MESTO Nové Mesto nad Váhom

Komisia kultúry a spoločenských vzťahov

ZÁPISNICA
zo zasadnutia KKaSV 16. januára 2019

Prítomní: prezenčná listina

PROGRAM :
1. Privítanie
2. Predstavene členov komisie
3. Určenie termínov stretnutí komisie v r. 2019
4. Festival Aničky Jurkovičovej – oboznámenie sa s priebehom a prípravami
5. Program na Deň mesta 2019
6. Koncepcia kultúrneho smerovania počas činnosti komisie v rokoch 2019 -2022
7. Jarmok 2019
8. Rôzne
9. Záver

K bodu 1, 2:
Prítomných na úvodnom zasadnutí KKaSV v r. 2019 privítala predsedníčka KKaSV Ing. Iveta
Antalová a p. viceprimátorovi Ing. F. Mašlonkovi predstavila členov Kultúrnej komisie.

K bodu 3:
Komisia kultúry a spoločenských vzťahov sa dohodla na ďalších stretnutiach komisie
v priestoroch „klubovne“ MsKS v NMnV v dňoch:
13. 2. 2019

13. 3. 2019
15. 5. 2019
19. 6. 2019
11. 9. 2019
9. 10. 2019
4. 12. 2019
a to v čase o 17:00 hod.
Členka KKaSV p. Tinková podala námietku voči času konania a navrhla stretnutia o 14:00
hod. z dôvodu zachovania voľného času. Pôvodný návrh o 17:00 hod. bol odhlasovaný členmi
komisie v pomere 6:2, ostatní členovia komisie sa zdržali hlasovania.

K bodu 4:
Festival Aničky Jurkovičovej sa uskutoční 7. – 10. apríla (ak by bol nižší počet záujemcov,
resp. menej kvalitné inscenácie hier, môže sa skrátiť – do 9. apríla). Prihlášky musia súbory
poslať do 15. februára, videonahrávky hier do 28. februára.
Tohtoročný festival sa ponesie v znamení 195. výročia narodenia jednej z prvých slovenských
herečiek, Novomešťanky Aničky Jurkovičovej.
Dcéra Samuela Jurkoviča, ktorý v Novom Meste nad Váhom pôsobil 15 rokov ako učiteľ a
notár, bola jednou z prvých slovenských žien, ktorej sa podarilo prekonať spoločenské
predsudky o ženách na divadelnej scéne.
Členovia komisie sa zhodli o zachovaní loga FAJ, o zmene dizajnu plagátu a propagačných
materiálov.
Člen komisie p. Michal Bartek navrhol propagáciu festivalu prostredníctvom sociálnych sietí
s čím ostatní členovia súhlasili, predniesol ním spracovaný návrh bulletinu na FAJ.
Členka komisie p. Mgr. Lenka Fraňová podala návrh, aby bol v rámci bulletinu príbeh
zo súkromia Aničky Jurkovičovej, s čím sa Kultúrna komisia stotožnila.
Predsedníčka KKaSV Ing. Iveta Antalová podala návrh na zmenu dní v budúcom ročníku FAJ
(štvrtok – nedeľa).
Kultúrna komisia sa zhodla pozvať vedenie FAJ na zasadnutie plánované 15. mája 2019, aby
zhodnotila tento ročník a navrhla smerovanie v budúcnosti.

Návrh členov KKaSV o väčšiu informovanosť školských pedagógov o Festivale Aničky
Jurkovičovej.
Preds. KKaSV Ing. Iveta Antalová uzatvorila bod programu Festival Aničky Jurkovičovej.

K bodu 5:
Deň mesta 2019 plánovaný na 7. jún 2019 bol ďalším bodom programu Kultúrnej komisie.
Na stretnutí KKaSV otvorila otázku ohľadom oceňovania osobností.
Člen komisie p. Michal Bartek podal návrh na ocenenie ako osobnosť mesta (školstvo),
Mgr. Máriu Vitáskovú, osobnosť mesta Andreja Kukuču (šport).
Člen komisie PhDr. Juraj Kazda navrhol osobnosť v oblasti športu p. Milana Kubáka.
Členka komisie Mgr. Tatiana Skovajsová podala návrh na ocenenie ako osobnosť mesta pána
akad. maliara Jána Mikušku (umenie).
Preds. KKaSV Ing. Iveta Antalová navrhla spojiť Deň mesta so Športovým dňom mesta,
predstavením športových a mládežníckych klubov (spojeným s náborom detí) v parku J. M.
Hurbana.
18:15 prišiel na stretnutie KKaSV pán poslanec JUDr. Vladimír Fraňo.
Členka komisie Mgr. Lenka Fraňová navrhla spojiť Deň mesta so Zlatými stuhami (stretnutie
veteránov), ktoré by sa mohlo konať 8. júna 2019 na Námestí slobody. Organizačný výbor
Zlatých stúh predbežne vyjadril záujem o spoluprácu. Podala návrh o pozvaní p. Ing. Pavla
Kušníra (Zlaté stuhy) na marcovom zasadnutí komisie.
Na stretnutí KKaSV padol návrh ohľadom sprievodného programu Dňa mesta: trasa veteránov,
Zlaté stuhy za sprievodu mestskej polície, Funny Fellows, Korzo (výstava starých fotiek
NMnV), ochutnávkou kávy.
Návrhy na Deň mesta, účinkujúci: Peter Nagy, Dara Rolins, Horkýže slíže..
Kultúrna komisia podala podnet na navýšenie rozpočtu a dohodla sa, že na ďalšom zasadnutí
komisie sa bude bližšie venovať návrhom účinkujúcich a návrhom oceňovaných osobností
na Deň mesta 2019.

K bodu 6:
Koncepcia kultúrneho smerovania počas činnosti komisie v rokoch 2019 -2022 bola presunutá
do budúceho zasadnutia KKaSV.

K bodu 7:
Novomestský jarmok 2019 plánovaný od 13. – 15. septembra 2019.
Predsedníčka KKaSV Ing. Iveta Antalová podala návrh na rozšírenie Novomestského jarmoku
o ďalšie stanovištia (park J. M. Hurbana, koncerty pre deti, parkovisko pri Ľudoprinte koncerty
pre staršiu generáciu) a využitie potenciálu tohto zavedeného a nosného novomestského
kultúrneho podujatia.
Člen komisie p. Michal Bartek sa pridal k návrhu p. Ing. Ivety Antalovej, navrhol spraviť
v parku J. M. Hurbana autogramiádu osobnosti z oblasti športu.
KKaSV odporúča, aby odmeny zamestnancom mesta a mestských organizácií za participáciu
na organizácii NJ vyňali z rozpočtu plánovaného na Jarmok 2019, keďže nejde o náklady
na kultúrne podujatie ale o mzdové nároky, ktoré by mali byť uvedené v inej rozpočtovej
kapitole.
Týmto komisia tému Novomestský jarmok ukončila a dohodla sa, že o návrhu koncepcie
Jarmoku 2019 a potrebného finančného obnosu bude rokovať na ďalšom stretnutí.

K bodu 8:
Návrh KKaSV Mestskej rade na zriadenie „Oddelenie propagácie a PR“, ktoré považuje
za veľmi potrebné. Tento návrh bol odhlasovaný všetkými členmi komisie.
P. Mgr. Tatiana Skovajsová podala návrh ohľadom Informačného centra v našom meste a jej
ďalším návrhom, s ktorým komisia súhlasila bolo osloviť agentúry pri plánovaní mestských
akcií: Deň mesta, Vianočné trhy a iné..
KKaSV sa zhodla, že priestory klubovne majú byť využívané len na reprezentatívne účely a
na stretnutia komisie. V súčasnosti sú totiž využívané aj na organizáciu kurzov,
napr. maľovania, na ktoré nie je svojim zariadením prispôsobená.

K bodu 9:
Predsedníčka KKaSV Ing. Iveta Antalová sa poďakovala p. viceprimátorovi
Ing. F. Mašlonkovi za účasť a členom komisie za aktívnu účasť na zasadnutí komisie.

Zapísala: Ing. Zuzana Vladová, tajomníčka KKaSV
Schválila: Ing. Iveta Antalová, predsedníčka KKaSV

