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Dátum konania :16.02.2010

Prítomní: Bieliková Elena Mgr., Blažičková Štefánia, Čellárová Magdaléna, Duffek Kornel, Galová
Margita Ing., Golubcová Mária, Krupa Vladimír PhDr., Obertová Jana Mgr., Valo Martin
Neprítomní:
Ospravedlnený: Blaho Ján Ing.
Hostia: Murín Alexander Ing, mestský kronikár
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie návrhov záznamov na obsah zápisu do kroniky mesta Piešťany za 2. polrok 2009 - Ing.
Murín
4. Prerokovanie návrhov na udelenie Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry v
meste Piešťany za rok 2009
5. Rôzne
6. Uznesenie a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predseda komisie Martin Valo privítal prítomných, osobitne hosťa a otvoril rokovanie komisie.
K bodu 2
Kontrolu plnenia uznesení urobil predseda komisie :
Uzn. č. 40/2009 – stanovisko komisie
Uzn. č. 41/2009 – stanovisko komisie
Uzn. č. 42/2009 – stanovisko komisie
Uzn. č. 43/2009 – stanovisko komisie
Uzn. č. 44/2009 – stanovisko 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 2009 chronologicky, podľa predpísaných 13.
oblastí. Pripomienky členov komisie si mestský kronikár ihneď zaznamenal. Ing. Murín priniesol na
zasadnutie komisie kroniku za rok 2008, ktorú si členovia prezreli. Zároveň informoval komisiu
o prepise kroník elektronickou formou v počte cca 5 000 strán na mestskom úrade, ktoré robia dve
praktikantky zabezpečené kanceláriou primátora. Členovia komisie vylovili spokojnosť s prácou Ing.
Murína. Predseda komisie poďakoval Ing. Murínovi za prezentáciu návrhov záznamov . Komisia
prijala uzn. č. 1/2010.
K bodu 4
Na základe zverejnenej výzvy na predkladanie návrhov na udelenie Ceny primátora mesta Piešťany za
aktivity v oblasti kultúry v meste Piešťany za rok 2009 prišli v stanovenom termíne (31. 01.) písomné
návrhy, doplnené o návrh komisie (MOSTY).
V kategótii kultúrna osobnosť roka pre :
p. Eva Krause – výtvarníčka, životné jubileum
p. Alojz Majerník – výtvarník, predseda Výtvarného klubu pri MsKS Mesta Piešťany
p. Ing. Viktor Nižňanský, PhD – spoluzakladateľ International jazz Piešťany
p. Mgr. Zora Petrášová – za realizáciu výstavy MOSTY
p. Mgr. Drahomíra Moretová – celoživotná činnosť
p. Tomáš Gajlík – hudobník, spoluzakladateľ jazz. kurzov, manažér projektu International jazz
Piešťany, dramaturg
p. Karol Závodný – jazzový trubkár a spevák
p. Daniela Miháliková – obnovenie tradície piešťanského infanteristického vozíka
Spolu 8 návrhov.
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V kategórii kultúrny počin roka pre :
Autorov knihy Piešťany v zrkadle historických pohľadníc – Alexandra Urminského a Vladimíra Krupu,
Prezentáciu kúpeľného Sandor vozíka – Hotelu Sandor Pavillon (4 návrhy),
Kolektívu pracovníkov Balneologického múzea v Piešťanoch – za činnosť v oblasti muzeálnej,
kultúrnej (prednášky, výstavy, arbitráže), výtvarnej, akrchitektúry, literatúry, historických osobností,
archeológie, ornitológie a pod.
Podujatie MOSTY – medzinárodná výtvarná výstava, v roku 2009 sa uskutočnil VII. ročník,
Festival Doda Šošoku.
Spolu 8 návrhov.
Predseda komise prečítal členom komisie štatút ceny a menovite držiteľov cien od roku 1991 – 2008,
pričom od r. 1995 sa udeľujú ceny za kultúrny počin a osobnosť. V širokej diskusii sa členovia komisie
zhodli na kandidátoch na udelenie predmetnej ceny za rok 2009 a prijali uzn. č. 2/2010.
K bodu 5
- Ing. Galová informovala o príprave 6. ročníka rozhlasového festivalu Zázračný oriešok.
Slávnostné otvorenie sa uskutoční v Kursalóne dňa 25. 05. za účasti významných hostí
a potrvá do 28. 05. 2010. Akcie budú prebiehať v PIC, Ms knižnici, Magnólii, Art jazz
gallery, v školách a na pešej zóne. Na festivale bude udelených 26 cien.
V letných mesiacoch sa začne s rekonštrukciou objektu knižnice, na ktorú získali finančné
prostriedky z grantu na podporu kultúrnych inštitúcií a mesta. Finančné prostriedky vo výške
cca 460 tis. € budú čerpané na zateplenie budovy, výmenu okien, rekoštrukciu strechy,
kotolne , výťahu...
V mesiaci któbri si knižnica pripomenie 85. výročie vzniku a pri tejto príležitosti o. i.
pripravujú pracovný workshop na ktorý si podali projekt.
K bodu 6
Uznesenia:
Číslo
1/2010

Bod
prg.
3

2/2010

4

Adresát

Znenie
KKaN berie na vedomie návrhy záznamov na obsah zápisu
do kroniky mesta Piešťany za polrok 2009 s
pripomienkami, ktoré si Ing. Murín ihned´ zaznamenal a
odporúča materiál predložiť na posúdenie a schválenie MsR
v súlade so Štatútom mestského kronikára. Komisia
vyjadrila spokojnosť s prácou mestského kronikára.
KKaN odporúča primátorovi mesta v zmysle štatútu
predmetnej ceny udeliť Cenu primátora mesta Piešťany za
aktivity v oblasti kultúry v meste Piešťany za rok 2009 v
kategórii kultúrna osobnosť pre p. Drahomíru Moretovú a
v kategórii kultúrny počin roka pre kolektív pracovníkov
Balneologického múzea v Piešťanoch.

MsR

Primátor
mesta

Predseda komisie poďakoval členom za účasť a zasadnutie komisie ukončil.
POZN.:
Zapísala : Mária Golubcová, tajomníčka
komisie
V Piešťanoch dňa : 16. 02. 2010

Rozdeľovník : primátor mesta, zástupca
primátora, prednostka MsÚ, komisia, OP
Ing. Murín

Schválil : Martin Valo, predseda Komisie kultúrnej a názvoslovnej

Termín
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