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Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante
konaného dňa 11. 4. 2012.
Prítomní:
Hostia:

podľa prezenčnej listiny
Mgr. Ladislav Maťašovský - primátor mesta,

Program:
1) Žiadosť p. Marianny Večeríkovej.
2) Informácia o príprave celomestských osláv 1. mája.
3) Plnenie úloh “Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta“.
4) Rôzne.
Predseda komisie Peter Kolek privítal na zasadnutí primátora mesta a prítomných členov komisie.
Na úvod oboznámil prítomných, že na základe žiadosti člena komisie p.Ladislava Saba akad.soch.
by sa na komisii chcela zúčastniť p. Marianna Večeríková so svojou žiadosťou. Hlasovaním všetci
prítomní členovia komisie vyjadrili súhlas s jej účasťou na komisii. Predseda komisie navrhol
zmenu programu oproti plánu práce – prerokovať ako prvý bod -žiadosť pani Večeríkovej.
S jeho návrhom všetci prítomní členovia komisie súhlasili.
1) Žiadosť p. Marianny Večeríkovej:
P.Večeríková vyštudovala divadelnú akadémiu, v súčasnosti pôsobí v Prahe a v Nórsku. Je
presvedčená, že je dôležité robiť takú kultúru, ktorá vychováva deti. Posledné dva roky v rámci
svojho voľného času zorganizovala v letnom období v Galante divadelné, animačné a výtvarné
dielne (v roku 2011 v Galérii 4D), ktoré mali veľký ohlas u detí aj rodičov a prilákali veľké
množstvo divákov. V predošlých rokoch sa jej podarilo získať granty a dotáciu z rozpočtu mesta.
V tomto roku pod záštitou Združenia BRONZ podala žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu
mesta na rok 2012 na projekt „Divadlom k porozumeniu“. Keďže pri posudzovaní projektov sa
určilo, že každý subjekt bude podporený maximálne pri dvoch projektoch, stalo sa to, že jej projekt
nebol odsúhlasený. P. Sabo si vybral zo všetkých podaných projektov Združenia Bronz svoje dva
projekty. Požiadala členov komisie o prehodnotenie, nakoľko bez finančných prostriedkov nie je
možné 3. ročník tohto podujatia zorganizovať.
Mgr. Kolek ponúkol p.Večeríkovej zo strany MsKS možnosť využiť v parku zrekonštruované
severné krídlo neog. kaštieľa, kde bude stále pódium po celé letné obdobie. Ponúkol aj
zabezpečenie technického vybavenia, ozvučenie, priestory na nácvik a pomoc pri propagácii.
P. Večeríková poďakovala za túto možnosť, avšak priestory a pódium v severnom krídle neog.
kaštieľa nie sú na tento účel vyhovujúce, v Galérii 4D sú na to vhodnejšie priestory.
P. Takáč chápe iniciatívu p.Večeríkovej, je toho názoru, že je potrebné podporovať nové
progresívne veci, ale odporučil jej do budúcnosti založiť si vlastné občianske združenie.
P. Keppert ubezpečil p.Večeríkovú, že všetci členovia komisie pracujú v kultúre a nie je vôbec
ľahké rozhodovať a určovať kritériá pri výbere z podaných projektov. V minulosti malo
divadelníctvo v Galante dobrú tradíciu, bohužiaľ zaniklo a preto sa teší každému novému
progresívnemu nápadu a novej forme, ktorú ponúka v tejto oblasti p.Večeríková. Takžiež jej
odporučil zvážiť založenie vlastného občianskeho združenia.
Primátor mesta Mgr. Maťašovský vyjadril potešenie, že komisia pri prerozdelení fin.prostriedkov
ponechala určitú rezervu a nevidí dôvod na základe odporúčania komisie podporiť projekt p.
Večeríkovej určitou finančnou čiastkou.
Predseda komisie navrhol podporiť projekt „Divadlom k porozumeniu“ sumou 460 €, zostatok
rezervy by činil 2500 €. Na základe hlasovania s jeho návrhom všetci prítomní členovia komisie
súhlasili
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala žiadosť p. Marianny
Večeríkovej a o d p o r ú č a primátorovi mesta podporiť toto podujatie finančnou čiastkou
vo výške 460,00 € z rezervy určenej na poskytovanie dotácií v oblasti kultúry.
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2) Informácia o príprave celomestských osláv 1. mája:
Materiál spracovaný MsKS bol zaslaný všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Kolek podrobne informoval členov komisie o prípravách Majálesu 2012. Nakoľko v tomto
roku neboli vyčlenené na prvomájové oslavy finančné prostriedky , nezabezpečuje sa profesionálny
program. Do prípravy sa zapojili všetky kultúrne organizácie na území mesta.
Dňa 30. 4. 2012 sa uskutoční o 17.00 hod. na Mierovom námestí pred MsÚ tradičné stavanie
májového stromu, na ktorý žiaci ZŠ priviažu pripravené stužky. Následne predvedú aj svoje
vystúpenia. Hlavný prvomájový program sa uskutoční 1. 5. 2012 od 14.00 hod. v mestskom parku,
čím sa snažia oživiť tradíciu konania prvomájových osláv práve v týchto priestoroch. Program
zahŕňa prehliadku detských hudobných a folklórnych súborov, prehliadku záujmovo-umeleckej
činnosti- súbory CLIS,CALMA, mažoretky, moderné tance, speváci POP arény a koncerty sólistov
a mladých hudobných skupín - Strunobranie. Na záver bude ľudová veselica od 19.00 do 22.00 hod.
Primátor mesta podal informáciu, že zajtra sa uskutoční porada k príprave osláv 1.mája za účasti
riad. MsKS, TsMG a MsÚ.
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie „Informáciu
o príprave celomestských osláv 1. mája“ bez pripomienok, myšlienku organizovať
prvomájové oslavy opätovne v mestskom parku podporuje.
3) Plnenie úloh “Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta“:
Kompletný materiál bol zaslaný všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Predseda komisie vyjadril poľutovanie, že komisii neboli zaslané len tie časti materiálu (tak ako
v predošlých rokoch), ktoré sa týkali komisie kultúry a medzimestských vzťahov.
Navrhol doplnenie Aktivity 2.2.5 Vybudovanie pamätníka venovaného Karolovi Duchoňovio dátum konania odhalenia busty, t.j. 21. 4. 2012.
P. Keppert upozornil, že by bolo potrebné zamyslieť sa nad tým, čo je v tomto materiáli už
neaktuálne, niektoré veci aktualizovať, doplniť o nové veci. S tým ostatní členovia komisie
súhlasili, keďže je urobené vyhodnotenie, ale nie aktualizácia aktivít.
P. Keppert konštatoval, že v minulosti tento dokument nebol docenený, avšak je to východiskový
dokument mesta aj pri európskych projektoch. Ďalej vyjadril potešenie, že spolupráca s cirkvami sa
zlepšila a pred rímsko-katolícky kostol sa vďaka tomu dostane pekný pamätník-kamenný kríž.
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie Informáciu
o plnení úloh “Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta“:
S predloženým materiálom súhlasí a o d p o r ú č a ho Mestskému zastupiteľstvu
v Galante na schválenie s nasledovnými pripomienkami:
a) Aktivitu 2.2.5 Vybudovanie pamätníka venovaného Karolovi Duchoňovidoplniť nasledovne - predmetná aktivita bola odsúhlasená mestom Galanta a bude
realizovaná prostredníctvom Matice slovenskej v Galante dňa 21. 4. 2012. Busta Karola
Duchoňa bude umiestnená na ulici Hlavnej oproti mestskému parku a ZUŠ J. Haydna.
b) Členovia komisie navrhujú v budúcnosti nielen vyhodnotiť plnenie úloh, ale pouvažovať aj
o aktualizácii materiálu a doplnení o nové aktivity.
4)Rôzne.
A/
P. Sabo akad. sochár informoval prítomných, že ich sochy budú tvoriť jadro slovenskej kolekcie na
medzinárodnej výstave- v júli a v auguste na Devíne a na Hviezdoslavovom nám. v Bratislave.
Je to veľká príležitosť pre nich a sú hrdí, že sú hodní reprezentovať Slovensko. Do Galanta sa sochy
vrátia v septembri, potom budú umiestnené v mestskom parku, bude to spojené s výstavou veľkých
sôch.
B/
P. Keppert navrhol doplniť program májového zasadnutia komisie o bod - Informácia
o pripravovanom podujatí k 20.výročiu otvorenia renesančného kaštieľa v Galante.
Členovia komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante návrh odsúhlasili.
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C/
Primátor mesta podal informáciu o pripravovanom slávnostnom podujatí k 20.výročiu vydávania
Galantských novín/Galántai Újság, ktoré sa uskutoční dňa 19. 4. 2012 o 17.00 hod. v renesančnom
kaštieli, na podujatí budú ocenení všetci bývalí šéfredaktori GN/GÚ. Pozvánky sa dnes budú
distribuovať.
D/
Predseda komisie pozval všetkých prítomných na vernisáž výstavy prezidenta Fotoklubu pri MsKS
pán Miroslava Šimeka, ktorá sa uskutoční o 17.00 hod. na území mestského parku v priestoroch
zrekonštruovaného severného krídla Neogotického kaštieľa v Galante.
Termín ďalšieho zasadnutia komisie je 23. 5. 2012 ( v stredu), bude spresnený pozvánkami.

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

V Galante dňa 12. 4. 2012
Zapísala: E. Poláková

