
 

 

ZÁPISNICA 

Zo 4. zasadnutia kultúrno-školskej komisie MsZ  

v Spišských Vlachoch konanej dňa 26.4.2021 

 
Začiatok : 16:00 

Ukončenie : 17:30 

 

Miesto  : zasadacia miestnosť  MsÚ Spišské Vlachy 

 

Prítomní členovia:  Ing. Svetlana Kočišová – predsedkyňa komisie, poslankyňa MsZ 

    Martin Macejko – tajomník komisie 

    PaedDr. Marcela Satmáryová – členka komisie, poslankyňa MsZ 

    Mgr. Monika Koperdáková – členka komisie, poslankyňa MsZ 

    Ing. Juraj jánošík – člen komisie, poslanec MsZ 

    Mgr. Mária Suchá – členka komisie 

    Mgr. Renáta Bašistová – členka komisie 

    Mgr. Jana Fabryová – členka komisie 

          

Prítomní nečlenovia:  Ľubomír Fifik - primátor  

    Mgr. Silvia Korenková – riaditeľka ZŠ SNP 13 

    Mgr. Samuel Pavlík, Dis. art. – riaditeľ ZUŠ Spišské Vlachy 

    RNDr. Lenka Müllerová – poverená riadením ZŠ Komenského 6 

   

Neprítomní členovia:  Mgr. Ronald Pikla – člen komisie 

    Mgr. Helena Šofranková – členka komisie 

    Ing. Michal Dzurila – člen komisie  

    Mgr. Janka Korfantová – členka komisie (v dôchodku) 

   

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Plán činnosti kultúrnych podujatí na rok 2021 

4. Rôzne, diskusia  

5. Záver  

 



  

 

K bodu  č. 1 – Otvorenie 

Predsedkyňa komisie Ing. Svetlana Kočišová privítala všetkých zúčastnených. Skonštatovala 

že komisia je uznášaniaschopná. 

 

K bodu  č. 2 – Schválenie programu rokovania 

Predsedkyňa komisie prečítala program komisie a dala hlasovať za schválenie programu. 

Hlasovanie:   za:  7  proti:  0  zdržali sa:  0 

 

K bodu  č. 3 – Plán činnosti kultúrnych podujatí na rok 2021 

Predsedkyňa komisie odovzdala slovo pánovi primátorovi Ľubomírovi Fifikovi, ktorý komisii 

prezentoval svoju predstavu kultúrnych podujatí v roku 2021. Následne sa rozvinula diskusia. 

Z dôvodu platnosti epidemiologických opatrení je potrebné počkať na vývoj situácie. 

Tradičné každoročné podujatie v spolupráci s chatou Sabinka – Oslavy 1. mája na chate 

Sabinka je tento rok v riadnom termíne vylúčené, predbežný návrh je posunúť termín 

podujatia o týždeň, pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí. 

Deň matiek v máji  - v prípade konania dohoda všetkých zúčastnených na organizácii a účasti 

na tomto podujatí. Organizáciu samotného programu zastreší CVČ Spišské Vlachy. 

Návrh na postavenie mája na námestí.  

Dni mesta v júni – zistiť zámer a prípadný termín konania konania folklórnych slávností 

v Spišskom Podhradí, aby sme sa podľa možností termínovo nekrížili.  Prisľúbená účasť 

našich škôl a ZUŠ na podujatí.  

THE RUN Slovakia, prebiehajúci aj cez naše mesto oznámili presun termínu podujatia na 24.-

26. september 2021. 

Všetky plánované kultúrne podujatia budú plánované s ohľadom na aktuálny vývoj opatrení. 

 

V tomto bode komisia neprijala žiadne uznesenie.  

 

K bodu  č. 4 – Rôzne, diskusia  

Predsedkyňa komisie otvorila bod rôzne 

 

1. Predsedkyňa komisie prečítala návrhy na zmenu a doplnenie členov KŠ komisie: 

- na ZŠ SNP 13 došlo k zmene riaditeľky školy , návrh odvolanie Mgr. Jany 

Korfantovej (v dôchodku) a zaradenie Mgr. Silvie Korenkovej do KŠ komisie 

- v súvislosti s novovytvorenou ZUŠ Spišské Vlachy návrh na zaradenie  

Mgr. Samuela Pavlíka, Dis. art. do KŠ komisie  

 

 Hlasovanie:   za:  7  proti:  0  zdržali sa:  0 

Uznesenie komisie :  Komisia schvaľuje návrhy na zmenu a doplnenie členov KŠ komisie: 

   - odvolanie Mgr. Jany Korfantovej 

   - zaradenie Mgr. Silvie Korenkovej  

   - zaradenie Mgr. Samuela Pavlíka, Dis. art. 



Uznesenie komisie bude prezentované na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva 

Spišské Vlachy, kde sa bude o tomto návrhu komisie rozhodovať. 

 

K bodu  č. 5 – Záver 

Predsedkyňa komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

 

 

 

V Spišských Vlachoch, dňa  28.4.2021 

 

Zapísal       Overil: 

Martin Macejko     Ing. Svetlana Kočišová  

tajomník KŠ komisie      predseda KŠ komisie 

 


