ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie kultúry Mesta Myjava, uskutočneného
16. mája 2018 o 16,00 hod. v Kultúrnom dome Samka Dudíka Myjava.
Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Program : 1. Otvorenie
2. Správa o činnosti n. o.
3. Informácie o predložených projektoch
4. Posúdenie a schvaľovanie zmien v kalendári podujatí
5. Správa o činnosti oddelenia kultúry, súborov a iných subjektov z oblasti kultúry
zriaďovaných a podporovaných mestom
6. Vyhodnotenie grantového programu KK, posúdenie žiadosti a pridelenie
financií
7. Rôzne a diskusia
8. Záver
I. OTVORENIE
Zasadnutie Komisie kultúry Mesta Myjava otvorila a viedla predsedníčka Mgr. Viera
Feriancová. Po privítaní prítomných a schválení programu zasadnutia sa prešlo
k prerokovaniu druhého bodu.
II. SPRÁVA O ČINNOSTI NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE ZA ROK 2017
Predsedníčka kultúrnej komisie dodala k predloženému materiálu, že sa jedná
o polyfunkčne zameraný gazdovský dom, je tu celoročná činnosť a nedá sa porovnávať
s inými. Správa prešla nezávislým auditom a bola schválená mestským zastupiteľstvom.
Členovia komisie k Správe o činnosti neziskovej organizácie za rok 2017 Rozvoj cestovného
ruchu myjavských kopaníc nemali žiadne otázky ani pripomienky.
III. INFORMÁCIE O PREDLOŽENÝCH PROJEKTOCH V OBLASTI
KULTÚRY
Na začiatku roku sa schvaľujú zámery projektov.
Mesto Myjava podalo päť projektov.
1. Myjava 2018 – 59. MFF
Projekt podaný cez Fond na podporu umenia a Trenčiansky samosprávny kraj
Obidva projekty boli schválené celkovou sumou 83 300,- Eur.
2. Doplnenie knižnice novými knihami – podaný cez Fond na podporu umenia
Schválené 1500,- Eur.
3. Výmena interiérového vybavenia mestskej knižnice v Myjave III. – projekt podaný
cez Fond na podporu umenia
Schválené 5000,- Eur.
4. Spoločné začiatky – 100. výročie vzniku ČSR – projekt podaný cez Participatívno –
komunitný rozpočet TSK Trenčín a Ministerstvo financií SR – dotácie.
Cez TSK – neschválený, MF SR – v procese posudzovania.
5. FS Kopaničiar – podaný cez Fond na podporu umenia.
Schválená podpora 6.000,- Eur.

Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o. podalo štyri projekty.
1. Poďakovanie za úrodu –Dožinky v Turej Lúke
Projekt podaný cez Fond na podporu umenia a TSK
Schválená dotácia 6.000,- Eur.
2. Varenie slivkového lekváru- podaný cez Ministerstvo financií SR a Nadáciu Poštovej
banky
MF SR – v procese posudzovania a Poštová banka – neschválila.
3. Vianoce na Myjavsku- podaný cez Ministerstvo financií SR a COOP Jednota
MF SR v procese posudzovania a COOP Jednota nepodporila.
4. Krása ukrytá v kroji- podaný cez Participatívno – komunitný rozpočet TSK Trenčín
Požadovaná dotácia neschválená.
Komisia kultúry berie na vedomie.
IV. POSÚDENIE A SCHVAĽOVANIE ZMIEN V KALENDÁRI PODUJATÍ
V. Jurenková predložila členom komisie kultúry na posúdenie a schválenie zmien v Pláne
kultúrnych podujatí na rok 2018.
Dopĺňa sa podujatie : 7.7. 2018 československý muzikál KUBO
11.- 25.9.2018 výstava akad. maliara E. Sedláka
6.10. 2018 divadelné predstavenie Klamstvo
24.11. 2018 krst CD FS Kopaničiar
Doplnený dátum : 20.7. 2018 – Šláger na kopaniciach
15.9. 2018 - ELÁN
Komisia kultúry schválila zmeny v Pláne kultúrnych podujatí na rok 2018.
V. SPRÁVA O ČINNOSTI ODDELENIA KULTÚRY, SÚBOROV A INÝCH
SUBJEKOV Z OBLASTI KULTÚRY ZRIAĎOVANÝCH
A PODPOROVANÝCH MESTOM
V. Jurenková prezentovala prehľad činnosti oddelenia kultúry za rok 2017. Pri ďalšom
predkladaní treba doplniť predslov, náklady, zisk, zhrnutie, zhodnotenie roku, čo sa potrebuje,
postrehy, vízie.
I. Vaňová predložila Správu o činnosti súborov. Chýbala správa folklórnej skupiny Kýčer
z Turej Lúky, ktorá nebola predložená. V správach súborov chýbajú informácie o účasti v
súťažiach, dosiahnuté výsledky za sledované obdobie, nová tvorba, rozbor činnosti,
porovnávanie sa s inými súbormi, vízie a potreby. KK navrhuje, aby pri ďalšom predkladaní
boli tieto informácie doplnené. FSk Kýčer treba vyzvať, aby správu dodatočne predložil.
Kultúrna komisia správu o činnosti berie na vedomie.
VI. VYHODNOTENIE GRANTOVÉHO PROGRAMU KULTÚRNEJ KOMISIE,
POSUDENIE ŽIADOSTI A PRIDELENIE FINANCIÍ
V roku 2018 sa môžu celkovo podporiť fyzické osoby sumou 2 500 €.
Termín podania žiadostí bol do 30.4. 2018. Do tohto dátumu boli podané dve žiadosti.
Komisia kultúry má 8 mandátov.
Prítomných 7 členov sa postupne oboznámilo so žiadosťami, ktoré žiadajú
z rozpočtu Mesta Myjava finančnú dotáciu.

1. Kniha „ Chlapec z kopaníc “
Žiadateľ: J. Hargaš
Význam: Publikácia „Chlapec z kopaníc“ približuje život na myjavských kopaniciach
z pohľadu chlapca v rozpätí 6 rokov jeho života. Je určená hlavne pre mladého čitateľa a autor
si zvolil formu rozprávania osobných zážitkov. Kniha je ilustrovaná 68 ilustráciami autora
a taktiež autorovými básňami. Má 104 strán.
Požadovaná čiastka ako dotácia : 300 Eur. Členovia odsúhlasili podporiť celkovú
požadovanú čiastku. Nakoľko je žiadateľ zároveň členom KK (poslanec MsZ), nebol
prítomný na hlasovaní.
Hlasovanie: Za......................6 členov
Zdržal sa............1 člen J. Hargaš
Proti...................0
Kultúrna komisia sa rozhodla podporiť žiadosť 300,- Eur.
2. Kniha „ (Ne) Lásky Milana Rastislava Śtefánika“
Žiadateľ : B. Ušiaková
Význam : 100. výročie vzniku 1. ČSR v súvislosti so Štefánikom ako osobnosti
politického diania na Myjave a jeho myjavská spätosť cez neho a jeho príbuzných.
Každá časť skúma jeho životné osudy v súvislosti s osobami, s ktorými sa stretával. Prvú
kapitolu venuje rodine, predkom i potomkom, druhá rozoberá jeho pracovný život, v tretej
podrobne skúma jeho súkromie: ženy, priateľky, mecenášky, štvrtá vyjadruje jeho posolstvo
cez ľudí, ktorí po jeho smrti prispeli k šíreniu jeho dobrého mena.
Kniha má 224 strán.
Požadovaná čiastka ako dotácia : 1 000,- Eur.
Nakoľko ide o autorkinu prvotinu a publikácia má byť venovaná významnej osobnosti sa
Kultúrna komisia rozhodla vyžiadať si od autorky ukážku textov, ktoré sú pripravené do tlače,
hlavne 3. kapitolu – Ženy jeho života. Ďalej komisia požaduje predložiť pramene a použitú
literatúru.
Na základe tejto žiadosti sa Kultúrna komisia rozhodla, že do propozícii o poskytnutí
príspevku z rozpočtu Mesta Myjava sa musí pridať nasledovné podmienky podpory:
- pri posudzovaní kníh priložiť k žiadosti ukážku textu minimálne 1 kapitoly, ukážka
ilustrácií, pramene a použitú literatúru,
- pri posudzovaní programu ukážka scenára,
- pri CD nosičoch – ukážka nahrávky.
Po schválení finančnej dotácie od mesta Myjava sa musí uviesť logo Mesta Myjava, a text :
„Za finančnej podpory Mesta Myjava.“
Ďalej pre Mesto treba odovzdať povinné výtlačky na reprezentačné účely a to 1% z počtu
vydaných titulov. Všetko, čo sa podporí treba archivovať.
V. RôZNE A DISKUSIA
V rôznom členovia komisie debatovali o pripravovaných podujatiach.
Mgr. J. Mišiaková – škoda, že nevedeli o výzve na žiadosť o poskytnutie finančného
príspevku. Boli by požiadali na Adventné koncerty. Uvažujú vyberať symbolické vstupné..

VI. ZÁVER
Mgr. Viera Feriancová poďakovala prítomným členom i pozvanej Ing. Vaňovej za účasť
a ukončila zasadnutie Komisie kultúry.

V Myjave 24.5.2018

Mgr. Viera Feriancová
Predsedníčka Komisie kultúry

Zapísala : Vladimíra Jurenková
Tajomníčka Komisie kultúry

