
 
 
Komisia kultúry a spol. života 
Číslo záznamu: 32516/2020 
Číslo spisu:8/2020-2 
 
 
 

     Z á p i s n i c a 
 
 

zo zasadnutia Komisie kultúry a spoločenského života pri MsZ v Kežmarku, 
               ktoré sa konalo dňa 17.06.2020 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ. 
 

 
Prítomní : 

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

Hostia:   Mgr. Barbora Kaprálová, Oto Vojtičko 
 
Program:  1. Otvorenie  

2. Príprava kultúrnych programov a aktivít na letnú sezónu 2020 
3.Rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby v zmysle VZN č. 3/2016 
4. Rôzne 

  5. Záver 
 

K bodu č. 1  
 

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

 
K bodu č. 2  
 

 Pani Mgr. Barbora Kaprálová prítomných oboznámila s programom na letnú sezónu 
a aktivitami na mesiac júl, august 2020. Vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19  sa 
museli aj podujatia upraviť a prispôsobiť počtu návštevníkov, aby boli dodržané opatrenia 
vlády.  
 
 Program na mesiac júl 2020: 

- Dopoludnie s knihou (o 10.00 h. knižnica) 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29. júl  
- Premietanie (záhrada MsKS) 9. a 23. júl 
- Koncert (záhrada MsKS) 10. júl 
- Divadelná rozprávka (na nádvorí Kežmarského hradu) 12. júl 
- Letné kino na hradnom nádvorí od 13. do 19. júla 
- Koncert Muzikálové melódie (artikulárny kostol) 24. júl 
- Divadelná rozprávka (na nádvorí Kežmarského hradu) 26. júl 
- Letný divadelný festival na hrade 27., 29., 31. júl 



 
Program na mesiac august 2020: 
 

- Bažant kinematograf (námestie) 2. -  5. august 
- Dopoludnie s knihou  (knižnica) 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26. augusta 
- Premietanie  (záhrada MsKS) 6. august 
- Koncert (záhrada MsKS) 7. august 
- DJ EKG (nádvorie hradu) 8. august 
- Literárny večer s Mišom Buzom (knižnica) 14. august 
- Koncert Martausová (artikulárny kostol) 20. august 
- Záznam koncertu námestie 22. august 
- Premietanie (záhrada MsKS) 27. august 
- Koncerty na námestí ZUŠ A. Cigera 
- Športové aktivity CVČ a MŠK 

  
Pani Mgr. Barbora Thomayová prítomných oboznámila s programom podujatia v Múzeu 
Kežmarok počas mesiaca júl a august 2020. 

- Deň s folklórom 11. júla ide o predstavenie remeselníkov, ich výrobkov a rôznych 
remeselných podujatí. 

- Koncert klasickej hudby telesa “La  Nuove Musiche“ 12. júla v obrazárni Múzea Kežmarok 
- Z dielne Múzea v Kežmarku Tajomstvo v kaplnke 25. júl 
- Koncert Katky Koščovej na nádvorí Kežmarského hradu 26. júl 

- Divadelná rozprávka (nádvorie hradu) 9. august 
- Letné kino na hradnom nádvorí od 10. – 16. augusta 
- Divadelná rozprávka (nádvorie hradu) 23. august 

 
K bodu č,3 

 
Predseda komisie informoval členov o zmene rozpočtu Mesta Kežmarok. Ostatné dotácie 

podľa VZN  č. 3/2016 pre kultúrne kluby z uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa  01. 06. 2020 

prijalo uznesenie č. 81/2020, kde  bolo schválených 12 600 ,-€. 

Ing. Vojtech Wagner prečítal a skontroloval žiadosti, ktoré boli podané pre kultúrne kluby. 

 
Rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby v zmysle VZN č. 3/2016 

Hlasovanie členov komisie o tomto návrhu: 

Za: 5     Proti: 0     Zdržal  sa: 0 

Všetci členovia komisie schválili tento návrh: 

1. Klub priateľov Magury    9 000,- € 

2. Goralik OZ       600,- € 

3. exTeatro OZ    1 500,- € 

4. Galéria u anjela       800,- € 

5. Združenie Domov Kežmarok OZ     700,- € 

Spolu:                 12 600,- € 



     

K bodu č. 4 
 
 Pán Oto Vojtičko, riaditeľ  KTV nás informoval o príprave natáčania filmu o folklóre – 
súbore Magurak, kde chcú zachytiť techniku folklóru a. Napriek tomu, že komisia kultúry 
nemá možnosť finančne prispieť , podporuje natáčanie tohto filmu.   
V prípade možnosti komisia kultúry odporúča mestu Kežmarok podporiť tento projekt.  
 Pán Juraj Švedlár nás oslovil, že kvôli epidémií Magura nemohla vystupovať, preto sa niektoré 
termíny v zahraničí  museli zrušiť a iné vystúpenie posunúť. 
 
 

K bodu č. 5 
 

 Na záver zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným a hosťom za účasť  a ukončil 
zasadnutie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Kežmarku, dňa 22. 06. 2020      Ing. Vojtech Wagner 
Zapísala: Helena Ščurková                    predseda komisie 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 


