Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante
konaného dňa 05. 09. 2022
Prítomní:
Členovia komisie:

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

Ospravedlnení:
Ďalej boli prítomní:
Hostia:
Milan Bičan-poslanec MsZ Galanta, Mgr. Lívia Gešková-vedúca OSS MsÚ,
Mgr. Peter Kolek – riaditeľ MsKS
Zapisovateľka komisie: Eva Poláková
Komisiu viedol PaedDr. Černý z poverenia predsedníčky komisie, ktorá sa zasadnutia pre pracovné
povinnosti nemohla zúčastniť. Privítal hostí a členov komisie na zasadnutí a vzhľadom na doručené
materiály navrhol doplnenie programu o bod 5) v zmysle nižšie uvedeného. Program bol po
uvedenej zmene jednomyseľne schválený.
Program:
1) Kontrola plnenia uznesení.
2) Informácia o príprave festivalu Galantské hudobné dni.
3) Analýza čerpania rozpočtu za I. polrok 2022-oblasť kultúry.
4) Vyhodnotenie kultúrnych podujatí XXXVI. ročníka Galantských trhov.
5) Vyhodnotenie akčného plánu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Mesta Galanta na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030.
6) Rôzne.
1) Kontrola plnenia uznesení:
Z ostatného zasadnutia Komisie kultúry a medzimestských vzťahov nevyplynuli nové úlohy.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie „Kontrolu
plnenia uznesení“.
2) Informácia o príprave festivalu Galantské hudobné dni:
Materiál zaslala a spracovala riaditeľka ZUŠ Josepha Haydna Mgr. Mária Takáčová, DiS.art.
Mgr. Kolek P. – pani riaditeľka nastupovala po p. Maťašovskom, organizovanie GHD nebolo jej
prioritou, apeloval na ňu, aby ZUŠ v tradícii konania GHD pokračovala. Je rád, že sa ju nakoniec
podarilo presvedčiť a festival chce organizovať. Každopádne MsKS bude určite v týchto aktivitách
ohľadne prípravy GHD nápomocné.
PaedDr. Černý – je toho názoru, že keď je niečo zavedené a má to v meste dlhoročnú tradíciu, je
dôležité, aby sa v tom pokračovalo aj keď príde k výmene riaditeľa. ZUŠ okrem toho, že učí, by si
mala zobrať za svoje aj organizovanie takýchto podujatí ako je festival GHD.
Mgr. Kolek J. – vyslovil maximálnu nespokojnosť s predloženým materiálom. Toto podujatie má
dlhoročný charakter v Galante, tento materiál nič konkrétne nehovorí, na základe toho je príprava
nulová. Uviedol, že v minulosti sa spolupodieľal na organizácii GHD a už vo februári boli presne
určené koncerty, účinkujúci, dohodnuté presné termíny a miesto konania, rozpočet, sponzori atď.
Mgr. Kolek P. – pani riaditeľka má asi obavu z organizovania takéhoto podujatia, vyslovil
sklamanie, že sa zasadnutia komisie nezúčastnila. Keďže MsKS desiatky rokov pomáhalo toto
podujatie organizovať, určite pomôžeme aj jej.
Mgr. Gešková – uviedla, že pani riaditeľku informovala ešte niekedy v máji o tom, že mesto
poskytne ZUŠ na organizovanie festivalu GHD finančnú podporu vo výške 2 400 €. Dnes sa pani
riaditeľka Takáčová ospravedlnila, nemohla sa zúčastniť zasadnutia komisie, nakoľko majú
otvorenie školského roku, zápis detí do ZUŠ. Do 22. septembra, keď bude zasadnutie MsZ, pripraví
kompletný materiál, ktorý pani riaditeľka zašle členom komisie mailom.
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PaedDr. Černý – termín zaslania radšej skôr, navrhol do 20. 09. 2022, aby bol členom komisie
zaslaný presný program s termínmi a miestom konania.
p. Mézes – upozornil na to, že spoločne s MsKS a riaditeľkou je potrebné si termíny konania
koncertov upresniť, nakoľko napr. Csemadok má nahlásený termín na 18. 11. 2022 Medzinárodnú
husľovú súťaž Zoltána Kodálya v MsKS, 16. 12. 2022 je už tiež naplánovaný koncert pri výročí
narodenia Zoltána Kodálya. Galanta nie je také veľké mesto, že za deň môžeme urobiť dve-tri
hudobné akcie, preto to treba zosúladiť.
Mgr. Kolek P. – nie je presvedčený o tom, že termíny, ktoré pani riaditeľka uviedla v materiály,
konzultovala s MsKS, skôr si myslí, že nie.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Informáciu
o príprave festivalu Galantské hudobné dni“, berie ju na vedomie s pripomienkou:
- vyslovuje nespokojnosť s predloženým materiálom a žiada riaditeľku ZUŠ J. Haydna, aby
v termíne do 20. 09. 2022 predložila presný a konkrétny materiál o príprave GHD 2022
s dôrazom na uvedenie účinkujúcich, presné miesto a termíny konania jednotlivých
koncertov, ktoré je potrebné prekonzultovať s MsKS a ostatnými inštitúciami, kde plánuje
uskutočniť koncerty.
3) Analýza čerpania rozpočtu za I. polrok 2022-oblasť kultúry:
Materiál spracovaný oddelením spoločenských služieb MsÚ bol doručený všetkým členom komisie
spolu s pozvánkou.
Mgr. Gešková – podrobne uviedla materiál, oboznámila ich s čerpaním na jednotlivých kapitolách.
Mgr. Kolek J. – opýtal sa z akých zdrojov boli financované oslavy 785.výročia prvej písomnej
zmienky o meste Galanta?
Mgr. Gešková – financovali sa z troch zdrojov – z finančných prostriedkov, ktoré boli pôvodne
v rozpočte mesta na kapitole Ostatné kult. služby určené na ocenenie športovcov a boli presunuté na
oslavy vo výške 1 500 €, keďže sa tu oceňovali aj športovci. Druhým zdrojom bola dotácia z TTSK
vo výške 1 500 €, ktorú sme na tento účel získali a nakoniec tretí z daru Prvej úsporovej vo výške
1 000 €.
Mgr. Kolek J. – zaujímal sa o zostatok finančných prostriedkov z dotácií na kultúru, odporučil, aby
prostriedky, ktoré ku koncu roka nebudú vyčerpané, zostali v kultúre.
p. Mézes – navrhol o túto nevyčerpanú sumu navýšiť budúcoročný plánovaný rozpočet na dotácie.
Mgr. Gešková – informovala, že MsZ schválilo v ostatnej úprave rozpočtu navýšenie finančných
prostriedkov určených na dotácie v kultúre z pôvodných 45 000 € na 66 000 €, t.j. o 21 000 €, ktoré
boli ušetrené z roku 2021. Na 21 000 € by sa mala vypísať výzva, ale vzhľadom na termíny, by to
už súčasné MsZ nemalo kedy schváliť. Takže táto suma zostane nevyčerpaná. Prerozdelené
finančné prostriedky z pôvodne schválenej sumy 45 000 € sa priebežne čerpajú, do 30. 6. 2022 bolo
čerpanie 22 800 €.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Analýzu čerpania
rozpočtu za I. polrok 2022-oblasť kultúry“, materiál berie na vedomie s pripomienkou, aby
finančné prostriedky určené na dotácie v oblasti kultúry, ktoré nebudú v tomto rozpočtovom
roku vyčerpané, boli prenesené do budúceho rozpočtového kalendárneho roku a účelovo
použité na kultúrne aktivity.
4) Vyhodnotenie kultúrnych podujatí XXXVI. ročníka Galantských trhov:
Materiál spracovaný MsKS bol predložený členom komisie na zasadnutí.
Mgr. Kolek P. – podal informáciu k podrobnému materiálu a finančnému rozpisu príjmov
a výdavkov. Uviedol, že tento rok bola jedna z najlepších návštevností hlavných kult. programov na
amfiteátri, počet platiacich návštevníkov za 3 dni 3 755. Informoval, že po viacerých rokoch bolo
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presťahované pódium na detské podujatie z parku na nádvorie NK, myslí si, že sa to osvedčilo.
Uviedol, že sa vyskytli aj drobné technické problémy a omeškanie na nádvorí druhý trhový deň
a omeškanie začiatku programu na amfiteátri kvôli počasiu tretí deň trhov. Informoval, že
zasadnutie riaditeľstva GT k vyhodnoteniu sa bude konať zajtra a požiadal členov komisie
o podporu, aby sa už v priebehu vyhodnotenia GT určil pevný dátum konania nasledujúceho
ročníka. Na takéto významné podujatia sa rezervujú termíny profesionálnych skupín a umelcov
minimálne rok dopredu, MsKS by vstúpilo do rokovania a bolo by možné zabookovanie hlavných
programov a zabezpečenie kvalitným obsadením.
Mgr. Kolek J. – vysoko kladne hodnotí tohtoročnú ponuku programov, dá sa pochopiť, že pri
realizácii takého veľkého množstva kultúrnych programov sa môžu vyskytnúť aj malé nedostatky.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Vyhodnotenie
kultúrnych podujatí XXXVI. ročníka Galantských trhov“ s pripomienkou, aby na najbližšom
zasadnutí riaditeľstva GT bol určený termín konania najbližšieho ročníka GT, aby bolo
možné včas zabezpečiť hlavné kultúrne programy. Komisia navrhuje termín na 10.,11.,12. 08.
2023.
5) Vyhodnotenie akčného plánu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta
Galanta na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030:
Materiál bol členom komisie zaslaný mailom, predkladateľom je Ing. Srnka, prednosta MsÚ, ktorý
z dôvodu, že sa zasadnutia nemohol zúčastniť, požiadal vedúcu oddelenia Mgr. Geškovú o jeho
uvedenie.
Mgr. Gešková – uviedla materiál, vysvetlila realizácie projektových zámerov na jednotlivých
aktivitách za oblasť kultúry.
Mgr. Kolek P. – pre informáciu upriamil pozornosť na to, že v rámci programu Plánu obnovu
podali projekt na komplexnú rekonštrukciu MsKS, ale je to zúfalé čerpanie z Eurofondov. 31. 8.
2022 mal byť už tretí termín uzavretia tejto výzvy, avšak stále tam svieti len odborná kontrola.
Projekt sme podávali v novembri minulého roka, tie ceny, ktoré sme tam dávali, už neplatia, ak aj
dostaneme financie, nebudeme vedieť z toho všetko realizovať.
Mgr. Kolek J. – opýtal sa, ako je to s opravou renesančného kaštieľa?
Mgr. Kolek P. – máme informáciu, že zo strany mesta je podaný projekt kvôli energetickej úspore
a bude sa týkať aj hlavnej budovy NK aj renesančného kaštieľa. Ak sa to nebude realizovať, chceli
by sme aspoň v renesančnom kaštieli opraviť schody, vstupný trakt, vyriešiť havarijné stavy.
Mgr. Kolek J. – opýtal sa, či sa pri príležitosti 30. výročia RK plánuje niečo?
Mgr. Kolek P. – pripravuje sa na október 2022 pekné podujatie k výročiu, dobová hostina,
profesionálny účinkujúci, bude vydaný bulletin.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Vyhodnotenie
akčného plánu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Galanta na roky
2021-2027 s výhľadom do roku 2030 - časť kultúry“, berie materiál na vedomie bez
pripomienok a odporúča ho Mestskému zastupiteľstvu v Galante schváliť v predloženom
rozsahu.
6) Rôzne:
Mgr. Kolek J. – informoval sa, ako sú navštevované kultúrne podujatia, kino atď?
Mgr. Kolek P. – amfiteáter trochu menej, kino- taký priemer, čo sa týka programov je návštevnosť
dobrá.
Mgr. Kolek J. – čo sa týka avizovanej energetickej krízy, plánujete už nejaké opatrenia v MsKS?
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Mgr. Kolek P. – mesto robilo verejné obstarávanie na dodávateľa energií, zúčastnili sme sa,
zazmluvnenie je na takú kapacitu, že sa nás zvýšenie energií nedotkne. V júli 2023 ale skončí
zmluva, tu potom začne pre mesto problém, keďže sú okrem MsKS zazmluvnené školy, škôlky,
CVČ, MsP, MsÚ, ak sa nepodarí vyrokovať nejaké rozumné ceny.
PaedDr. Černý - poďakoval aj v mene predsedníčky komisie všetkým členom za spoluprácu,
poprial im všetko dobré do budúcna a veľa úspechov tým, ktorí budú kandidovať.
Mgr. Gešková – poďakovala za veľmi dobrú spoluprácu komisie s oddelením spoločenských
služieb počas celých štyroch rokov, za konštruktívnosť členov komisie a pochopenie problémov,
popriala im tiež veľa úspechov.

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

V Galante dňa 06. 09. 2022
Zapísala: Eva Poláková
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