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Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante
konaného dňa 28. 3. 2012.
Prítomní:
Hostia:

podľa prezenčnej listiny
PhDr. Iveta Lenická - správkyňa RK, Dezider Horváth – poslanec MsZ,
PaedDr. Henrieta Csemezová – prednostka MsÚ

Program:
1) Informácia o výstavnej činnosti v severnom krídle neogotického kaštieľa
a v renesančnom kaštieli v roku 2012.
2) Pripravované podujatia v rámci medzimestských vzťahov a zároveň podujatia
súvisiace s programom Galantských trhov v roku 2012.
3) Informácia o kultúrnych subjektoch na území mesta Galanta.
4) Analýza čerpania rozpočtu mesta za rok 2011 – oblasť kultúry.
5) Informácia o pripravovanej zmluve medzi Mestom Galanta, MsKS v Galante a OZ
Neogot. kaštieľ v Galante.
6) Rôzne.
Predseda komisie Peter Kolek privítal na zasadnutí všetkých hostí a prítomných členov komisie.
Na úvod navrhol zmenu programu oproti plánu práce - vsunúť ako bod 5) Informáciu
o pripravovanej zmluve medzi Mestom Galanta, MsKS v Galante a OZ Neogot. kaštieľ v Galante a
bod –Rôzne zaradiť ako 6).
S jeho návrhom všetci prítomní členovia komisie súhlasili.
1) Informácia o výstavnej činnosti v severnom krídle neogotického kaštieľa a v renesančnom
kaštieli v roku 2012:
Plán výstavnej činnosti bol doručený všetkým členom komisie.
Podrobné informácie o termínoch a pláne výstavnej činnosti podali – PhDr. Lenická -za renesančný
kaštieľ a p. Kolek Peter - za severné krídlo NK.
PhDr. Lenická okrem iného uviedla, že v rámci Galantských trhov je plánovaná výstava
z partnerského mesta Kecskemét.
PaedDr. Csemezová informovala prítomných, že z Kecskemétu by mali záujem ešte raz si prísť
prezrieť výstavné priestory a dohodnúť sa na podrobnostiach, pravdepodobne prídu po
veľkonočných sviatkoch. Ďalej informovala, že z talianskeho mesta Albignasego prišiel minulý
týždeň list, v ktorom nás požiadali o účasť umelcov z nášho regiónu, ktorý maľujú akvarely, so
svojimi prácami. Výstavu akvarelov budú organizovať u nich niekedy v jesennom období.
Požiadala o pomoc pri zabezpečení umelcov.
PhDr. Lenická prisľúbila pomoc v tejto veci. Mgr. Kolek uviedol, že je potrebné dohodnúť všetky
podrobnosti, aj to, akým spôsobom by sa diela zaslali do Talianska. Pán Sabo akad. soch. uviedol,
že touto technikou sa tu zaoberá len pán Pomothy.
P. Kolek Peter oboznámil prítomných, že okrem týchto plánovaných výstav sa uskutoční
v spolupráci s Galériou 4D aj výstava veľkorozmerných sôch v parku. V sev. krídle NK sa budú
organizovať aj rôzne workshopy, plánuje sa využitie jednej podkrovnej miestnosti na prezentáciu
Občianskeho združenia Neogotický kaštieľ Galanta.
PaedDr. Csemezová sa opýtala, ako je to so zabezpečením WIFI-zóny.
P. Kolek Peter uviedol, že vo vnútri sev. krídla NK je kompletne všetko zabezpečené, po dohode
s pánom Rybárskym bude na streche neogotického kaštieľa umiestnený vykrývač a celý park bude
bezplatne pokrytý WIFI zónou.
Pán Sabo Ladislav sa informoval, aké sú kritériá pri výbere, kto bude vystavovať? Ďalej sa opýtal,
prečo boli predložené dva plány výstavnej činnosti, či sa jedná o dve galérie- v renesančnom
a neogotickom kaštieli, alebo o jednu.
PhDr. Lenická informovala, že je veľké množstvo žiadostí na výstavné priestory, niektorí boli už
rok-dva prihlásení, berú sa do úvahy aj tradičné výstavy a podujatia, tak isto jubilujúci umelci.
Uviedla, že pripravuje do budúcnosti novú koncepciu výstavnej činnosti.
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P. Kolek Peter ozrejmil, že obidva výstavné priestory patria pod Mestské kultúrne stredisko, každý
objekt má svojho správcu a pracuje samostatne.
Mgr. Kolek uviedol, že sa jedná o dva objekty, v ktorých sa realizuje výstavná činnosť, ale podľa
zákona o múzeách a galériách, ani jeden objekt nespĺňa podmienky galérie.
Pán Sabo Ladislav vyjadril svoj názor, že profesionálni umelci čakajú na zriadenia galérie v meste
už dlhú dobu.
Mgr. Kolek vysvetlil, že ak by chceli vykonávať galerijnú činnosť- vyžadovalo by si to väčší počet
zamestnancov, mesto na to v súčasnosti nemá finančné prostriedky.
PaedDr. Csemezová uviedla, že renesančný kaštieľ je multifunkčný priestor, neslúži len na výstavné
účely, mesto v súčasnosti nemá iné reprezentatívne priestory na dôstojné uskutočnenie rôznych
podujatí, je tu umiestnená aj obradná sieň a miestopis.
Pán Takáč vyjadril svoj názor, že by v budúcnosti bolo potrebné vykonať analýzu, aké náklady by
si vyžadovala galéria.
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie „Informácia
o výstavnej činnosti v severnom krídle neogotického kaštieľa a v renesančnom kaštieli v roku
2012“.
2) Pripravované podujatia v rámci medzimestských vzťahov a zároveň podujatia súvisiace
s programom Galantských trhov v roku 2012:
Materiál bol zaslaný členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Kolek podrobne informoval o konkrétnych podujatiach, ktoré sa uskutočnia v rámci
udržateľnosti projektu “Kultúra spája“ Galanta-Mikulov. Upozornil na zmenu- podujatie „Galanta
baví Mikulov“ sa mení na „Deň partnerských miest Mesta Mikulov“, uskutoční sa v Mikulove dňa
9. 6. 2012 a naše mesto sa tu bude prezentovať s kultúrnym programom. Pozval všetkých
prítomných na podujatie „Mikulov baví Galantu“, ktoré sa uskutoční 14. 4. 2012 v estrádnej sále
MsKS.
Zároveň oboznámil členov komisie s programovou skladbou Galantských trhov, ktorá bola
schválená na zasadnutí riaditeľstva GT. Materiál, ktorý bol členom komisie zaslaný, ešte nie je
opravený o pripomienky, ktoré na zasadnutí odzneli – týkali sa vystúpenia skupiny FÁSI
MULATÓ vo vínnej uličke, ktoré riaditeľstvo GT z finančných dôvodov neodsúhlasilo.
Poslanec MsZ pán Dezider Horváth upozornil, že táto cena bola už hodne skresaná, jedná sa o 2,5
hodinové vystúpenie 5-6 umelcov. Navrhol zaslať skupine e-mail, či by nemohli cenu ešte znížiť
s tým, že vystúpia len 2-3 umelci, občania by o takýto štýl zábavy mali určite veľký záujem.
Mgr. Kolek vysvetlil, že návrh programu bol predložený riaditeľstvu GT, nestotožnili sa s tým,
vystúpenie neodsúhlasili.
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie informáciu o
pripravovaných podujatia v rámci medzimestských vzťahov a zároveň podujatiach
súvisiacich s programom Galantských trhov v roku 2012
a o d p o r ú č a primátorovi mesta, aby v budúcnosti navrhovala kultúrny program
Galantských trhov komisia kultúry a medzimestských vzťahov.
3) Informácia o kultúrnych subjektoch na území mesta Galanta:
Materiál spracovaný odd. ŠkKaŠ bol zaslaný v tabuľkovej forme všetkým členom komisie spolu
s pozvánkou.
Predseda komisie p. Kolek Peter poďakoval za podrobný prehľad kultúrnych subjektov, ktorý tu už
dlhšiu dobu absentoval. Určite bude dobrou pomôckou aj v budúcnosti.
PaedDr. Csemezová informovala, že sme boli z Trnavského samosprávneho kraja požiadaní
o zaslanie návrhu na ocenenie v rezorte kultúry, návrh je potrebné zaslať do 6. 4. 2012.
Požiadala členov komisie o ich návrhy.
Mgr. Kolek uviedol, že nakoľko v tomto roku je významné výročie - 20.rokov renesančného
kaštieľa, mal by sa dať návrh na ocenenie inštitúcie za výstavnú činnosť. S jeho návrhom členovia
komisie jednomyseľne súhlasili.
PaedDr. Csemezová požiadala Mgr. Koleka o zaslanie stručnej charakteristiky a údajov na ocenenie
e-mailom prednostke MsÚ v termíne do 2. 4. 2012.
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Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie „Informáciu
o kultúrnych subjektoch na území mesta Galanta“ a o d p o r ú č a primátorovi mesta
navrhnúť na ocenenie TTSK v oblasti kultúry - inštitúciu Renesančný kaštieľ v Galante za
20-ročnú výstavnú činnosť.
4) Analýza čerpania rozpočtu mesta za rok 2011 – oblasť kultúry:
Materiál bol zaslaný všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
PaedDr. Csemezová uviedla materiál, podala informáciu o čerpaní rozpočtu v oblasti kultúry za
r.2011. Podotkla, že v kapitole 08.4.0-Náboženské a iné spoločenské služby -výdavky na občianske
obrady prešli od roku 2012 pod organizačné oddelenie, nakoľko tieto obrady zabezpečuje matrika.
Vysvetlila, že v oblasti pamiatkovej starostlivosti sa ochrana a reštaurovanie pamiatok vykonáva
z mestského rozpočtu etapovite.
Predseda komisie vyjadril spokojnosť s príkladným čerpaním rozpočtu. Uviedol, že práve táto
komisia navrhla vyčleniť finančné prostriedky na reštaurovanie kamenného kríža, ktorý sa bude
v mesiaci apríl osadzovať za prítomnosti trnavského biskupa.
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie Analýzu
čerpania rozpočtu mesta za rok 2011 za oblasť kultúry a o d p o r ú č a Mestskému
zastupiteľstvu v Galante materiál na schválenie v predloženom rozsahu bez pripomienok.
5) Informácia o pripravovanej zmluve medzi Mestom Galanta, MsKS v Galante a OZ Neogot.
kaštieľ v Galante:
Predseda komisie informoval prítomných o dnešnom stretnutí zástupcov mesta s Občianskym
združením Neogotický kaštieľ v Galante ohľadne návrhu Zmluvy o spolupráci medzi Mestom
Galanta, MsKS a OZ Neog. kaštieľ v Galante. Vyjadril uznanie právnikovi mesta Mgr. Psotovi,
ktorý napriek tomu, že stretnutie bolo dnes, návrh zmluvy už pripravil do komisie na rokovanie.
Pán Takáč uviedol, že je to rámcová zmluva, môže byť pripomienkovaná, prípadne sa časom
zmeniť. Verí, že ak sa každý bude držať tohto cieľa - záchrany a obnovy NK a pristupovať
k riešeniu profesionálne, projekt bude úspešný. Treba odložiť politické a pracovno-právne rozbroje,
mesto sa musí zomknúť.
Mgr. Kolek vyjadril presvedčenie, že neogotický kaštieľ ako symbol Galanty treba zachrániť, drží
palce občianskemu združeniu, aby sa to podarilo.
Predseda komisie ubezpečil prítomných, že komisia kultúry a medzim.vzťahov bude napomáhať
v realizácii činnosti OZ NK v Galante a vyjadril presvedčenie, že bude touto spoluprácou príkladom
aj pre ostatné komisie.
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante berie na vedomie informáciu
o pripravovanej zmluve o spolupráci
medzi Mestom Galanta, Mestským kultúrnym
strediskom v Galante a Občianskym združením Neogotický kaštieľ v Galante a
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Galante zmluvu schváliť bez pripomienok.

6) Rôzne:
- Mgr. Kolek informoval, že sa pripravuje bulletin k 20.výročiu renesančného kaštieľa v Galante.
- Predseda komisie pozval prítomných na workshop „Svetové náboženstvá“, ktorý sa uskutoční
v severnom krídlo NK dňa 4. 4. 2012 v spolupráci s bilingválnym súkromným gymnáziom.
Termín ďalšieho zasadnutia komisie je 11. 4. 2012 ( v stredu), bude spresnený pozvánkami.

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

V Galante dňa 29. 3. 2012
Zapísala: E. Poláková

