Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante
konaného dňa 27. 04. 2021
Prítomní:
Členovia komisie:
Ospravedlnený:
Ďalej boli prítomní:
Hostia:

PhDr. Marta Vajdová, MBA; PaedDr. Peter Černý PhD.,
PaedDr. Anna Piláriková, Peter Tomič,
Rudolf Mézes, Bohuslav Laššu
Mgr. Ján Kolek
Peter Paška-primátor mesta, Ing. Juraj Srnka PhD.- prednosta MsÚ,
Mgr. Lívia Gešková – vedúca oddelenia spoločenských služieb MsÚ,

Zapisovateľka komisie: Eva Poláková
Predsedníčka komisie pani Vajdová privítala hostí a členov komisie na zasadnutí, poďakovala im,
že sa na zasadnutie dostavili, aj napriek súčasnej situácii. Oboznámila ich s programom rokovania
komisie, ktorý bol jednomyseľne schválený.
Program:
1) Kontrola plnenia úloh.
2) Analýza čerpania rozpočtu mesta za rok 2020 – oblasť kultúry.
3) Informácia o príprave XXVIII. ročníka Kodályových dní.
4) Rôzne.
1) Kontrola plnenia úloh:
- Neboli zadané žiadne úlohy z predošlých zasadnutí komisie.
2) Analýza čerpania rozpočtu mesta za rok 2020 – oblasť kultúry:
Materiál spracovaný OSS MsÚ bol zaslaný členom komisie spolu s pozvánkou.
PhDr. Vajdová – požiadala vedúcu oddelenia spoločenských služieb MsÚ- Mgr. Geškovú, aby
predložila materiál.
Mgr. Gešková – uviedla, že vzhľadom na pandemickú situáciu v roku 2020 bolo čerpanie fin.
prostriedkov na úrovni 20 až 40 % a to už zo zníženého rozpočtu mesta. 100 %-né čerpanie je na
kapitole-Pamiatková starostlivosť (oprava vojnových hrobov) a na kapitole-Náboženské a iné
spoločenské služby (finančná podpora cirkvám).
K predmetnému materiálu nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky, ani otázky.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Analýzu čerpania
rozpočtu mesta za rok 2020 za oblasť kultúry“, materiál berie na vedomie a odporúča ho
Mestskému zastupiteľstvu v Galante schváliť v predloženom rozsahu.
3) Informácia o príprave XXVIII. ročníka Kodályových dní:
Podrobný program podujatia spracovaný organizátorom (Csemadok) bol zaslaný členom komisie
mailovou poštou. Realizácia podujatia sa plánuje v termíne 18. – 20. 06. 2021, samozrejme
s prihliadnutím na platné aktuálne protipandemické opatrenia.
K predmetnému materiálu nevzniesol nikto z prítomných žiadne pripomienky.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Informáciu
o príprave XXVIII. ročníka Kodályových dní“, materiál berie na vedomie.
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4) Rôzne:
-Informácia ohľadne organizácie XXXVI. ročníka Galantských trhov.
PhDr. Vajdová – oboznámila prítomných, že pán primátor ju požiadal o zaradenie témy
Galantských trhov do tohto bodu. Na zasadnutie bol prizvaný aj riaditeľ MsKS- Mgr. Peter Kolek,
ale vzhľadom na to, že absolvuje pracovné stretnutie v Trnave, nemôže sa zasadnutia komisie
zúčastniť. Uviedla, že podľa jej informácií ešte nezasadalo riaditeľstvo Galantských trhov.
Požiadala vedenie mesta o podanie informácie k uvedenej téme.
p. Paška – informoval, že sa čakalo na to, akým spôsobom bude prebiehať rokovanie vlády,
predlžovanie núdzového stavu, aké budú odporúčania pandemickej komisie a pod. Uviedol, že by
rád poznal stanovisko komisie k tomu, či organizovať GT alebo nie.
Ing. Srnka – práve preto sa ani nezvolávalo zasadnutie riaditeľstva trhov, lebo sa čakalo na to, ako
sa vyvinie situácia. Vyjadril stanovisko – aktuálne to vidí tak, že osobne by nenavrhoval, aby sa GT
robili v takej forme ako bývali pred rokom 2020. Navrhoval zachovať kultúrny program - buď
prostredníctvom tzv. Kultúrnych piatkov, alebo v auguste, v termíne konania trhov, priniesť nejaký
bohatší kultúrny program, ale pri zachovaní všetkých protiepidemických a protipandemických
opatrení, ktoré budú vtedy aktuálne platné.
PhDr. Vajdová – skonštatovala, že zatiaľ nevieme, čo ešte bude, aké budú opatrenia. Uviedla, že má
informácie od pána Štefánika, ktorý zabezpečuje podujatie Chyťme sa za ruky, že v júni by mali
byť povolené podujatia pre 1000 účastníkov, v exteriéri, bez občerstvenia, s respirátormi. Vraj od
konca augusta, začiatku septembra by sa to malo začať postupne uvoľňovať. Myslí si, že je
unáhlené teraz organizovať GT, nevieme do čoho padneme, aká bude situácia. Je nemysliteľné, aby
tam ľudia chodili v respirátoroch bez občerstvenia v horúčave.
p. Paška – informoval, že sa konalo pracovné stretnutie organizácií a spoločností mesta, kde sa na
túto tému rozprávali s riaditeľom MsKS a skonštatovali, že vzhľadom na súčasné podmienky by sa
možno malo upustiť od realizácie GT. Príprava a organizácia GT si vyžaduje viacej času, nie je
možné ich spraviť za týždeň. Možno by sa to dalo nahradiť tým, že by sa posilnili radšej Kultúrne
piatky, aby si tam každý našiel to svoje. Uviedol, že v prípade, keby mesto neorganizovalo GT,
určite nebude nikomu povolené, aby organizoval v mestských areáloch podujatia za takých
podmienok ako vlani, kde sa nedodržiavali pravidlá a opatrenia.
Ďalej informoval, že riaditeľ MsKS sa vyjadril - v termíne, kedy majú byť GT, by si vedel
predstaviť konanie jedného koncertu denne (štvrtok, piatok, sobota) na amfiteátri za prísne
dodržiavaných opatrení. O tomto ale treba ešte diskutovať, keďže aj vlani na koncerte IMT SMILE
na začiatku ľudia ešte sedeli, ale pri štvrtej pesničke všetko bolo pred pódiom a úplne rovnako to
bolo aj pri koncerte skupiny EDDA na konci augusta. Nevie si predstaviť, ako donútiť ľudí
rešpektovať pravidlá.
PaedDr. Černý – taktiež navrhuje skúsiť nahradiť GT nejakou alternatívou, aby mali občania aspoň
kultúrny program počas leta, samozrejme so zreteľom na zdravie, ak budú na to podmienky.
PaedDr. Piláriková – minulý rok- Kultúrne piatky boli úspešné, malo to dobrú odozvu. Čo sa týka
GT- nevidí to extra ružovo, ľudia sa veľmi rozbehli, obáva sa, či nedôjde k aktivite v negatívnom
smere. Ak budú priaznivé podmienky-kultúry nikdy nie je dosť, ale ak bude situácia citlivá, treba
dať dôraz predovšetkým na zdravie.
PhDr. Vajdová – navrhla vyvolať rokovanie s riaditeľom MsKS, urobiť návrh alternatív posilnenia
týchto Kultúrnych piatkov, ale s veľkým dôrazom na protipandemické opatrenia.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Informáciu
ohľadne organizácie XXXVI. ročníka Galantských trhov, odporúča vyvolať rokovanie
s riaditeľom MsKS, ohľadne prípravy alternatívy posilnenia Kultúrnych piatkov, ale
s dôrazom na dodržiavanie vládnych nariadení a protipandemických opatrení. Komisia
neodporúča organizáciu Galantských trhov v takej forme, ako bývali pre rokom 2020.
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p. Mézes – informoval, že 5. 5. 2021 sa uskutoční v MsKS zasadnutie riaditeľov kultúrnych
inštitúcií a zariadení v meste Galanta.
PaedDr. Piláriková – opýtala sa na organizáciu 1. mája v tomto roku?
p. Paška – bude postavený májový strom, nebude sa organizovať nič iné. Tak isto nevieme ani čo
bude s Medzinárodným dňom detí, pravdepodobne sa nebude organizovať.

Termín nasledujúceho zasadnutia komisie bude upresnený pozvánkou.

PhDr. Marta Vajdová, MBA
predsedníčka komisie

V Galante dňa 28. 04. 2021
Zapísala: Eva Poláková
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