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Dátum konania :11.05.2010

Prítomní: Bieliková Elena Mgr., Blažičková Štefánia, Čellárová Magdaléna, Duffek Kornel, Krupa
Vladimír PhDr., Obertová Jana Mgr., Valo Martin
Neprítomní:
Ospravedlnení: Blaho Ján Ing., Galová Margita Ing.
Hostia: Jurčová Marta Mgr.
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Informácia o príprave podujatia Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny - Mgr. M. Jurčová
4. Rôzne
5. Uznesenie a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predseda komisie Martin Valo privítal prítomných osobitne hosťa Mgr. Martu Jurčovú, riaditeľku
MsKS Mesta Piešťany a otvoril rokovanie komisie.
K bodu 2
Kontrolu plnenia uznesení urobil predseda komisie spolu s tajomníčkou komisie :
uzn. č. 3 – 6, 8/2010 - splnené, materiál bol predložený na rokovanie MsR, a MsZ
- v plnení vypracovávanie zmlúv
uzn. č. 7, 21/2010 – splnené, finančné prostriedky boli poukázané na účet príjemcovi 30. 04.
uzn. č. 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22 a 23/2010 – v plnení, postupne sa vypracovávajú zmluvy
uzn. č. 12, 15 a 19/2010 – splnené, žiadateľom bolo písomné oznámené stanovisko o neposkytnutí
dotácie
uzn. č. 24/2010 – stanovisko komisie.
K bodu 3
Predseda komisie udelil slovo Mgr. Jurčovej, ktorá v stručnosti informovala členov komisie o príprave
podujatia Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny (OLKS). Program 19. ročníka OLKS sa začína 03.06.
vystúpením žiakov Súkromnej ZUŠ v Piešťanoch, Jana Kocianová, Ján Sucháň a Art music orchestra.
V predvečer otvorenia sa uskutočnia MOSTY VIII. – vernisáž výstavy slovenských a poľských
výtvarníkov. Hlavný program 05. 06. je zostavený z rôznych žánrov a uspokojí všetky vekové
kategórie. 06. 06. vystúpi Dívčí saxofónový orchester z Luhačovíc. Súčasťou sú aj rôzne sprievodné
podujatia.
Program OLKS pred Domom umenia pripravila ZUŠ v Piešťanoch, znak na čele sprievodu ponesú
členovia folklórneho súboru z Krakovian, vlajky ponesú skauti. Program na Kúpeľnom ostrove –
požehnanie prameňov je v réžii Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a.s. (SLKP).
Predseda komisie sa opýtal p. riaditeľky ako bude zabezpečená propagácia. Mgr. Jurčová odpovedala,
plagát OLKS je zverejnený na web stránke mesta, MsKS a PIC, vylepený na výlepovových plochách.
Bude uverejnený aj v A.B. Piešťany a Piešťanskom týždni. Príde aj TV Karpaty.
Keďže členovia komisie nemali pripomienky, predseda komisie poďakoval Mgr. Jurčovej za
informáciu o príprave podujatia OLKS.
Členovia komisie sa zaoberali aj návrhom plagátu. Bolo prijaté uznesenie č. 25/2010 a 26/2010.
K bodu 4
- členovia komisie diskutovali o uskutočnených podujatiach : Máj na Sĺňave (29.04. - 02.05.) a Domoss
majáless.
Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) si koncom apríla pripomenul 50 rokov od spustenia
vodného diela Drahovce – Madunice a pri tejto príležitosti organizátori podujatia (Mesto Piešťany,
Dino, SVP,š.p. OZ Piešťany, SLKP, a.s., MsKS, Klub horskej cyklistiky Tlapa Team Piešťany,
ProPolis, n.o. a TJ Bezovec) pripravili pre návštevníkov rôznorodý program v rámci Mája na Sĺňave
(medzinárodné rezbárske sympózium – 6 rezbárov zo Slovenska Poľska na nábreží Váhu vytvorili
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veľké drevenné sochy symbolov nášho mesta – Ľ. Wintera, labutí, páva, veveričky, slnka a Považskej
panny; fotosúťaž, cyklotúry, športové akcie, súťaže pre deti, koncert hudobných skupín, pokus
o Slovenský rekord v najväčšom počte cyklistov ....) Hlavným organizátorom podujatia bol pán Michal
Fiala.
Pri príležitosti 20. výročia pôsobenia spoločnosti Domoss na trhu pripravili zakladatelia spoločnosti
dňa 08.05. Domoss majáless. Počas celého dňa od 13.00 h pripravili maratón hudby, tanca, súťaží
a zábavy.
Členovia komisie konštatovali, že obe akcie boli prínosom pre mesto a prijali uznesenie č. 27/2010.
- PhDr. Krupa pozval na Deň múzeií dňa 22. 05. – celodenná akcia v Balneologickom múzeu
a mestskom parku.
- M. Valo pripomenul VI. ročník festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok Kniha v rozhlase
– rozhlas v knihe od 25. – 28. 05. 2010 na území mesta.
- otvorenie absolventskej výstavy prác žiakov ZUŠ v Piešťanoch od 24. 05. – 02. 06. 2010 v Galérii
Fontána.
K bodu 5
Uzesenia:
Číslo
25/2010

Bod
prg.
3

26/2010

3

27/2010

4

Znenie

Adresát

KKaN berie informáciu o príprave podujatia OLKS na
vedomie.
KKaN odporúča Mestu Piešťany a Mestskému kultúrnemu
stredisku Mesta Piešťany, aby po ukončení tohtoročného
OLKS sa začali prípravy na jubilejný 20. ročník a aby bol
na propagačných materiáloch v budúcnosti uvádzaný ročník
podujatia, logickejšie členenie vecného textu a grafické
sprehľadnenie.
KKaN vyslovuje uznanie organizátorom podujatia Máj na
Sĺňave a Domoss majáless na území mesta pre občanov a
návštevníkov mesta Piešťany.

MsKS MP
Prednostka
MsÚ,
MsKS MP

Predseda komisie poďakoval členom za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

POZN.:
Zapísala : Mária Golubcová, tajomníčka
komisie
V Piešťanoch dňa : 11. 05. 2010

Schválil : Martin Valo, predseda KKaN
Prílohy : prezenčná listina

Rozdeľovník : primátor mesta, zástupca
primátora, prednostka MsÚ, komisia, OP
Co : Mgr. Jurčová

Termín

