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Dátum konania :21.02.2011

Prítomní : Martin Valo, Kornel Duffek, Ing. Margita Galová, PhDr. Vladimír Krupa,
Ing. Jana Štefečková Beňačková, Miloš Tamajka, MBA,
Neprítomní:
Ospravedlnený : Bc. Andrej Valentovič
Hostia: Ing. Alexander Murín, mestský kronikár
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie návrhov záznamov na obsah zápisu do kroniky mesta Piešťany za 2. polrok 2010 - Ing.
Murín
4. Prerokovanie návrhov na udelenie Ceny primátora mesta Piešťany za aktivitu v oblasti kultúry v
meste Piešťany za rok 2010
5. Rôzne
6. Uznesenie a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predseda komisie M. Valo privítal členov komisie, osobitne hosťa a otvoril rokovanie komisie.
K bodu 2
Kontrolu plnenia uznesení urobil predseda komisie :
Uzn č. 1 – 4/2011, stanovisko komisie, materiály boli prerokované na zasadnutí MsZ 17.02.
Uzn. č. 5/2001 – odporúčanie komisie
K bodu 3
Predseda komisie udelil slovo Ing. Murínovi, mestskému kronikárovi, ktorý prečítal návrhy záznamov
na obsah zápisu do kroniky mesta Piešťany za 2. polrok 2010 chronologicky, podľa predpísaných 13.
oblastí.Členovia komisie mali k niektorým záznamom pripomienky, ktoré si Ing. Murín ihneď
zaznamenal. Predseda komisie poďakoval Ing. Murínovi za spracované návrhy. Bolo prijaté uznesenie
č. 6/2011.
K bodu 4
Na základe zverejnenej výzvy na predkladanie návrhov na udelenie Ceny primátora mesta Piešťany za
aktivitu v oblasti kultúry v meste Piešťany za rok 2010, prišli v stanovenom termíne (31.01.) na MsÚ
písomné návrhy :
v kategórii kultúrna osobnosť roka pre :
Tomáša Gajlíka – vynikajúceho slovenského klaviristu, skladateľa a producenta.
Danielu Mihálikovú – za šírenie osvety winterovskej tradície a za aktivity spojené s organizáciou
návštevy rodiny Winterovcov v meste Piešťany.
Martina Ondka – za realizáciu kultúrnych aktivít v Kursalone.
Ing. Ladislava Mušinského – za realizáciu výstavy ochotníckeho divadelníctva na území obce a mesta
Piešťany, za obdobie od jeho vzniku v prvých rokoch 20. storočia až do súčasnosti, prípravu materiálov
na vydanie knihy.
Mgr. Petra Remiša – za realizáciu kultúrnych aktivít a pri príležitosti životného jubilea.
PhDr. Ľubicu Sedlárovú – za jej viac ako 25 ročnú angažovanosť v oblasti zachovania folklórnych
ľudových piesní, zvykov a krojov v pozícii umeleckej vedúcej speváckej zložky folklórneho súboru
Striebornica a umeleckej vedúcej Povoja Piešťany, ktorá v apríli t. r. pod jej umeleckým vedením
oslávi 20. výročie svojho vzniku.
Karola Závodného – vynikajúceho jazzového trubkára a speváka, žije a pracuje v Nórsku.
V kategórii kultúrny počin roka pre :
Festival Doda Šošoku - 2. ročník, v priebehu 4 dní sa predstavilo 85 hudobníkov z 10 krajín.
Danielu Mihálikovú – za kultúrno-historickú osvetu.
Martina Fialu – za realizáciu podujatia Máj na Sĺňave.
Tomáša Gajlíka – za šírenie dobrého mena mesta Piešťany a reprezentáciu v kultúrnych kruhoch.
Mgr. art. Martina Ševčoviča – za realizáciu 3. ročníka YOUNG ART SHOW.
Piešťanské zlaté stuhy – 18. ročník.
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Ing. Ladislava Mušinského – za realizáciu výstavy ochotníckeho divadelníctva na území obce a mesta
Piešťany A opona spadla.
Predseda komisie prečítal členom komisie štatút ceny a jednotlivé návrhy. V diskusii sa členovia
komisie zhodli na kandidátoch pre jednotlivé kategórie a prijali uznesenie č. 7/2011.
K bodu 5
- Tajomníčka komisie zisťovala u členov komisie spôsob doručovania pozvánky a zápisnice
komisie. Členovia komisie súhlasili s elektronickým zasielaním.
- PhDr. Krupa navrhol, aby mesto Piešťany vstúpilo do rokovania so SLKP, a.s. Cieľom
rokovaní by mala byť revitalizácia fontány pred hotelom Slovan v tom zmysle, že sa odstráni
kovový plechový plot, opraví rep. zrevitalizuje sa priestor, čo sa týka ošetrenia zelene –
stromov, kríkov, trávnikov a odstránia sa náletové dreviny a burina. Skontroluje sa stav
cenných pieskovcových plastík a balustrád a urobia sa najnevyhnutnejšie opravy. Takto sa
priestor začlení naspäť do parku, sprístupní verejnosti a zmení sa jedno nepekné miesto
v centre mesta, ktoré zle pôsobí na obyvateľov i návštevníkov mesta na krajšie. Prínos
rekonštrukcie by bol nielen pre mesto ale i pre kúpele. Členovia komisie sa s návrhom PhDr.
Krupu stotožnili a prijali uzn. č. 8/2011.
- Predseda komisie navrhol zverejnenie zoznamu doposiaľ udelenej ceny primátora mesta za
kultúrne aktivity v meste Piešťany. Členovia komisie súhlasili a prijali uzn. č. 9/2011.
- Predseda komisie pozval členov komisie na výstavy : Svadba v Indii (od 09. – 27. 02.), P.
Gardianová, obrazy (od 01. – 20.03.) v Galérii Fontána.
- Ing. Galová pozvala členov komisie na výstavu fotografii Roba Kočana Príbehy z druhej
strany 2008 – 2009 (do 25.02.) v MsK.
K bodu 6
Uznesenia:
Číslo
6/2011

Bod
prg.
3

7/2011

4

8/2011

5

9/2011

5

Znenie

Adresát

KKaN berie na vedomie návrhy záznamov na obsah zápisu
do kroniky mesta Piešťany za 2. polrok 2010 s
pripomienkami, ktoré si Ing. Murín ihneď zaznamenal a
odporúča materiál predložiť na posúdenie a schválenie MsR
v súlade so Štatútom mestského kronikára.
KKaN odporúča primátorovi mesta v zmysle štatútu
predmetnej ceny udeliť Cenu primátora mesta Piešťany za
aktivitu v oblasti kultúry v meste Piešťany za rok 2010 v
kategórii kultúrna osobnosť roka pre Mgr. Petra Remiša
pri príležitosti životného jubilea a realizáciu kultúrnych
aktivít a v kategórii kultúrny počin roka pre Ing.
Ladislava Mušinského za realizáciu výstavy A opona
spadla a zdokumentovanie histórie ochotníckeho divadla.
KKaN odporúča primátorovi mesta rokovať s riaditeľom
SLKP, a.s. o sprístupnenie fontány pred hotelom Slovan a
revitalizácii tejto časti parku s cennými plastikami, ktoré
pochádzajú z kaštieľa z Kráľovej pri Senci.
KKaN odporúča zverejniť na webovej stránke mesta zoznam
udelených cien primátora mesta za aktivity v oblasti kultúry
v meste Piešťany.

MsR

Primátor
mesta

Primátor
mesta
RKŠM

Na záver predseda komisie poďakoval členom za účasť a zasadnutie komisie ukončil.
Zapísala : Mária Golubcová, tajomníčka
komisie

Rozdeľovník : primátor mesta, zástupca
primátora, prednostka MsÚ, organizačnoprávne oddelenie, komisia

V Piešťanoch dňa : 21. 02. 2011
Schválil : Martin Valo, predseda Komisie kultúrnej a názvoslovnej
Prílohy : prezenčná listina

Termín

