Kultúrna komisia pri OZ v Cíferi
Zápisnica zo dňa 15.1.2020
Prítomní členovia kultúrnej komisie (ďalej len „KK“):
PhDr. Adriana Krupová (predsedníčka), Ing. Dagmar Straková, Dušan Caja, Iveta Puchoňová,
Amália Krištofovičová
Hosť: Mgr. Maroš Sagan, PhD.
Zapisovateľka: Ing. Martina Habiňáková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, privítanie členov KK
Schválenie osobnosti pre Kultúrny rok 2020 - Andrej Hanušovský
Plánovanie najbližších podujatí
Cíferské folklórne popoludnie
Verejné uznania 2020
Vianočné trhy 2020
Záver

Bod 1
Otvorenie, privítanie členov KK
Zasadnutie Kultúrnej komisie (ďalej len „KK“) otvorila predsedníčka PhDr. Adriana Krupová
a privítala prítomných členov.

Bod 2
Schválenie osobnosti pre Kultúrny rok 2020 - Andrej Hanušovský
a)

Návrh harmonogramu osobností, pre kultúrny rok v rozmedzí rokov 2020 - 2030,
vypracoval a KK zaslal p. Dušan Caja, iné návrhy neboli predložené.
Kultúrna komisia hlasovaním rozhodla Kultúrny rok 2020 venovať osobnosti
p. Andrejovi Hanušovskému pri príležitosti 45. výročia jeho úmrtia.
Andrej Hanušovský bol riaditeľom základnej školy v Cíferi, zaslúžil sa o postavenie
budovy školy v roku 1959. Je čestným občanom obce Cífer in memoriam (2011).
Úloha: KK odporúča predložiť návrh na schválenie kultúrneho roka 2020 obecnému
zastupiteľstvu, následne zabezpečiť vytvorenie loga.
Zodpovedá: Ing. Habiňáková
Úloha: Kontaktovať a pozvať rodinu p. Hanušovského na plánované podujatia.
Zodpovedá: Dušan Caja

b) Pre zabezpečenie schválenia kultúrneho roka v dostatočnom predstihu a s tým súvisiace
možnosti plánovania kultúrnych podujatí venovaných navrhnutej osobnosti ako i
vytvorenia loga pre tento účel, odporúča KK schvaľovať kultúrny rok do 30.6.
prebiehajúceho roka.
Úloha: KK odporúča schválenie osobnosti, ktorej bude venovaný nasledujúci
kultúrny rok vždy v termíne do 30.6. prebiehajúceho roka.
Zodpovedá: členovia KK
c)

KK odporúča evidovať harmonogram osobností (v prílohe tejto zápisnice) prerokovaný
na zasadnutí KK 15.1.2020 a predložiť ho opäť pri schvaľovaní nasledujúceho kultúrneho
roka.

d)

Úloha: Predložiť harmonogram pri schvaľovaní nasledujúcich kultúrnych rokov.
Zodpovedá: Ing. Habiňáková

Bod 3
Plánovanie najbližších podujatí
Plán podujatí na r. 2020 bol zostavený v novembri 2019, podrobnejšie sa mu bude KK venovať
na svojom najbližšom zasadnutí, keď bude mať k dispozícii návrh rozpočtu na kultúrne
podujatia.
Úloha: Zaslať e-mailom členom KK predbežný rozpočet kultúrnych podujatí na r. 2020
Zodpovedá: Ing. Habiňáková

Bod 4
Cíferské folklórne popoludnie 2020
Členovia KK odsúhlasili termín konania 3. ročníka Cíferského folklórneho popoludnia na
sobotu 18.7.2020 so začiatkom v DK o 16.00 h, remeselné trhy pred DK od 15.00 h.
Účinkovať budú 4 folklórne súbory, zástupkyne Folklórnej skupiny Cífer upresnia ich názvy
na najbližšom zasadnutí KK.
Úloha: Do najbližšieho zasadnutia KK upresniť názvy účinkujúcich FS, prípadne ich objednať.
Zodpovedá: Kristína Bachratá

Bod 5
Verejné uznania 2020
KK odporúča v r. 2020 oceniť len 2 osobnosti, a to tie, ktoré už boli v r. 2019 navrhnuté
Folklórnou skupinou Cífer na ocenenie a to Emíliu Bachratú a Annu Olosovú.

Členovia KK odsúhlasili termín slávnostného odovzdania ocenení dňa 7.11.2020 v DK Cífer
počas oslavy pri príležitosti 50. výročia vzniku FSk Cífer.
Úloha: Poslať pozvánky pred uskutočnením podujatia.
Zodpovedá: organizačný tím

Bod 6
Vianočné trhy 2020
Zhodnotenie priebehu Cíferských vianočných trhov 2019.
Úloha: Členovia KK navrhli v r. 2020 osloviť Cíferské spevácke zbory a Folklórnu skupinu
Cífer s tým, či by mohli účinkovať v programe vianočných trhov, zabezpečiť väčšie
pódium, jednotlivé vystúpenia umiestniť len vonku.
Zodpovedá: organizačný tím
Bod 7
Záver
Po skončení voľnej diskusie predsedníčka KK ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za
účasť.
Zapisovateľ: Ing. Martina Habiňáková

Overila: PhDr. Adriana Krupová v. r.

Prílohy:
1. Návrh na harmonogram osobností, ktorým by mal byť venovaný kultúrny rok
v obci Cífer
2. Návrh na verejné uznanie - Emília Bachratá
3. Návrh na verejné uznanie - Anna Olosová

