Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve
v Sládkovičove dňa 15.06.2021

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice
Program:
1. Otvorenie
2. Vyúčtovanie dotácií 2020
3. Využitie dotácií 2021
4. Prognóza "kultúry" do konca roka 2021
5. Mestské noviny
6. Rôzne
7. Záver
1. Otvorenie
Predsedníčka komisie Eva Sudová otvorila zasadnutie a privítala prítomných.
2. Vyúčtovanie dotácií 2020
Predsedníčka komisie Eva Sudová informovala prítomných, že vyúčtovanie dotácií za rok 2020 je bez
pripomienok, ale Klobáskový klub si musí vyriešiť registráciu občianskeho združenia. Ďalej
informovala, že MO Matice slovenskej môže prijímať dotácie.
3. Využitie dotácií 2021
Predsedníčka komisie Eva Sudová vyzvala prítomných žiadateľov, aby oboznámili členov komisie s
aktivitami, na ktoré plánujú využiť tohtoročné dotácie. Anna Pokorná informovala o uskutočnenom
podujatí pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča, tiež o plánovaných aktivitách s
deťmi, Šarkaniáde, Zrkadlení duší v závislosti od protipandemických opatrení. DFS Zvončeky a FS
Zončekárky v súčasnosti z dôvodu pretrvávajúcich opatrení nepracujú. Attila Srejner informoval, že
divadelný súbor Hahota plánuje nové predstavenie, tiež informoval, že sa pripravuje Deň Csemadoku
‐ 7. augusta pred Inovatechom a v októbri v Inovatechu podujatie pri príležitosti 70. výročia založenia
MO Csemadok.
4. Prognóza "kultúry" do konca roka 2021
Zuzana Červenková informovala prítomných o tom, že Sládkovičovské kultúrne dni nebolo možné
zorganizovať kvôli prísnym opatreniam v termíne a v rozsahu ako to bolo pôvodne naplánované,
preto mesto pripravuje pre občanov koncert skupín Golddies a Kollárovcov, ktorý sa uskutoční 10.
júla, kedy by mali byť opatrenia miernejšie. Ďalej informovala, o ponuke premietania filmov na
prípravnom futbalovom ihrisku zo strany "túlavého kina", konkrétne v dňoch 20. a 28. augusta. Pani
Slahučková vzniesla požiadavku na zorganizovanie podujatia pre deti, či už koncertu alebo divadielka.
Referentka kultúry preverí možnosti. Viera Frantová informovala prítomných o pripravovaných
divadelných predstaveniach do konca roka 2021, ktorými budú: Prevažne nevážne a Tajomstvo
vianočného krbu. Eva Sudová oboznámila prítomných s pripravovanou výstavou vo Vlastivednom

múzeu v Galante s názvom Kuffnerovská umelecká zbierka, na ktorej sa bude podieľať aj Slovenská
národná galéria. Zaujímavosťou je, že vystavovať sa budú aj 3D artefakty.
5. Mestské noviny
Predsedníčka komisie vzniesla kritiku na obsah mestských novín a požiadala primátora mesta, aby
zvolal zasadnutie redakčnej rady, na ktorej chce byť prítomná aj ona . Navrhla zapojiť väčší okruh ľudí
do tvorby obsahu novín.
6. Rôzne
Predsedníčka komisie oboznámila prítomných s publikáciou Verejný priestor Sládkovičovo, ktorá
zahŕňa koncepciu verejného priestoru mesta doplnenú o návrhy na revitalizáciu. Ďalej informovala,
že Mauzóleum Kuffnerovcov bolo zaradené do registra Národných kultúrnych pamiatok, čo umožňuje
získať finančné prostriedky na rekonštrukciu objektu a dôstojné uloženie pozostatkov. Tiež
informovala o programe cezhraničnej spolupráce Intereg ČR a SR, kde by sa dali získať dotácie na
zveľadenie pamiatok ‐ mauzólea a sýpky, nakoľko len tie sú majetkom mesta.

7. Záver
Predsedníčka komisie Eva Sudová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie Komisie
kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Sládkovičove.

Zapísala: Ing. Zuzana Červenková

