparentný postup nakladania s prostriedkami mesta Galanta.
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Informoval, že v priebehu ostatných dní bol doručený k pôvodnému VZN protest prokurátora, kde
nám vyčítajú niektoré veci, tieto už boli zapracované do návrhu, prokurátor žiada byť informovaný
o výsledku.
Mgr. Kolek J. – zdá sa mu toto VZN veľmi rigorózne, mesto vyžaduje takú dokumentáciu, ktoré
v predošlých rokoch neboli, podľa jeho názoru sú tam suplované niektoré veci za ktoré zodpovedá
štát. Opýtal sa, čo vlastne namieta prokurátor?
Mgr. Szolga – namieta, že mesto zúžilo okruh potencionálnych príjemcov dotácie, nemalo riešiť
komu môže poskytovať dotácie, suplovali sme tým zákon o rozpočtových pravidlách verejnej
správy, kde je to uvedené v §7 ods. 2.
Mgr. Kolek P. – chce sa len uistiť, pri kontrole dotácií NKÚ konštatovalo, že MsKS nie je
oprávnené dostávať dotácie z rozpočtu mesta, prokurátor toto stanovisko odobril, je to tak?
Mgr. Szolga – áno, mesto môže poskytovať dotácie organizáciám, ktorých je zakladateľom (napr.
Galandia, Bysprav ) ale nie zriaďovateľom.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Návrh VZN mesta
Galanta o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta“ a odporúča Mestskému zastupiteľstvu
v Galante predložený návrh schváliť.
3) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta na roky 2021-2027
s výhľadom do roku 2030:
Materiál bol zaslaný všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Morovičová – informovala, že materiál je strategickým dokumentom mesta. Uviedla, že boli
schválené pracovné skupiny na jednotlivé oblasti, ktoré podávali svoje návrhy k jednotlivým
zameraniam a aktivitám. Za oblasť kultúry je vedúcou skupiny pani Vajdová, pripomienky zo
strany členov skupiny boli do materiálu zapracované. Spracovateľom celého materiálu je externá
firma, uvedené podklady sa jej zasielajú.
Mgr. Kolek J. – je to veľmi hodnotný, dobre vypracovaný materiál. Čo sa týka oblasti investícií
v kultúre, sú tam mimoriadne smelé a finančne náročné plány, vízia je dobrá, ale je v tomto smere
trochu skeptický.
p. Paška – informoval, že máme sľúbené financie z plánu obnovy, malo by to byť v značnej miere
na kofinancovanie, šance na realizáciu plánov by mohli byť vyššie.
PaedDr. Černý – je toho názoru čo sa týka plánov, radšej nech je tam viacej, aby bolo z čoho
vyberať, treba si dávať smelé ciele.
p. Mézes – pripomienkoval, že v materiáli sú vymenované tie najväčšie podujatia, ktoré organizuje
MsKS v spolupráci s inými organizáciami, ale chýbajú tam podujatia Kodályove dni –
Celoslovenský festival dospelých maď.speváckych zborov a Medzinárodné stretnutie speváckych
zborov nositeľov mena Zoltána Kodálya, požiadal o doplnenie.
Mgr. Kolek J. – tieto podujatia nie sú organizované každoročne, ale v trojročných, či päťročných
intervaloch, bolo by to tam potrebné uviesť.
Mgr. Morovičová – uistila prítomných členov komisie, že odznelé pripomienky budú doplnené.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta na roky 2021-2027 s výhľadom do roku
2030“, materiál berie na vedomie s pripomienkou :
-doplniť do materiálu podujatia „Kodályove dni - Celoslovenský festival dospelých
maďarských speváckych zborov“ a „Medzinárodné stretnutie speváckych zborov-nositeľov
mena Zoltána Kodálya“
4) Návrh rozpočtu mesta na rok 2022-oblasť kultúry:
Návrh spracovaný oddelením spoločenských služieb bol zaslaný všetkým členom komisie spolu
s pozvánkou.
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Mgr. Gešková – uviedla materiál, priblížila hlavne rozdiely, vysvetlila zmenu navrhovaného
poradia pri reštaurovaní morových stĺpov z dôvodu plánovanej prekládky morového stĺpu na
Šalskej, plánované reštaurovanie kaplnky v Nebojsi z rozpočtu mesta a plánovanú opravu rozhlasu
v miestnej časti Javorinka.
Informovala, že oddelenie navrhuje ponechať sumu na dotácie v oblasti kultúry na úrovni tohto
roku vo výške 65 000 €, ale pri rokovaniach vedenia mesta, kde sa hľadali rezervy na vyrovnanie
schodku, bola navrhnutá suma 45 000 €.
PaedDr. Černý – opýtal sa na plánovanú prekládku morového stĺpu na Šalskej, či je to nevyhnutné?
V minulosti to malo nejakú symboliku, prečo boli stĺpy umiestnené práve tam-na jednotlivých
svetových stranách. Skôr by si predstavoval, aby to bolo nejako skultúrnené a nie aby sa dával stĺp
niekde preč.
p. Paška – zdôraznil, že nejde o to, aby sa tento stĺp zlikvidoval, ale o to, aby sa mu našlo
dôstojnejšie miesto. Mesto malo pôvodne 4 morové stĺpy, ktoré patria medzi mestské
pamätihodnosti, z toho jeden je nenávratne stratený, jeden je niekde v záhrade, jeden je medzi
paletami pri benzínke Schell v areáli firmy Halász, ktorému by sme tiež chceli nájsť dôstojnejšie
miesto. Stĺp na Šalskej by chceli developeri kvôli výstavbe v tejto lokalite presunúť len o pár
metrov na dôstojnejšie miesto, príde k jeho renovácii, nasvieteniu a tým aj k zhodnoteniu tejto
pamätihodnosti.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Návrh rozpočtu
mesta na rok 2022 za oblasť kultúry“, berie ho na vedomie bez pripomienky a odporúča ho
Mestskému zastupiteľstvu v Galante schváliť v predloženom rozsahu.
5) Oponentúra Kroniky mesta za rok 2020:
Rukopis Kroniky mesta za rok 2020 spracovaný kronikárkou Mgr. Líviou Geškovou bol zaslaný
všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Gešková – informovala, že rok 2020 bol veľmi poznačený pandemickou situáciou v súvislosti
s ochorením COVID a táto skutočnosť sa odzrkadľuje vo viacerých oblastiach. Uviedla, že zaradila
niektoré nové zaujímavé dostupné informácie, grafy, štatistiky, nové údaje napr. porovnanie zmien
v pohybe počtu detí v časti školstvo, množstvo separovaného odpadu v časti obchod a služby atď.
Požiadala, aby prítomní uviedli svoje návrhy a pripomienky, materiál je ešte možné doplniť.
Mgr. Kolek J. – uviedol, že materiál si podrobne preštudoval, vyjadril svoju spokojnosť čo sa týka
spracovania údajov a pochvalu kronikárke mesta, ktorá urobila podľa neho veľmi záslužnú prácu na
veľmi dobrej úrovni.
PaedDr. Černý – pripojil sa k názoru pána Koleka, vyjadril poďakovanie kronikárke mesta v mene
celej komisie za jej prácu.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Oponentúru
Kroniky mesta za rok 2020“, veľmi pozitívne hodnotí úroveň spracovania materiálu,
vyjadruje pochvalu kronikárke Mgr. Geškovej, súhlasí so zápisom kroniky za r. 2020
v predloženom rozsahu.
6) Vyhodnotenie podujatí – Kultúrne leto 2021:
Materiál spracovaný MsKS bol zaslaný všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Kolek P. – oboznámil prítomných, že na príprave a realizácii KL 2021 sa podieľali: MsKS
a jeho zariadenia, ZUŠ J. Haydna, CVČ-Spektrum, OZ TEMPLARS SLOVAKIA a Galantská
knižnica. Podujatia tzv. „Hudobné piatky“ sa realizovali na nádvorí NK, v severnom krídle NK
a v RK sa realizovali výstavy a v letnom amfiteátri väčšie koncerty. Na otváracom koncerte
vystúpilo spevácke trio Gioia a hudobná skupina CLUB 84 so speváčkami Petrou Sabovou,
Zuzanou Spevár a Annou Kivarotovou. Záverečným vystúpením bol koncert orchestra Jazz Fets
band, skupiny CLUB 84 a ich hostí. Na nádvorí sa uskutočnilo celkom 10 podujatí,
v letnom amfiteátri celkom 4 koncerty. Konalo sa aj otvorenie výstavy starých gramofónov
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a šalakových platní, realizovala sa beseda s Eduardom Chmelárom.
Súčasťou KL bolo aj premietanie v letnom kine a v kine DK. Podujatia, ktoré sa realizovali v rámci
„Hudobných piatkov“ mali nekomerčný charakter a vstup na ne bol voľný.
Čo sa týka finančných prostriedkoch, MsZ v Galante vyšlo MsKS v ústrety a financie, ktoré boli
pôvodne plánované na programy GT vo výške 40 000 € presunuli na podujatia Kultúrneho leta.
Z týchto financií bolo vyčerpaných do 20 tis. €, zostatok navrhuje MsKS preniesť do roku 2022 na
rekonštrukciu renesančného kaštieľa.
PaedDr. Černý – skonštatoval, že v tomto období mali všetci pracovníci kultúry veľmi ťažkú úlohu
kvôli pandemickej situácií, tak isto aj MsKS. Je presvedčený, že pri realizácii KL 2021 sa zhostili
svojej úlohy veľmi dobre, boli ponúknuté hodnotné aktivity.
p. Laššu – poďakoval sa riaditeľovi MsKS, myslí si, že to mal dosť ťažké aj v súvislosti so
žabomyšími vojnami, ktoré tu prebiehali. Uviedol, že sa zúčastnil skoro každého podujatia, všetky
boli zabezpečené skutočne na úrovni.
Mgr. Kolek J. – účasť na podujatiach bola veľmi dobrá, tiež sa zúčastnil skoro na každom podujatí.
Skonštatoval, že to bolo veľmi ťažké obdobie pre kultúru, muselo byť veľmi ťažké zabezpečiť a
odkontrolovať aj dodržiavanie predpisov pri väčšej účasti. Žiaľ, je potrebné sa prispôsobiť týmto
podmienkam, situácia sa stále zhoršuje, nie zlepšuje. Opýtal sa riaditeľa MsKS ako za súčasných
podmienok funguje kino?
Mgr. Kolek P. – vo veľmi obmedzenom režime. Ak by sme chceli postupovať v zmysle OTP,
mohlo by kino navštevovať iba 6 ľudí, v podstate chodia do kina už iba zaočkovaní, divácky je to
veľmi málo. MsKS musí striktne dodržiavať dané podmienky, väčšinou všetko konzultujú s RÚVZ
a dávajú si všetko potvrdzovať.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Vyhodnotenie
podujatí Kultúrneho leta 2021“, berie ho na vedomie.
7) Vyhodnotenie XVIII. ročníka Kodályových dní:
Materiál, ktorý predložil OV Csemadok Galanta, bol zaslaný všetkým členom komisie spolu
s pozvánkou.
p. Mézes – skonštatoval, že situácia aj pre nich bola veľmi ťažká, museli sa prispôsobiť
podmienkam a platným predpisom. Uviedol, že minulý týždeň sa konalo zasadnutie predsedníctva
republikovej rady Csemadoku a všetci, čo sa Kodályových dní zúčastnili, ich hodnotili ako jedno
najlepšie podujatie usporiadané v tomto roku. Aj z Maďarska dostávajú samé pochvalné listy.
Mgr. Kolek J. – v tomto roku sa to trochu netradične realizovalo, nebola súťaž?
p. Mézes – odborná porota bola, hodnotila vystúpenie jednotlivých zborov, ale nebolo to formou
súťaže. Poďakoval pracovníkom MsKS, ktorí boli veľmi nápomocní pri príprave a realizácii
podujatia.
Mgr. Kolek P. – skonštatoval, že najjednoduchšie je podujatie neorganizovať a povedať, že bol
COVID. Toto podujatie a jeho organizátori sú dôkazom, ako sa to dá. Keď sa pripravovalo, myslel
si, že to bude absolútne nerealizovateľné, a napriek tomu to Csemadok dokázal aj za tých
podmienok aké boli. Vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí sa rozhodnú organizovať podujatia
v zmysle pravidiel aj za takýchto podmienok, oni budú tí, ktorí udržia kultúru pri živote.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Vyhodnotenie
XVIII. ročníka Kodályových dní“, berie ho na vedomie.
8) Informácia o príprave nasledujúceho ročníka festivalu Galantské hudobné dni:
Mgr. Gešková – podala informáciu, že na zasadnutie nebola pozvaná pani riaditeľka ZUŠ J.Haydna
Mgr. Takáčová, nakoľko sa 3. 11. 2021 v M-Klube MsKS uskutočnila porada riaditeľov kultúrnych
zariadení, kde sa vyjadrila, že vzhľadom na covid opatrenia sa tohto roku XXIV. ročník
Galantských hudobných dní neuskutoční. Mgr. Takáčová uviedla, že mieni pokračovať v tradícii
organizovania GHD. Mgr. Gešková uviedla, že do rozpočtu mesta na rok 2022 je v časti Ostatné
kultúrne služby opakovane navrhnutý finančný príspevok na uvedené podujatie vo výške 2 400 €.
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Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Informáciu
o príprave nasledujúcom ročníku festivalu GHD, ktorú berie na vedomie bez pripomienok.
9) Informácia o pripravovaných predvianočných a vianočných kultúrnych podujatiach
na území mesta Galanta
a 10) Informácia o príprave Vianočných trhov a vítania Nového roka:
Zaslané informatívne správy kultúrnych inštitúcií a organizácií na území mesta o pripravovaných
aktivitách boli doručené všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Gešková – oboznámila prítomných s podujatiami, ktoré pripravuje Csemadok a Galantské
osvetové stredisko, skonštatovala, že ešte nevieme, aká bude situácia, či bude možné ich
organizovať, všetko je otázka opatrení. Informovala, že sa na MsÚ uskutočnilo sedenie
k Vianočným trhom a vítaniu Nového roka, ale nebolo to uzatvorené, nevieme, či sa vôbec budú
trhy v Galante konať, momentálne sa situácia stále zhoršuje.
p. Mézes – uviedol, že Csemadok plánuje svoje podujatia realizovať, hlavne tie, na ktoré im boli
pridelené finančné dotácie. Uvidia, aká bude situácia.
Mgr. Kolek P. – informoval, že mu bol doručený mail od Mgr. Slávikovej ohľadne vyjadrenia
k organizovaniu Vianočných trhov a Vítaniu Nového roka, ktoré bude zaslané vo štvrtok po
stredajšom rokovaní Úradu vlády SR k téme lockdownu. Uviedol, že MsKS je pripravené
zabezpečiť program na VT, ale musia vedieť do konca novembra, či sa to bude organizovať
z dôvodu zabezpečenia zazmluvnenia umeleckých telies a účinkujúcich.
Mgr. Kolek J. – sleduje aj situáciu v iných okolitých mestách, Trnava, Šaľa budú organizovať
vianočné trhy, síce v obmedzenom režime, ale nezrušili ich.
p. Paška – informoval, že vo štvrtok sa uskutočnilo zasadnutie riaditeľstva VT, zhodli sa na tom, že
sa bude organizovať uzavreté mestečko aj s programom a pódiom, ale všetko závisí od toho, ako
budú nastavené pravidlá. Následne na to zasadala vláda, na základe jej vyjadrenia Bratislava zrušila
všetko, postupne rušia podujatia a trhy aj ostatné mestá, situácia sa radikálne zhoršuje. Riaditeľ
MsKS sa na zasadnutí VT vyjadril, že bude mať problém za tejto situácie zabezpečiť kultúrny
program, keďže aj účinkujúci budú musieť byť očkovaní. Z pohľadu primátora mesta by chcel
vianočné trhy v Galante organizovať, ale keďže sa situácia radikálne zhoršuje a on je zodpovedný
za zdravie občanov, asi bude rozumnejšie trhy nerealizovať. Ušetrené finančné prostriedky vo
výške 6 000 € navrhol využiť - časť na silvestrovský ohňostroj a časť na nákup doplnenia vianočnej
výzdoby v meste.
Mgr. Kolek J. – ak sa vianočné trhy nebudú konať, treba sa sústrediť na silvestrovský a novoročný
ohňostroj, ktorý sa zrejme bude môcť realizovať.
PaedDr. Černý - čo sa týka pandemických opatrení predpokladá, že bude schválený lockdown ako
v Rakúsku, dozvieme sa to v stredu.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Informáciu
o pripravovaných predvianočných a vianočných kultúrnych podujatiach na území mesta
Galanta“ a „Informáciu o príprave Vianočných trhov a vítania Nového roka“, berie ju na
vedomie a odporúča v prípade, že sa vianočné podujatia z dôvodu pandemických opatrení na
území mesta neuskutočnia, použiť ušetrené finančné prostriedky vo výške 6 000 € nasledovne:
50% na silvestrovský ohňostroj a 50% na nákup doplnenia vianočnej výzdoby v meste.
Zároveň odporúča, aby sa termín konečného rozhodnutia o konaní VT stanovil do 30.11.2021,
kedy už budú známe aktuálne opatrenia a rozhodnutie vlády SR.
11) Informácia o príprave reprezentačného plesu mesta 2022:
PaedDr. Černý – opýtal sa p. Laššua, či by sa vedel za plesový výbor vyjadriť v súvislosti
s odznetým ohľadne organizovania reprezentačného plesu mesta 2022, ktorý zvykol byť okolo 20teho januára.
p. Laššu – nevie sa k tomu vyjadriť, nakoľko nikto nevie, aká bude vtedy situácia, zasadnutie
5

plesového výboru sa nekonalo, nebolo zvolané, členom nebolo doručené žiadne stanovisko ani
materiály.
Mgr. Kolek J. – podotkol, že mestský ples sa nedá realizovať za mesiac, k tomu treba viacej času,
a my nevieme, aké nariadenia vyjdú, či bude lockdown. Ako najlepšie riešenie sa javí mestský ples
neorganizovať.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Informáciu
o príprave reprezentačného plesu mesta 2022“, berie na vedomie, že vzhľadom na
pandemickú situáciu a pripravované kroky vlády sa reprezentačný ples v roku 2022
pravdepodobne neuskutoční.
12) Vyhodnotenie činnosti komisie a aktivity členov za II. polrok 2021:
PaedDr. Černý predložil prítomným návrh predsedníčky komisie na vyplatenie odmien pre členov
komisie - odborníkov z radov občanov za II. polrok 2021 v plnej výške , ktorý bol schválený, tvorí
prílohu zápisnice.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie „Vyhodnotenie
činnosti komisie a aktivity členov za II. polrok 2021“ bez pripomienok a odporúča vyplatenie
odmien pre členov komisie - odborníkov z radov občanov za II. polrok 2021 v plnej výške,
návrh tvorí prílohu zápisnice.
13) Rôzne:
a) Žiadosť ŽNO a OZ SHALOM-prenájom priestorov NGK:
Žiadosť ŽNO a OZ SHALOM o možnosť využívania prízemných priestorov NGK Galanta (prvá
miestnosť pri juhovýchodnej veži) pre stálu výstavnú expozíciu „História židovskej kultúry
v Galante“ bola doručená MsKS, ktoré požiadalo o jej prerokovanie v komisii.
Mgr. Smrtník – ospravedlnil predsedu Židovskej náboženskej obce Galanta pána Fahna, ktorý sa
zasadnutia nemohol zúčastniť. Uviedol, že spolu so ŽNO má OZ SHALOM dlhodobú víziu
zriadenia stálej výstavnej expozície v meste Galanta, ktorá by mapovala bohatú históriu miestnej
židovskej náboženskej obce. Táto komunita zohráva v dejinách mesta významnú úlohu, keďže sa
zaslúžila o rozvoj mesta a celého regiónu v oblasti hospodárskej a kultúrno-spoločenskej.
Projekt už bol predstavený na zasadnutí komisie kultúry v roku 2019, nič sa zatiaľ neriešilo. Ich
predstava je časť expozície venovať židovským školám a to predovšetkým ješive, ktorá bola známa
po celej strednej Európe. Ďalšia časť by bola venovaná významným osobnostiam, podnikateľom,
učiteľom a rabínom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj židovstva. Jedna časť výstavy by bola venovaná
histórii holokaustu a pamiatke obetí z galantskej ŽNO v rámci najsmutnejšej etapy dejín židovskej
komunity. V rámci výstavy a prezentácie judaík plánujú zabezpečiť aj modernú aplikáciu pre
mobilné telefóny a tablety, pomocou ktorej by bola interaktívne priblížená celá história miestnej
ŽNO. Uviedol, že OZ SHALOM získalo z TTSK dva menšie granty, z ktorých už zakúpilo
čiastočné zariadenie-vitríny, panely.
Mgr. Kolek P. – oboznámil prítomných s tým, že žiadosť ŽNO a OZ SHALOM bola MsKS
doručená dňa 21. 10. 2021. Jedná sa o možnosť využívania priestorov – v súčasnosti
nezrekonštruovaná miestnosť nachádzajúca sa ako prvá pri juhovýchodnej veži neogotického
kaštieľa. Uviedol, že MsKS podporuje túto aktivitu, hodí sa to tam aj funkčne. Žiadatelia deklarujú,
že by priestory zrekonštruovali na vlastné náklady, je to podľa neho výhodné.
Mgr. Kolek J. – podporuje túto aktivitu, už aj v minulosti sa to riešilo na komisii a mal k tomu
podporné stanovisko. Opýtal sa pána Smrtníka, akú majú víziu ak by im priestory boli pridelené ,
dokedy by to vedeli zabezpečiť a ako si predstavujú prevádzku?
Mgr. Smrtník – maximálne do pol roka by všetko vedeli zabezpečiť vo vlastnej réžii aj po
technickej stránke, personálne by to tiež vedeli dať dokopy. Čo sa týka prevádzky, to by bolo treba
prekonzultovať ešte s riad. MsKS. Predstavujú si to tak, že by to nebolo na dennej báze, ale na
základe ohlásenia aj počas víkendov. Potrebovali by mať od toho kľúče, aby v prípade ohlásenia
vedeli zabezpečiť sprevádzanie. Okrem návštev zo zahraničia, ktorých rodinné korene siahajú do
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nášho regiónu, by výstava bola vhodná aj pre rozšírenie vzdelávania žiakov ZŠ a SŠ, zároveň by to
bolo aj pre širokú populáciu.
Mgr. Gešková – informovala prítomných, že práve v týchto priestoroch NGK plánuje mesto zriadiť
kanceláriu turisticko-informačného centra. Bol už podaný projekt, ktorý síce v prvom kole nebol
úspešný, ale plánuje sa aj v budúcnosti opäť podanie takéhoto projektu. Víta aktivitu ŽNO a OZ
SHALOM, je určite potrebné v meste zabezpečiť výstavné priestory, ktoré by predstavili históriu
ŽNO. Treba však skúsiť nejako skĺbiť tieto aktivity, čo sa týka priestorov v NGK.
Mgr. Kolek P. – uviedol, že ako správca NGK nemá žiadnu takúto oficiálnu informáciu, nebol na
uvedenú skutočnosť upozornený. Čo sa týka iných miest, všetky takéto informačné kancelárie sa
nachádzajú v drvivej väčšine buď v centre mesta, alebo pri nejakom zaujímavom dopravnom uzle,
keďže takáto kancelária slúži predovšetkým turistom, ľuďom prichádzajúcim do mesta. Podľa jeho
názoru je umiestnenie takejto kancelárie priamo už v priestoroch pamiatky je absurdné.
PaedDr. Černý – nemá problém so zriadením výstavných priestorov, ktoré by mapovali históriu
ŽNO, s čím by ale nesúhlasil je, že pán Smrtník spomenul, že by potrebovali od týchto priestorov
v neogotickom kaštieli kľúče. Kľúče podľa neho môže mať len správca objektu, tieto technické veci
by sa ale vyriešili potom. Čo sa týka turisticko-informačného centra, vedel by si na tento účel
predstaviť napríklad bývalú budovu CVČ v parku. Odporučil, aby sa uskutočnilo stretnutie vedenia
mesta Galanta s riaditeľom MsKS a s poslancami Mestského zastupiteľstva v Galante za účelom
načrtnutia koncepcie budúceho využitia priestorov neogotického kaštieľa.
Mgr. Kolek J. – opýtal sa riad. MsKS, či sú v NGK ešte iné voľné priestory, či by bolo možné nájsť
náhradné riešenie na umiestnenie výstavných priestorov ŽNO?
Mgr. Kolek P. – uviedol, že určite áno, len má obavu, či by to bolo koncepčne vyhovujúce.
Umiestnenie tejto výstavnej miestnosti by nadväzovalo na plánovanú vlastnú výstavu MsKS
v úplne krajnej miestnosti, ktorá sa týka starých historických predmetov. Umiestnenie výstavnej
miestnosti ŽNO niekde v strede objektu by skomplikovalo aj vlastnú funkčnosť MsKS, nakoľko ich
využíva ako šatne.
p. Gauliederová – podľa nej by si ŽNO zaslúžila umiestnenie tejto výstavnej miestnosti do
priestorov neogotického kaštieľa. Informačná kancelária by mala byť umiestnená niekde v centre
mesta alebo na Mestskom úrade, ale nie v priestoroch kaštieľa.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Žiadosť Židovskej
náboženskej obci Galanta a Občianskeho združenia OZ SHALOM Galanta“ a odporúča:
- predložiť uvedenú žiadosť na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Galante
- vyhovieť predmetnej žiadosti na vytvorenie stálej výstavnej expozície „História
židovskej kultúry v Galante“ v priestoroch neogotického kaštieľa v Galante
- uskutočniť stretnutie vedenia mesta Galanta s riaditeľom Mestského kultúrneho
strediska spolu s poslancami Mestského zastupiteľstva v Galante za účelom načrtnutia
koncepcie budúceho využitia priestorov Neogotického kaštieľa v Galante
Mgr. Smrtník – poďakoval členom komisie za podporné stanovisko.
b) Trojrozmerné pomenovanie mesta Galanta v lokalite Šárd:
Materiál – žiadosť pána poslanca MsZ Petra Zelinku o možné vyčlenenie finančných prostriedkov
z rozpočtu mesta na vytvorenie trojrozmerného pomenovania mesta Galanta, ktoré by bolo
umiestnené v lokalite Šárd- bol doručený okrem iného riaditeľovi MsKS a predsedníčke komisie,
ktorá požiadala o jeho predloženie na rokovanie komisie.
Mgr. Kolek P. – informoval, že p. Zelinka navrhol toto trojrozmerné pomenovanie mesta Galanta
do tej lokality Šárd, ktorá sa vyčistila a odstránila sa dlhodobá skládka odpadu. Je toho názoru, že
by sa tam mohli konať podujatia pre obyvateľov Sídl. Sever, ako to bolo v rámci KL, keď tu MsKS
zorganizovalo podujatie rodinný víkend. Uviedol, že pán Zelinka sa dotazoval, či je MsKS schopné
zrealizovať plánované vyhotovenie nápisu, keďže majú už špeciálneho pracovníka pre reklamu
a dizajn. Ubezpečil, že ak tieto fin.prostriedky budú alokované do rozpočtu MsKS na rok 2022,
pustia sa do prípravy, MsKS víta túto aktivitu.
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Zabezpečenie nebude spočívať len vo vyhotovení nápisu , pozemok je vo vlastníctve železníc, bude
potrebné riešiť rôzne administratívne konania, čo pán Zelinka už začal.
Mgr. Kolek J. – opýtal sa, aké rozmery by to pomenovanie malo mať a ako to bude umiestnené?
Mgr. Kolek P. – rozmery 1x 6,5 m, každé písmeno by bolo osadené na samostatnom betónovom
základe.
PaedDr. Černý – opýtal sa Mgr. Koleka, čo sa týka finančných prostriedkov na tento návrh, bolo by
to realizované z rozpočtu mesta?
Mgr. Kolek P. – áno, prostredníctvom účelového transferu alebo priamo do rozpočtu MsKS.
p. Paška – uviedol, že sa k tomu návrhu vyjadril aj na sociálnej sieti, nebude súhlasiť s tým, aby
takéto niečo bolo realizované z rozpočtu mesta práve vtedy, keď počítame každé euro. Keď to
niekto chce realizovať sponzorsky, nebude mať k tomu výhrady.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala návrh pána poslanca
MsZ Petra Zelinku na vytvorenie trojrozmerného pomenovania mesta Galanta, ktoré by bolo
umiestnené v lokalite Šárd, berie ho na vedomie a odporúča tento návrh predložiť na
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Galante v súlade s koncipovaním rozpočtu na rok 2022.
c)
p. Laššu – uviedol, že komisia prijala uznesenie posielať členom komisie kultúry pozvánky, ktoré
prichádzajú z partnerských miest, zatiaľ nebolo nič doručené.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie informáciu
pána Laššua a žiada vedenie mesta, aby sa postupovalo v súlade s uznesením komisie.

Termín ďalšieho zasadnutia komisie bude upresnený pozvánkou.

PhDr. Marta Vajdová, MBA v. r.
predsedníčka komisie

V Galante dňa 24. 11. 2021
Zapísala: Eva Poláková
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