
Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry a spoločenského života 

v Kežmarku konanej dňa 19. 10. 2021 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                                                                                          

Program : 

1. Otvorenie 

2. Informácie o oddelení kultúry  

3. Zhodnotenie kultúrnych aktivít počas letnej sezóny 

4. Plánované kultúrne aktivity na najbližšie obdobie 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

Zasadnutie Komisie kultúry a spoločenského života pri Mestskom zastupiteľstve 

v Kežmarku otvoril predseda komisie pán Ing. Vojtech Wagner a zároveň všetkých 

prítomných privítal a oboznámil ich s programom zasadnutia. 

za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0 

2. Informácie o oddelení kultúry 

  

Pani Mgr. Barbora Kaprálová nás informovala o obsadení miesta vedúceho Oddelenia 

kultúry, komunikácie a propagácie k termínu od 01. 06. 2021 -  menovaná pani vedúca 

Mgr. Vladimíra Barbuščáková. 

 

3. Zhodnotenie kultúrnych aktivít počas letnej sezóny 

Členovia komisie boli oboznámení zhodnotením kultúrnych aktivít počas letnej 

sezóny. Kultúrny program vzhľadom na pandémiu ochorenia  COVID-19 sa musel  

upraviť a prispôsobiť počtu návštevníkov. Aj napriek situácii aká bola, program počas 

letných mesiacov bol veľmi pestrý a zaujímavý.   

- Otvorenie kúpaliska 

- Koncert Spring 

- Autokino 

- Leto s knihou 

- P. Bič Projekt 

- Adam Ďurica 



- Festival za Euro 

- Tatranský večer Milan Choma 

- Módna prehliadka 

- Nedeľné rozprávkové popoludnie 

- Letné kino na hradnom nádvorí 

- Koncert hrad R. Muller  

- Leto s knihou Hávedník 

- Hýb sa v meste MOBILY 

 

4. Plánované kultúrne aktivity na najbližšie obdobie 

 

- Popoludnie úcty k starším vo folklórnom štýle 

- Smejko a Tanculienka 

- Nedeľné rozprávkové popoludnie 

- Art Pilgrims Duo – koncert v rámci KHJ 

- Ramagu Mengeleho  dievča – divadlo 

- Výstavná sieň mesta Kežmarok – Klub kežmarských výtvarníkov 

 

5. Rôzne 

 

Členovia komisie kultúry boli informovaní ohľadom kultúrneho strediska. V hľadisku 

sú veľmi opotrebované a poškodené sedačky, kde je to potrebné vymeniť. Riešila sa  

problematika dostupnosti a prehľadnosti na stránke mesta Kežmarok – kultúra. Zlepšiť 

prehľadnosť a informovanosť internetovej stránky – kultúra samostatne. Zasielať 

informácie SMS, alebo e-mailom. Komisia sa zaoberala aj históriou hasičstva 

kežmarského okresu je obsiahlou vedecko-populárnou publikáciou venujúcou sa 

histórii hasičov. Celá  monografia obsahuje 566 normostrán a 437 fotografií.  

 

Komisia kultúry odporúča vedeniu mesta Kežmarok : 

- vymeniť  sedačky v kultúrnom stredisku, nakoľko sú v dezolátnom stave 

- zlepšiť prehľadnosť a informovanosť internetovej stránky propagáciu o informácií  

kultúry 

- finančne podporiť Monografiu – História hasičstva Kežmarského okresu na vydanie 

 

za: 6    proti: 0   zdržal sa: 0 

6. Záver 

 

Na záver predseda komisie kultúry Ing. Vojtech Wagner poďakoval všetkým 

prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie. 

 

     V Kežmarku 27.10.2021      Ing. Vojtech Wagner                                                            

      Zapísala: Helena Ščurková     predseda komisie kultúry  



               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


