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Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve  

v Spišskej Novej Vsi konané 11. 3. 2019 

 
 

Trvanie:    13.00 – 17.00 hod. 

Miesto zasadnutia:   zasadačka Radnice 

Prítomní:    Adnan Akram, Ing. Vladimír Jančík, Mgr. Michal Buza, Mgr. Tomáš 

                Cehlár, Mgr. Matej Farkalín, Eva Kopperová, DiS. art., Ing. Andrea 

     Jančíková, Ing. Pavol Bečarik, PhDr. Ján Volný, PhD.,  Ing. Emil   

       Labaj, Mgr. Mária Dutková, Valter Retter 

 Ospravedlnený:    Mgr. art. Ján Melikant 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Návrhy akčného plánu 2019 – 2020 pre rozvojové programy definované RPM Spišská Nová 

Ves na roky 2011 – 2020: Pulzujúce mesto 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

Prerokované:  
 

p. Akram 

- otvoril zasadnutie, privítal členov komisie a hostí, vyzval prítomných, aby sa v skratke 

predstavili,  

- oboznámil prítomných s programom zasadnutia a rozdal materiál, resp. dokumenty týkajúce sa 

danej témy 

 

Rozvojový plán mesta, program Pulzujúce mesto,  

Cieľ 3: Rozšíriť ponuku a zvýšiť dostupnosť kvalitných kultúrnych podujatí a aktivít 

Opatrenie: 3. 1. Zlepšenie technickej infraštruktúry a technického vybavenia kultúrnych zariadení: 

 

Ing. Labaj 

- informoval o rekonštrukcii Domu kultúry Mier, o narastajúcom počte využití priestorov 

objektu, o nevyhovujúcich podmienkach pre nácvik FS Čačina, o potrebe akusticky odčleniť 

tanečnú sálu od kina, 

- upozornil aj na potrebu riešenia amfiteátra v Madaras parku, kde sú už nevyhovujúce 

podmienky pre organizovanie kultúrnych podujatí  

- informoval o podaní žiadosti o finančnú podporu na rekonštrukciu budovy Reduty,  

- navrhol odhlučnenie tanečnej sály od kina, rekonštrukciu podlahy v tanečnej sále (výdavky sú 

rozpočtované v objeme cca 11 000 €), 

- taktiež navrhol zrekonštruovať Madaras park – komplexne celý areál, vytvoriť oddychovú 

zónu pre všetkých. 

Ing. Jančíková – obnova amfiteátru v Madaras parku je v rozvojovom pláne požadovaná dlhodobo. 

 

p. Akram 

- v súvislosti s podporou  kultúry, aj neprofesionálnej, nielen v centre, ale aj v iných častiach 

mesta, vrátane sídlisk, navrhol investovať do kúpy menšieho, prenosného pódia, ktoré by bolo 

k dispozícii pre rôzne akcie v rôznych častiach mesta 

 

Ing. Jančíková 

- informovala o vlastníctve takéhoto pódia, disponuje ním Centrum voľného času (CVČ), 

rovnako aj ozvučenie, predpokladá, že nebude problém jeho využívanie i na akcie mimo CVČ, 

je však dôležitá koordinácia jeho využívania a zosúladenie termínov podujatí, zároveň uviedla, 

že CVČ disponuje i aparatúrou na ozvučenie menších podujatí.  
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Ing. Labaj  

- upozornil, že bude potrebné určiť zodpovednú osobu za požičanie, inštalovanie aj vrátenie,  

MKC má k dispozícii len jedného človeka, ktorý je už teraz naplno vyťažený, napriek 

vlastníctvu aparatúry CVČ priklonili sa k zabezpečeniu ďalšej malej aparatúry. 

 

Mgr. Farkalín 

- uviedol rozmer pódia (6 x 9 m, výška 60 cm), Klub mladých ho využíva aj pri svojich akciách 

v meste, 

- na základe dohody s CVČ Adam bude možné ho využívať na podujatia v meste. 

 

p. Akram 

- navrhol vytvoriť priestor pre zvukové skúšky neprofesionálnych miestnych kapiel, opýtal sa 

na možnosť využitia objektov mesta. 

 

Ing. Labaj 

- v súvislosti s bohatými skúsenosťami s malými kapelami upozornil na potreby dozoru, resp. 

správcu, ktorý by to koordinoval, 

- pri výbere priestorov dbať na to, aby to nebolo v obytnej zóne. 

 

p. Akram 

- oponoval riaditeľovi MKC, podľa jeho skúseností  v minulosti pri využívaní priestorov Domu 

Matice slovenskej mladými kapelami nezaznamenal žiadny nebol problém. 

 

Ing. Jančíková 

- upozornila, že mesto už nie je majiteľom tzv. Domček na Hviezdoslavovej ulici. 

 

Ing. Labaj 

- navrhol osloviť, resp. požiadať o spoluprácu CVČ, ktoré by mohlo organizačne zastrešiť 

kapely,  

- taktiež navrhol upraviť suterén Reduty pre potreby menších podujatí vhodné napr. na 

predstavenia Divadla kontra kultúrnych podujatí ,, v malom“, napr. pre Divadlo Kontra.  

 

p. Kopperová 

- v Novoveskej Hute chýba priestor pre spoločenské akcie, využíva sa len spoločenská 

miestnosť na hasičskej stanici, 

- v súvislosti s podporou komunitného života plánujú zriadiť detský divadelný súbor (nábor 10 

– 20 detí), nakoľko v Hute doteraz funguje OZ, ktoré sa venuje hlavne športovým aktivitám, 

- radi by využili možnosť požičať od mesta lavičky i pódium, 

- potrebujú pomôcť so vstupným kapitálom na vybavenie (nákup skrine, stoličiek, mini 

aparatúry na ozvučenie, tlač plagátov, a pod., uvažujú nad založením OZ. 

 

Ing. Jančíková 

- navrhla v Nov. Hute spolupracovať s OZ Novoveská Huta, mesto má k dispozícii lavičky,  

p. Kopperovej odporučila požiadať o poskytnutie dotácie podľa VZN 6/2013.  

 

 

Opatrenie: 3. 2. Zefektívnenie koordinácie činnosti kultúrnych inštitúcii v meste: 

 

p. Akram, p. Kopperová 

- navrhli prehĺbiť spoluprácu s TV Reduta, využiť jej potenciál, vytvoriť pravidelnú reláciu 

zameranú na kultúrne podujatia a ďalšie nové tematický zamerané relácie, napr. záhrada, 

varenie, koníčky, ...  

 

Ing. Jančíková 

- opýtala sa či majú na mysli rozšírenie vysielacieho času (v súčasnosti to je 100 minút 

/týždenne), navrhla na ďalšie zasadnutie prizvať riaditeľa BIC p. Blahuta.  
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p. Akram 

- navrhol organizovať pravidelné neformálne stretnutia s riaditeľmi kultúrnych zariadení 

v kompetencii VÚC a zlepšiť komunikáciu a koordináciu medzi subjektmi kraja a mesta, 

vyjadril názor, že mesto by nemalo poskytovať dotácie pre tieto inštitúcie. 

 

PhDr. Volný, PhD. 

-  spolupráca s týmito inštitúciami v meste je veľmi dobrá, aj pri organizovaní kultúrnych akcií 

v meste sa aktívne zapájajú (napr. Mesto plné detí, Noc múzeí a galérii, Svetový deň CR 

a pod.), 

- financovanie kultúrnych inštitúcií (v SNV ich máme 5) je potrebné aj zo strany mesta, 

nakoľko podpora z KSK nie je dostačujúca. Dotácia od mesta je cca do 1 000 € a kultúrne 

inštitúcie ju využívajú na vedecký výskum, vydávanie zborníkov a pod.  

 

p. Kopperová 

- navrhla organizovanie krajskej divadelnej súťaže v Spišskej Novej Vsi v spolupráci so 

Spišským osvetovým strediskom (M. Tkáčová) – ide o detský divadelný festival konaný 

v Košiciach.  

 

Ing. Labaj 

- vyjadril názor, že mesto túto aktivitu určite podporí, MKC veľmi rado pomôže pri organizácii 

tohto festivalu, ponúka možnosť využiť priestory Domu kultúry Mier. 

 

Opatrenie: 3. 3. Vytvorenie príležitosti pre činnosti neprofesionálnej kultúry a pre realizáciu kultúry 

                         viac na sídliskách: 

 

p. Akram 

- navrhol vytvoriť pozíciu ,,event manager“, ktorý by okrem iného rozvíjal spoluprácu so 

súkromnými subjektmi, tzv. marketing kultúry. Mohol by mať na starosti aj priestor, kde by 

skúšali kapely. 

 

Ing. Jančíková 

- niektoré podujatia môže zastrešiť aj kancelária primátora, prípadne MKC, 

- je veľmi dôležitá koordinácia a plánovanie podujatí z hľadiska termínov a fin. nákladov. 

 

Mgr. Farkalín 

- navrhol zorganizovať stretnutie miestnych neprofesionálnych združení, zostaviť kalendár. 

 

p. Retter 

- vyzdvihol dobrú spoluprácu s ŠK Ferčekovce, rok dopredu majú zostavený plán akcií. 

 

p. Akram 

- navrhol zapojiť mladých umelcov a učiteľov ZUŠ do kultúrnych podujatí v meste, napr. aj na 

sídliskách, motivačný prvok – systém odmeňovania. 

 

Ing. Labaj 

- ťažko motivovať učiteľov na mimoškolské aktivity – kultúra, šport, problém je aj cez letné 

prázdniny, 

- upozorňueje, že presúvať kultúru na sídliska je potrebné s mierou, aby sa ľudia naučili chodiť 

za kultúrou aj do kultúrnych inštitúcií, napr. do divadla, galérie, múzea, ... 

 

Ing. Jančíková 

- upozornila, že partnerom pre mesto je základná umelecká škola, mesto každoročne prispelo 

určitou čiastkou za účinkovanie žiakov a pedagógov na akciách mesta.  

 

Mgr. Cehlár 

- opýtal sa na  projekt Mesto kultúry 2020. 
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Ing. Jančíková 

- v skratke informovala o projekte Mesto kultúry 2020, do ktorého sme sa opäť zapojili 

a postúpili medzi 3 mestá do finále, 

- bližšie predstaví projekt na ďalšom zasadnutí komisie. 

 

 p. Akram 

- nakoľko sa nepodarilo vytvoriť systémové riešenie podpory profesionálnej aj neprofesionálnej 

kultúry, opýtal sa či nahradí grantový systém doposiaľ platný dotačný. 

 

Ing. Jančíková 

- vytvorením novej metodiky fungovania komisií došlo k zmenám, okrem iného bola zrušená  

dotačná komisia,  

- v súčasnosti je posudzovanie žiadostí o dotácie rozdelené do 3 komisií (športová, kultúrna, 

sociálno-zdravotná) bez definovania jasnej predstavy spôsobu prerozdelenia financií. Tie sú 

v súčasnosti v rozpočte kancelárie primátora, 

-  komisie majú len odporúčací charakter, čiastky do 1000 € v konečnom dôsledku schvaľuje 

primátor mesta, čiastky nad 1000 € musí schváliť MsZ. 

 

  

Následne členovia komisie prerokovali podané žiadostí o poskytnutie dotácii z oblasti kultúry 

a odporučil poskytnutie dotácie týmto žiadateľom: 

  

ŽIADATEĽ:                                  celkový  požadované    odporúčané   

      rozpočet 
 

1. Únia žien Slovenska, Košice   150 €  100 €   100 €  
Účel: Vansovej Lomnička – súťaž v prednese poézie a prózy žien. Dotácia na propagáciu (pozvánky), 

cestovné, materiál na výstavu, materiál na dekoráciu, občerstvenie, ceny, diplomy a kvety.  

Termín: 11. 3. 2019  

 
2. Únia žien Slovenska, Košice   250 €  200 €    200 €  
Účel: Predveľkonočné stretnutie rodín „Veľká noc prichodzí...“. Dotácia na propagáciu (pozvánky, 

plagát), cestovné, občerstvenie, pitný režim a materiál na výstavu.    

Termín: 1. 4. 2019 

 

3. Únia žien Slovenska, Košice   200 €   150 €    50 € 
Účel: Ženy v akcii - kultúrno-športová olympiáda žien. Dotácia na propagáciu (grafika pozvánok a 

plagátu), občerstvenie, diplomy a suveníry. 

Termín: 22. 6. 2019 

 
4. Únia žien Slovenska, Košice   300 €  200 €    200 € 
Účel: Čaro Vianoc – predvianočné stretnutie rodín. Dotácia na propagáciu (pozvánky, plagáty a 

program),  cestovné , občerstvenie, materiál na výzdobu akcie, suveníry.  

Termín: 9. 12. 2019  

 

5. Človek a umenie OZ, SNV   6 850/4 000 €  1 330/1 278 €  700 € 
Účel: Komorné večery 1, 3 – koncert barokovej hudby. Dotácia na propagáciu, stravu, cestovné 

náklady a ubytovanie pre umelcov. 

Termín: 14. 7. a 18. 9. 2019 

 

6. Človek a umenie OZ, SNV   4 900/3 800 €  1 230/650 €  500 € 

Účel: Komorné večery 2, 4. Dotácia na propagáciu, ubytovanie, stravu a cestovné pre umelcov. 

Termín: 4. 8. a 15. 10 2019 

 

7. Človek a umenie OZ, SNV   1 300 €   500 €   250 € 

Účel: Komorné večery 5. Dotácia na propagáciu, ubytovanie, stravu a cestovné pre umelcov. 

Termín: 30. 11. 2019 
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8. Banícky spolok Spiš, SNV   3 480 €  600 €   50 € 

Účel: Vydanie knihy: 10-ročná história Baníckeho spolku Spiš. Dotácia na grafickú, jazykovú úpravu 

a tlač.    

Termín: január – apríl 2019 

 

9. SZ záhradkárov, SNV    750 €  350 €   100 € 

Účel: Okresná výstava ovocia a zeleniny. Dotácia požadovaná na prenájom miestnosti, propagáciu, 

diplomy a vecné ceny. 

Termín: 27. – 28. 9. 2019 

 
10. Katolícka jednota Slovenska,  SNV 950 €  450 €   

Účel: Autobusové poznávacie zájazdy pre členov jednoty. Dotácia na dopravu: 

 1. Červený Kláštor – Ludzmierz (Poľsko),  

             2. Pamätihodnosti Kysúc 

Termín: rok 2019  

Žiadosť bola odstúpená na posúdenie sociálno-zdravotnej komisii. 

 

 

11. Dom Matice slovenskej, SNV  220 €  200 €    200 € 

Účel: Stretávanie s poéziou slovenských básnikov a autorov žijúcich na Spiši. Dotácia na tlač, 

zakúpenie tlačiarne, fotodokumentáciu, archiváciu, ceny (kvety, knihy a sladkosti).    

Termín: január - december 2019 

 

12. Dom Matice slovenskej, SNV  150 €  135 €    135 € 
Účel: 13. ročník vedomostnej súťaže „Naše mesto“ pre žiakov ZŠ a SŠ. Dotácia na tlač, propagáciu, 

archiváciu, fotodokumentáciu, ceny (knihy, kvety a sladkosti).    

Termín: 26. 11. 2019 

 

13. SZ zdravotne postihnutých Klub detí a mládeže 5 000 €  500 €  

ZO č. 10, SNV        

Účel: Relaxačný pobyt pre zdravotne znevýhodnené deti. Zabezpečenie autobusovej dopravy pre 

členov do Grécka.   

Termín: 18. – 30. 6. 2019 

Žiadosť bola odstúpená na posúdenie sociálno-zdravotnej komisii. 

 

14. AFL projekt, Danišovce   650 €  650 €   600 € 

Účel: Graffiti Villa Nova jam 2019. Dotácia na technické a organizačné zabezpečenie, zakúpenie 

farieb a propagáciu.  

Termín: máj 2019 

Návrh komisie: Určiť tému graffiti, ponechať však priestor aj na voľnú tvorbu. 

 

15. AFL projekt, Danišovce   950 €  950 €   900 € 

Účel: Spiš Rock fest – festival a prehliadka domácej hudobnej scény s hosťami. Dotácia na grafický 

návrh plagátu, organizačné a technické zabezpečenie festivalu.  

Termín: 14. 9. 2019 

  

 

Na záver p. Akram a Mgr. Cehlár navrhli konanie nových kultúrnych podujatí pre obdobie 2019/2020 

s podporou mesta SNV a MKC: 

1. Spišský Majáles – stavanie mája v centre mesta, zapojenie ľudových súborov, obnova 

ľudových tradícií,  

 Ing. Labaj: MKC plánuje v máji Majáles na námestí pred Redutou 

2. Jánske slávnosti – Svätojánske ohne (Malé pole), skákanie cez vatru, ľudová hudba (napr. 

v nedeľu 23. 6.), 

3. Advent v meste – každú nedeľu krátky program, zapaľovanie adventných sviečok s krátkym 

programom, po vzore Popradu, 
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4. Spiš spieva – prehliadka spišských umelcov, napr. v Dome kultúry Mier, (november) 

 Ing. Labaj: odporúčal ísť po vzore ako napr. Slávik Slovenska, Folklórne Vianoce, ... 

5. Umenie v parku – OZ spolupracuje so Spišským osvetovým strediskom (júl – august), 

6. Rodinný piknik v Madaras parku – v amfiteátri, súťaže a hry pre rodiny s deťmi,  

7. Kultúrne leto – chillout zóna v centre mesta – priestor pre koncerty domácich kapiel, detské 

predstavenia, celodenné oddychové aktivity pre celú rodinu, 

 Mgr. Farkalín: Klub mladých organizuje už niekoľko rokov v centre mesta tzv. chillout zónu, 

 Ing. Jančíková: počas leta už niekoľko rokov máme v sobotu – Letné kino pred Redutou, 

 v nedeľu – detské predstavenia, koncerty rôznych žánrov, kde sa predstavujú aj malé 

 neprofesionálne súbory, 

8. Spišské letecké dni 

 Ing. Jančíková: finančne veľmi náročná akcia, neodporúča jej konanie 

9. Novoveské dožinky – obnova ľudových tradícií, prehliadka poľnohospodárskej techniky, 

súťaž v jedení párkov 

10. Nová Ves na ľade 

11. Novoročná zabíjačka – pred Redutou, obnova ľudových tradícií 

 

p. Kopperová 

- ako dostať ľudí na Rybníky v Novoveskej Hute? 

 

Mgr. Cehlár 

- odporúčal navrhnúť do Akčného plánu renováciu areálu v Madaras parku 

- na najbližšie zasadnutie komisie prizvať Ing. arch. T. Štubňu (vedúci oddelenia územného 

plánovania a stavebného poriadku), Ing. P. Susu (vedúci oddelenia výstavby a dopravy), 

- navrhol pri výbere predávajúcich na Spišských trhoch uprednostniť tých, ktorí nepoužívajú 

plastové jednorazové riady  

 

Ing. Labaj 

- informoval o podmienkach poskytnutia priestorov v Kultúrnom dome Mier na predvolebnú 

kampaň pre kandidáta na prezidenta republiky M. Kotlebovi 

 

p. Akram 

- navrhol, aby sa komisia kultúry na ďalších zasadnutiach zaoberala potenciálnymi víziami tvorby 

RPM v oblasti kultúry na obdobie 2021+, 

- navrhol zasadať 4 x do roka, 

- na záver p. Akram poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

         

    

 

                                                                   

                     Adnan Akram 

                                                                                               predseda komisie  

 

 

 

Zapísala: Ing. Jana Barbuščáková 


