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Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve  
v Spišskej Novej Vsi konaného 25. 5. 2020 

 
 
Trvanie:    13.00 – 14.00 hod. 
Miesto zasadnutia:   zasadačka Radnice 
Prítomní:  Adnan Akram, Mgr. Tomáš Cehlár, Mgr. Matej Farkalín, Eva  

Kopperová, DiS. art., Mgr. art. Ján Melikant, PhDr. Ján Volný, 
PhD.,  Ing. Andrea Jančíková 

 Ospravedlnení:    Ing. Vladimír Jančík,  Mgr. Michal Búza  
 
Program zasadnutia: 
 

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

s vydanými opatreniami v záujme ochrany verejného zdravia platnými k 25. 5. 2020 
4. Diskusia 
5. Záver 

 
Prerokované:  
A. Akram 

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

 
Rozdelenie dotácií v oblasti kultúry  
Členovia komisie prerokovali podané žiadostí o poskytnutie dotácií z oblasti kultúry 
a odporučili poskytnutie dotácie týmto žiadateľom: 
 
ŽIADATEĽ:                                   celkový  požadované    odporúčané   
      rozpočet 
 
1. Iniciatíva pôrodných asistentiek SR, SNV 2 080 €  250 €    * 
Účel: Seminár: Zdravé deti nášho mesta alebo Prečo dojčiť. Dotácia na prenájom, 
propagáciu, prezentačné predmety, materiál na zabezpečenie akcie, obedy.  
Termín: 31. 1. 2020 
Nemajú registrovaného štatutára v registri OZ 
*Komisia kultúry odporúča doplniť náležitosti súvisiace so žiadosťou o dotáciu a následne 
predložiť Komisii sociálno – zdravotnej.   
 
2. Cantus Villa Nova – mieš. spev. zbor, SNV 350 €  300 €    ** 
Účel: Novoročný koncert. Dotácia na propagáciu, DVD, CD a kvety. 
Termín: 9. 1. 2020 
Nemajú registrovaného štatutára v registri OZ 
**Komisia kultúry odporúča doplniť náležitosti súvisiace so žiadosťou o dotáciu a následne 
ju opäť predložiť Komisii kultúry. 
3. OZ EPEUS, SNV     2 700 €  999 €   200 € 
Účel: 40. reprezentačný ples gymnázia. Dotácia na ubytovanie, stravu a cestovné. 
Termín: 31. 1. – 1. 2. 2020 
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4. SZ záhradkárov, SNV    630 €  310 €   *** 
Účel: Okresná konferencia zväzu. Dotácia na propagáciu, stravu a cestovné náklady. 
Termín: 20. 6. 2020 
***Komisia kultúry odporúča prehodnotiť termín konferencie a v prípade stanovenia 
nového termínu ju následne opäť predložiť Komisii kultúry. 
 
5. AFL projekt, Danišovce   900 €  900 €   810 €  
Účel: Graffiti Villa Nova jam 2020. Dotácia na technické a organizačné zabezpečenie, farby, 
spreje, plagát a promo podujatia. 
Termín: september - október 2020 
 
6. AFL projekt, Danišovce   900 €  900 €   810 € 
Účel: Spiš Rock fest – festival a prehliadka domácej hudobnej scény s hosťami. Dotácia na 
organizačné a technické zabezpečenie festivalu, plagát, promo podujatia. 
Termín: september 2020 
 
7. Človek a umenie OZ, SNV   6 850/4 000 €  1 330/1 278 € 400 €/400 € 
Účel: Komorné večery 1) Zlatý vek gitary – Nemeckí romantici, 3) II Cuore Barocco - koncert 
barokovej hudby. Dotácia na propagáciu, stravu, cestovné náklady a ubytovanie pre 
umelcov. 
Termín: august - september 2020 
 
8. Človek a umenie OZ, SNV   4 900/3 800 €  1 230/650 €  400 €/400 € 
Účel: Komorné večery 2) Le nuove musiche – poklady raného baroka 4) Hudobné kleNoty. 
Dotácia na propagáciu, ubytovanie, stravu a cestovné pre umelcov. 
Termín: august - október 2020 
 
9. Človek a umenie OZ, SNV   1 300 €   500 €  400 € 
Účel: Komorné večery 5) Lutnové duety. Dotácia na propagáciu, ubytovanie, stravu 
a cestovné pre umelcov. 
Termín: november 2020 
 
10. SRRZ – RZ pri ZUŠ, SNV    6 770 €  1 000 € *** 
Účel: 80. výročie založenia ZUŠ. Dotácia na recepciu.  
Termín: 6. – 7. 5. 2020  
**** Žiadosť bude prerokovaná po spresnení, či podujatie k 80. výročiu ZUŠ bude 
preložené na iný termín v roku 2020. 
 
11. Multifunkčný areál Schulerloch, SNV 2 400 €  950 €    
Účel: príspevok na pohonné hmoty v Schulerlochu.  
Termín: rok 2020 
Komisia kultúry odporúča túto žiadosť predložiť Komisii športu nakoľko sa nejedná 
o aktivitu v oblasti kultúry, resp. navrhujú nájsť iný spôsob podpory. 
 
12. Dom Matice slovenskej, SNV  220 €  200 €    *** 
Účel: Stretávania sa s poéziou slovenských básnikov a autorov žijúcich na Spiši. Dotácia na 
tlač, propagáciu, materiál, fotodokumentáciu a ceny (kvety, knihy a sladkosti).    
Termín: január - december 2020 
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**** Žiadosť bude prerokovaná po spresnení, či podujatia sa budú v roku 2020 konať po 
uvoľnení opatrení v súvislosti s koronavírusom. 
 
13. Dom Matice slovenskej, SNV  190 €  170 €    **** 
 Účel: 14. ročník vedomostnej súťaže „Naše mesto“ pre žiakov ZŠ a SŠ. Dotácia na tlač, 
propagáciu, ozvučenie vstupov, fotodokumentáciu, ceny (knihy, kvety a sladkosti). 
Termín: prvý polrok 2020 
**** Žiadosť bude prerokovaná po spresnení, či podujatia sa budú v roku 2020 konať po 
uvoľnení opatrení v súvislosti s koronavírusom. 
 
14. Dom Matice slovenskej, SNV  8 160 €  1 500 € 900 €   
Účel: Vydanie monografie MO MS v SNV pri príležitosti 100. výročia založenia MO MS.     
Termín: rok 2020, 5. 11. 2020 – slávnostné podujatie uvedenia monografie do života 
 
15. Únia žien Slovenska, Košice   200 €  150 €   150 € 
Účel: Vansovej Lomnička – súťaž v prednese poézie a prózy žien. Dotácia na propagáciu 
(pozvánky), cestovné, materiál na dekoráciu a výzdobu, občerstvenie, pitný režim, ceny, 
diplomy, kvety a krátky kultúrny program.  
Termín: 9. 3. 2020  
 
16. Únia žien Slovenska, Košice   250 €  150 €   0  € 
Účel: Predveľkonočné stretnutie rodín „Veľká noc prichodzí...“. Dotácia na propagáciu 
(grafika, pozvánky, plagát), cestovné, občerstvenie a materiál na dekoráciu.    
Termín: 30. 3. 2020 
 
17. Únia žien Slovenska, Košice   300 €   250 €     
Účel: Ženy v akcii - kultúrno-športová olympiáda žien. Dotácia na propagáciu (grafika, 
pozvánky a plagáty), občerstvenie, cestovné, diplomy, suveníry, medaily a ozvučenie. 
Termín: 20. 6. 2020 
Komisia kultúry odporúča prehodnotiť termín podujatia a následne ju opäť predložiť 
Komisii kultúry, resp. Komisii športu pri MsZ SNV. 
 
18. Únia žien Slovenska, Košice   320 €  250 €    **** 
Účel: Čaro Vianoc – predvianočné stretnutie rodín. Dotácia na propagáciu (pozvánky, plagáty 
a program),  cestovné , občerstvenie, materiál na výzdobu akcie, suveníry a kvety.  
Termín: 7. 12. 2020 
**** Žiadosť bude prerokovaná po spresnení, či podujatie sa bude v roku 2020 konať po 
uvoľnení opatrení v súvislosti s koronavírusom. 
 
19. OZ MAMMA, SNV     1 320 €  660 €   
Účel: Uhradenie časti nákladov za nájomné v priestoroch Zimná 51. 
Termín: rok 2020 
Komisia kultúry odporúča predložiť túto žiadosť Komisii sociálno-zdravotnej nakoľko sa 
nejedná o aktivitu v oblasti kultúry. 
 
 
20. Galéria umelcov Spiša, SNV   1 000 €  500 €         0 € 
Účel: Križovatky: 6. ročník kreatívneho dialógu v rámci Noci múzeí a galérií 2020. Dotácia na 
propagáciu (skladačky, letáky, plagáty), materiálne zabezpečenie projektu, služby spojené 
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s prípravou projektu.  
Termín: 16. 5. 2020 
 
21. Kontra, Za Hornádom 8 , SNV    4 800 €       2 200 €          1500 €  
Účel: Prenájom priestorov v Dome Matice slovenskej. 
Termín: rok 2020  
 
22. OZ Život v meste SNV, Smižany  980 €  800€   
Účel: 5. ročník výstavy Umenie v parku, vernisáž 
Termín: júl – august 2020, dátum vernisáže sa spresní podľa situácie 
Nemajú registrovaného štatutára v registri OZ 
Komisia kultúry odporúča doplniť náležitosti súvisiace so žiadosťou o dotáciu a následne ju 
opäť predložiť Komisii kultúry pri MsZ SNV. 
 
Mgr. art. Melikant 

- navrhol vypracovať vzor žiadostí o dotácie (napr. ako urobiť rozpočet, ...) 
 

Informácie ku kultúrnym podujatiam v meste počas leta 2020 pripravovaných v súlade 
s vydanými opatreniami v záujme ochrany verejného zdravia platnými k 25. 5. 2020 
 
Ing. Jančíková  

- v skratke vymenovala plánované letné podujatia, ktoré sa pripravujú v spolupráci 
s kultúrnymi inštitúciami v meste: 

- s Mestským kultúrnym centrom: Filmové štvrtky pred Redutou (Velikáni umenia), Letné 
kino pred Redutou v sobotu, Bažant kinematograf, Hudobné piatky z kostolnej veže 
v prípade, že to technické podmienky ozvučenia dovolia, Nedeľné detské predstavenia 
v centre mesta a na sídliskách, na jeseň Graffiti Spiš, Spiš rock v Madarase (12. 9. 2020), 

- Múzeom Spiša plánuje Večerné prehliadky objektu Provinčného domu (stará radnica) 
a v spolupráci s kanceláriou primátora prepojenie na večerné prehliadky radnice spojené 
s výstavou starých fotografii. Múzeum Spiša plánuje pokračovať v komentovaných 
prehliadkach mesta s prepojením na Provinciu 16 spišských miest a kreatívnych dielní, 
ktoré prebehnú po prehliadke v oddychovej zóne, 

- Galéria umelcov Spiša pripravuje na júl vernisáž 3 nových výstav, komentované 
prehliadky mestom aj galériou, kreatívne ateliéry, obľúbené Ženy on line, v auguste sa 
plánuje rezidenčný pobyt umelcov na tému Vyrobené na Slovensku, ..., 

- v Klube mladých pripravujú rôzne prednášky, koncerty, ... 
- v súvislosti s vývojom situácie ohľadom vírusu sa zváži aj organizácia Vianočného trhu 

a predstavenia Keď tá jasná hviezda (26. 12., 15:00, 16:00). 
 
p. Akram 

- navrhol, aby sa členovia komisie venovali organizácii jesenných a zimných podujatí na 
najbližšom stretnutí, ktoré plánuje zvolať  v lete 2020,  

- na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť. 
 
Zapísala: Ing. Jana Barbuščáková 
                                                            
                   Adnan Akram  
                                                                                           predseda komisie  
 


