
Zápisnica zo stretnutia Komisie kultúry a spoločenských vzťahov – 26.1.2022 

 

Komisie sa zúčastnilo 6 prítomných – T. Tinková, Mgr.art. M. Volárová, PhDr. J. Kazda, Bc. 

M. Vidlička, Ing. V. Vienerová a Ing. F. Mašlonka. 

 

1. Tajomníčka privítala prítomných a otvorila stretnutie.  

2. Riaditeľka MsKS, M. Volárová informovala prítomných o jednotlivých programoch , 

ktoré MsKS naplánovalo od januára 2022 do júna 2022. Sú to podujatie komorného 

typu, nakoľko stále môžeme naplniť len 50 percent kapacity priestorov a v režime OP. 

Ako novinku sme zaradili Kvíz o umení, ktorý sa uskutočnil 20.1. a v marci budeme 

pokračovať. Otvorili sme koncerty KPH, naplánované máme programy pre deti, 

výstavu P.Matejku. Čo sa týka Festivalu A.Jurkovičovej, dohodli sme sa, že ho po 

2ročnom výpadku tento rok zrealizujeme keď aj v menšom rozsahu a Kvetom Tálie 

oceníme dve herečky – za rok 2021 Zuzanu Kocúrikovú a za rok 2022 jubilantku 

Zuzanu Kronerovú. MsKS pripravuje II. dielm knihy Keď hviezdy nesvietili, ktorú 

vydáme pri príležitosti 2.ročníka Festivalu židovskej kultúry v júni tohto roku. 

3. Riaditeľka MsKS, M. Volárová informovala o výročiach významných osobností, 

viažucich sa k nášmu mestu – 50. výročie úmrtia maliara P.Matejku a 70. výročie 

úmrtia spisovateľa I.A.Pockodyho. Pri príležitosti výročia P.Matejku MsKS pripravuje 

výstavu, ktorá bude obohatená aj dielami jeho synov a žiakov (Návratistov), 

v priestoroch stálej expozície Galérie P.Matejku bude nainštalovaný osobný nábytok 

autora, fotografie. Súčasťou vernisáže bude aj premietanie 2 dokumentov RTVS 

o P.Matejkovi. Výstava potrvá do konca júna 2022 a bude otvorená pre širokú 

verejnosť no najmä pre deti a študentov, kde budú pre nich pripravené rôzne kreatívne 

výtvarné workshopy, ktoré budú lektorsky viesť Zuzana a Alžbeta Malcové. 

Otvorili sme tému pamätnej tabule pánovi Pockodymu – MsKS zatiaľ pripravilo 

vizualizáciu, rozmer a kalkuláciu tabule. Nakoľko budova, kde I.A.Pockody žil je 

v súčasnosti na predaj, bude potrebné opätovne komunikovať so súčasnými či novými 

majiteľmi o možnom umiestnení tabule na fasádu. 

4. Oslovili sme tému Novomestského spravodajcu a otázku finančného ohodnotenia 

aktívnych členov RR za autorské články. Pán Mašlonka nás informoval o vízii 

vydávania elektronického mesačníka. 

5. V bode rôzne sme spomenuli mladých profesionálnych hercov z nášho okolia a ich 

záujem vytvoriť poloprofesionálnu divadelnú scénu pod hlavičkou MsKS a pod 

režijným vedením herca SND Ľ. Pauloviča. 

6. V závere komisie sme pripomenuli termín najbližšieho stretnutia – 2.marca 2022. 

 

 

Zápisnicu vypracovala: Mgr.art. Mária Volárová 

Zápisnicu schválila: Ing. Iveta Antalová 

  

 

 


