
 

 

ZÁPISNICA 

Z 1. zasadnutia kultúrno-školskej komisie MsŽ v Spišských Vlachoch 

konanej dňa 26.2.2019 

 
Začiatok : 15:00 

Ukončenie : 16:30 

 

Miesto  : galéria MsÚ Spišské Vlachy 

 

Prítomní : Ing. Svetlana Kočišová – predsedkyňa komisie, poslankyňa MsZ 

   Martin Macejko – tajomník komisie 

   PaedDr. Marcela Satmáryová – členka komisie, poslankyňa MsZ  

   Mgr. Renáta Bašistová – členka komisie 

   Mgr. Janka Korfantová – členka komisie 

   Mgr. Jana Fabryová – členka komisie 

   Mgr. Helena Šofranková – členka komisie 

   Mgr. Mária Suchá – členka komisie 

    

Ostatní : Milan Biroščák – poslanec MsZ  

 

Neprítomní : Ing. Juraj jánošík – člen komisie, poslanec MsZ 

   Mgr. Monika Koperdáková – členka komisie, poslankyňa MsZ  

   Mgr. Ronald Pikla – člen komisie 

   Ing. Michal Dzurila – člen komisie 

    

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Štatút komisií pri MsZ v Spišských Vlachoch 

4. Voľba  podpredsedu  komisie 

5. Pripravované kultúrne akcie v meste a návrh do rozpočtu mesta 

6. Kino Vlašan – výsledky a informácie 

7. Rôzne, diskusia  

8. Záver  

 



K bodu  č. 1 – Otvorenie 

Predseda komisie Ing. Svetlana Kočišová privítala všetkých zúčastnených. Skonštatovala že 

komisia je uznášaniaschopná. 

 

K bodu  č. 2 – Schválenie programu rokovania 

Predsedkyňa komisie prečítala program komisie a dala hlasovať za schválenie programu. 

Hlasovanie:   za:  7  proti:  0  zdržali sa:  0 

 

K bodu  č. 3 – Štatút komisií pri MsZ v Spišských Vlachoch 

Predsedkyňa komisie oboznámila členov komisie so Štatútom komisií pri MsZ v Spišských 

Vlachoch a oboznámila všetkých členov o úlohách kultúrno-školskej komisie. 

Uznesenie komisie : Komisia informácie zobrala na vedomie, k tomuto bodu neprijala žiadne 

uznesenie. 

 

K bodu  č. 4 – Voľba podpredsedu komisie 

Predsedkyňa komisie navrhla za podpredsedu kultúrno- školskej komisie PaedDr. Marcelu 

Satmáryovú.  Predsedkyňa dala o tomto návrhu hlasovať. 

Hlasovanie:   za:  6  proti:  0  zdržali sa:  1 

Uznesenie komisie : Komisia volí za podpredsedu kultúrno – školskej  komisie pri MsZ Spišské 

Vlachy pre volebné obdobie 2018-2022 PaedDr. Marcelu Satmáryovú 

 

K bodu  č. 5 – Pripravované kultúrne akcie v meste a návrh do rozpočtu mesta 

Predsedkyňa komisie odovzdala slovo tajomníkovi komisie Martinovi Macejkovi, ktorý 

informoval prítomných o pripravovaných kultúrnych akciách v meste. Plánovaný zoznam 

podujatí v Spišských Vlachoch na rok 2019 tvorí prílohu tejto zápisnice. Martin Macejko 

informoval že plánovaný zoznam podujatí sa vždy priebežne aktualizuje. 

K jednotlivým pripravovaným akciám sa rozvinula diskusia, kde sa dohadovali jednotlivé 

podrobnosti spolupráce na najbližších podujatiach medzi školami, CVČ a mestom Spišské 

Vlachy. V diskusii vystúpili všetci zúčastnení. 

 K jednotlivým akciám Martin Macejko predstavil aj návrh rozpočtu jednotlivých podujatí, 

ktorý bol predložený vedeniu mesta na prerokovanie, diskusiu a zapracovanie do rozpočtu. 

Celková navrhovaná suma pre pravidelné akcie mesta je 11 350 €.  

K tomuto bodu sa nerozvinula žiadna diskusia. 

Uznesenie komisie : Komisia informácie zobrala na vedomie, k tomuto bodu neprijala žiadne 

uznesenie. 

 

K bodu  č. 6 – Kino Vlašan : výsledky a informácie 

Predsedkyňa komisie odovzdala slovo tajomníkovi komisie Martinovi Macejkovi, ktorý 

informoval prítomných o výsledkoch kina Vlašan za roky 2017 a 2018. 

Za rok 2017:  spolu 9 premietaní 

  Návštevnosť: 777 divákov 

  Tržba: 694 € 

  Poplatky distribučným spoločnostiam za výpožičné titulov: 511,69 € 



Za rok 2018:  spolu 25 premietaní 

  Návštevnosť: 659 divákov 

  Tržba: 1015,5 € 

  Poplatky distribučným spoločnostiam za výpožičné titulov: 1134,67 € 

Naúspešnejšie premietanie z pohľadu návštevnosti:  

6.12.2017 , OZZY (animovaná rozprávka) – Mikulášske premietanie zdarma, 262 divákov. 

 

Martin Macejko informoval prítomných, že kino Vlašan obnovilo prevádzku v roku 2017 na 

základe vypracovania a podania projektu pracovníkmi mestského úradu, kde sme boli 

úspešní a získali sme od Nadácie Slovenskej sporiteľne grant vo výške 5 000 €. 

Spolufinancovanie mestom Spišské Vlachy bolo vo výške 4 459,53 €. 

 

Martin Macejko ďalej informoval prítomných že kino je v prípade potreby k dispozícii aj na 

nekomerčné premietania pre potreby škôl a organizácií.  

Uznesenie komisie : Komisia informácie zobrala na vedomie, k tomuto bodu neprijala žiadne 

uznesenie. 

 

K bodu  č. 7 – Rôzne, diskusia 

Predsedkyňa komisie vyzvala prítomných k diskusii. 

Mgr. Mária Suchá predstavila návrh na úpravu priestorov galérie pre potreby výstav 

výtvarných diel, ktoré sa tam často uskutočňujú. Návrh obsahuje inštaláciu estetických 

ozdobných tabúľ využiteľných ako pre potreby výtvarných výstav na ištaláciu obrazov, tak aj 

samostatne ako skrášlenie priestou. Konkrétnejšie podrobnosti (tvar, počet, upevnenie atď.) 

sa majú dohodnúť spoločne v spolupráci CVČ, mesto Spišské Vlachy, dodávateľ. 

Uznesenie komisie : Komisia informácie zobrala na vedomie, k tomuto bodu neprijala žiadne 

uznesenie. 

 

K bodu  č. 8 – Záver 

Predsedkyňa komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

 

 

 

V Spišských Vlachoch, dňa  29.2.2019 

 

Zapísal       Overil: 

Martin Macejko     Ing. Svetlana Kočišová  

 tajomník KŠ komisie      predseda KŠ komisie 

 

 

 

Príloha :  Prehľad plánovaných podujatí v meste Spišské Vlachy na rok 2019 



 


