Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve
v Sládkovičove zo dňa 6. 2. 2019

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice
Program:
1. Otvorenie
2. Žiadosti o dotácie mesta Sládkovičovo na rok 2019 v oblasti kultúry
3. Plán kultúrnych akcií na rok 2019
4. XXII. Sládkovičovské kultúrne dni
5. Rôzne
6. Záver
1. Otvorenie
Predsedníčka komisie Eva Sudová otvorila zasadnutie a privítala prítomných. Poprosila kontrolórku
mesta PhDr. Teréziu Pethőovú o prípravu štatútu komisie a rokovacieho poriadku.
2. Žiadosti o dotácie mesta Sládkovičovo na rok 2019 v oblasti kultúry
Predsedníčka komisie oboznámila prítomných so schválenou sumou, ktorú je možné rozdeliť medzi
žiadateľov o dotáciu mesta, vo výške 7 000 eur a vyzvala jednotlivých žiadateľov, aby odprezentovali
svoje žiadosti a zároveň informovali komisiu, ako využili dotácie pridelené v roku 2018.Po vzájomnom
rokovaní komisia dospela k nasledovnému návrhu rozdelenia dotácie mesta v oblasti kultúry:
Súkromnej strednej škole: 300,- eur na organizačné zabezpečenie Stretnutia cirkevných speváckych
zborov, OZ Ponvagli : 500,- eur na technické vybavenie cyklu prednášoko histórii mesta, OZ
Klobáskový klub: 1300,- eur na Medzinárodný klobásový festival, MO Csemadoku:500,- eur na
celoročnú činnosť, MO Csemadoku - divadelnému súboru Hahota: 1300,- eur na rekvizity a cestovné,
MO Csemadoku - citarový súbor Dióhéj a Diócska: 1300,- eur na cestovné a náklady spojené s
účinkovaním, MO Csemadoku - DFCs: 800,- eur na organizovanie podujatí, MO Matice slovenskej:
500,- eur na organizovanie podujatí, MO Matice slovenskej - Súbor malých javiskových foriem: 300,eur na organizáciu podujatí v oblasti umeleckého prednesu, MO Matice slovenskej- Folklórny súbor
Zvončekárky: 200,- eur na celoročnú činnosť. Komisia navrhla, aby financie na kultúrne projekty boli
navýšené, nakoľko v tomto roku bolo viacej žiadateľov a tak bolo nutné znížiť niektoré príspevky.
Navrhnutá suma zvýšenia je 800,- eur a bola by využitá na príspevok pre detský citarový súbor.
Kontrolórka mesta prisľúbila preveriť možnosti nákupu hmotného majetku z dotácií, ktorá je nejasná
a názory jednotlivých inštitúcií sú rozdielne.
3. Plán kultúrnych akcií na rok 2019
Referentka kultúry Ing. Zuzana Červenková oboznámila prítomných s predbežným plánom kultúrnych
akcií na prvý polrok 2019. Prítomní doplnili tento plán o ďalšie nimi organizované akcie. Predsedníčka
apelovala na organizátorov podujatí, aby sa pokúsili spájať podujatia určené pre obidve národnosti,
nerozdeľovať ich a neorganizovať separátne a duplicitné akcie. Eva Sudová navrhla zatraktívniť
napríklad výstavu záhradkárov a organizovanie farmárskej súťaže a zapojiť do organizovania
kultúrnych podujatí všetky subjekty, ktoré čerpajú dotácie z mestského dotačného fondu.

4. XXII. Sládkovičovské kultúrne dni
Ing. Zuzana Červenková oboznámila prítomnýchs predbežným programom pripravovaných SKD,
možnosťami a honorármi účinkujúcich. Komisia sa priklonila k účinkovaniu skupiny Polemic. Možnosti
účinkovania maďarskej hudobnej skupiny preverí a predloží podpredseda komisie Attila Srejner
v spolupráci s primátorom mesta a Jánom Krommerom ml. Mgr. Martina Slahučková sa vyjadrila, že
jej chýba detský program na tomto podujatí. Ing. Zuzana Červenková preverí , aké sú možnosti.
5. Rôzne
Primátor mesta Ing. Anton Szabó vyjadril prianie, aby v našom meste vznikli záujmové skupiny, ktoré
by organizovali rôzne besedy a akcie pre občanov. Nadniesol úvahu, či by sme v našom meste
neprevádzkovali kino, nakoľko sa mladší občania sťažujú, že nemajú kam chodiť. Bohužiaľ digitalizácia
sály v Inovatechu by bola finančne veľmi náročná, ale mesto i napriek tomu, túto možnosť preverí.
PaedDr. Attila Takács, PhD. informoval o rekonštrukcii kinosály v starom kultúrnom dome, kde by
bolo možné prevádzkovať retro kino na 35 mm formáte. Primátor informoval prítomných
o plánovaných projektoch mesta, medzi ktorými je rekonštrukcia starého kultúrneho domu. Zároveň
oboznámil prítomných s problematikou pripravovania projektov pre mesto.
6. Záver
Predsedníčka komisie Eva Sudová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie Komisie
kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Sládkovičove

Zapísala: Ing. Zuzana Červenková

