
Zápisnica  

z rokovania Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve  v Čadci 

konaného dňa 3. marca 2016 o 14.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Čadci. 

Prítomní:                                                                                                                                        
Martin Klimek, Peter Glasnák, Viera Strýčková, Ľudmila Kopačková, Antónia Gráfová, 
Rudolf Gerát, Magdaléna Hacková, Vladimír Adámek, Martin Turóci, Katarína Šulganová, 
Ľubica Kullová, Božena Kadášová                                                                                                               
Ospravedlnený: Jaroslav Velička 

Program: 
1/ Otvorenie 
2/ Informácia o zápise do kroniky mesta za rok 2014 
3/ Vyhodnotenie cyklu Kysucké Vianoce v Čadci 2015 
4/ Správa o činnosti a hospodárení KIC mesta Čadca za rok 2015 
5/ Informácia o pripravovaných podujatiach mesta na rok 2016  
6/ Rôzne 
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/ Informácia o zápise do kroniky mesta za rok 2014 
p. Kadášová – kronikárka mesta: informovala  o obsahu zápisu do kroniky mesta, uviedla 
hlavné témy a spôsob, akým pristupovala k zápisu: podrobnejšie sú spracované podujatia 
a aktivity mesta, s dôrazom na výročie založenia Čadce a jej prvej písomnej zmienky. 
p. Hacková: myslí si, že nie je potrebné robiť príliš podrobné zápisy o všetkých subjektoch 
pôsobiacich v meste, treba sa zamerať najmä na mestské subjekty a tie, ktoré spolupracujú 
s mestom. 
p. Gerát: zaujímal sa, či sú nejaké predpisy na vedenie kroník z Ministerstva kultúry a ako sú 
archivované fotografie, či sa jednotlivé podujatia dokumentujú. Navrhol digitalizáciu starších 
fotografií. 
p. Turóci: ponúkol svoju spoluprácu v tomto smere.  



p. Šulganová: informovala prítomných o niektorých zásadách zápisov do mestských kroník 
a poskytla ďalšie informácie o dokumentovaní podujatí mestom. 

3/ Vyhodnotenie cyklu Kysucké Vianoce v Čadci 2015 
p. Šulganová: poskytla základné informácie o priebehu cyklu a jeho význame a poďakovala 
za spoluprácu a realizáciu podujatí riaditeľke a pracovníkom Kultúrneho a informačného 
centra mesta Čadca. 
p. Strýčková: doplnila informácie a uviedla podiel našich súborov a interpretov na 
jednotlivých podujatiach. 
p. Gerát: poďakoval všetkým organizátorom a ocenil dramaturgiu, kvalitu i rôznorodosť 
podujatí, ktoré boli realizované  počas celého obdobia. Zdôraznil, že o našich podujatiach sa 
vie aj v Bratislave a sú vysoko hodnotené.  
p. Klimek: taktiež vyjadril poďakovanie a obdiv všetkým, ktorí sa na príprave podujatí 
podieľali. Prítomní ho v tomto názore podporili. 

4/ Správa o činnosti a hospodárení KIC mesta Čadca za rok 2015 
p. Kullová: stručne informovala o obsahu i formách činnosti KIC za uvedené obdobie, 
o kvantite i kvalite podujatí, o práci umeleckých súborov, spolupráci s neziskovými 
organizáciami, poskytla prehľad návštevnosti i výsledky hospodárenia za daný rok. 
Prítomným poskytla komplexnejšiu správu aj v písomnej podobe. 
p. Klimek: poďakoval riaditeľke a pracovníkom KIC v mene členov komisie za ich prácu. 

5/Informácia o pripravovaných podujatiach mesta na rok 2016 
P. Šulganová: Informovala o všetkých významných pripravovaných podujatiach na rok 2016, 
ktoré sa konajú pod garanciou mesta a domu kultúry, ako aj v spolupráci s ďalšími subjektmi, 
osobitne o príprave programu Bartolomejských hodových slávností, medzinárodnom 
filmovom festivale Etnofilm a plánovanom programe pri príležitosti 20. výročia spolupráce 
medzi mestami Čadca a Toruň. Ich príprave bude venovaná mimoriadna pozornosť. Taktiež 
informovala o pripravovaných podujatiach v Galérii Čadca. Zároveň pozvala všetkých členov 
komisie na jednotlivé podujatia. Prítomní mali k dispozícii aj podrobný prehľad podujatí 
v písomnej podobe. 

Diskusia:  
p. Adámek: požiadal o informáciu ohľadom festivalu Revival Night.  
p. Strýčková: informovala prítomných o pripravovaných podujatiach a pozvala prítomných na 
podujatia KIC. 
p. Kopačková: informovala  o činnosti speváckej skupiny Slnečnice 
p. Gerát: ocenil, že počas Bartolomejského jarmoku sú na Matičnom námestí prezentovaní len 
remeselníci, je dôležité ich osobitne prezentovať.  
p. Gráfová: informovala o hodovom jarmoku na Kýčerke. 



6/Rôzne:  
p. Šulganová: informovala prítomných o schválených dotáciách na rok 2016. 
p. Gerát: predniesol návrh týkajúci sa Palárikovho domu – mal by slúžiť ako spolkový dom. 

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

Zapísala: Katarína Šulganová 

Predseda komisie: Martin Klimek, v. r.


