
 
Komisia kultúry a spol. života 
Číslo záznamu: 36732/2019 
Číslo spisu:3036-2019-7 
 
 
 

     Z á p i s n i c a 
 
 

zo zasadnutia Komisie kultúry a spoločenského života pri MsZ v Kežmarku, 
        ktoré sa konalo dňa 04.12.2019 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti v objekte  

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

Ing.Vojtech Wagner, Mgr. Gabriela Kantorková, MUDr. Jana Víznerová, Juraj 
Švedlár,  Mgr. Barbora Thomayová  

 
Program:  1. Otvorenie 

2. Zhodnotenie kultúrnych aktivít za posledné obdobie 
3. Plánované kultúrne aktivity na najbližšie obdobie 
4. Návrh rozpočtu pre kultúru na rok 2020 
5. Rôzne 

  6. Návrh na uznesenie 
  7. Záver 
 
K bodu č. 1  
 

Zasadanie Komisie kultúry a spoločenského života pri Mestskom zastupiteľstve 
v Kežmarku otvoril predseda Ing. Vojtech Wagner, všetkých prítomných členov privítal 
a oboznámil ich s programom zasadnutia.   

 
K bodu č. 2  
  
 Pani Mgr. Gabriela Kantorková zhodnotila kultúrne aktivity za posledné obdobie 
október a november 2019. Vystúpenie boli  nasledovné: 

- Večer s folklórom 
- XXIV. Medzinárodný hudobný festival MUSICA NOBILIS 
- Večer  Španielskej gastronómie a kultúry 
- Popoludnie úcty k starším 
- Divadlo GUNAGU 
- Výstavy Vladimíra Zentku - Tatranské obrazy, Klub Kežmarských výtvarníkov – 

Jesenný salón 
- Kežmarská hudobná jeseň – Maroš Bango 

Pani Mgr. Barbora Thomayová nás informovala o podujatiach, ktoré boli k Oslavám   
750. výročia udelenia mestských práv, spolu 29 podujatí. Rôzne výstavy. Konala sa 



vedecko-výsumná činnosť, výstavná činnosť. Program bol zaujímavý a veľmi pestrý. 
Konala sa vedecko - výskumná činnosť, výstavná činnosť. Návštevnosť bola k 31. 
10.2019 50 077 návštevníkov.  
  

K bodu č. 3  
 
 Plánované kultúrne aktivity na najbližšie obdobie : 

-  Príchod Mikuláša  
- Vianočné trhy 2019 
- Tajomstvá vianočného krbu 
- Spišské Vianoce 
- XX. Vianočný benefičný koncert 
- Silvester koncert kapely Vetrofka, Ohňostroj 
- Výstava 75 slobodných rokov 
- Vianočné tvorivé dielne spojené s vianočnými prehliadkami hradu 
-  

K bodu č. 4 
 
 Predseda Komisie kultúry informoval členov komisie o Návrhu rozpočtu pre kultúru 
na rok 2020. 
 
K bodu č. 5 
 
 Mgr. Barbora Thomayová prítomných oboznámila s plánom podujatí na rok 2020. 
Plán výstav – výstavná sieň múzea – ul. MUDr. Alexandra č. 11 

- 75 slobodných rokov pod Vysokými Tatrami 
-  Židovský Kežmarok 
- Výstava prác žiakov ZUŠ A. Cígera v Kežmarku 
- 30.výročie Karpatsko-nemeckého spolku na Slovensku 

Múzeum v Kežmarku má mnoho ďalších pripravených podujatí pre návštevníkov. 
 
K bodu č. 6 
  
 Na tomto zasadnutí nebolo prijaté žiadne uznesenie. 
 
K bodu č. 7. 
  
 Na záver zasadnutia predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť, taktiež za 
spoluprácu v komisii kultúry počas celého obdobia 2019.  
 
 
 
V Kežmarku 09.12.2019        Ing. Vojtech Wagner 
Zapísala: Helena Ščurková      predseda komisie kultúry  

   
   

   
   



 
 
        
 
 


