
Komisia kultúry a spol. života 
Číslo záznamu: 23769/2019 
Číslo spisu:3036-2019-2 
 
 
 

     Z á p i s n i c a 
 
 

zo zasadnutia Komisie kultúry a spoločenského života pri MsZ v Kežmarku, 
        ktoré sa konalo dňa 04.04.2019 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti v objekte  

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

Ing.Vojtech Wagner, Mgr. Gabriela Kantorková, Vladimír Krausz, MUDr. Jana 
Víznerová, Juraj Švedlár, Jozef Juhász, Mgr. Barbora Thomayová 
  

   
Hostia:   Mgr. Valéria Černohorská, Mgr. Elisa Joppová, Štefan Kováľ, PaedDr. Andrej 

Janovský, Ľubo Kovalský 
 
Zapisovateľka: Helena Ščurková 
 
Program:  1. Otvorenie 
  2. Návrh na osadenie pilierov pri vstupe do mesta – p. Štefan Kovaľ  

3. Návrh na osadenie pamätnej tabule – PaedDr. Andrej Janovský 
4. Rozdelenie dotácie pre 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 
 
K bodu č. 1  
 

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

 
K bodu č. 2  
  
 Pán Štefan Kovaľ prítomným prezentoval návrh na osadenie pilierov pri vstupe do 
mesta – s erbom mesta s anjelom podľa predlohy zo 16. storočia, kde anjel krídlami obopína 
erb mesta. Význam mesta priblížiť obyvateľom aj turistom: „To sme my, reprezentujeme 
mesto. Osadiť dva vstupy. Jeden vstup do Kežmarku od Huncoviec a druhý od Sp. Belej. 
Výška by bola 420 cm -  materiál umelý kameň, horná časť anjela 216 cm – materiál epoxid. 



 
 
K bodu č. 3  
 

PaedDr. Andrej Janovský podal návrh na osadenie pamätnej tabule pri príležitosti 
 130. výročia narodenia profesorky Matildy Alexandrovej /1889 – 1968/ a zároveň odhalenie 
tabule na ZUŠ Antona Cígera 12, Kežmarok 20. júna 2019. Bola vynikajúca klaviristka a 
profesorka  hudby na kežmarskej hudobnej škole. Bola maďarskej národnosti – žijúcej 
v Kežmarku.  Preto navrhujeme osadenie tabule dvojjazyčne. 

  
K bodu č. 4 
 
 Ing. Vojtech Wagner prečítal a skontroloval žiadosti podané pre kultúrne kluby. 
V rozpočte mesta Kežmarok na rok 2019 je pre uvedené VZN  č. 3/2016 k dispozícií 3 800,- €  
Rozdelenie dotácií: 
 
1. exTeatro OZ      1 200,- € 
2. Gplus, Galéria u anjela OZ        600,- € 
3. Súkromná spojená škola        600,- € 
4. Združenie Domov Kežmarok       600,- € 
Spolu:        3 000,- € 
 
Hlasovanie členov komisie o tomto návrhu: 
 
Za: 7    Proti: 0    Zdržal sa : 0 
 
Komisia kultúry navrhla 800,- € ponechať na druhú výzvu. 
 
K bodu č. 5 
 
 Mgr. Gabriela Kantorková zhodnotila kultúrne aktivity za posledné obdobie. Vyjadrila 
sa pozitívne. Veľký záujem bol na divadelné predstavenie Klimaktérium. Mgr. Barbora 
Thomayová zhodnotila aktivity v Kežmarskom hrade, kde prebiehajú Veľkonočné tvorivé 
dielne , s láskou k prírode a tradíciám. 
 
K bodu č. 6 
  
 Mgr. Barbora Thomayová a Mgr. Gabriela Kantorková nás informovali 
o pripravovaných podujatiach na najbližšie obdobie: 

- Krížová cesta na nádvorí hradu 
- Otvorenie letnej turistickej sezóny 
- Noc literatúry 
- Medzinárodný deň múzeí 
- Ohňová šou 
- Kežmarská hudobná jar – Ensable musica per voi – ZUŠ A. Cigera Kežmarok 
- Psíčkovo – detské predstavenie/J. Záborského Prešov/ Mestské kultúrne stredisko 
- Výstava – S vďakou našim mamám 2.5.-15.5.2019 Barónka 



- Kežmarská hudobná jar – 44.ročník  15.5.2019 ZUŠ A. Cígera 
- Deň matiek 12.5.2019 MsKS Kežmarok 
- Divadelné predstavenie  - Chlieb s maslom 23.5.2019 MsKS Kežmarok 

 
 
K bodu č. 7 
   
 Ing. Vojtech Wagner informoval členov Komisie kultúry o príprave osláv   
750. VÝROČIA UDELENIA MESTSKÝCH PRÁV KEŽMARKU a programe.  

 
 
K bodu č. 8 
 
 Následne členovia komisií diskutovali ohľadom osláv 750. Výročia.  
Návrhov na pamätné tabule pre botanika F.  A. Hazslinszkého/ priekopník mytológie 
odhalenie 21. Júna 2019 o 9.00 hod. 
Obete tragédie pri Přerove 19.6.1945 kde navrhuje Komisia kultúry zmenu v texte, aby 
neboli dospelí, deti a rodiny.  
  
Komisia kultúry podporuje realizáciu vstupných pilieroch  do mesta, taktiež návrhy na osadenie 
pamätných tabuľ: 
- profesorka Matilda - Alexandrováer Matild  
- botanik F.A. Hazslinszky 
- obete tragédie pri Prěrove  
 
9.Záver: 
 
 Na záver zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným a hosťom za účasť . 
 
 
 
podpis         podpis 
Ing. Vojtech Wagner       Helena Ščurková 
predseda komisie       zapisovateľka 
 
 


