Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry konanej dňa 03.07.2019 v zasadacej
miestnosti Mestského úradu v Dubnici nad Váhom
Prítomní:
Predseda: Bc. Viera Muntágová, DiS. art.
Podpredseda: Mgr. Andrea Blajsková
Člen: JUDr. Andrea Bučencová
Člen: Ing. Lea Škandíková
Člen: Marcela Kubisová
Člen: Lenka Gawronová
Člen : Mgr. Daniela Nehézová

ROKOVANIE
Zasadnutie Komisie kultúry bolo zvolané Pozvánkou zo dňa 30.06.2019, ktorá bola
všetkým členom doručená e-mailom dňa 30.06.2019, t. j. 3 dni pred zasadnutím v súlade
s Rokovacím poriadkom komisií MsZ v Dubnici nad Váhom.
Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka Komisie kultúry Bc. Viera Muntágová, DiS. art.
privítala všetkých prítomných členov. Zároveň privítala aj pozvaných predsedov senior klubov
pôsobiacich v meste.
Predsedníčka Komisie kultúry skonštatovala, že je prítomných 7 členov zo 7, a teda
komisia je v súlade s Rokovacím poriadkom komisií MsZ v Dubnici nad Váhom spôsobilá
rokovať.
Zástupca primátora Ing. Tomáš Truchlý ospravedlnil svoju neúčasť, z dôvodu plnenia
neodkladných pracovných povinností.
Predsedníčka Komisie kultúry určila JUDr. Andreu Bučencovú za zapisovateľku
z dnešného zasadnutia komisie.
Predsedníčka komisie predložila návrh programu zasadnutia Komisie kultúry v zmysle
Pozvánky a zároveň dala hlasovať o takto predloženom návrhu.
NÁVRH P R O G R A M U:
Zahájenie
Zhodnotenie kultúrnych podujatí v meste
Návrhy pre kultúrne aktivity senior klubov
Návrh na umiestnenie busty J.B.Magina
Diskusia
Záver
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Hlasovanie č. 1 – schválenie dnešného Programu:
Za hlasovalo : 7
Proti : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Konštatuje sa, že členovia schválili dnešný program zasadnutia Komisie kultúry. Nikto
nemal návrh na doplnenie alebo zmenu programu.
2.

Zhodnotenie kultúrnych podujatí v meste

Komisia kultúry pozitívne zhodnotila doterajšie kultúrne akcie v meste, ktoré boli
organizované jednak samotným oddelením kultúry mesta, ako aj inými organizáciami
pôsobiacimi v meste. Komisia sa zhodla, že by bolo dobre vyhotoviť nejaký podrobný prehľad
všetkých akcií, ktoré sa v meste počas roka konajú, a to z dôvodu, aby napríklad do budúcna
mohli jednotlivé organizácie pomôcť mestu a mesto im pri spoluorganizovaní, čím by sa mohla
každá takáto spoločná akcia viac spropagovať. A taktiež by nedochádzalo ku kríženiu sa
termínov podobných akcií. Takáto spolupráca by bola výborná aj pre komunitu v meste.
Komisia kultúry osobitne vyzdvihla akciu Babylon, ktorá sa konala z väčšej časti v parku J. B.
Magina. S poukazom na to, že išlo o prvý ročník tejto akcie, aj podľa názoru širokej verejnosti
(spätnej väzby na sociálnych sieťach) išlo o mimoriadne vydarenú akciu. Zároveň teda aj týmto
vyjadruje komisia veľké poďakovanie všetkým organizátorom a účastníkom tejto akcie.
3. Návrhy pre kultúrne aktivity senior klubov
Predsedníčka komisie predložila zástupcom klubov návrhy pre kultúrne aktivity senior
klubov zo strany komisie a vyzvala ich na predloženie ich podnetov, myšlienok a nápadov.
Zástupcovia senior klubov oboznámili komisiu so svojou činnosťou a aktivitami vo svojich
kluboch. Prejavili záujem o zabezpečenia kurzu prvej pomoci, s ktorého organizáciou mali
problémy. Taktiež by chceli, aby napr. počas októbra (mesiac úcty k starším) chodili k nim
vystupovať nejaké deti napr. súbory, ZUŠ, SZUŠ. V minulosti sa pokúšali o vystúpenie detí
z materských škôl, avšak neúspešne. Taktiež by mali záujem o zorganizovanie seniorských
športových hier mesta Dubnica nad Váhom, na území mesta. Ide o to, aby sa všetky kluby
dôchodcov takto zjednotili a spolupracovali. Tiež mali záujem o kurz na počítačoch, ktorý bol
v minulosti úspešný.
Komisia kultúry a predsedovia senior klubov sa zhodli, že by mali záujem na spolupráci
rôznych akcií v meste, samozrejme s ohľadom na vek a zdravotný stav členov senior klubov.
Taktiež by radi spolupracovali, vykonávali aktivity aj s deťmi a mládežou v meste, priblížili by
im rôzne už zabudnuté činnosti (pletenie, háčkovanie..) a naopak deti by seniorom pomohli
s prácou na počítači.
Komisia navrhla stretnutie s predsedami klubov v októbri, nakoľko členské schôdze majú
až v septembri a predsedovia senior klubov chcú svojich členov o dnešnom rokovaní
oboznámiť.
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4. Návrh na umiestnenie busty J.B. Magina
Predsedníčka komisie privítala zástupcov MO Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom.
Pán Antalík predstavil Ing. Rybárovú, Ing. Sýkoru a predstavil záujem a návrh na
zhotovenie busty J. B. Magina v Dubnici nad Váhom. Okrem iného uviedol, že už kultúrna
komisia mesta im v roku 2006 schválila a odobrila návrh na vyhotovenie a osadenie busty.
Taktiež tento návrh predložil aj v marci 2019 na MsZ Dubnica nad Váhom, kde podľa jeho
názoru aj pán primátor Wolf túto myšlienku podporil a dal záležitosť na starosti zástupcovi
primátora Ing. Truchlemu.
Zástupcovia MO Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom vzali na vedomie nesúhlas
pamiatkarov s umiestnením busty v parku J. B. Magina. Preto sa rozprávali už s riaditeľkou
Dubnického múzea, ktorej sa nápad tiež páčil a ponúkla im miesto naľavo pred hlavnou
vstupnou bránou do parku.
Členka komisie Ing. Škandíková položila otázky zástupcom MO Matice slovenskej
v Dubnici nad Váhom, a to:
1. Či je naozaj účelné z hľadiska edukatívneho dať spraviť bustu teraz, či busta bude mať
výpovednú hodnotu pre mládež a povedomie ľudí o J. B. Maginovi? Či nie je vhodné
pouvažovať na inou formou vzdelávania a podávania informácii pre súčasnú
generáciu.
2. Či vedia reálny rozpočet, koľko bude stáť busta?
Pán Antalík uviedol, že určite áno, že toto je ten najvhodnejší spôsob a už aj komisia kultúry
v roku 2006 na čele s pani Bočincovou tento nápad schválila.
Uviedol, že zhotovenie busty má tento rozpočet, ktorý si oni pripravili:
Busta 3.000,-- Eur, podstavec a zlaté nápisy 2.000,-- Eur, nejaké peniaze chodník, kvety
a zvyšok cca 1.300,-- Eur na pohostenie. Pohostenie je záležitosť mesta, tak by mesto malo
zabezpečiť toto pohostenie.
Ing. Rybárová uviedla, že v oblasti histórie aj okolo osoby J. B. Magina deti vzdelávali, mali
aj na to brožúry, a to v roku 2006 a v roku 2010.
Pani Ing. Škandíková sa opýtala, koľko majú ku dnešnému dňu zástupcovia Matice reálne
vyzbieraných peňazí a v akom štádiu je teda projekt.
Pani Ing. Rybárová uviedla, že to nie je podstatné, koľko to bude stáť, že kvôli tomuto tu
nie sú. Nakoľko financie vôbec nemajú kultúrnu komisiu zaujímať, na to je finančná komisia.
Pán Antalík uviedol, že nejakých 1.500,-- Eur majú doposiaľ. Majú vyhotovený náčrt busty
(tento predložil komisii k nahliadnutiu) a musia dať už aj zhotoviteľovi zálohu 1.500,-- Eur za
tento náčrt a vyhotovenie busty.
Členka komisie JUDr. Bučencová zástupcom uviedla, že sa jej zdá, že príliš „tlačia“ na
mesto na okamžité vyhotovenie a umiestnenie busty, a to s poukazom na to, že o túto sa
snažia od roku 2006 a ako sami uviedli, už vtedy mali na ňu súhlas. Preto sa spýtala, z akého
dôvodu doposiaľ busta nebola vyhotovená a umiestnená, nakoľko aj pani Ing. Rybárová bola
dlhšie obdobie poslankyňa mesta, a teda v tejto veci mohla mať samozrejme väčšie
kompetencie.
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Ing. Rybárová uviedla, že všetci primátori p. Červinka, p. Štefanec aj p. Gašparík
s bustou súhlasili, dokonca p. Gašparík im aj nejaké peniaze dal. A už by sa aj busta išla robiť,
ale prišli voľby v novembri 2018 a p. Gašparík už nevyhral, takže už bustu môže vybaviť
a povoliť iba p. Wolf, ktorému sa busta tiež páči. Na záver podotkla, že oni ako zástupcovia
Matice slovenskej tentokrát už určite „nepovolia“ v tejto veci a na zhotovení busty budú určite
trvať, aby táto bola budúci rok cca max. na jar 2020 slávnostne odhalená.
P. Antalík uviedol, že peniaze najmä od sponzorov je náročné získať, nakoľko nemali
ani bankový účet založený na tento projekt, ale teraz ho už majú. A aj mu viacerí prisľúbili
nejaké peniaze. Naposledy mu nejaký sponzor dal napríklad iba 20,-- Eur, ale oni sú vďační
aj za takýto príspevok.
Na otázku členov komisie koľko na projekt prispeje samotná Matica slovenská, keďže
viac menej ide o jej projekt, ktorý predkladajú jej zástupcovia, p. Antalík neuviedol nič, len sa
nad touto otázkou pousmial, čím členovia komisie nadobudli dojem, že príspevok samotnej
Matice bude minimálny, resp. možno žiadny.
Členovia komisie navrhli zástupcom, aby situáciu „nehrotili“ a „netlačili“ na jej okamžité
osadenie do pol roka, nakoľko podľa toho čo predložili nejde o lacný projekt, takže je potrebné
tento riadne pripraviť, zohľadniť všetky skutočnosti. Je potrebné naozaj zvážiť, či práve busta
prinesie očakávaný prínos v smere informovania širokej verejnosti o osobnosti J.B. Magina,
a teda či by nebolo možné toto urobiť iným a vhodnejším spôsobom. Taktiež členovia komisie
pripomenuli, že J. B. Maginovi je už v meste venovaná pozornosť, nakoľko pamätné tabule
informujúce o jeho pôsobení v našom meste sú na Katolíckom dome i v kostole a tiež je po
ňom pomenovaný samotný park.
Predsedníčka komisie navrhla zástupcom stretnutie aj s pani riaditeľkou Dubnického
múzea niekedy v mesiaci september.
Pán Antalík uviedol, že súhlasí a do tejto doby nachystá podrobný rozpočet na bustu.
Po tejto dohode zástupcovia MO Matice slovenskej opustili zasadaciu miestnosť.
Členovia komisie viedli diskusiu. Výhrady mali členovia jednak v spôsobe informácií
pre generácie (formou busty), vhodnejšie by boli nejaké informačné tabule, prednášky
a podobne, a to najmä s poukazom, že pamätné tabule v meste sú. Samozrejme vyjadrili
pochopenie, že pre staršiu generáciu je najvhodnejšou formou busta. Ak by už mala byť
osadená v budúcnosti busta, navrhovali na jej umiestnenie QR kódu s ohľadom na rýchlejšiu
dostupnosť informácií aj pre mladšiu generáciu. Taktiež sa členom komisie samotný projekt
(hlavne v oblasti financovania) nezdal dobre pripravený. Predložený rozpočet sa komisii zdal
absolútne nereálny a podiel mesta na tomto projekte neprimeraný. Mesto by sa finančne na
tomto projekte malo zatiaľ iba podľa predloženého rozpočtu podieľať sumou 4.300,-- Eur.
Uvedené sponzorské vo výške 2.500,-- Eur doposiaľ nielenže reálne zástupcovia nemajú, ale
aj získanie takejto sumy do budúcna (vzhľadom na doposiaľ od roku 2006 trvajúcu situáciu)
nemožné. Príspevok z Ministerstva kultúry, VUC a Matice slovenskej – spoločne v sume 800,- Eur je momentálne taktiež nereálny, nie je vôbec isté, že takúto sumu sa podarí získať.
K predloženému projektu chýbali reálne cenové ponuky, a to napríklad aj od troch rôznych
dodávateľov, či už na výrobu podstavca alebo zhotovenie písma. Z dostupných zdrojov je
komisii známe, že aj samotné zabezpečenie podkladu, miesta pre bustu, jej následné
udržiavacie práce, prípadná výsadba je určite cenovo vyššia ako zástupcami predložený
rozpočet vo výške 1.300,-- Eur (a to aj so zabezpečením pohostenia pre pozvaných hostí na
odhalenie busty).
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Po vzájomnej rozsiahlej diskusii členovia komisie navrhli odporučiť MsZ Dubnica nad
Váhom schválenie vybudovania busty na území pred parkom JBM, po súhlase finančnej
komisie, avšak s pripomienkou pre finančnú komisiu ohľadom rozpočtu projektu. Je potrebné
predložiť riadny rozpočet, cenové ponuky na vyhotovenie jednotlivých častí busty (minimálne
3), následného udržiavania busty, zabezpečenia financovania aj z iných zdrojov, resp.
preukázanie tohto financovania.
Hlasovanie č. 2 – umiestnenie busty na území mesta:
Za hlasovalo : 7
Proti : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Konštatuje sa, že členovia schválili umiestnenie busty J. B. Magina na území mesta
Dubnica nad Váhom.
5. Diskusia
Diskusia bola vykonaná v rámci jednotlivých bodov programu.
6. Záver
Po vyčerpaní bodov programu predsedníčka komisie poďakovala všetkým prítomným
členom za účasť.

Zapísala :
JUDr. Andrea Bučencová

........................................

Overila :
Ing. Lea Škandíková

............................................
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