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Zápisnica
zo zasadnutia kultúrnej komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny,
seniorov, dotácií a komunitného plánovania konanej dňa 10.8. o 16.00 hod.
na Mestskom úrade Leopoldov

PROGRAM
1. Komplexný prehľad o uskutočnených podujatiach s finančným
vyčíslením – I. polrok 2017
2. Časopis mesta Leopoldov – zvýšenie tlače – cenová ponuka
3. Informácia o spôsobe ako zapojiť mládež do kultúrneho a
spoločenského života v meste
4. Najbližšie plánované podujatia – aktívna pomoc pri realizácií
5. Schválené dotácie na kultúrne a športové podujatia žiadané od VÚC
Trnava – sumárna informácia
6. Rozpočet – čerpanie za oblasť kultúra k 7.8.2017
7. Rôzne
8. Poďakovanie za účasť prítomným členom komisie a hosťom
1. Komplexný prehľad o uskutočnených podujatiach s finančným
vyčíslením – I. polrok 2017
29.4.2017 v sobotu sa konalo stavanie Mája a májová veselica v Pranieri.
O program sa postarali škôlkari z MŠ a školáci zo ZŠ, ktorí pod vedením paní
učiteliek prispeli pekným vystúpením k vytvoreniu tej správnej ,,májovej“
atmosféry. Naši dobrovoľní
hasiči postavili
,,Máj“ , ktorý zdobil
náš park. Akcia pokračovala veselicou v Pranieri. Milú spomienku na vydarené
podujatie ste si mohli pozrieť aj v našej fotogalérii na webovej stránke mesta
spolu s poďakovaním. Pozvánka na akciu bola zverejnená aj na: ,,Leopoldovské
spravodajstvo LS“ v článku: ,,Stavanie Mája a Májová veselica“ (autor p.
Martin Majtán). Celkové finančné náklady na podujatie 149,50 Eur.

Dňa 6.5.2017 v sobotu sa organizoval ,,Pochod do Jalšového“ . Priaznivci
turistiky i tentokrát prijali pozvanie a zúčastnili sa pochodu do Jalšového
v hojnom počte. Na všetkých v cieli čakal účastnícky diplom a občerstvenie na
Námestí sv. Ignáca. Potešilo nás, že dlhoročná tradícia tohto pochodu pretrváva
a má stále svojich fanúšikov. Pochod bol nielen dátumom spojený s ,,Pivným
festivalom“, (6.5. – 7.5.2017), na ktorom sa organizačne i finančne (prenájom
pódia, toaliet, a zapojenie elektriny) podieľalo i naše Mesto v spolupráci
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s Novým Pranierom. Celkové finančné náklady boli: Pivný festival – 1270 Eur
a pochod Jalšové 111 Eur. Fotografie z podujatia ste si mohli pozrieť aj na
webovej stránke mesta. Pozvánka na akciu bola zverejnená aj na:
,,Leopoldovské spravodajstvo LS“ v článku: ,, Pivný festival už tento
víkend“ (autor p. Martin Majtán) rovnako ako i video s pivného festivalu.

Dňa 14.5.2017 v nedeľu Námestie sv. Ignáca patrilo všetkým mamám. Deti
z materskej školy a žiaci zo Základnej školy pod vedením paní učiteliek
pripravili krásny program ku dňu Matiek a svojím vystúpením potešili nielen
svoje mamičky. Podujatie bolo spojené aj s pietnom spomienkou pri pamätníku
Jarolíma Gucmana. Fotografie z podujatia s poďakovaním boli zverejnené na
webovej stránke mesta. Pozvánka na akciu bola uverejnená aj na
,,Leopoldovské spravodajstvo LS“ v upútavke ,,Podujatie ku dňu Matiek
nás čaká už túto nedeľu“) autor p. Martin Majtán. Celkové náklady na
podujatie 652, 32 Eur.

16. 5. 2017 utorok na Mestskom úrade patril dobrej veci. Mesto Leopoldov
v spolupráci s transfúznou stanicou v Trnave organizovalo 4. ročník
,,Leopoldovskej kvapky krvi“. Naše veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí
bez nároku na odmenu dávajú kúsok seba a pomáhajú nezištne tým, ktorí sa
ocitli v bezprostrednom ohrození života, či zdravia. Darovania sa zúčastnilo 27
darcov, čo je oproti minulým ročník pekný nárast. Poďakovanie spolu
s fotografiami bolo zverejnené na webovej stránke mesta. Pozvánka na akciu
bola uverejnená aj na ,,Leopoldovské spravodajstvo LS“ v upútavke
,,Darcovia pozor, leopoldovská kvapka krvi už tento týždeň“ . Celkové
náklady na podujatie: 32,31 Eur.

27.5.2017 sobota bola venovaná deťom. Pri príležitosti ich sviatku bol
v športovom areáli MTK pripravený pestrý program, kde nechýbali zábavné
a športové aktivity, maľovanie na tvár, jazda na koníkoch, cirkus Marion,
možnosť zahrať si tenis, veselé vystúpenie klubu psíčkarov ,,Agility“ z Nitry,
nafukovací hrad, ukážka prác pohotovostného oddielu z Trnavy a prehliadka
hasičských zručností dobrovoľných hasičov. Úspech zožala aj ,,tradičná pena“,
na ktorú naši hasiči nezabudli ani tento rok. Pre každé dieťa bola pripravená
i sladkosť a možnosť opekania v Spolkovej záhrade. . Pozvánka na akciu bola
uverejnená aj na ,,Leopoldovské spravodajstvo LS“ v upútavke ,,Deň detí
v Leopoldove – program podujatia“. (autor p. Martin Majtán) Celkové
náklady na podujatie: 1017,94 Eur.
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Sobota 3. 6. 2017 patrila všetkých, ktorí robia niečo pre svoje zdravie.
Uskutočnil sa 7. ročník Behu mestom Leopoldov. Podľa propozícií pretekári
štartovali v 13 kategóriách. Najväčšie zastúpenie mali tradične nižšie vekové
kategórie chlapcov a dievčat. Moderátorom behu bol p. Pavlík a časomiery sa
zhostili Hrčkovci. Pre víťazov čakali v cieli pekné vecné i finančné odmeny.
V diskusii vyjadrili svoje názory na športové podujatie a nižšiu účasť hlavne
žiakov vo vyšších žiackych kategóriách a domácich účastníkov behu, členovia
komisie aj PhDr. Roland Osvald, ktorý o našom behu písal i vo Fraštackých
novinách v článku: ,, Na behu mestom vyše stovka bežcov...“ Okrem
bežeckého podujatia kladne ocenil doterajšie podujatia, ktoré sa v našom meste
uskutočnili. Pozvánka na akciu bola uverejnená aj na ,,Leopoldovské
spravodajstvo LS“ v upútavke ,, Beh mestom Leopoldov už tento víkend“ .
Poďakovanie všetkým účastníkom spolu s výsledkovou listinou bolo zverejnené
aj na webovej stránke mesta. Celkové náklady na podujatie: 1355,66 Eur.

V sobotu 24.6.2017 sa tešilo pozornosti nové podujatie Svätojánsky pochod.
Prvý ročník mal peknú odozvu. Ožila atmosféra Svätojánskej noci a putovanie
večerným a nočným okolím Leopoldova od Mestského úradu, cez most
Trolasky k Štrkovke, cez záhradkársku osadu až k Železným mostom vytvorilo
pekný romantický večer. Atmosféru Svätojánskeho pochodu dotvorili aj
svietiace náramky a okuliare, ktoré dostal každý účastník pochodu. Plávajúce
kahance zapálené pod Železným mostom a pustené dolu Váhom symbolizovali
prianie, ktoré by sa malo splniť počas Svätojánskej noci. Večer bol zakončený
Svätojánskou vatrou. Milá spomienka na spoločne prežitý romantický večer bola
spracovaná vo videu , ktoré pripravil p. Martin Majtán. Pozvánka na akciu bola
uverejnená aj na ,,Leopoldovské spravodajstvo LS“ v upútavke ,, Cez
víkend nás čaká Svätojánsky pochod“. Celkové náklady na podujatie: 233,47
Eur.
V dňoch 1.7. 2017 (sobota), 2.7. (nedeľa) sa tešilo pozornosti a záujmu ďalšie
nové podujatie ,, Filmové hviezdy pod dekou“ . Pod holým nebom na Námestí
sv. Ignáca sa premietali filmy: romantická komédia ,,Všetko alebo nič“
a dokument ,,Libertou k Čiernemu moru“. Podujatie pokračovalo aj
v termínoch 4.8.2017 (v piatok) komédiou ,,Ako byť single“ , v sobotu 5.8.2017
hororom ,,Nezhasínaj“ a v nedeľu 6.8.2017 sa mala premietať dráma ,,Sully“,
ale z dôvodu nepriaznivého počasia sa tak neudialo.“. Filmové večery sa
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návštevníkom večerného kina pod hviezdami páčili, o čom svedčila nielen hojná
účasť, ale i pohodová atmosféra, ktorá sa na našom námestí vytvorila a ku
kultúrnemu letu určite patrí. Potešujúca je skutočnosť, že akcia oslovila všetky
vekové kategórie. Pozvánka na akciu bola uverejnená aj na ,,Leopoldovské
spravodajstvo LS“ v upútavke ,,V Leopoldove sa chystajú filmové večery,
nenechajte si ujsť tieto filmy“. (autor p. Martin Majtán) . Celkové náklady na
podujatie: cca 1400 Eur.

8.7.2017 v sobotu si prišlo na svoje 50 záujemcov o kúpanie do Veľkého
Medera. Oproti minulému roku sa výlet teší väčšiemu záujmu. Celkové náklady
na podutie: 120 Eur.

Polčas kultúrnych podujatí v roku 2017 uzatvorili ,,Leopoldovské hody“ .
Tento rok pripadli na 28.7. 2017 (piatok) a trvali do 30.7. 2017 (nedeľa). Počas
troch dní sme sa snažili osloviť pestrou kultúrnou paletou, ktorá by zaujala,
obohatila a pomohla navodiť kultúrnu atmosféru. Pokúsila sa o to hudobná
skupina ZENIT, hudobná skupina COVERAGE, dychová hudba Drahovčanka,
ART MUSIC ORCHESTRA, kapela Orions. Novinkou bola výstava starých
fotografií, historických dokumentov a predmetov v školskej jedálni ZŠ. Výstava
bola obohatená o ukážku krásnych prác pána Jozefa Zollera – majstra drotárskej
výroby a prezentáciou víťazného návrhu na nové kino ako i o aranžmá
gladiolov, ktoré pripravila rodina Juríkovcov. Špeciálne poďakovanie patrí
pánovi Milošovi Jančárovi, ktorý sprístupnil svoj rodinný archív s množstvom
fotografií, zaujímavých dokumentov a predmetov. Rovnako si vážime aj aktivitu
občanov, ktorí prispeli svojimi spomienkami a priniesli fotografie. Podľa počtu
a obsahu záznamov v kronike sa výstava tešila priazni a pozornosti nielen
Leopoldovčanov. Osvedčilo sa i celebrovanie slávnostnej sv. omše na Námestí
sv. Ignáca, tak ako minulý rok . Poďakovanie všetkým , ktorých práca bola síce
menej viditeľná, ale potrebná. Všetci prítomní v diskusii vyjadrili názor, že
vychádzajúc z posledných skúseností, by bolo vhodné začať oficiálny hodový
kultúrny program o niečo neskôr cca o 16.00 hod. z dôvodu nízkej účasti
verejnosti na programe, ako i v dôsledku horúceho počasia. Za kladný zhodnotili
i fakt, že hodová výstava starých fotografií, historických predmetov a gladiolov
bola predĺžená ešte o jeden deň. Pozvánka na ,,Leopoldovské hody“ bola
zverejnená aj vo Fraštackých novinách v článku: ,, V posledný júlový víkend
sú tu hody“, kde okrem pozvania na naše tradičné hody bola i rekapitulácia
,,polčasu“ kultúrnych podujatí v Leopoldove. (autor článku PhDr. Roland
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Osvald) Celkové náklady na podujatie: cca 6.169,42 (predbežne) bez poplatku
SOZE a ešte prichádzajúcich faktúr od účinkujúcich súborov a kapiel.

2. Časopis mesta Leopoldov – zvýšenie tlače – cenová ponuka –
nadväznosť na rozpočet
Vzhľadom na skutočnosť, že sa uvažuje o reálnom zvýšení tlače počtu kusov
časopisu Leopoldov ešte do konca roka 2017, bola vyžiadaná cenová ponuka od
VM Print, od pána Moravčíka. V cenovej ponuke je uvedených niekoľko
alternatív počtu zvýšenia tlače a ceny vrátane DPH. Kultúrna komisia sa
jednohlasne priklonila k cenovej ponuke tlačiť 800 ks časopisu pri cene 1127
Eur. (pre upresnenie doteraz sa tlačilo 600 kusov časopisu pri cene 800 Eur).
Rozsah:
Náklad:
Papier:
Farebnosť:
Väzba:
Cena vrátane DPH:

32 strán A5 vrátane obálky
800 ks
obálka - 135 g obojstranne natieraný
vnútro - 80 g bezdrevný ofset
obálka 4+1 CMYK
vnútro 1+1
V1
1 127 € za výrobu čísla

32 strán A5 vrátane obálky
1000 ks
obálka - 135 g obojstranne natieraný
vnútro - 80 g bezdrevný ofset
Farebnosť:
obálka 4+1 CMYK
vnútro 1+1
Väzba:
V1
Cena vrátane DPH: 1 235 € za výrobu čísla
Rozsah:
Náklad:
Papier:

Rozsah:
Náklad:
Papier:
Farebnosť:

32 strán A5 vrátane obálky
1500 ks
obálka - 135 g obojstranne natieraný
vnútro - 80 g bezdrevný ofset
obálka 4+1 CMYK
vnútro 1+1
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Väzba:
Cena vrátane DPH:

V1
1 559 € za výrobu čísla

32 strán A5 vrátane obálky
2000 ks
obálka - 135 g obojstranne natieraný
vnútro - 80 g bezdrevný ofset
Farebnosť:
obálka 4+1 CMYK
vnútro 1+1
Väzba:
V1
Cena vrátane DPH: 1 875 € za výrobu čísla
Rozsah:
Náklad:
Papier:

V uvedených sumách je zahrnutá grafická úprava časopisu vrátane návrhu
obálky, korektúry, predtlačová príprava a tlač.
3. Informácia o spôsobe ako zapojiť mládež do kultúrneho
spoločenského života v meste

a

Návrh p. Martina Majtána akým spôsobom zapojiť mládež do kultúrneho
a spoločenského života v meste a rozvinúť spoluprácu so školou cez zaujímavý
program. Dohodlo sa, že na základe termínu, ktorý si p. Majtán upresní s pani
riaditeľkou ZŠ, môže svojim nápadom osloviť žiakov. Jeho aktivita sa stretla
s ohlasom nielen u prítomných členov komisie, ale i prizvaných hostí.

4. Najbližšie plánované podujatia v mesiacoch august/september –
aktívna pomoc pri realizácií
Začiatok školského roka – nákup knižiek pre prváčikov – upresniť počet detí
Dňa 26.8.2017 – sa uskutoční 11. ročník súťaže vo varení gulášu a vatra
SNP. (pomoc za účelom varenia Mestského gulášu)
9.9. 2017 sa bude konať jubilejný 10. ročník podujatia ,,Vráťme Slovensku
harmoniku“ (pomoc pri výbere vhodnej kapely, ktorá by vystihovala ráz
podujatia, pomoc pri moderovaní, voľba priestoru padla na Námestie sv. Ignáca,
nie v Spolkovej Záhrade – nedôstojné pódium)
16.9. 2017 nadväzujeme na 3. ročník ,,Krumpľových hodov“.
20. 10. 2017 – tradičný lampiónový sprievod
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5. Schválené dotácie na kultúrne a športové podujatia žiadané od VÚC
Trnava – sumárna informácia
Začiatkom roka 2017 sme reagovali na zverejnené výzvy TTSK, ktoré by nám
finančne pomohli podporiť kultúrne a športové podujatia. Reálne nám na
základe žiadostí boli pridelené nasledovné finančné prostriedky:

Výzva č. 1
žiadali sme 1100 Eur na podujatie ,,Vráťme Slovensku Harmoniku. Dostali
sme 400 Eur.
Výzva č. 2
Žiadali sme 1450 Eur na podujatie: ,,Festival hier a zábavy“. Dostali sme
500 Eur
Výzva č. 3
Žiadali sme 900 Eur na podujatia pre pomoc sociálne slabším rodinám. Dostali
sme 900 Eur.
Výzva č. 4
Žiadali sme 1150 Eur na športové podujatie ,,Leo Night right“ . Dostali sme
1150 Eur.
Výzva č. 5
Žiadali sme 900 Eur na športové podujatie ,,Beh mestom Leopoldov“ . Dostali
sme 800 Eur. (nákup časomiery)
Celkové získané finančné prostriedky od TTSK 3.750 Eur. Povinnosť
zúčtovania je k 8.12.2017 na základe podpísaných zmlúv.
6. Rozpočet – čerpanie za oblasť kultúra k 7.8.2017 – priložený prehľad
(len položka 7.3. kultúrne podujatia)
Na rok 2017 za oblasť kultúra bola v rozpočte schválená suma 30.000 Eur.
K poslednému prehľadu k dátumu 7.8.2017 bola na uvedenú čiastku vyčerpaná
suma cca 10.026 Eur. (v sume nie sú ešte započítané všetky faktúry, ktoré sa
týkajú podujatia ,,Hody“ a ,,Premietanie pod hviezdami“, nakoľko ešte do
dátumu zasadnutia kultúrnej komisie neboli vystavené. Takže suma
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prečerpaných nákladov bude vyššia cca 14.000 Eur - 14.500 Eur. (viď.
i priložený prehľad čerpania financií k 7. 8. 2017 – k nahliadnutiu)

7. Rôzne
Pani kronikárka Mgr. Harsanyiová, ktorá bola prizvaná na stretnutie kultúrnej
komisie vyjadrila názor, že by bola rada, keby mohla byť prítomná na každej
komisií, nakoľko tak získa viac informácií a spojitých súvislostí, ktoré môže
uviesť v kronike mesta v závere roka.

8. Poďakovanie za účasť prítomným členom kultúrnej komisie
a pozvaným hosťom.

Zapísala: Ingrid Vidová
Dňa: 10.8.2017

