Komisia kultúrna a názvoslovná MsZ Piešťany
Z Á P I S N I C A č. 1/2009
Strana 1 z 2

Dátum konania :19.02.2009

Prítomní: Blaho Ján Ing., Čellárová Magdaléna, Duffek Kornel, Galová Margita Ing., Golubcová
Mária, Krupa Vladimír PhDr., Obertová Jana Mgr., Valo Martin
Neprítomní: Bieliková Elena Mgr.
Ospravedlnení: Blaţičková Štefánia
Hostia: Murín Alexander Ing., kronikár mesta
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie návrhov záznamov na obsah zápisu do kroniky mesta Piešťany za 2. polrok 2008 - Ing.
Murín
4. Prerokovanie návrhov na udelenie Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry v
meste Piešťany za rok 2008
5. Prerokovanie ţiadostí o poskytnutie finančnej dotácie v oblasti ZUČ a KA
6. Rôzne
7. Uznesenie a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predseda komisie M. Valo privítal prítomných na prvom zasadnutí komisie v roku 2009 a otvoril
rokovanie. Zároveň navrhol bod 5 programu stiahnúť z rokovania komisie z dôvodu neobdrţania
niektorých ţiadostí z finančného referátu pre ich nekompletnosť. Tento bod bude zaradený do
programu rokovania komisie v mesiaci marci. Členovia komisie súhlasili.
K bodu 2
Kontrolu plnenia urobil predseda komise :
Uzn. č. 34/2008 – stanovisko komisie, splnené
Uzn. č. 35/2008 – stanovisko komisie, splnené
Uzn. č. 36/2008 – stanovisko komisie, splnené
Uzn. č. 37/2008 – stanovisko komisie, splnené
K bodu 3
Predseda komisie udelil slovo Ing. Murínovi, kronikárovi mesta, ktorý prečítal návrhy záznamov na
obsah zápisu do kroniky mesta Piešťany za 2. polrok 2008 podľa predpísaných 13. oblastí. Členovia
komisie prijali uzn. č. 1/2009.
K bodu 4
Na základe zverejnenej výzvy na predloţenie návrhov na udelenie Ceny primátora mesta Piešťany za
aktivity v oblasti kultúry v meste Piešťany za rok 2008 prišlo v stanovenom termíne (31. 01.) 24
návrhov.
V kategórii kultúrny počin roka pre :
Nástenný a stolový kalendár Piešťany 2009 (1)
Park Foto 2008 (1)
Natočenie filmu Optimista (1)
Mestská kniţnica – 5. ročník rozhlasového festivalu Zázračný oriešok (15)
V kategórii kultúrna osobnosť roka pre :
Ing. Margitu Galovú, riaditeľku MsK (2)
Tomáša Gajlíka, vynikajúceho slovenského klaviristu, skladateľa a producenta, zakladateľa jazzových
kurzov v Piešťanoch (3)
Karola Závodného, jazzového trubkára a speváka, pôsobiaceho v Nórsku (1).
Návrh Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov a Občianského zdruţenia – spoločne proti
kriminalite komisia vylúčila, keďţe nejde o aktivitu v oblasti kultúry. Členovia komisie sa osobne
vyjadrili k návrhom a prijali uznesenie č. 2/2009. Predseda komisie informoval členov komisie
o termíne odovzdávania ceny 13. 03. o 14.00 h v Galérii Fontána.
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K bodu 5
- predseda komisie pozval členov komisie na výstavy a prezentácie :
Jozef Beňo – Spomienka, 20.02. 0 18.00 vo foyeri kina Fontána. Výstava potrvá do 10.03.
Ján Hladík – FOTOgrafia a FOTOgrafika od 03.03. – 23.03. v Galérii Fontána. Vernisáţ sa
koná 07.03. o 14.00 pod záštitou eurokomisára Jána Figeľa.
Výstava ţiakov ZUŠ, otvorenie 23.02. 0 17.00 h v KsC Fontána.
Prezentácia knihy za účasti autorov : Eva Kowalská a Karol Kante . Uhorská rapsódia alebo
tragický príbeh osvietenca Jozefa Hajnóczyho 06. 03. v Galérii Fontána.
AMFO 2008 – 36. ročník celoštátnej súťaţe amatérskej fotofrafie, ktorá zahŕňa všetky
vekové skupiny a všetky umelecké ţánre fotografie, 20.03. – 12.04.2009. Vernisáţ sa
uskutoční 20. 03. o 18.00 h v KsC Fontána.
Dušan Ţitňan – humánna medicína 24. 03. – 13.04. v Galérii Fontána.
Prezentácia knihy piešťanských autorov Milan Jelenek : Gypsové hlavy, ilustrátor Vojto
Haring, 24.03. o 17.00 h v Galérii Fontána.
- Ing. Galová informovala o 10. ročníku Týţdeň slovenských kniţníc – kniţnice pre všetkých
od 27. – 29. 03.
K bodu 6
Uznesenia:
Číslo
1/2009

Bod
prg.
3

2/2009

4

Adresát

Znenie
KKaN berie na vedomie návrhy záznamov na obsah zápisu
do kroniky mesta Piešťany za 2. polrok 2008 a odporúča
materiál predloţiť na posúdenie a schválenie MsR v mesiaci
marci v súlade so Štatútom mestského kronikára.
KKaN odporúča Cenu primátora mesta Piešťany za aktivity
v oblasti kultúry v meste Piešťany za rok 2008 udeliť : v
kategórii kultúrna osobnosť mesta pre Dušana Trančíka,
reţiséra filmu Optimista o Ľ. Winterovi, budovateľovi
moderných piešťanských kúpeľov , v kategórii kultúrny
počin pre Mestskú kniţnicu za realizáciu 5. ročníka
rozhlasového festivalu - Zázračný oriešok.

MsR

Primátor
mesta

Predseda komisie poďakoval členom za účasť a zasadnutie komisie ukončil.
POZN.:
Zapísala : M. Golubcová, tajomníčka komisie
V Piešťanoch dňa : 19. 02. 2009
Schválil : Martin Valo, predseda KKaN
Prílohy:

Rozdeľovník : primátor mesta, zástupca
primátora, prednostka MsÚ, komisia, OP
Kronikár mesta

Termín

