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 Zápisnica 

zo zasadnutia kultúrnej komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny, 

seniorov, dotácií a komunitného plánovania konanej dňa 7.11. o 16.00 hod. 

     na Mestskom úrade Leopoldov 

 

    PROGRAM 

1. Komplexný prehľad o uskutočnených podujatiach s finančným 

vyčíslením od 08/2017  do 10/2017 

2. Časopis mesta Leopoldov  

3. Mládež a kultúrny a spoločenský život v meste  

4. Najbližšie plánované podujatia  

5. Rozpočet – podklady na rok 2018  

6. Rôzne 

7. Poďakovanie za účasť prítomným členom komisie   

 

1. Komplexný prehľad o uskutočnených podujatiach s finančným 

vyčíslením – 08/ 2017 do 10/2017 

Dňa 26.8.2017 (v sobotu) sa konal 11. ročník súťaže vo varení guláša 

v Spolkovej záhrade. Podujatie je tradične spojené s pripomenutím si výročia 

SNP (vatra SNP) a nechýba ani hod leopoldovskou mrežou. V tomto ročníku 

prijalo pozvanie 9 súťažiacich družstiev. Susedia z Piešťanskej Klasici, 

Skipperi, Závlahári, Siví jastrabi, Nohejbalisti, Nový Pranier, Spolková 

Záhrada, Sto plus. O hudobnú atmosféru sa postarala skupina COVERAGE.  

Všetkým, ktorí sa podieľali na varení mestského guláša a od skorých ranných 

hodín všetko pripravovali patrí naše ĎAKUJEM: 

(Zuzana Luhová, Lídia Ďurišová, Dalimíra Štitáková, Oľga Zennerová, Marián 

Zenner, Johanka Beníková, Zdenka Karabová, Mária Krausová, Pavel Zlámala, 

Mária Gažíková,  Marta Kožíková, Martin Majtán, Matej Jančár)  

Celkové náklady na podujatie: 1.793,52 Eur. (o podujatí informoval aj pán Juraj 

Hladký v časopise ,,Leopoldov 5/2017“ v článku :,, Guláše, mreže aj klince, 

opäť sme sa zabávali“, ktorý podujatie aj moderoval. 

 

Dňa 10.9.2017 (v nedeľu) sa uskutočnil jubilejný 10. ročník podujatia 

,,Vráťme Slovensku harmoniku“ . Na námestí sv. Ignáca prezentovalo svoje 

umenie 17 hudobníkov.  Víťazmi boli pre náš všetci, ktorí svojou hrou vniesli 
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radosť na námestie. Našej porote, ktorú tvorili  primátorka Mgr. Terézia 

Kavuliaková a Mgr. Emília Harsanyiová sa najviac páčili:  Katka a dedko 

Kubačákovi.  Ľudová hudba Bystrina a  Rudolf Holienčin. Príjemnú hudobnú 

nedeľu nám svojím vystúpením urobili i : Katka a dedko Kubačákovci, Igor 

Čekan, Myjavské Heligónky, Štefan Jeriga, Dušan Košnár, Milan Žák, Ľubomír 

Škarítka, Vladimír Klepáč, Ján Šerry, Aloiz Konečný, Anton Antala, Štefanka 

Antalová, Rudolf Holienčin, Ľudová hudba Bystrina, Hana Kazimírová, Adrián 

Šuška, Viktória Šušková, Miroslav Ondráček, Karel Hájek, Bohuslav Strouhal, 

Krupica a Vladimír Řepka, Kvetoslav Pospíšil, Sloboda, Anna Celleryová, 

Danielko Ondria, Alfonz a Mária Vachanoví.  

 

Každopádne záverečný koncert v podaní akordeónového virtuóuza Michala 

Červienku bol dôtojným ukončením nedeľného harmonikového popoludnia. 

Za video z podujatia ďakujeme Martinovi Majtánovi.  

Môžete si ho pozrieť na :         https://youtu.be/AH_viZ9Zwlk 

 

O našom jubilejnom desiatom ročníku informovali: v časopise Leopoldov č. 

5/2017 v článku ,,Opäť u nás koncertoval aj virtuóz Michal Červienka“ p. 

Martin Jurčo (ktorý pripravil aj reláciu v rádií Regina),  Tlačová agentúra SR, 

(editorka Monika Voleková) a pozvánku na naše podujatie odvysielalo aj rádio 

Aktual Bratislava a Leopoldovské spravodajstvo.   Celkové finančné náklady na 

podujatie dosiahli sumu:  1.578,10 Eur. 

 

Dňa 30.9.2017 ( v sobotu) sa konal 3. ročník podujatia ,,Krumpľové hody“ . 

Pre nepriazeň počasia bola akcia dva razy termínovo presúvaná. Nakoniec 

počasie prialo a na Námestí sv. Ignáca sa podávali zemiakové dobroty: halušky, 

šúľance i placky. Nechýbali tvorivé dielne, kde si nielen deti mohli vyskúšať 

svoju zručnosť a invenciu. Potešujúca je i skutočnosť, že do súťaží o najlepšie 

zemiakové jedlo prinesené z domu, či hod zemiakom, alebo súťaže o najdlhšiu 

zemiakovú šupku sa zapojili obyvatelia nášho mesta v rôznych vekových 

kategóriách. Špeciálne poďakovanie patrí našim kuchárkam zo ZŠ p. Ďurákovej, 

p. Sersenovej a p. Mikulovej, ktoré už od skorého rána pripravovali poctivé 

bryndzové halušky, zemiakové pľacky a šúľance , pomocníkom ,,kotlinárom“ p. 

Piovarčimu  a p. Šablickému, pomocníčkam ,,šúľačkám“, p. Gažíkovej, p. 

Kožíkovej, p. Kamenárovej, p. Krausovej, p. Karabovej, p. Beníkovej 

i náhodným dobrovoľníkom, ktorí priložili pomocnú ruku, p. Bachňákovi a p. 

Matušákovej. Nesmieme zabudnúť ani na tvorivé asistentky, ktoré pomáhali 

vyrábať nápadité zemiakové figúrky p. Luhovej a p. Halásovej , zapisovateľom 

súťaží, žiakom zo ZŠ a našej porote, ktorá chutnala zemiakové dobroty 

a vybrala tie najlepšie :  p. Valkovej, p. Prochyrovej a p. Majtánovi.  Podujatie 

https://youtu.be/AH_viZ9Zwlk
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hudobne sprevádzala skupina ,,Shakers band“ z Topoľčian. O vydarenom 

podujatí písal v časopise Leopoldov č. 5/2017 p. Juraj Hladký v článku 

,,Krumpoldovské hody 2017, zemiakové dobroty i súťaže“  . Celkové 

finančné náklady na podujatie: 1.514,04 Eur. 

 

Dňa 7.10.2017 (v sobotu) sa uskutočnilo v spolupráci s OZ Skarabeus športové 

podujatie ,,Leopoldovská night ride“. Druhý ročník tohto podujatia bol 

z pôvodného termínu 22.9.2017 presunutý z dôvodu neprajnosti počasia. Na 

svoje si mohli prísť všetci, ktorí majú radi športové súťaže a pohyb. Súťažiaci 

mohli zažiť neopakovateľnú hromadnú večernú jazdu na akomkoľvek 

nemotorovom dopravnom prostriedku (korčule, kolobežka, bicykel, skatebord), 

mohli si vyskúšať svojho súťaživého ducha v športových disciplínach, zacvičiť 

si na trampolínach, zatancovať zumbu. Vyvrcholením programu podujatia bola 

ohňová show. Nechýbalo ani malé občerstvenie a hudba. Potešilo nás, že 

účastníkmi podujatia boli rôzne vekové kategórie. O priebehu a atmosfére 

podujatia písal v časopise Leopoldov č. 5/2017 p. Juraj Hladký v článku : 

,,Jesenné šantenie v parku detí i dospelých“. Celkové náklady na podujatie: 

1.231,07 Eur.  

 

V jesenných podujatiach nemohol chýbať ani ,,Lampiónový sprievod“, ktorý sa 

uskutočnil v spolupráci Mesta a MŠ Leopoldov. V piatok, 20.10.2017 začal 

sprievod od MŠ cez mestský park a končil v Spolkovej záhrade. Na účastníkov 

sprievodu čakali čarodejnice s cukríkmi, veselá farebná hudba a čaj. Súčasťou 

podujatia bola súťaž o ,,najkrajšiu a najzaujímavejšiu tekvicu“. Moderátorom 

programu bol p. Juraj Hladký. Na víťazov čakali pekné ceny. Celkové náklady 

na podujatie:  276,25 Eur. 

 

Mesiac október uzatváral výlet do Smoleníc na Smolenické strašidlá. 

Podujatie sa už tretím rokom teší záujmu našich obyvateľov. I tento rok nebol 

iný. 50 účastníkov strávilo nedeľu na zámku. Stali sa divákmi i priamymi 

účinkujúcimi strašidelného príbehu s detektívnou zápletkou, ktorú pripravilo OZ 

Karpatoš. Celkové náklady na podujatie:  136 Eur. 
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2. Časopis mesta Leopoldov 

Na predchádzajúcej kultúrnej komisii sa uvažovalo o zvýšení tlače počtu kusov 

časopisu Leopoldov a vybrala sa cenová ponuka tlačiť 800 ks časopisu pri cene 

1127 Eur. Časopis sa už distribuuje za týchto podmienok. Je roznášaný do 

predajní mesta Leopoldov, dáva sa organizáciám , MŠ, ZŠ bezplatne. Vzhľadom 

ku skutočnosti, že sa za časopis už neplatí,  nezostáva na predajniach a občania 

si ho ešte v prvé dni po roznesení , rozoberú.  

 

3. Informácia o spôsobe ako zapojiť mládež do kultúrneho a 

spoločenského života v meste  

Návrh p. Martina Majtána akým spôsobom zapojiť mládež do kultúrneho 

a spoločenského života v meste a rozvinúť spoluprácu so školou cez zaujímavý 

program bol vypočutý na predchádzajúcej komisii. Dohodlo sa, že na základe 

termínu, ktorý si p. Majtán upresní s pani riaditeľkou ZŠ, môže svojim nápadom 

osloviť žiakov.  K stretnutiu s pani riaditeľkou došlo začiatkom septembra. 

Výsledkom stretnutia bolo, že ak bude v škole zasadať školský parlament, pani 

riaditeľka dá vedieť, a p. Majtán bude môcť svoj zámer prezentovať cez 

zástupcu školského parlamentu. Termín, kedy bude školský parlament zasadať 

nebol doteraz upresnený. O tom, ako sa dá mládež zapojiť do spolupráce 

a spoločenského života v meste porozprával p. Majtán do časopisu v čísle 

5/2017 v článku ,, Leopoldovčania získali Medzinárodnú cenu vojvodu 

z Edinburghu“. Článok  napísal p. Juraj Hladký. 

 

4. Najbližšie plánované podujatia v mesiacoch november, december  

V mesiaci november nás čaká:  

14.11.2017 (utorok) - ,,Leopoldovská kvapka krvi“ v spolupráci s transfúznou 

stanicou v Trnave 

18.11.2017 (sobota) - ,, Poznávací výlet do Viedne“  

V mesiaci december   nás čaká:  

3.12. 2017 (nedeľa) -  ,,Mikuláš“ 

9.12.2017 (sobota)  - ,, Vianočné trhy“ 
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5. Plánovaný rozpočet za oblasť kultúra 

Bol pripravený podklad k rozpočtu na rok 2018 za oblasť kultúra.  

6. Rôzne 

Informácia o milom podujatí s názvom ,, O piatich prstoch“, ktoré 

zrealizovala Mgr. Soňa Selnekovičová a Bc. Lucia Máliková,  a ktoré 

vzniklo z podnetu mladých rodičov. O podujatí bližšie informácie 

v časopise Leopoldov č.5/2017  v článku p. Zuzany Švecovej - ,,Rodinné 

popoludnie v tráve“      

Poďakovanie p. Filipovi Zlámalovi za aktívnu pomoc pri technických 

záležitostiach v súvislosti s nákupom časomiery.  

Poďakovanie p. Hladkému za moderovanie podujatí: ,,Súťaž vo varení 

guláša“, Vráťme Slovensku harmoniku“ a ,,Lampiónový sprievod“. 

Poďakovanie p. Zuzane Luhovej za aktívnu účasť a pomoc pri 

podujatiach ,,Súťaž vo varení guláša“  a  ,,Krumpľové hody“ 

Poďakovanie p. Pavlovi Zlámalovi za pomoc na podujatí ,, Súťaž vo 

varení guláša“ . 

7. Poďakovanie za účasť prítomným členom kultúrnej komisie  

 

Zapísala: Ingrid Vidová 

       Dňa: 7.11.2017  

 

 

 


