
Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 27. 06. 2019 so 

začiatkom o 16.00 hod. a ukončením o 18.30 hod. 

 

Prítomní: Mgr. P. Karmažínová,  Bc. A. Dúbravec, PhDr. Z. Macurová, V. Gašparíková, Ing. M. 

Fačkovcová, Mgr. T. Karmažín,  

Osprevedlnení: Mgr. arch. R. Petrovič, J. Valábek, Mgr. M. Némethová 

Hostia: Ing. T. Krajčovič, Bc. Ľ. Veselický, Mgr. F. Čavojský, M. Diková 

 

Program zasadnutia komisie:  

 

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov                                                   

2. Kultúra v meste  

A. Riešenie sťažností účinkujúcich aj občanov na podmienky v amfiteátri a DK počas predstavení   

a vystúpení 

B. Predbežné výsledky jarmoku 

C. Kultúrne podujatia v nasledujúcom období  

3. Mestské múzeum v Seredi 

4. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZM mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta Sereď v znení VZN mesta Sereď č. 9/2017                                       

Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

1/ Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 

 

     Zasadnutie komisie otvorila  Mgr. Karmažínová, ktorá privítala všetkých prítomných členov.  

 

2/ Kultúra v meste  

 

Mgr. Karmažínová – na základe záverov z minulého zasadnutia komisie, kde členovia komisie poukazovali 

na negatívne stránky pri organizovaní kultúrnych akcií, pozvala na zasadnutie komisie riaditeľa Domu 

kultúry v Seredi Mgr. Čavojského, ktorého privítala. Poznatky členov komisie a podnety od občanov mesta 

sa týkali divadelného vystúpenia v divadelnej sále DK, kde bol na sedačkách prach, celkovo bol priestor 

divadelnej sály zaprášený a nedostatočne pripravený na predstavenie, absentovala kultúra prostredia. Ďalší 

podnet sa týkal sťažnosti učiteľky zo Základnej umeleckej školy, ktorá nemala na FLORA feste vytvorené 

dôstojné podmienky na účinkovanie detí, taktiež sú sťažnosti na špinavé šatne v amfiteátri. 

 

Mgr. Čavojský – upratovačky nie sú zamestnancami DK a teda nie sú podriadené riaditeľovi DK. Patria pod 

spoločnosť Správa majetku mesta Sereď, s.r.o., konateľom spoločnosti je Ing. Andrášik. O sťažnosti 

učiteľky vie, ale uviedol, že všetci účinkujúci na FLORA feste, alebo na iných podujatiach, ktoré sa konajú 

v malom parku sú informovaní, že nebudú mať k dispozícii šatňu a musia sa prezliekať v Dome kultúry.  

 

PhDr. Macurová – neporiadok v estrádnej sále DK je aj po plesoch, sála nie je uprataná a pripravená na 

ďalší ples. Organizátori ďalšieho plesu si musia sami sálu doupratovať.  

 

Mgr. Čavojský – všetky upratovačky, ktoré upratujú priestory Domu kultúry, kina Nova a Mestského 

kultúrneho strediska patria pod SMS-ku a on nemá žiadny dosah na ich prácu.  

 

Ing. Krajčovič – odporučil, aby riaditeľ DK skontroloval deň pred akciou a deň po akcii stav divadelnej sály, 

resp. estrádnej sály.   

 

Mgr. Karmažínová – kultúrne podujatia v našom meste sú na vysokej úrovni a nesmie ich kaziť neuprataný 

priestor.  

 

Ing. Fačkovcová – špinavé šatne v amfiteátri kazia dojem účinkujúcich. Chodia tam naši aj zahraniční 

umelci a nemajú dôstojné podmienky v šatniach. 



Bc. Veselický – šatne v amfiteátri nie je možné rozšíriť, všetky stavebné úpravy v parku podliehajú 

prísnemu posudzovaniu, nakoľko amfiteáter sa nachádza v parku s najvyšším stupňom ochrany.  

 

Ing. Krajčovič – v amfiteátri sa vybudujú toalety. Po dlhom procese a schvaľovaní na Krajskom 

pamiatkovom úrade v Trnave sa podarilo vybudovanie toaliet vybaviť. Informoval, že v budúcom roku bude 

Seredský hodový jarmok v parku a toalety sú veľmi dôležité. V amfiteátri sa bude odohrávať celý kultúrny 

program jarmoku. Do parku v čase konania jarmoku by sa mohlo vyberať symbolické vstupné, rezidenti 

(občania s trvalým pobytom v Seredi) by mohli byť zvýhodnení, resp. oslobodení od poplatku. 

 

PhDr. Macurová – poukázala na veľké množstvo plastov na jarmoku a preplnené odpadkové koše. Do 

budúcna by bolo riešením zálohovanie pohárov.  

 

Komisia sociálna a kultúrna  prijala 

 

Uznesenie č. 8/2019 

 

Odporúča 

vykonávať kontrolu divadelnej sály, estrádnej sály a amfiteátra 3 dni pred podujatím a po jeho skončení. 

Zodpovední: Mgr. Čavojský – riaditeľ DK, Ing. Andrášik – konateľ SMS, s.r.o. Sereď 

Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Ing. Fačkovcová – navrhla zaslať zápisnicu z tejto komisie aj konateľovi SMS, s.r.o. Sereď Ing. 

Andrášikovi. 

 

Mgr. Karmažínová – vyzvala riaditeľa DK, aby informoval o predbežných výsledkoch jarmoku 

a pripravovaných kultúrnych podujatiach. 

 

Mgr. Čavojský – príjem za jarmok od majiteľov stánkov bol 23 tis. €. Výdavky zatiaľ nie sú vyčíslené. Bude 

to predmetom správy hlavnej kontrolórky, ktorá bude predložená na septembrové rokovanie MsZ. Na 

koncert BONEY M bolo takmer 1 900 platiacich divákov. Okrem koncertov, ktoré sú v rámci In Castle – 

Whitesnake, Limp Bizkit, Michael Bolton a Gipsy Kings je plánovaný ešte na konci leta piknik 

a v septembri akcia Umenie bez hraníc v spolupráci s partnerským mestom Tišňov.  

 

PhDr. Macurová – má mesto z koncertov v rámci In Castle príjmy? 

 

Mgr. Čavojský – nie je to zisková záležitosť. Ceny lístkov sú pomerne nízke, aby boli lístky pre občanov 

mesta dostupné. Zo vstupného sa nedajú vykryť náklady a ešte aj tvoriť zisk. Mesto má však dobrú reputáciu 

a je to dobrá reklama. Zisk by sa dal tvoriť iba vtedy, keď sa nájde silný sponzor.  

 

Mgr. Karmažínová – koncerty nás preslávili, v meste však nemáme ubytovacie kapacity a nedokážeme tu 

udržať návštevníkov koncertu dlhšie, nie iba na čas návštevy koncertu, čo je chyba. Mohli by sa rozvíjať aj 

ďalšie služby, profitovali by z toho obchody, reštaurácie. 

 

Ing. Krajčovič – toto je záležitosť podnikateľov a otázka dopytu a ponuky, mesto v tom nemôže podniknúť 

žiadne kroky. Mesto si plní informačnú povinnosť a informuje o akciách na svojej webovej stránke. 

 

3/ Mestské múzeum v Seredi 

 

Mgr. Karmažínová – privítala vedúcu Mestského múzea v Seredi. Spolu s Ing. Fačkovcovou boli na 

prehliadne múzea a priestorov, kde má múzeum zriadený depozit. Tento priestor je na povale múzea a je 

nevhodný na uskladnenie zbierkových predmetov. Dozvedeli sa tiež o vytvorení Koncepcie rozvoja 

Mestského múzea v októbri 2018, s touto koncepciou nebola však komisia oboznámená. Z uvedených 

dôvodov pozvala vedúcu múzea, aby členov komisie oboznámila so súčasným stavom. 

 

M. Diková – informovala členov o histórii múzea, ktoré vzniklo z iniciatívy OZ Vodný hrad a občanov 



a bolo zriadené mestom Sereď v roku 2004 a v tomto roku oslavuje 15-te výročie svojho vzniku. V októbri 

2018 vypracovala Koncepciu rozvoja Mestského múzea – Fándlyho fara v Seredi ako materiál, ktorý mal 

byť zapracovaný do Koncepcie kultúry na roky 2019 – 2023. Zapracovaný bol iba všeobecne. Z návrhov, 

ktoré sú uvedené v Koncepcii rozvoja múzea vyplýva, že chýba vlastný štatút múzea, je potrebné vytvoriť 

v múzeu ďalšie pracovné miesto, ktoré by obsadil historik, potrebné sú nové priestory na depozit pre 

uloženie predmetov kultúrnej hodnoty a na budove múzea je potrebné vymeniť okná a poškodenú krytinu 

strechy. Depozit by mohol byť v miestnosti, ktorá sa nachádza v areáli vstupu do múzea. Priestory, ktoré 

ponúklo mesto v pivničných priestoroch mestského úradu sú pre potreby depozitu nevyhovujúce, lebo sú 

vlhké. Vyjadrila tiež názor, že mesto ako zriaďovateľ múzea  by sa malo starať o jeho rozvoj a vedenie 

mesta by malo byť viac hrdé na existenciu múzea a vodiť do múzea návštevy. Pri príležitosti 15-teho 

výročia vzniku múzea a 20-teho výročia vzniku OZ Vodný hrad pripravuje občianske združenie v spolupráci 

s múzeom v októbri konferenciu a tiež sa pripravuje katalóg zbierky múzea.  

 

Ing. Fačkovcová – depozit je vo veľmi zlom stave, na povale, na ktorú sa ide po nebezpečných schodoch. Je 

potrebné túto situáciu riešiť. Múzeum nie sú len expozície, robí sa aj výskum a mali by sme byť na históriu 

nášho mesta hrdí. Ak si nevážime históriu, nemáme budúcnosť. Nemôže byť jediným kritériom pri 

hodnotení múzea iba návštevnosť.  

 

Ing. Krajčovič – priestory navrhované p. Dikovou na zriadenie depozitu nie sú k dispozícii. Sú tam 

uskladnené veci a materiál pre zamestnancov, ktorí robia letnú a zimnú údržbu mesta. Čo sa týka vytvorenia 

pracovného miesta, toto nie je možné zo zdrojov mesta, treba využiť vonkajšie zdroje: chránenú dielňu, 

aktivačné práce, študentov histórie. Výmena okien nie je možná iba na budove múzea, investícia by sa 

musela týkať aj výmeny okien na budove úradu, ktorá priamo na budovu múzea nadväzuje. Poslanci majú 

možnosť dávať do 7.7.2019 návrhy na investície do budúceho roku. Investícia do výmeny okien sa môže na 

návrh poslancov dostať do zoznamu bodovaných investícií.  

 

Mgr. Čavojský – z priestorov Domu kultúry odchádzajú evanjelici, ktorí majú prenajaté 2 veľké miestnosti. 

Tieto by boli na depozit vhodné a sú aj pomerne blízko múzea. Priestory sa uvoľnia na jeseň a depozit tam 

môže byť presťahovaný. Navrhol aj zmenu otváracích hodín múzea, iba v popoludňajších hodinách.  

 

M. Diková – s priestormi v DK na depozit súhlasila, so zmenou otváracích hodín múzea nesúhlasila. Trvala 

tiež na potrebe vytvoriť v múzeu pracovné miesto pre historika na plný pracovný úväzok.  

 

Ing. Krajčovič – dal do pozornosti komisie, že v rozpočte je vyčlenených na dotácie na kultúrnu oblasť 2 tis. 

€. Členovia komisie môžu dať návrh na ich presunutie pre potreby múzea. Na dotácie v sociálnej oblasti je 

v rozpočte vyčlenených 5 tis. €. Dal návrh, že by sa pripravované oslavy výročia múzea mohli spojiť aj 

s oslavami 30-teho výročia nežnej revolúcie a múzeum by mohlo pripraviť tematickú výstavu.  

 

Mgr. Karmažínová – stotožnila sa s návrhom Ing. Krajčoviča na presun finančných prostriedkov. Vzhľadom 

na to, že sa má ešte len v júli schvaľovať zmena VZN o dotáciách, ktorá by umožnila vyhlásenie ďalšej 

výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie, musel by byť priestor na predkladanie a schvaľovanie žiadostí 

a toto by sa riešilo už na jeseň, čo je dosť neskorý termín, tiež navrhla, aby sa neschvaľovali nové výzvy na 

predkladanie žiadostí, ale aby sa finančné prostriedky v rozpočte mesta presunuli pre potreby múzea. 

Múzeum by z týchto prostriedkov mohlo financovať konferenciu, výstavu k 30-temu výročiu nežnej 

revolúcie aj propagačné materiály.  

 

Komisia sociálna a kultúrna  prijala 

 

Uznesenie č. 9/2019 

 

A. Berie na vedomie 

informácie vedúcej Mestského múzea v Seredi Márie Dikovej s nasledovnými závermi: 

1. presunúť priestor depozitu z povaly múzea do miestností v Dome kultúry v Seredi 

2. vytypovať si spolupracovníkov do múzea s využitím vonkajších zdrojov: chránená dielňa, aktivačné 

práce, študenti histórie 



3. zaradiť výmenu okien do návrhu investícií mesta na rok 2020 

B. Odporúča 

presunúť finančné prostriedky v rozpočte mesta Sereď vyčlenené na poskytnutie dotácií pre oblasť kultúry 

a sociálnu oblasť v celkovej sume 7 tis. € pre potreby Mestského múzea v Seredi na oslavy 15-teho výročia 

vzniku múzea, 20-teho výročia vzniku občianskeho združenia Vodný hrad a 30-teho výročia nežnej 

revolúcie a na propagáciu múzea a osláv.  

Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

4/ Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZM mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení VZN mesta Sereď č. 9/2017                                       

 

PhDr. Adamčíková – predniesla návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 

3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení VZN mesta Sereď č. 9/2017. Návrh dáva 

komisiám možnosť vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií aj v priebehu 

kalendárneho roku v prípade, že sú v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky na poskytovanie 

dotácií. V zmysle zákona proti byrokracii 177/2018 Z.z. je v návrhu VZN vypustená povinnosť žiadateľov 

predkladať výpis z registra organizácií a výpis z registra trestov právnickej osoby. 

 

Ing. Fačkovcová – termín na schvaľovanie opakovanej výzvy do 30. septembra sa jej zdal neskorý, nie je 

potrebné uvádzať v návrh VZN termíny na opakované výzvy. Každá komisia si vie zvážiť, dokedy je 

potrebné výzvu vyhlásiť, aby sa žiadatelia mohli prihlásiť a aby mohol prebehnúť celý proces až po 

vyúčtovanie dotácie.  

 

PhDr. Macurová – mala otázku, či môže byť rovnaký projekt podaný aj na opakovanú výzvu. 

 

PhDr. Adamčíková – VZN o tomto nehovorí, bližšie špecifikácie si schváli každá komisia vo výzve na 

príslušnú oblasť.  

 

Komisia sociálna a kultúrna  prijala 

 

Uznesenie č. 10/2019 

 

Odporúča 

schváliť návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení VZN mesta Sereď č. 9/2017 s pripomienkou: vypustiť s § 3 ods. 1 

slovné spojenie „najneskôr však do 30. septembra príslušného kalendárneho roku“.  

Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakovala predsedníčka komisie Mgr. Karmažínová členom 

komisie za účasť na zasadnutí.  

 

 

 

          

 

 

                                                                                               Mgr. Pavlína Karmažínová 

                                                                                                    predsedníčka komisie   

 

 

 

 

Zapísala: PhDr. Silvia Adamčíková, zapisovateľka v zastúpení 

dňa 28.6.2019 


