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Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve  
v Spišskej Novej Vsi konaného 3. 12. 2019 

 
 
Trvanie:    15.30 – 16.30 hod. 
Miesto zasadnutia:   zasadačka Radnice 
Prítomní:    Ing. Vladimír Jančík, Mgr. Michal Buza, Mgr. Tomáš Cehlár, Eva 

Kopperová, DiS. art., Ing. Andrea Jančíková, Ing. Emil Labaj 
 Ospravedlnení:    Adnan Akram, Mgr. Matej Farkalín, Mgr. art. Ján Melikant 
 
 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Rozdelenie dotácií v oblasti kultúry podľa platného VZN č. 6/2013 
3. Informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach v meste v roku 2020 
4. Diskusia 
5. Záver 

 
Prerokované:  
 
Ing. Jančík 

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

 
Rozdelenie dotácií v oblasti kultúry podľa platného VZN č. 6/2013 
 
Členovia komisie prerokovali podané žiadostí o poskytnutie dotácií z oblasti kultúry 
a odporučili poskytnutie dotácie týmto žiadateľom: 
  
ŽIADATEĽ:                                  celkový  požadované    odporúčané   
      rozpočet 
 
1. Spojená škola sv. M. Kolbeho, SNV 3 200 €  1 500 €  900 € 
Účel: Oslavy 20. výročia založenia školy. Dotácia na zabezpečenie osláv.  
Termín: 20. 11. 2019 
 
2. OZ Spiša „Sme iní, nie horší, SNV                 500 €   300 €     300 € 
Účel: Výstava Spišská Nová Ves a Železnice. Dotácia na tlač, nájomné za artefakty 
a zabezpečenie propagačných materiálov.  
Termín: 29. 10. – 30. 12. 2019 
 
3. Multifunkčný areál Schulerloch, SNV 2 578 €  990 €   0 € 
Účel: Nákup lodného kontajnera za účelom zriadenia čajovne na vybudovanej bežeckej trase 
v Šulerlochu.  
Termín: rok 2019 
Komisia kultúry odporúča túto žiadosť ešte prerokovať s vedením mesta, nakoľko sa 
nejedná priamo o aktivitu v oblasti kultúry a javí sa to ako kapitálový náklad. Ďalej žiadateľ 
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o dotáciu má daný pozemok iba v prenájme a k žiadosti nepriložil vyjadrenie vlastníka 
pozemku, ktorým je mesto Spišská Nová Ves. 
 
Informácie k pripravovaným kultúrnym podujatiam v meste v roku 2020  
 
Ing. Jančíková  

- v skratke vymenovala plánované budúcoročné podujatia, do ktorých sú zahrnuté aj 
Novoveské dožinky, rezbársky plenér v Nov. Hute, 

- priblížila aj pripravovaný koncert Oxfordského speváckeho zboru v evanjelickom kostole, 
ktorý by sa mal uskutočniť na sviatok sv. Cyrila a Metoda 5. júla 2020 po dohode 
s evanjelickou cirkvou, 

- predstavila novinky Vianočného trhu: rozsiahlejší kultúrny program, ktorý bude 
prebiehať aj na pódiu na Letnej ulici, uskutoční sa lampiónový sprievod s členmi skupiny 
historického šermu Jago, videomappingy na evanjelickom kostole, zabíjačkové špeciality, 
poskytované na zálohu budú aj hrnčeky na teplé nápoje,  

- pozvala prítomných na vianočné predstavenie Keď tá jasná hviezda (26. 12., 15.00 
a 16.00 hod.) a na Privítanie Nového roka spojené ohňostrojom pred Radnicou 1. 
januára, 

- informovala prítomných o výzve na podporu cestovného ruchu, ktorú vyhlásil Košický 
samosprávny kraj. Mesto Spišská Nová Ves predložilo projekt týkajúci sa budúcoročných 
majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 r., počas ktorých sa v prípade 
úspešnosti plánuje zriadenia fanzóny. Do výzvy sa zapojila aj naša ZOO s projektom 
Chovné zariadenie pre leva a taktiež bol R. Michalovovom predložený projekt na Top 
podujatie – Medz. festival Živé sochy.  

 
Ing. Labaj 

- pripomenul Spišský salón kresleného humoru, s ktorými sa ráta v lete 2020. 
 
Mgr. Cehlár 

- vernisáž podujatia Umenie v parku sa pripravuje na 24. júla 2020. 
 
p. Kopperová  

- informovala o pripravovanom podujatí pri príležitostí 80. výročia založenia Základnej 
umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa plánuje na 18. mája 2020, 

- v tejto súvislosti sa informovala aj na možnosti finančnej pomoci, nakoľko financie 
z Rodičovského združenia sú nedostačujúce,  

- Ing. Jančíková jej odporučila žiadať dotáciu cez mesto a ponúkla aj pomoc pri vybavení 
priestorov Spišského divadla na túto príležitosť. 

 
Mgr. Cehlár 

- v diskusii sa informoval o možnosti na celkovú uzáveru mesta počas veľkých kultúrnych 
podujatí ako napr. Festival Živé sochy z dôvodu veľkej koncentrácie ľudí, hlavne detí 
v parku.   

 
Ing. Jančíková 

- vysvetlila proces, ktorý predchádza samotnej uzávere námestia a spomenula aj 
pripomienky podnikateľov prevádzok, ktoré sa hromadia práve v čase uzávery, 

- komisia kultúry navrhuje zvážiť uzáveru Letnej ulice počas podujatí, možnosť 
ponechať jeden pruh na vjazd / výjazd na parkovisko.   
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Ing. Jančík 

- navrhol termín ďalšieho zasadnutia komisie na začiatok roka 2020, 
- na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a zaprial im pekné vianočné sviatky. 

 
         
    
                                                            
                   Ing. Vladimír Jančík  
                                                                                               podpredseda komisie  
 
 
 
Zapísala: Ing. Jana Barbuščáková 


