
Komisia kultúry a spol. života 
Číslo záznamu: 1888/2019 
Číslo spisu:3036-2019-1 
 
 
 

     Z á p i s n i c a 
 
 

zo zasadnutia Komisie kultúry a spoločenského života pri MsZ v Kežmarku, 
        ktoré sa konalo dňa 04.02.2019 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti v objekte  

Dr. Alexandra 30, Kežmarok – 2. Poschodie. 
 
 
Prítomní : 
 

Ing.Vojtech Wagner, Mgr. Gabriela Kantorková,  Mgr. Milan Choma, Vladimír 
Krausz, MUDr. Jana Víznerová, Juraj Švedlár 
  

Ospravedlnení: Mgr. Elisa Joppová, Mgr. Barbora Thomayová, PhDr. Andrej Zreľak, Jozef 
  Juhasz.  
   
Hostia:  Ing. Štefan Kuric, Mgr. Valéria Černohorská 
 
Zapisovateľka: Helena Ščurková 
 
Program:  1. Otvorenie 
  2. Predstavenie členov komisie 

3. Ochrana historicky vzácnych hrobov v meste – Ing. Štefan Kuric 
4. Informácie o rozpočte na kultúru na rok 2019  
5. Zhodnotenie kultúrnych aktivít za posledné obdobie 
6. Plánované kultúrne aktivity na najbližšie obdobie 
7. Podujatia k 750. Výročiu udelenia mestských práv 
8. Rôzne 

  9. Záver 
 
1.Otvorenie: 
 

Zasadnutie Komisie kultúry a spoločenského života pri Mestskom zastupiteľstve 
v Kežmarku otvoril predseda komisie Ing. Vojtech Wagner a zároveň privítal členov a  hostí.  

 
2. Predstavenie: 
  
 Predseda Komisie kultúry predstavil nových členov. 
 
3. Ochrana historicky vzácnych hrobov: 
 
 Ing. Štefan Kuric oboznámil prítomných o dôležitých témach nasledovne: 



Kežmarský historický cintorín -  ochrana a stála údržba pamiatkových objektov. 
- Záverečná správa pracovnej skupiny o činnosti zameranej na evidenciu stavu 

historický vzácnych hrobov k aprílu 2018 pre MsÚ v Kežmarku. 
- Doplnenie prevádzkového poriadku pohrebísk v meste Kežmarok. 
- Odhad nákladov na opravu, stručný opis opravy pamiatkového objektu. 

Všetky témy boli veľmi dobré spracované a zaujímavé. Predseda Komisie kultúry poďakoval 
Ing. Štefanovi Kuricovi za jeho prácu. 
Komisia kultúry dala návrh, aby si základné  a stredné školy prevzali patronát nad niektorým 
z hrobov historických osobností Kežmarku na historickom cintoríne, ktorý  je národnou 
kultúrnou pamiatkou. Malo  by ísť v prvom rade o také hrobové miesto, ktoré nie je 
v starostlivosti dedičov a nemá nájomcov. Bolo by vhodné, ale nie nevyhnutné, aby 
pochovaná osobnosť mala istý vzťah k škole, alebo k miestam v blízkosti určitej školy. 
 
4.Informácie o rozpočte na kultúru : 
 
 Mgr. Gabriela Kantorková oboznámila prítomných o rozpočte na kultúru pre rok 
2019. Rozpis transferov: 
 Literárny Kežmarok, Vianoce a Silvester, EĽRO, IKP, Amfiteáter, Mestská knižnica, Kino, 
Výstavná sieň, MsKS, Kežmarské noviny spolu 640 000,00 €. 
 
5. Zhodnotenie kultúrnych aktivít za posledné obdobie: 
 

Mgr. Gabriela Kantorková zhodnotila kultúrne aktivity za posledné obdobie. Boli 
veľmi pestré a zaujímavé programy. Vysoká návštevnosť. Pozitívne ohlasy. 

 
6. Plánované kultúrne aktivity na najbližšie obdobie: 
 
V mesiaci február: 
 
 -  Vansovej Lomnička (Únia žien Slovenska) 
 -  1. Kežmarský ples 09. 02. 2019 
 -  Divadelné predstavenie – Meno 25. 02. 2019 
 -  Divadelné predstavenie – Besame Mucho Radošínske divadlo 09. 04. 2019 
-   Nedeľné popoludnie s rozprávkou – Klauniáda 24. 02. 2019 
 
V mesiaci marec: 
 
-  Deň učiteľov 
-  Divadelné predstavenie – Klimaktérium 20. 03. 2019 
-  Nedeľné popoludnie s rozprávkou 31. 03. 2019 
 
V mesiaci apríl: 
 
-  Divadelné predstavenie – Besame Mucho Radošínske divadlo 09. 04. 2019 
-  Kežmarská hudobná jar 44. Ročník 25. 04. 2019 
-  Nedeľné popoludnie s rozprávkou 28. 04. 2019 
 



 
V mesiaci máj: 
 
-  Deň matiek 12. 05. 2019 
-  Kežmarská hudobná jar (L.Faučovič – klavír a Milan Paľa husle) 15. 05. 2019 
-  Divadelné  popoludnie s rozprávkou 26. 05. 2019 
 
7. Podujatia k 750. Výročiu udelenia mestských práv: 
 
 Ing. Vojtech Wagner informoval členov Komisie kultúry o príprave osláv   
750. VÝROČIA UDELENIA MESTSKÝCH PRÁV KEŽMARKU. Oboznámil prítomných 
o navrhovanom programe a zároveň poprosil o doplnení do návrhu. 

 
 
8.Rôzne: 
 
 Následne členovia komisií diskutovali ohľadom osláv 750. Výročia, pani Mgr. 
Kantorková sa vyjadrila o potrebe financií na vymaľovanie veľkej sály v MsKS  a výmene 
stoličiek. Informovala o ukončení rekonštrukcií administratívnej budovy. 
 Členovia komisie sa dohodli, že zasadnutie Komisie kultúry budú v stredu o 15.00 hod. 
   
  
9.Záver: 
 
 Na záver zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným a hosťom za účasť . 
 
 
 
podpis         podpis 
Ing. Vojtech Wagner       Helena Ščurková 
predseda komisie       zapisovateľka 
 
 


