
Zápisnica 

z rokovania Komisie kultúry, cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov 

 pri Mestskom zastupiteľstve v Čadci 

konaného 26. februára 2019 o 16.30 hod. v malej zasadačke MsÚ v Čadci. 

Prítomní:                                                                                                                                        
Dana Jašurková (predsedníčka komisie), Slávka Zelníková, Xénia Šurhaňáková, Martin 
Klimek (členovia komisie – poslanci), Peter Glasnák, Viera Strýčková, Vladimír Adámek, 
Martin Turóci, Silvia Petreková, Stanislav Cyprich (členovia), Katarína Šulganová (OŠKMaŠ, 
tajomníčka komise) 

Hostia:                                                                                                                                                
Ľubica Kullová, riaditeľka Domu kultúry v Čadci 

Ospravedlnený:                                                                                                                                   
Pavol Holeštiak (poslanec) 

Program: 
1/ Otvorenie 
2/ Predstavenie členov komisie kultúry, cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov 
3/ Oboznámenie so žiadosťami o poskytnutie dotácií v roku 2019 v zmysle platného VZN 
4/ Zhodnotenie programového cyklu Kysucké Vianoce v Čadci 
5/ Informácia o pripravovaných podujatiach mesta na rok 2019 
6/ Informácia o vyhlásení výzvy na zasielanie nominácií na udelenie ocenení osobnostiam 
Čadce v roku 2019 v zmysle Štatútu mesta 
7/ Rôzne 
8/ Záver 

1/ Otvorenie 

Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka komisie D. Jašurková. Privítala prítomných členov 
komisie. Program navrhla doplniť o voľbu zástupcu predsedu komisie a následne dala 
hlasovať o upravenom návrhu programu. 

Výsledok hlasovania: za 8, proti: 0, zdržal sa: 2. 

D. Jašurková: za svoju zástupkyňu navrhla p. S. Petrekovú. 



P. Glasnák: za zástupcu predsedníčky komisie navrhol M. Klimeka, nakoľko je poslancom,               
na tejto pozícii pracoval v predchádzajúcom období a má skúsenosti. 

M. Klimek: uviedol, že podľa jeho názoru nie je potrebné menovať zástupcu komisie, 
nakoľko komisia nezasadá tak často, aby to bolo nevyhnutné. Navrhol, aby v prípade možnej 
neúčasti predsedníčky komisie na rokovaní, poverila niektorého z poslancov vedením 
komisie. 

D. Jašurková: s týmto návrhom sa stotožnila.Návrh prijali aj ostatní členovia komisie. 

2/ Predstavenie členov komisie kultúry, cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov 

D. Jašurková: predstavila sa a následne vyzvala jednotlivých členov komisie, aby sa tiež 
predstavili. Jednotliví členovia komisie sa predstavili, uviedli kde a na akej pozícii pracujú, aj 
so vzťahom ku kultúrnemu dianiu v meste. 

3/ Oboznámenie so žiadosťami o poskytnutie dotácií v roku 2019 v zmysle platného VZN  
D. Jašurková: informovala prítomných, o zaslaných žiadostiach (prítomným bol predložený 
písomne spracovaný návrh oddelenia ŠKMaŠ) a požiadala prítomných členov komisie, aby sa 
v diskusii vyjadrili k danému návrhu. Celková suma na poskytnutie dotácií na rok 2019 je                   
5 000 eur. 
Diskusia: 
K. Šulganová: podrobnejšie informovala o jednotlivých žiadostiach a žiadateľoch. Objasnila 
členom komisie systém poskytovania dotácií. V priebehu diskusie odpovedal na otázky 
členov komisie.                                                                                                                                          
M. Klimek: namietal dotáciu pre záhradkárov (ZO SZZ Čadca – Bukov I). 
V. Adámek: s dotáciou pre záhradkárov sa nestotožnil, no uviedol, že komisia je len poradný 
orgán a mestská rada, resp. mestské zastupiteľstvo tento návrh môže podporiť. 
P. Glasnák: uviedol, že včelárstvo, na rozvoj, ktorého záhradkári dotáciu žiadajú, treba 
podporiť. 
V. Strýčková: navrhla znížiť dotáciu pre záhradkárov o 100 eur a zvýšiť o 100 eur dotáciu pre 
Spolok priateľov Čadce (SPČ). 
M. Klimek: návrh podporil a podotkol, že je potrebné vždy zvážiť, na aký účel má byť dotácia 
poskytnutá. 
S. Petreková: navrhla vyššou sumou podporiť OZ Stružielka. Vyjadrila postoj, aby 
v budúcnosti bola suma na dotácie vyčlenená v rozpočte mesta vyššia. 



X. Šurhaňáková: návrh podporila, prejavila uznanie za činnosť Stružielky. 
D. Jašurková: keďže ďalšie pozmeňujúce návrhy neboli vznesené, dala o návrhoch hlasovať. 
Hlasovanie za návrh na zníženie dotácie pre ZO SZZ Čadca – Bukov I o 100 eur a zvýšenie 
dotácie pre SPČ o 100 eur: za 10, proti: 0, zdržal sa: 0. 
Hlasovanie za návrh na zníženie dotácie MO Živena o 100 eur a zvýšenie dotácie o 100 eur 
pre Stružielku: za: 10, proti: 0, zdržal sa: 2. 
D. Jašurková dala hlasovať o komplexnom návrhu dotácií (aj so zapracovanou a schválenou 
predchádzajúcou zmenou), nakoľko ďalšie návrhy na zmenu neboli. 
Hlasovanie: za 10., proti 0, zdržal sa 0. 

4/Zhodnotenie programového cyklu Kysucké Vianoce v Čadci 
D. Jašurková: vyjadrila sa s uznaním a poďakovaním k danému cyklu, k jeho organizácii 
a priebehu. 
K. Šulganová: podrobnejšie informovala o jednotlivých podujatiach cyklu a jeho organizácii 
a propagácii. 
Ľ. Kullová: uviedla doplňujúc informácie k podujatiam cyklu a návštevnosti. Návštevnosť na 
podujatiach je vysoká, cyklus má u návštevníkov veľmi dobrý ohlas. 
X. Šurhaňáková: položila otázku, na ktorých podujatiach je malá návštevnosť. 
Ľ. Kullová: takúto skúsenosť nemáme. Organizujú sa podujatia, ktoré sú obľúbené, tradičné, 
zaužívané a o ktoré majú návštevníci záujem. Na podujatia sa robí značná propagácia, čo tiež 
pomáha návštevnosti.  
D. Jašurková: vzniesla požiadavku, aby sa v budúcnosti venovala väčšia pozornosť 
kultúrnemu programu na Mikuláša (Mikuláš v meste), aby bol dôslednejšie pripravený 
program na pódiu pred domom kultúry, jeho scenár, réžia i nacvičenie programu v súčinnosti 
všetkých organizačných zložiek – Dom kultúry, ZUŠ a CVČ. Navrhla, aby realizácii 
programu predchádzala skúška a pracovné stretnutia zainteresovaných. 
V. Strýčková: uviedla, že niekedy je problém aj so získaním súhlasu rodičov účinkujúcich  
detí na pódiu, nakoľko sú vystavené nepriaznivému počasiu. 
X. Šurhaňáková: predniesla požiadavku na oživenie Vianočného trhu remesiel a jeho 
spestrenie vystúpeniami ľudovoumeleckých kolektívov či sólistov. 
Ľ. Kullová: uviedla, že v ich záujme je, aby boli trhy len na námestí (nie v priestoroch domu 
kultúry). Taktiež uviedla, že niektorí remeselníci prijmú pozvanie solventnejších miest. 
M. Klimek: uviedol, že Čadca sa nemôže porovnávať s väčšími a pre remeselníkov 
atraktívnejšími mestami. Kúpyschopnosť obyvateľov je u nás nižšia.  
K. Šulganová: uviedla aj informácie o organizovaní trhov v minulosti (mesto oživilo tradíciu 
a obnovilo konanie trhov na námestí po niekoľkoročnej pauze), snahou mesta a DK je 
pripraviť trhy čo najkvalitnejšie s pestrým sortimentom remeselných výrobkov.  
P. Glasnák, M. Klimek, V. Adámek, V. Strýčková: vyzdvihli úroveň a kvalitu jednotlivých 
podujatí. 

5/ Informácia o pripravovaných podujatiach mesta na rok 2019 
D. Jašurková: prítomným bol predložený pred rokovaním písomný plán podujatí na rok 2019. 
K. Šulganová: Informovala členov komisie o jednotlivých plánovaných podujatiach, 
s dôrazom na významnejšie podujatia a aktivity mesta. Zdôraznila tiež, že ide o vybrané 



podujatia, nakoľko podujatí, ktoré pripravuje mesto, dom kultúry vo svojej garancii 
i v spolupráci s inými partnermi je viac. Pozvala členov komisie na podujatia mesta.  
V. Strýčková: doplnila informácie o niektoré aktivity domu kultúry. 
X. Šurhaňáková: položila otázku, ktoré nové podujatia pribudnú do kalendára v tomto roku.  
K. Šulganová: informovala o aktuálne pripravovaných podujatiach, osobitne o festivale PRO 
MUSICA NOSTRA, ktorý patrí k novým podujatiam mesta, jubilejnom tohtoročnom 
galaprograme FS Kysučan, nových výstavách v Galérii Čadca, medzinárodných podujatiach 
a pod. 

6/ Informácia o vyhlásení výzvy na zasielanie nominácií na udelenie ocenení osobnostiam 
Čadce v roku 2019 v zmysle Štatútu mesta 
D. Jašurková: členom komisie bola poskytnutá písomná výzva na predkladanie žiadostí aj 
informáciou o tom, kto môže byť nominovaný, v akej oblasti a na aké ocenenia. Môžu byť 
udelené tri ocenenia: Čestné občianstvo, Cena mesta Čadca a Cena primátora mesta Čadca. 
K. Šulganová: informovala o podrobnostiach týkajúcich sa danej výzvy. Nominácie môže byť 
predkladané do 30. apríla 2019. Bol vypracovaný a zverejnený aj zoznam ocenených za 
minulé roky. 

7/ Rôzne 
D. Jašurková: vyzvala členov komisie na diskusiu, na prednesenie podnetov, návrhov a pod. 
V. Strýčková: požiadala, aby sa v budúcnosti konalo rokovanie v skoršej hodine. 
D. Jašurková: poznamenala, že jej to pracovné zaradenie veľmi neumožňuje, nakoľko pracuje 
najmä v popoludňajších hodinách. Uviedla, že v niektorých prípadoch sa prispôsobí tejto 
požiadavke, no v ďalších prípadoch bude nevyhnutné, aby sa prispôsobili neskoršiemu 
začiatku rokovania komisie aj jej členovia.  

8/ Záver 
D. Jašurková: poďakovala prítomným za účasť na komisii. 

Zapísala: Katarína Šulganová 

Predsedníčka komisie: Dana Jašurková, v. r.  

    


