Zápisnica č. 4/2016 zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ pri
MsZ v Poltári konaného dňa 24. mája 2016 o 15. 30 hod. v zasadačke MsÚ v Poltári
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia komisie
2. Vedenie mestskej kroniky
3. Príprava publikácie o udalostiach a osobnostiach mesta Poltár
4. Žiadosti o finančné príspevky
5. Uznesenie
6. Záver
K bodu 1
Zasadnutie komisie otvorila a prítomných
privítala Mgr. Martina Brisudová podpredsedníčka komisie. Následne bol schválený program. Zasadnutia sa nezúčastnil
predseda komisie Daniel Kamas, ktorý bol ospravedlnený. Na jednaní komisie sa okrem
prítomných členov zúčastnili PaedDr. Zuzana Bokorová – kronikárka, Marta Kupčeková –
vedúca organizačno-správneho oddelenia MsÚ, PhDr. Jozef Drenko, PhDr. František Mihály
a primátor mesta Pavel Gavalec.
K bodu 2
Podpredsedníčka komisie oslovila p. Kupčekovú, aby prítomných oboznámila s postupom pri
vedení kroniky. Pani Kupčeková uviedla, že kronikárka najprv pripravený obsah zápisu
odovzdá na kontrolu organizačno-správnemu oddeleniu, potom uvedený materiál postupuje
do kultúrnej komisie a nakoniec obsah zapíše kronikárka do mestskej kroniky. Mgr.
Brisudová sa opýtala, prečo doposiaľ neboli zápisy doručené do komisie kultúry, a či by
uvedené zápisy nemalo schvaľovať mestské zastupiteľstvo. Pani Kupčeková povedala, že aj
v minulosti schvaľovala zápisy komisia. Pán Abelovský prítomných oboznámil s krokmi,
ktoré počas jeho pôsobenia viedli k schváleniu Smernice o kronike mesta. Uznesením MsZ
v Poltári č. 5/2008 zo dňa 30.10.2008 bola táto smernica schválená a je platná dodnes. Pán
Abelovský sa vyjadril, že kronika má mať sprievodnú dokumentáciu a taktiež navrhuje, aby
sa kronikárka zúčastnila odborného školenia o vedení kroniky. PaedDr. Zuzana Bokorová
uviedla, že kroniku vedie ako najlepšie vie. Na začiatku svojej činnosti bola v sklze päť
rokov. Tieto roky musela dopisovať, údaje si zabezpečovala sama ako vedela a z internetovej
stránky mesta. V súčasnosti vykonáva zápisy podľa kroník vedených na internetových
stránkach mesta Nitra a Martin. Mgr. Brisudová navrhla, aby v budúcnosti posielala
jednotlivé zápisy elektronicky všetkým kompetentným osobám (organizačno-správnemu
oddeleniu, členom komisie kultúry, poslancom MsZ). Pán Slavkovský povedal, že v štatúte je
uvedené, že komisia kultúry schvaľuje zápisy a toto je v rozpore so zákonom o obecnom
zriadení. Pán Abelovský sa podujal, že osloví PhDr. Danekovú, či by nemohla zorganizovať
jednodňové školenie o vedení kroniky, aby aj naša kronikárka vedela naň ísť a mala certifikát
na túto zodpovednú prácu. PaedDr. Zuzana Bokorová sa nemôže zúčastniť dvojdňového
nakoľko má maloleté deti, ktoré si vyžadujú starostlivosť. Pani Kupčeková uviedla, že mesto
dlho hľadalo zodpovednú osobu, ktorá by bola ochotná viesť mestskú kroniku a bola by škoda
keby sme ju stratili a opäť hľadali novú.
K bodu 3

Ďalšia časť zasadnutia komisie kultúry bola venovaná vydaniu novej publikácie o meste
Poltár a osobnostiach mesta Poltár a jej častí. Podpredsedníčka komisie privítala hostí PhDr.
Drenka a PhDr. Mihályho. PhDr. Drenko informoval prítomných členov o materiáloch, ktoré
má už pripravené. Tohto roku si pripomíname 770. výročie prvej písomnej zmienky o meste
Poltár. Prvá časť publikácie by bolo kalendárium, druhá časť osobnosti mesta Poltár
a mestských častí Zelené, Prievrana, Hájiky- Maky, Slaná Lehota, tretiu časť by tvorila
fotogaléria. V minulosti vypracoval návrh v dvoch exemplároch, jeden odovzdal na meste
a druhý pani Rechtoríkovej. Mgr. Brisudová uviedla, že o týchto skutočnostiach má
vedomosť, ale spomínané materiály nie sú k dispozícii. Mgr. Ľuboslava Slebodníková
uviedla, že od vydania monografie Mesto Poltár nevyšla žiadna publikácia a komisia kultúry
by chcela podporiť po 15 rokoch vydanie novej. PhDr. Mihály má spracovaný dotazník pre
zber údajov o rodákoch Novohradu. V dotazníku sa budú uvádzať osoby žijúce aj nežijúce,
ktoré sa v meste Poltár narodili a pôsobili v ňom. Obidvaja autori majú zoznam cca 200
osobností. Termín odovzdania práce bol určený na koniec septembra, aby bolo možné
v októbri dať publikáciu do tlače. PhDr. Mihály mal dotaz, aký rozsah by mala mať
informácia o osobnosti. Podľa vyjadrenia členov komisie a jeho odporučenia - čo
najstručnejšia. Stručná charakteristika osobnosti, bibliografia a tvorba. PhDr. Mihály ďalej
odporučil formát knihy B5 a opýtal sa na počet strán a výtlačkov. Mgr. Brisudová
odpovedala, že je to v kompetencii vedenia mesta, resp. mestského zastupiteľstva. Na
zasadnutie komisie prišiel primátor mesta Pavel Gavalec. Bol oboznámený so všetkými
doposiaľ prerokovanými skutočnosťami. Pozrel si predkladaný návrh PhDr. Drenka aj s
fotografickými prílohami. Odporučil k osobnostiam mesta Poltár zaradiť Pavla Kapca.
Súhlasí so zostavením publikácie a odporučil na zber dotazníkov p. Šálkovú. PhDr. Mihály
zašle dotazník e-mailovou poštou Mgr. Brisudovej, p. Abelovskému a oni následne p.
Šálkovej, ktorá dotazník nafotí a bude ho aj zbierať. Dotazník bude zverejnený aj na
internetovej stránke mesta a bude ho možné vyplniť elektronicky a zaslať na adresu
redakcia@poltar.sk najneskôr do 30. júna 2016. Po tomto dátume budú dotazníky zaslané
PhDr. Mihálymu na ďalšie spracovanie. Ďalej primátor mesta uviedol, že v júni sa uskutoční
zasadnutie mestského zastupiteľstva, a preto je potrebné navrhnúť honoráre (odmenu) pre
autorov publikácie. Predbežne bola uvedená výška odmeny od 150 eur. PhDr. Drenko
požiadal, aby spoluautorom knihy bol aj pán Abelovský, nakoľko vydáva množstvo článkov
z verejných a rôznych podujatí konaných v meste Poltár a okolí.
K bodu 4
Zapisovateľka komisie oboznámila prítomných členov s čerpaním finančných prostriedkov ku
dnešnému dňu. Spolu bolo vyčerpaných 242,60 €. Zostatok finančných prostriedkov je
1457,40 €. Ďalej oboznámila prítomných so žiadosťou o finančné prostriedky, ktorá bola dňa
27. apríla 2016 doručená do podateľne mestského úradu. Jedná sa o žiadosť ZUŠ Poltár, Mgr.
Ľuboslavy Slebodníkovej o finančný príspevok na súťažnú prehliadku „ Talentík múz 2016“,
ktorá sa uskutoční dňa 8. júna 2016 vo výške 130,00 € na nákup cien a výrobu diplomov pre
účastníkov prehliadky. Mgr. Slebodníková uviedla, že v minulom roku sa tejto súťažnej
prehliadky zúčastnilo 246 detí a každý súťažiaci dostane diplom a malý darček ako
pozornosť. V tomto roku dostali zo záujmovej umeleckej činnosti 150 €. Pani Šálková zapisovateľka komisie mala otázku, prečo nepožiadajú aj iné obce o spolufinancovanie, keď
je to prehliadka na okresnej úrovni a súťažnej prehliadky sa zúčastňujú aj deti z iných obcí.
Taktiež uviedla, že od roku 2011 sa postupne táto suma príspevku zvýšila zo 60 € na
súčasných 130 €. Podpredsedníčka komisie Mgr. Martina Brisudová dala hlasovať
o požadovanej sume 130 €. Všetci prítomní členovia hlasovali za uvedenú sumu, čiže ZUŠ
v Poltári bol schválený finančný príspevok 130 € na nákup cien a výrobu diplomov pre
účastníkov prehliadky „Talentík múz 2016“. Podpredsedníčka komisie Mgr. Martina

Brisudová dala hlasovať, či toto a nasledujúce zasadnutie bude verejné. Prítomní členovia
komisie kultúry schválili, že zasadnutia budú verejné. Ďalej podpredsedníčka komisie Mgr.
Martina Brisudová informovala členov komisie o uznesení č. 3/2016 MsZ v Poltári, ktoré
predložila do MsZ a ním žiada Mesto Poltár pri príležitosti 50. výročia položenia základného
kameňa výstavby Sklárne v Poltári a regionálnych tradícií hrnčiarstva, tehliarstva
a škridliarstva o vypracovanie informatívnej správy o možnostiach založenia sklárskeho
a tehliarskeho múzea v meste Poltár. V bode V. tohto uznesenia ukladá komisii pre kultúru,
mestskú kroniku a ZPOZ zaoberať sa touto správou pred jej predložením a vypracovať
stanovisko. Termín vypracovania tejto informatívnej správy je do 30.07.2016 a až keď bude
pripravená, budeme sa jej na komisii venovať. Pán Obročník uviedol, že ani súčasné múzeum
nefunguje tak, ako by malo. Pán Abelovský povedal že stratilo štatút múzea.
K bodu 5
U Z N E S E N I E č. 4/2016
Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ pri MsZ v Poltári
A/ s c h v a ľ u j e :
1. Poskytnutie finančného príspevku ZUŠ v Poltári pre súťažiacich v súťažnej prehliadke
„Talentík múz 2016 “, ktorá sa uskutoční dňa 08. júna 2016 vo výške 130,00 € na
ceny a diplomy.
K bodu 6
Zasadnutie komisie kultúry ukončila a všetkým prítomným poďakovala za účasť
podpredsedníčka komisie Mgr. Martina Brisudová.
Vypracovala: Ľuba Šálková
V Poltári, dňa 31. mája 2016
Daniel Kamas
predseda komisie
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