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Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve  
v Spišskej Novej Vsi konané 12. 7. 2019 

 
 
Trvanie:    12.30 – 15.30 hod. 
Miesto zasadnutia:   zasadačka Radnice 
Prítomní:    Adnan Akram, Mgr. Michal Buza, Mgr. Tomáš Cehlár, Mgr. Matej 
                                                    Farkalín, Mgr. art. Ján Melikant, Ing. Andrea Jančíková 
 Ospravedlnení:    Ing. Vladimír Jančík, Eva Kopperová, DiS. art. 
 
 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Rozdelenie dotácií v oblasti kultúry podľa platného VZN č. 6/2013 
3. Zadefinovanie návrhov pre rozvojové programy definované Rozvojovým plánom mesta 

Spišská Nová Ves na roky 2019 – 2020: Pulzujúce mesto 
4. Diskusia 
5. Záver 

 
Prerokované:  
 
p. Akram 

- otvoril zasadnutie, privítal členov komisie a hostí  
- oboznámil prítomných s programom zasadnutia  

 

Rozdelenie dotácií v oblasti kultúry podľa platného VZN č. 6/2013 
 
Ing. Jančíková 

- informovala o systéme prerozdeľovania dotácií, 
- upozornila na jeho nedostatky, na neexistujúci spôsob prerozdeľovania financií na kultúrne, 

športové a iné spoločenské podujatia, ktoré sú v súčasnosti v rozpočte kancelárie primátora,  
- navrhla prepracovanie VZN, v rámci ktorého by došlo k zmene v pravidlách prerozdeľovania 

dotácií, spôsobu vyhlásenia rôznych výziev a spôsobe stanovenia systematickej podpory 
subjektov s vynikajúcimi výsledkami a výraznou umeleckou ponukou mimo zriaďovateľskej 
pôsobnosti KSK.  

 
 
Mgr. art. Melikant 

- opýtal sa na existenciu výziev na podávanie žiadosti o dotácie, 
- navrhol špecifikovať jednotlivé výzvy, ktoré by boli zamerané na konkrétne veci. 

 
Všetci prítomní sa zhodli na potrebe zmeny a odporučili na ďalšie zasadnutie komisie otvoriť túto 
tému a stanoviť nové pravidlá prerozdeľovania dotácií, napr. stanoviť termín na podávanie žiadostí 
o poskytnutie dotácií, systematicky podporovať subjekty mimo zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 
(divadlo, tanečná škola, ... ). 

  
Následne členovia komisie prerokovali podané žiadostí o poskytnutie dotácií z oblasti kultúry 
a odporučili poskytnutie dotácie týmto žiadateľom: 
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ŽIADATE Ľ:                                  celkový  požadované    odporúčané   
      rozpočet 
 

1. Chorus Iglovia, SNV   16 000 € 2 000 €   500 €  
Účel: 25. ročník Medzinárodného súťažného festivalu speváckych zborov – Preveza, Grécko. Dotácia 
na dopravu.  
Termín: 2. 7. – 10. 7. 2019 
 
2. Múzeum Spiša, SNV    500 €  500 €   200 € 
Účel: Výstava : Sto rokov bez Štefánika. Dotácia na tlač pozvánok, plagátov, veľkoplošných 
fotografií.  
Termín: máj - december 2019 
 
3. OZ Život v meste Sp. N. Ves, Smižany  3 100 €  800 €   800 € 
Účel: 4. ročník výstavy Umenie v parku, vernisáž. Dotácia na materiálne zabezpečenie, tlač 
a propagácia výstavy.    
Termín: júl - august 2019 
 
4. Slov. zväz protifašist. Bojovníkov,   350 €  200 €    200 € 
OV SNV        
Účel: Návšteva pamätníkov oslobodzovania, SNV a okolie. Dotácia na úhradu nákladov na dopravu.  
Termín: jún 2019 
 
5. Banícky spolok Spiš, SNV   1 000 €  800 €    300 € 
Účel: Spišská premiéra filmu „Cesty medi“. Dotácia na licenciu, organizáciu, tlač plagátov a 
propagáciu.    
Termín: 7. 5. 2019 
 
6. CaLiFormAtion, o. z., Bratislava  3 320 €   1 600 €  0 € 
Účel: Edičná činnosť pre mládež mesta SNV: Láska na 1 klik. Dotácia na propagáciu, tlač, grafické 
práce a materiálové výdavky.    
Termín: apríl – december 2019 
Komisia odporučila OZ CaLiFormAtion obrátiť sa na Klub mladých v Spišskej Novej Vsi, ktorý má 
bohaté skúsenosti s danou témou. 
 
 
7. GUS, SNV      890 €   450 €  200 € 
Účel: Križovatky: Ďaleký Východ blízky Východu. Dotácia na propagáciu (pozvánky, letáky, 
plagáty), materiálne zabezpečenie projektu, služby spojené s prípravou projektu.  
Termín: 13. – 22. 5. 2019 
 
8. OZ Život v meste Sp. N. Ves, Smižany  4 140 €   1 000 €  
     Žiadosť prerokovaná s vedúcou odd. školstva, projekt neprešiel 
Účel: Projekt „Niečo chcieť je polovicu mať“. Dotácia na materiálne zabezpečenie na výstavbu 
pergoly na ZŠ Hutnícka 16 v SNV.    
Termín: august – október 2019 
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9. OZ Múzeum OZ SR, Partizánske    16 900 €   0 € 
Účel: Podpora obnovy slovenského vojnového cintorína v Lipovci.    
Termín: rok 2019 
 
10. Miroslav Števík – Scepusium, SNV      5 000 €  1 500 €  999 €  
Podnikateľský subjekt ukončil podnikateľskú činnosť vo všetkých predmetoch podnikania uvedených na 
dokladoch o živnostenskom oprávnení k dňu 06.06.2019! 
Komisia odporučila túto skutočnosť prekonzultovať s právnym oddelením MÚ a kontrolórom.  
Účel: Vydanie publikácie: Pod šurcom šmakuje, od M. Búzu. Dotácia na prípravu, tlač a propagáciu. 
Termín: máj 2019 
 

11. Chorus Iglovia, SNV    3 680 €  1 300 €  500 € 
Účel: „Tichá noc 2019“ – vianočný koncert. Spoluúčasť zboru Petko Stainov z bulharského mesta 
Kazanlak. Dotácia na zabezpečenie koncertu.  
Termín: 21. 12. 2019 
 
 

12. Kontra, Za Hornádom 8 , SNV     4 800 €  2 200 €  2 200 € 
Komisia odporúča prideliť celú žiadanú sumu a žiadosť predložiť na rokovanie do mestského 
zastupiteľstva  
Účel: Prenájom priestorov v Dome Matice slovenskej. 
Termín: rok 2019  
 

13. SRRZ – RZ pri ZUŠ, SNV     1 245,68 € 300 €   300 € 
Účel: Medzinárodná tanečná súťaž v Maďarsku - Balatonfüred. Dotácia na úhradu účastníckeho 
poplatku a cestovné náklady.  

Termín: 20. – 25. 6. 2019  
 

14. Cantus Villa Nova – mieš. spev. zbor, SNV 2 600 €  1 500 €  500 €  
Účel: Koncerty priateľstva v poľskom partnerskom meste Grójec. Dotácia na dopravu. 
Termín: 28. – 29. 9. 2019 
 

15. LaDanza, Košice, prevádzka SNV   4 600,04 € 1 250 €  999 €   
Účel: Show Time Dance – Majstrovstvá Európy  v Maďarsku, Balatonfüred. Dotácia na dopravu.   
Termín: 21. – 23. 6. 2019 

 
16. OZ Mladí ľudia a život, SNV        999 € 
Účel: Organizovanie podujatia Deň mládeže 
Termín: 11. 8. 2019 
 
17. OZ Mladí ľudia a život, SNV       999 € 
Účel: Organizovanie podujatia Deň študentstva 
Termín: 16. 11. 2019 

 
Zadefinovanie návrhov pre rozvojové programy definované Rozvojovým plánom 
mesta Spišská Nová Ves na roky 2019 – 2020: Pulzujúce mesto 
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Opatrenie: 3. 3. Vytvorenie príležitosti pre činnosti neprofesionálnej kultúry a pre realizáciu 
kultúry viac na sídliskách 
 
p. Akram 

- na základe stretnutia s p. Farkalínom, ktorý má už niekoľko skúseností s realizáciou akcií 
s mladými a pre mladých, a plánuje robiť tieto akcie aj na sídliskách, navrhol, aby tieto aktivity 
hradilo mesto, 

- stretol sa tiež s pani riaditeľkou ZUŠ v Spišskej Novej Vsi, s ktorou sa dohodli na spolupráci pri 
zabezpečovaní kultúrneho programu na akciách mesta, kde by deti zo ZUŠ dostali ešte väčší 
priestor na realizáciu ako doteraz,  

- spôsob financovania takýchto akcií ako aj odmien pre účinkujúce deti a pedagógov necháva na 
otvorenú debatu, 

- navrhol, aby jednou z možností bolo navýšenie rozpočtu Centra voľného času alebo Mestského 
kultúrneho centra – konkrétne na krytie týchto výdavkov,  

- alebo zriadiť grantový mechanizmus, resp. fond na podporu týchto činností, ktorý navrhol 
vytvoriť v rozpočte na rok 2020 ako požiadavku Komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve. 

 
p. Buza 

- informoval o príprave prvého mestského muzikálu a potrebe pomoci pri jeho realizácii, 
finančnom krytí, atď. 

 
Mgr. Cehlár 

- s blížiacim sa 30. výročím Nežnej revolúcie navrhol zorganizovať výstavu (napr. pred Levočskou 
bránou),  koncert alebo aj diskusiu, na ktorú by boli prizvaní hostia (napr. disidenti). 

p. Buza 
- navrhol zorganizovať túto akciu nepoliticky, netradične, možno trochu s nadhľadom a s recesiou 

(,,sviečková“ na námestí), prizvaní hostia, ktorí boli aktívni v roku 1989. 
 
 
Ing. Jančíková 

- v skratke informovala o príprave podujatia Advent 2019 (v pláne je aj videomaping na 
Provinčnom dome v prípade poskytnutia dotácie KSK na Trh ľudových remesiel), 

- stručne zhodnotila projekt Mesto kultúry 2020, v ktorom  Spišská Nová Ves opäť postúpila do 
finále, verejnú prezentáciu v Bratislave (komiks, klapanciu, atď.). 

 
p. Akram 

- navrhol termín ďalšieho zasadnutia komisie na september 2019, 
- na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 
         
    
                                                            
                     Adnan Akram 
                                                                                               predseda komisie  
 
 
 
Zapísala: Ing. Jana Barbuščáková 


