Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve
v Sládkovičove zo dňa 11. 6. 2019

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice
Program:
1. Otvorenie
2. XXII. Sládkovičovské kultúrne dni
3. Plán kultúrnych akcií na 2. polrok 2019
4. Rôzne
5. Záver
1. Otvorenie
Predsedníčka komisie Eva Sudová otvorila zasadnutie a privítala prítomných.
2. XXII. Sládkovičovské kultúrne dni
Referentka kultúry oboznámila prítomných so stavom príprav na kultúrne dni. Informovala
prítomných, že účinkujúci - skupina Polemic, o ktorej rozhodla komisia na ostatnom zasadnutí,
posunula čas účinkovania na 23.30 hod., čo by bolo neskoro. Preto bola uzavretá zmluva so
skupinou Mafia Corner. Upozornila, že sa do súťaže vo varení kotlíkových špecialít prihlásilo málo
družstiev a poprosila prítomných o oslovenie ďalších družstiev. Skonštatovala, že do poroty k súťaži o
najlepší orechový koláč sa neprihlásil nikto. Mária Matlohová sa ponúkla, že spolu s Idou Józsovou
môžu byť v porote. Zuzana Červenková požiadala prítomných o oslovenie sponzorov, ktorí by mohli
venovať ceny pre súťažiacich. Komisia sa zhodla na tom, že vyhodnotenie súťaží bude po programe
škôl, t.j. o 19.00 hod. Bezpečnostnú službu budú vykonávať členovia fitness klubu spolu s mestskou
políciou.
3. Plán kultúrnych akcií na 2. polrok 2019
Referentka kultúry oboznámila prítomných s predbežným plánom kultúrnych akcií na 2. polrok 2019.
Zmena nastala pri termíne hodovej zábavy, ktorá bude 16. augusta (v piatok) nakoľko bol problém
zabezpečiť na sobotu hudobnú skupinu. Attila Srejner informoval, že rozlúčka s letom, ktorá bola
pôvodne naplánovaná na 30.8.(piatok) nebude. Preto bude možné zorganizovať v tomto termíne
vatru ústavy namiesto 31.8. Referentka kultúry preverí možnosť účinkovania skupín v tomto termíne.
Predsedníčka komisie navrhla organizovanie sedliackej olympiády počas výstavy ovocia a zeleniny,
ktorá bude 7.-8. septembra. K termínu a forme vianočných trhov a vianočného koncertu navrhla
predsedníčka komisie stretnutie v septembri, nakoľko je potrebné, aby sa vyjadrili všetci, ktorých sa
to týka.
5. Rôzne
Komisia sa zhodla na tom, že už teraz treba zabezpečiť žiadanú hudobnú skupinu - Polemic na
budúcoročné kultúrne dni, aby sme sa vyhli problémom so zháňaním kapely. Termín budúcoročných
kultúrnych dní stanovila na 19. - 20. júna 2020.
Alexander Vígh sa dotazoval, čo je s pomníkom pri škole. Ďalej sa informoval ohľadom dotácie pre

citarovú skupinu Diócska, ktorú mali sľúbenú. Predsedníčka komisie preverí.
Predsedníčka komisie informovala prítomných, že budúci rok bude 200. výročie narodenia Andreja
Sládkoviča. Bolo by potrebné odborne vyčistiť tabuľu umiestnenú na škole.
V komisiii sa ďalej rozoberala téma miesta kladenia vencov, či sa nenájde dôstojnejšie miesto na
pietny akt ako je parkovisko pri starom kultúrnom dome. Buď pri pomníku alebo z opačnej strany
starého kultúrneho domu, kde je galéria osobností.
6. Záver
Predsedníčka komisie Eva Sudová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie Komisie
kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Sládkovičove

Zapísala: Ing. Zuzana Červenková

