
Komisia kultúry a spol. života 
Číslo záznamu: 304892019 
Číslo spisu:3036-2019-6 
 
 
 

     Z á p i s n i c a 
 
 

zo zasadnutia Komisie kultúry a spoločenského života pri MsZ v Kežmarku, 
        ktoré sa konalo dňa 08 10.2019 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, Juraj Švedlár, Mgr. Barbora Thomayová, Vladimír Krausz, PhDr. Andrej 
Zreľak 
  

   
Zapisovateľka: Helena Ščurková 
 
Program:  1. Otvorenie 
  2. Zhodnotenie kultúrnych aktivít za letnú sezónu 

3. Zhodnotenie podujatí k 750. výročiu udelenia mestských práv mestu 
     Kežmarok 

             4. Plánované kultúrne aktivity na najbližšie obdobie 
5. Rozdelenie 2. kola dotácii pre kultúru na rok 2019 
6. Rôzne 

  7. Záver 
 
K bodu 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 spoločenského života pri MsZ v Kežmarku.  

 
K bodu 2.  
 

Mgr. Gabriela Kantorková zhodnotila kultúrne aktivity za posledné obdobie 
vyhodnotila pozitívne, programy boli pestré  a účasť veľmi dobra . 

 Podujatia :  
- Kežmarské kultúrne leto, 
- Symfonické variácie s Lúčnicou,  
- Európske ľudové remeslo  EĽRO -  taktiež venovaná tomu bola výstava v Barónke 
- Bažant kinematograf  
- Rôzne ľudové súbory 



- Hotel Hviezdoslav ružové vína a grilované ryby. 
 Pani Mgr. Barbora Thomayová  informovala prítomných o aktivitách Múzea 

v Kežmarku počas letnej turistickej sezóny. Medzi top podujatia vyhodnotenia ankety 
patrili Krvavé dejiny, ktoré majú, rovnako ako rozprávky na hrade z roka na rok 
stúpajúcu tendenciu. 

- V hradnej kaplnky pod vedením vedúceho súboru p. Mitríka sa uskutočnil koncert 
Zlatý vek gitary. Koncert zaznamenal peknú účasť. 

- Uskutočnil sa na nádvorí hradu 9. ročník Letného kina. Mestské kultúrne stredisko 
každoročne pripravuje pestrú paletu filmových chutí v podobe premietania filmov 
rôzneho zamerania.  

- V priestoroch parku za hradom sa uskutočnili Oslavy SNP. Podujatie pritiahlo opäť 
veľký počet divákov  

- Uskutočnili sa ďalšie tri koncerty. 
- Ukončenie letnej turistickej sezóny na nádvorí Kežmarského hradu. Napriek 

finančným obmedzeniam sa podarilo vyskladať pekný kultúrny program. V rámci 
podujatia sa odprezentovala nová exteriérová panelová výstava a brožúra, ktoré boli 
vydané ako výstup projektu podporeného Fondom na podporu umenia. Brožúry budú 
návštevníkom k dispozícii v dvoch jazykových mutáciách – slovenský a anglický 
bezplatne. 
 
 

K bodu 3. 
 
 Predseda Komisie kultúry zhodnotil podujatie k 750. výročiu udelenia mestských práv 
mestu Kežmarok. V treťom septembrovom týždni vyvrcholili oslavy. Celoročným programom 
osláv sa venovala samostatná dočasná komisia mestského zastupiteľstva, ktorú viedla pani 
Nora Baráthová s členmi Komisie pre prípravu osláv. Program bol veľmi pestrý a zaujímavý. 
Spomenul z programov: 

- Literárny večer venovaný historickým románom Noriky Baráthovej o Kežmarku 
- Týždeň kuchyne národností  
- Pocta Jurajovi Herzovi  -  premietanie dokumentárneho filmu (Petrolejové lampy). 
- Prezentácia knihy Antona Marca 
- Prezentácia národností 
- Koncert skupiny IMT SMILE a iné podujatia. 

 
K bodu 4.  
 
 K plánovaným podujatiam na najbližšie obdobie sa vyjadrila pani Mgr. Kantorková 
a Mgr. Thomayová.  

- V rámci osláv 750. výročia udelenia mestských práv Kežmarku múzeum pripravilo 
výstavu Kežmarok - moje milované mesto 

- Popoludnie úcty k starším 
- Divadlo Gunagu: Herečky 
- Divadlo Morgonrock-– O diviačikovi 
- Od 21. novembra bude vo výstavnej sieni múzea inštalovaná posledná výstava tohto 

roku s názvom 75 slobodných rokov pod Vysokými Tatrami.  
- Tvorivé dielne pre žiakov základných škôl a špeciálna vianočná prehliadka hradu dňa 



13. decembra  
- Vianočný koncert 

 
K bodu 5. 
 
 Na predkladanie žiadosti o ostatné dotácie v zmysle VZN č. 3/2016  bola VÝZVA  
v termíne od 16. 09. 2019 do 30. 09.2019 pre oblasť KULTÚRA na rok 2019. Doručená  bola 
jedna žiadosť Goralik OZ. Ing. Vojtech Wagner skontroloval žiadosť a k dispozícií 800,00 € sa 
hlasovalo o tomto návrhu pre Goralik OZ . 
 
Hlasovanie členov komisie o tomto návrhu: 
 
Za: 7     Proti: 0     Zdržalo sa: 0 
 
Komisia kultúry navrhla 800,00 € pre Goralik OZ. 
 
K bodu 6. 
 
 Pani Mg. Kantorková poďakovala všetkým účinkujúcim, ktorý bez nároku na honorár 
učinkovali v programe osláv venovaných  750. výročiu udelenia mestských práv  mestu 
Kežmarok . 
 Pán Juraj Švedlár vyzdvihol v meste päť folklórnych súborov a navrhol, aby sa 
vyučovala na ZUŠ ľudová hudba o ktorú je veľký záujem.  Komisia kultúry podporila tento 
návrh. 
 
K bodu 7. 
 
 Na záver zasadnutia Komisie kultúry predseda komisie poďakoval prítomným za účasť . 

 
 
  

 
 
 
podpis         podpis 
Ing. Vojtech Wagner       Helena Ščurková 
predseda komisie       zapisovateľka 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


