
Zápisnica 

z rokovania Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve  v Čadci
konaného dňa 23. januára 2014 o 14.30 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Čadci

Prítomní:                                                                                                                                        
Martin Klimek, Peter Glasnák, Viera Strýčková, Oľga Kostková, Mária Húšťavová, Miroslav 
Ďurica, Peter Bernát, Jozef Mundier, Katarína Šulganová, Vladimír Kráľ, Anna Straková

Neprítomní:                                                                                                                                       
Janka Krkošková, Jozef Prengel, Dana Kudelová – ospravedlnení.

Program:
1/ Otvorenie
2/ Vyhodnotenie cyklu podujatí Kysucké Vianoce v Čadci
3/ Prerokovanie návrhu na poskytnutie dotácií v zmysle platného VZN
4/ 480. výročie založenia mesta Čadca – informácia o pripravovaných podujatiach 
5/ Rôzne
6/ Prehliadka výstavy V. Kompánka v galérii Čadca
7/ Záver

Zápis z priebehu rokovania:

1/ Otvorenie
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie M. Klimek. Následne dal hlasovať 
o predloženom návrhu programu.
Výsledok hlasovania: program bol jednohlasne schválený.

2/ Vyhodnotenie cyklu podujatí Kysucké Vianoce v Čadci
A. Straková: podrobne informovala prítomných o konaných podujatiach, ktorých program sa 
snažili prispôsobiť všetkým vekovým kategóriám a žánrom. Program bol bohatý a pestrý. 
Konkrétne vyzdvihla niektoré podujatia a koncerty (Vianočný benefičný koncert, Novoročný 
koncert, Vianočné trhy a pod.), celkom pripravilo KIC 21 programov. Cyklus sa stretol sa 
s veľkou odozvou u návštevníkov. Poďakovala Mestu Čadca a K. Šulganovej za dobrú 
spoluprácu a ústretovosť pri organizovaní podujatí.

Diskusia:
O. Kostková: Pozitívne zhodnotila programový cyklus a poďakovala mestu aj KIC za 
kvalitnú prípravu podujatí.
P. Bernát: vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí podujatia pripravili.
M. Klimek: poďakoval za všetky pripravené podujatia a ich vysokú úroveň.
M. Ďurica: osobitne vyzdvihol Novoročný koncert a spoluprácu a účasť mladých hudobníkov 
z partnerského mesta Valašského Meziříčí. Koncert s K. Hasprovou bol osobitý, výkon K. 
Hasprovej bol vynikajúci, vystúpenie malo vysokú kvalitu. Ocenil aj spevácky výkon Jozefa 



Gráfa. Taktiež organizačnú a celkovú umeleckú úroveň koncertu, technickú prípravu, scénu 
a dramaturgiu – ako vysoko profesionálnu.
V. Kráľ: vyjadril mestu a oddeleniu poďakovanie aj za prípravu a realizáciu podujatí v rámci 
15. výročia spolupráce s Žywcom v uplynulom roku. Vysoko hodnotil aj koncert KKO 
v Žywci. 

3/ Prerokovanie návrhu na poskytnutie dotácie v zmysle platného VZN 
M. Klimek: informoval prítomných, že prehľad žiadostí o dotácie a návrh oddelenia na rok 
2014 im bol zaslaný spolu s pozvánkou na zasadnutie komisie. Požiadal prítomných členov 
komisie, aby sa vyjadrili k danému návrhu.
K. Šulganová: informovala o tom, že všetky subjekty, ktorým bola v minulom roku schválená 
a zaslaná dotácia od Mesta Čadca, si splnili povinnosť a v predpísanom termíne zúčtovali 
dotáciu. 

Diskusia:
P. Glasnák: predniesol návrh – znížiť Kysuckej knižnici dotáciu o 500 eur. Vyjadril sa kriticky 
na adresu inštitúcie a tiež vyjadril pochybnosti, akým spôsobom bude dotácia použitá.
K. Šulganová: objasnila účel, na aký by mala byť na základe žiadosti dotácia použitá 
a poskytla prítomným originál žiadosti Kysuckej knižnice v Čadci.
M. Húšťavová: navrhla znížiť dotáciu Živene o 100 eur a zároveň zvýšiť dotáciu Spolku 
priateľov Čadce (SPČ) o 100 eur.
V. Kráľ: navrhol členom komisie, aby navštívili knižnicu a hovorili o prehĺbení vzájomnej 
spolupráce. Spomenul aj dobrú spoluprácu čadčianskej knižnice s knižnicou v Žywci.
P. Bernát: v tejto súvislosti navrhol, aby s knižnicou v Žywci nadviazalo spoluprácu KIC 
mesta Čadca.
V. Strýčková: uviedla, že spolupracujú s partnerskými mestami a na rôznych spoločných 
projektoch.
M. Ďurica: navrhol podporiť zmysluplné aktivity knižnice, ktoré sa konajú na pôde mesta 
Čadca.
V. Strýčková: podporila návrh zvýšiť dotáciu Spolku priateľov Čadce o 100 eur.
M. Klimek: dal hlasovať o jednotlivých návrhoch.
Návrh P. Glasnáka na zníženie dotácie Kysuckej knižnice: za: 1, proti: 6, zdržal sa: 1
Návrh M. Húšťavovej na zníženie dotácie Živene o 100 eur a zároveň návrh M. Húšťavovej 
a V. Strýčkovej na zvýšenie dotácie pre SPČ o 100 eur: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
Celkový návrh – ostatné nezmenené návrhy dotácií: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1
Odsúhlasené dotácie sú prílohou č. 1 tejto zápisnice.

4/ 480. výročie založenia mesta Čadca
M. Klimek: požiadal K. Šulganovú, aby informovala prítomných o výročí založenia mesta.
K. Šulganová: informovala prítomných o novoobjavenej listine v archíve v Budapešti, na 
základe ktorej sa posúva rok založenia Čadce na skorší dátum, než tomu bolo doposiaľ. Čadca 



si v tomto roku pripomenie 840. výročie svojho založenia a prvej písomnej zmienky. 
Informovala o pripravovaných podujatiach – slávnostný program a koncert k danému výročiu 
v októbri (11. október), ocenenie osobností v rámci prvej časti programu, návrh na 
zorganizovanie odborného seminára v spolupráci so Štátnym archívom, pobočkou v Čadci, 
stretnutia s osobnosťami pre verejnosť a pod.
M. Klimek: navrhol, aby bol vydaný propagačný materiál k výročiu.
M. Glasnák: navrhol ako propagačný materiál záložku do knihy, kde by bola vyznačená 
časová os vzniku Čadce a ďalších kysuckých obcí.
M. Húšťavová: pripomenula, že v minulosti bola vydaná  mapa s danými informáciami.
M. Ďurica: navrhol osloviť na spoluprácu p. D. Veličku a ďalších historikov a odborníkov, 
ktorí sa zaoberajú touto témou. Navrhol aj pripraviť propag. materiál pre školy a rozdávať ich 
na všetkých mestských podujatiach. Súhlasil s návrhom pripraviť odborný seminár o Čadci, 
za odborného garanta navrhol D. Veličku, vedúceho archívu v Čadci. Navrhol kúpiť digitálnu 
kameru a natočiť film o Čadci. Navrhol vyrobiť pečiatku k výročiu a inštalovať informačné 
panely.
Prítomní navrhli niekoľko osobností, ktoré by mohli byť ako hostia pozvané na stretnutia 
s mládežou a verejnosťou: P. Maráky (bývalý riaditeľ Kysuckého múzea), J. Fujak (hudobný 
vedec a pedagóg), A. Blaha (čestný predseda a zakladateľ KKN), P. Holka, D. Mikolaj, I. 
Hudec (spisovatelia s väzbou na Čadcu a región), O. Zimka, P. Muška, M Cipár (maliari 
s väzbou na región, vystavovali na pôde mesta, P. Prívara (bývalý cyklista, dnes predseda CZ, 
M. Grupáč (básnik, rodák), M. Bátorová (literárna vedkyňa a spisovateľka, rodáčka) a ďalší 
so vzťahom k mestu a regiónu.
K. Šulganová: požiadala prítomných o ďalšie návrhy a nápady, ktoré by podporili dané 
výročie.

5/Rôzne
K. Šulganová: informovala prítomných o návrhu na menovanie p. Mgr. Boženy Kadášovej za 
mestskú kronikárku od r. 2014. Návrh bude predložený Mestskej rade a Mestskému 
zastupiteľstvu na schválenie. K uvedenému návrhu sa členovia komisie vyjadrili súhlasne.           
P. Mgr. Eva Palkovičová požiadala o uvoľnenie z funkcie mestskej kronikárky zo zdravotných 
dôvodov.
P. Glasnák: poukázal na erb mesta na čelnej stene vo veľkej zasadačke a vyslovil požiadavku, 
aby bol erb vyčistený, resp. v prípade potreby obnovený povrchový náter a úprava erbu. 

6/Návšteva galérie
Prítomní členovia komisie navštívili výstavu V. Kompánka v priestoroch výstavnej siene 
Galérie Čadca. Veľmi pozitívne hodnotili organizovanie výstav a prácu s verejnosťou 
a mládežou a vyslovili presvedčenie, že sa bude aj naďalej rozvíjať.
K. Šulganová informovala o ďalších pripravovaných výstavách. Najbližšia výstava bude 
venovaná fašiangovej téme a bude voľne nadväzovať na výstavu V. Kompánka. Svoju tvorbu 



predstaví fotograf a výtvarník Ivan Köhler zo Žiliny. Na máj sa pripravuje výstava z tvorby 
akad. sochára Jozefa Mundiera z Čadce a jeho dcéry Veroniky.

7/Záver
M. Klimek poďakoval prítomným za účasť na komisii.

Zapísala: Katarína Šulganová
Zápisnicu overil:
Predseda komisie: Martin Klimek, v. r.  .....................................................
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((((((((((((((((((((((((((Prehľad(žiados2(o(poskytnu9e(dotácie(z(rozpočtu(mesta(Čadca(na(rok(2014(B(kultúra(((((((((((((((((((((((((((Prehľad(žiados2(o(poskytnu9e(dotácie(z(rozpočtu(mesta(Čadca(na(rok(2014(B(kultúra(((((((((((((((((((((((((((Prehľad(žiados2(o(poskytnu9e(dotácie(z(rozpočtu(mesta(Čadca(na(rok(2014(B(kultúra(((((((((((((((((((((((((((Prehľad(žiados2(o(poskytnu9e(dotácie(z(rozpočtu(mesta(Čadca(na(rok(2014(B(kultúra(

Žiadateľ účel požiadavka návrh((((((((((
komisie

návrh(MR (MZ

Slovenský(zväz(pro9fašis9ckých(
bojovníkov,(OV(Žilina

činnosť(ZO(SZPB(Čadca(na(rok(2014 300(€ 150(€

MO(Živena(Čadca kultúrnoBpoznávacie(zájazdy,(tvorivé(dielne 500(€ 200(€

Spolok(priateľov(Čadce Moja(rodná(Čadca(–(vzdelávacia(súťaž(pre(
žiakov(ZŠ,(svetové(stretnu9e(čadčianskych(
rodákov

2(600(€ 700(€

Kysucký(umelecký(kolek2v,(o.z. tvorba(nových((choreografií( 1(000(€ 400(€

Kysucká(knižnica(v(Čadci S(knihou(za(poznaním(–(cyklus(poduja2 3(550(€ 600(€

Hurricane(Party((J.(Likavčan) (Kubánska(noc(2014 4(000(€ 400(€

Ženy(Kysúc workshopy,(výstavy(v(ČR,(Poľsku 1(000(€ 200(€

Kysucké(kultúrne(stredisko(v(Čadci 47.(ročník(Palárikovej(Rakovej(–(Čadca,
činnosť(Stružielky(

3(000(€ 1(200(€

SZZ(Čadca(B(Milošová okresná(výstav(ovocia(a(zeleniny,(odborné(
prednášky,(práca(s(mládežou(

300(€ 150(€

SPOLU: 16(250(€ 4(000(€


