Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve
v Sládkovičove dňa 17.5.2022

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice
Program:
1. Otvorenie
2. Sládkovičovské kultúrne dni, letné kultúrne akcie
3. Vyúčtovanie projektov 2021
4. Rôzne
5. Záver
1. Otvorenie
Predsedníčka komisie Eva Sudová otvorila zasadnutie a privítala prítomných.
2. Sládkovičovské kultúrne dni, letné kultúrne akcie
Referentka kultúry oboznámila prítomných s programom plánovaných Sládkovičovských kultúrnych
dní, v ktorom 17.6.2022 vystúpia deti sládkovičovských škôl, Simona Lelkes s hudobno-zábavným
programom pre deti, citarová skupina Dió héj, Omega revival a Nostalgia Music a 18.6.2022 je
naplánovaná súťaž vo varení kotlíkových špecialít, súťaž o najlepší orechový koláč, vystúpenia detí
sládkovičovských škôl, Cirkusové trampoty - program pre deti, vyhodnotenie súťaží, koncert skupiny
Cimbal Brothers a zábava so skupinou Hollosy Band. Primátor mesta doplnil, že pôvodne bola
naplánovaná aj ukážka umeleckého kováčstva s medzinárodnou účasťou, no žiaľ to neskôr účastníci
odriekli. Vyjadril sa tiež k tomu, že mesto privíta a bude podporovať akcie organizované občianskymi
združeniami. Referentka kultúry ďalej informovala o programe pre deti pri príležitosti MDD, ktorý je
naplánovaný na 1.6.2022. Skonštatovala, že o hodovú zábavu v takej forme ako sa robila doposiaľ už
nie je záujem, alternatívou môže byť koncert. Z ponúk, ktoré sú k dispozícii, je najvhodnejšou
alternatívou dvojjazyčný hudobno-zábavný program s Gizkou Oňovou a Simonou Lelkes. Na
27.8.2022 je naplánovaný Deň Csemadoku a 31.8.2022 Vatra ústavy. Primátor mesta sa vyjadril, že
ideálne by bolo mať v lete 4 podujatia. Riaditeľka Inovatechu informovala prítomných o plánovaných
divadelných predstaveniach: 14.6.2022 Smejko a Tanculienka, 18.9.2022 Prevažne nevážne,
1.10.2022 Lakomec, 14.10.2022 Horúca sprcha, 25.11.2022 Perinbaba, 9.12.2022 Tajomstvo
vianočného krbu.
3. Vyúčtovanie projektov 2021
Predsedníčka komisie apelovala na žiadateľov o dotáciu, aby boli dôslednejší pri vypracovávaní
projektov a rovnako aj pri ich vyúčtovaní a nezabúdali na 20% finančnú spoluúčasť
4. Rôzne
Predsedníčka komisie sa informovala ohľadom projektu cezhraničnej spolupráce k rekonštrukcii
Mauzólea Kuffnerovcov v Sládkovičove a rekonštrukcii hrobky Kuffnerovcov v Břeclavi. Primátor
informoval, že projekt bol odovzdaný, no neprišlo ešte vyjadrenie.
Primátor mesta vzniesol požiadavku na nahratie upozornenia pre divákov v Inovatechu ohľadom
stíšenia mobilných telefónov a konzumácie, prípadne ďalších pokynov. Vyjadril nespokojnosť s tým,
že rodičia odchádzajú počas programu Dňa matiek po svoje deti, je potrebné to zmeniť.

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

Zapísala: Ing. Zuzana Červenková

