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Dátum konania: 29.02.2016

Prítomní: Drahovská Adriana, Duffek Kornel, Krupa Vladimír PhDr., Miháliková Katarína,
Pilař Pavol Ing., Solčany Zuzana Ing, Veverka Petr
Ospravedlnený: Fiala Michal
Program:
1. Otvorenie
2. Návrhy na udelenie Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry za rok 2015
3. Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Piešťany p. Ladislavovi Bačíkovi in memoriam
4. Rôzne
5. Uznesenia a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Zasadnutie Komisie pre kultúru a názvoslovie pri MsZ (KKaN) otvorila a prítomných privítala
predsedníčka komisie Adriana Drahovská a zároveň navrhla zmenu programu zasadnutia. Členovia
komisie zmenu programu schválili takto:
1. Otvorenie
2. Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Piešťany p. Ladislavovi Bačíkovi in memoriam
3. Návrhy na udelenie Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry za rok 2015
4. Rôzne
5. Uznesenia a záver
Hlasovanie: Za – 6, Proti – 0, Zdržali sa – 0
K bodu 2
Komisia krátko debatovala o predkladanom materiáli, Návrh na udelenie čestného občianstva mesta
Piešťany p. Ladislavovi Bačíkovi in memoriam.
Členovia komisie tento návrh schválili jednohlasne a k bodu 2 prijali uznesenie č. 5/2016.
K bodu 3
Predsedníčka komisie, Adriana Drahovská, otvorila rokovanie k bodu 3 a navrhla vyradiť pána Vidora
Topoľčianskeho z nominácií na Ceny primátora za aktivity v kultúrnej oblasti. Ako dôvod uviedla, že
návrh nepatrí do oblasti kultúry, ale ide o pedagogického pracovníka. S navrhovateľom by sa tak mali
dohodnúť vyhlasovatelia ocenenia Pedagóg, na ktorého sa nezabúda. Všetci členovia komisie vyjadrili
súhlas.
Ďalej komisia diskutovala o navrhnutých osobnostiach a návrhoch na kultúrny počin za rok 2015,
pričom za každý návrh hlasovali členovia osobitne takto:
Katarína Agnetová: Za – 0, Proti – 4, Zdržali sa – 2
Michal Fiala: Za – 2, Proti – 2, Zdržali sa – 2
Tomáš Klenovský: Za – 3, Proti – 3, Zdržali sa – 0
Lívia Gažová: Za – 1, Proti – 1, Zdržali sa – 4
Allan Kudrna a Marek Čulen: Za – 0, Proti – 3, Zdržali sa – 3
OZ Kvas: Za – 3, Proti – 0, Zdržali sa – 3
FS Žito: Za – 0, Proti – 4, Zdržali sa – 2
MFF Cinematik Piešťany: Za – 3, Proti – 3, Zdržali sa – 0
Hlasovanie bolo rozporuplné, a tak členovia komisie ďalej diskutovali o zásluhách, činnosti
a dôvodoch udelenia Ceny primátora navrhnutým osobnostiam a počinom. V kategórií Kultúrna
osobnosť sa komisia rozhodovala medzi Tomášom Klenovským a Michalom Fialom, v kategórii
kultúrny počin roka to boli OZ Kvas a MFF Cinematik.
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Po rozprave, či udeliť cenu pánovi Klenovskému alebo MFF Cinematik sa komisia rozhodla hlasovať
ešte raz.
V druhom kole sa tak hlasovalo nasledovne:
Michal Fiala: Za – 4, Proti – 0, Zdržali sa – 2
Tomáš Klenovský: Za – 2, Proti – 0, Zdržali sa – 4
MFF Cinematik Piešťany: Za – 5, Proti – 0, Zdržali sa – 1
Členovia komisie prijali uznesenia č. 6/2016, 7/2016 a 8/2016.
K bodu 4
V bode rôzne sa komisia zaoberala plnením uznesení z 1. zasadnutia KKaN a členovia sa dohodli, že
komisia preverí plnenie uznesení z minulého roka a nesplnené prerokuje znovu.
Adriana Drahovská informovala členov komisie o návrhu na trojstranné stretnutie zástupcov OO CR
Rezort Piešťany, Mestskej knižnice (MsK) a Mesta Piešťany ohľadom vydávania spoločných
propagačných materiálov, ktoré budú financované z rozpočtu OO CR Rezort Piešťany.
Diskutovalo sa aj o časopise Revue Piešťany, kde člen komisie Kornel Duffek vyjadril nesúhlas s jeho
premenou na ročenku.
Predsedníčka komisie pripomenula návrh pána Rusnáka z 1. zasadnutia KKaN ohľadom vydávania
jednotného kalendára podujatí pre mesto Piešťany v réžií OZ Kvas, upozornila aj na ďalšie možnosti
vytvorenia spoločnej webovej stránky, resp. aplikácie.
Členovia komisie boli informovaní aj o prijatí uznesenia MsZ Piešťany ohľadom aktualizovania
zoznamu sôch, umeleckých diel, architektonických a historických pamiatok.
Predsedníčka komisie, Adriana Drahovská ďalej predložila členom komisie na schválenie návrh na
metodické usmernenie Komisie pre kultúru a názvoslovie pri udeľovaní dotácií, vysvetlila členom
zámer zvýšenia objektivity pri rozdeľovaní finančných prostriedkov a potrebu hodnotiaceho hárku,
kvôli vyššej sume dotácií na kultúru v tohtoročnom rozpočte. Po rozprave komisie o súlade formulárov
žiadostí o finančnú dotáciu s navrhovanou metodikou, člen komisie, Ing. Pilař, navrhol zmeny
predloženého hodnotiaceho hárku tak, aby korešpondoval s existujúcim a platným VZN mesta
Piešťany, číslo 3/2015, a formulármi žiadostí o finančné dotácie. Členovia komisie sa dohodli na
skúšobnom používaní upraveného hodnotiaceho hárku pri hodnotení žiadostí o finančnú dotáciu nad
1 000,- € v tomto roku. Členovia komisie sa tak týmto metodickým usmernením môžu riadiť pri
vyberaní subjektov na udeľovanie dotácie a hodnotení žiadostí na rok 2016. Zároveň sa komisia
uzniesla na tom, že hodnotiaci hárok so základným bodovým rozpätím zverejní, aby mali prípadní
záujemcovia o dotáciu možnosť, zaoberať sa hodnotiacimi ukazovateľmi už pri príprave projektov.
Člen komisie, pán PhDr. Vladimír Krupa, navrhol pozvať na najbližšie zasadnutie KKaN pána Ing.
Michala Oravca, bytom Detvianska 7, Piešťany, za účelom riešenia problematiky kultúrnej pamiatky
Starý kláštor. Ostatní členovia s návrhom súhlasili.
Člen komisie, Petr Veverka, predniesol návrh rozhýbania cestovného ruchu v Piešťanoch využitím 110.
výročia piešťanskej železničky. Komisia odporučila riešiť túto aktivitu v rámci dotačného programu
Mesta Piešťany.
Členovia komisie prijali uznesenie č. 9/2016.
K bodu 5
Uznesenia a záver.
Uznesenia:
Číslo
5/2016

Bod
prg.
2

Znenie
KKaN po prerokovaní
odpoúča Návrh na udelenie čestného občianstva mesta
Piešťany p. Ladislavovi Bačíkovi in memoriam
schváliť.
Hlasovanie: Za – 6, Proti – 0, Zdržali sa – 0

Adresát
Primátor
MsR, MsZ

Termín
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6/2015

3

7/2016

3

8/2016

3

9/2015

4

Dátum konania: 29.02.2016
KKaN po prerokovaní
odporúča udeliť Cenu primátora mesta Piešťany za aktivity
v oblasti kultúry za rok 2015 na základe prijatých návrhov
od občanov v kategórií Kultúrna osobnosť roka Michalovi
Fialovi za inciatívu vedúcu k obnoveniu Prírodného kina v
Piešťanoch a aktivity, spojené s organizáciou
“Národopisných slávností“, ktoré nadviazali na podujatie,
usporiadané pred 80-rokmi rodinou Winterovcov.
Hlasovanie: Za – 4, Proti – 0, Zdržali sa – 2
KKaN po prerokovaní
odporúča udeliť Cenu primátora mesta Piešťany v oblasti
kultúry za rok 2015 na základe prijatých návrhov od
občanov v kategórií Kultúrny počin roka pre 10. MFF
Cinematik Piešťany za udržiavanie vysokej úrovne
festivalu, reprezentáciu mesta Piešťany a širenie dobrého
mena mesta Piešťany.
Hlasovanie: Za – 5, Proti – 0, Zdržali sa – 1
KKaN po prerokovaní
odporúča udeliť Mimoriadne ocenenie primátora mesta
Piešťany na základe prijatých návrhov od občanov v
kategórií Kultúrny počin roka 2015 OZ Kvas za aktivity na
podporu rozvoja miestnej komunity.
Hlasovanie: Za – 6, Proti – 0, Zdržali sa – 0
KKaN po prerokovaní
odporúča hodnotiaci hárok ako metodické usmernenie pre
žiadateľov o dotácie zverejniť na webovom sídle mesta
Piešťany www.piestany.sk a v dvojmesačníku Radnica
informuje.

Primátor

Primátor

Primátor

Eva
Bereczová

Hlasovanie: Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 1
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončila.

Zapísala: Ing. Zuzana Solčany

V Piešťanoch dňa: 01.03.2016

Rozdeľovník:
Primátor mesta Piešťany,
Zástupca primátora mesta Piešťany,
Prednosta MsÚ Piešťany,
Oddelenie právnych a klientských služieb,
Komisia pre kultúru a názvoslovie
Kópia:
Kancelária primátora – Eva Bereczová
Oddelenie sociálnych a školských služieb

Schválila: Adriana Drahovská, predsedníčka KKaN

Prílohy:
Príloha 1 – Hodnotiaci hárok
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Príloha 1
HODNOTIACI HÁROK

1. Stručná charakteristika projektu

0 - 35 b

-

Zameranie projektu na počet prioritných oblastí zadefinovaných v VZN č. 3/2015.

-

Inovatívny prístup, originalita projektu, osvedčené postupy.

-

Prehľadnosť a zrozumiteľnosť vecného a časového harmonogramu.

-

Štruktúra a popis plánovaných aktivít projektu.

-

Jasnosť a zrozumiteľnosť cieľov, ich odôvodnenie, nadväznosť aktivít a výsledkov projektu.

-

Súlad projektových aktivít s cieľmi a výsledkami projektu.

2. Vyrovnaný rozpočet projektu

0 - 30 b

-

Vyrovnanosť rozpočtu projektu v závislosti od plánovaných aktivít (špecifikácia položiek rozpočtu
tak, aby mohli byť považované za oprávnené a podrobný komentár).

-

Nevyhnutnosť výdavkov na realizáciu projektu.

-

Úroveň spracovania žiadosti a komplexnosť informácií potrebných pre posúdenie obsahu projektu

3. Predpokladaný prínos projektu

0 - 25 b

-

Zadefinovanie cieľovej skupiny/skupín.

-

Rozsah oslovenia širokej verejnosti a ostatných mimo zadefinovanej cieľovej skupiny.

-

Definovanie merateľnosti výstupov a plnenia projektových cieľov (napr. počet seminárov, počet
oslovených respondentov, počet vydaných publikácií, počet zrealizovaných prieskumov, počet
účastníkov na aktivitách – v závislosti od projektovej aktivity).

-

Zabezpečenie nadväznosti navrhovaného projektu na aktivity realizované v danej oblasti v
predchádzajúcom období (multiplikačný efekt projektu vrátane rozsahu opakovania výsledkov
projektu a šírenia výsledkov).

4. Žiadateľ
-

Preukázateľné výsledky z minulých období

0 - 10 b

