
 

 

ZÁPISNICA 

Z 5. zasadnutia kultúrno-školskej komisie MsZ  

v Spišských Vlachoch konanej dňa 20.9.2021 

 
Začiatok : 16:00 

Ukončenie : 17:15 

 

Miesto  : Galéria  MsÚ Spišské Vlachy 

 

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

    Martin Macejko – tajomník komisie 

    Ing. Michal Dzurila – člen komisie 

    Mgr. Monika Koperdáková – členka komisie, poslankyňa MsZ 

    Mgr. Mária Suchá – členka komisie 

    Mgr. Renáta Bašistová – členka komisie 

    Mgr. Jana Fabryová – členka komisie 

    Mgr. Silvia Korenková – členka komisie 

    Mgr. Samuel Pavlík, Dis. art. – člen komisie 

          

Prítomní nečlenovia:  RNDr. Lenka Müllerová – ZŠ Komenského 6  

    Štefan Labanc – poslanec MsZ 

    Mgr. Barbora Ilečková – zamestnanec MsÚ  

     

Neprítomní členovia:  Mgr. Ronald Pikla – člen komisie 

    Mgr. Helena Šofranková – členka komisie 

    PaedDr. Marcela Satmáryová – členka komisie, poslankyňa MsZ 

    Ing. Juraj Jánošík – člen komisie, poslanec MsZ 

         

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Návrh na zmenu na poste tajomníka komisie 

4. Návrhy na ocenenie Košického samosprávneho kraja  

5. Rôzne, diskusia  

6. 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 navrhla v programe vymeniť poradie bodov 3 - Návrhy na ocenenie 

Košického samosprávneho kraja a 4 - Návrh na zmenu na poste tajomníka komisie. 

Prečítala návrh nového programu komisie a dala hlasovať za schválenie programu. 

 

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

 

Nový program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Návrhy na ocenenie Košického samosprávneho kraja 

4. Návrh na zmenu na poste tajomníka komisie 

5. Rôzne, diskusia  

6. Záver   

 

 

K bodu  č. 3 – Návrhy na ocenenia KSK 

E-mailom od pána Salaja z Nadácie JS prišli 2 návrhy na ocenenia: 

 

Cenou „Historická osobnosť regiónu“ alebo „Čestným občianstvom KSK“ navrhol oceniť dve 

osobnosti späté s našim mestom a regiónom: 

1/ PhDr. Jána Olejníka, CSc., (10.5.1921 Spišské Vlachy – 20.4. 2017 Tatranská Štrba) pri 

príležitosti 100. výročia narodenia 

2/ Štefan Cpín - (11.9.1919 Olcnava - 18.10.1971 Modra) pri príležitosti 50. výročia úmrtia 

 

Komisia navrhuje nominácie týchto osobností zaradiť do kategórie „Historická osobnosť 

regiónu“, kde sa ocenenia udeľujú in memoriam. 

 

Z rokovania komisie vyplynuli ešte 2 návrhy na ocenenia: 

 

3/ Ing. Janku Tomaškovú – za darovanie obličky, obetavosť a záchranu života  

– nominácia v kategórii „cena Košického samosprávneho kraja“ 

4/ Anastáziu Gondovú – opatrovateľku mesta Spišské Vlachy, za humánny prístup 

k opatrovaným rodinám, nominovanú taktiež v ankete „DOBRÉ SRDCE“ v kategórii 

„opatrovateľka“ 

– nominácia v kategórii „cena Košického samosprávneho kraja“ 

 



Uznesenie komisie bude prezentované na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva 

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

 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o uvedených štyroch nomináciách: 

 

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

 

Uznesenie: 

Komisia navrhuje  

1/ PhDr. Jána Olejníka, CSc., (10.5.1921 Spišské Vlachy – 20.4. 2017 Tatranská Štrba) pri 

príležitosti 100. výročia narodenia na ocenenie v kategórii „Historická osobnosť regiónu“ 

2/ Štefana Cpína - (11.9.1919 Olcnava - 18.10.1971 Modra) pri príležitosti 50. výročia úmrtia 

na ocenenie v kategórii „Historická osobnosť regiónu“ 

3/ Ing. Janku Tomaškovú – za darovanie obličky a záchranu života na ocenenie v kategórii 

„Cena Košického samosprávneho kraja“ 

4/ Anastáziu Gondovú – opatrovateľku mesta Spišské Vlachy, za humánny prístup 

k opatrovaným rodinám a za príkladnú a obetavú prácu opatrovateľky, na ocenenie v kategórii 

„Cena Košického samosprávneho kraja“ 

 

 

K bodu  č. 4 – Návrhy na zmenu na poste tajomníka komisie 

Predsedkyňa komisie informovala, že na oddelení kultúry mesta nastala zmena na pozícii 

kultúrneho referenta. Martina Macejka vystriedala v tejto funkcii Mgr. Barbora Ilečková, 

preto je potrebné, aby funkciu tajomníka kultúrno – školskej komisie zastával nový kultúrny 

referent mesta.  

Tajomníka komisie odvoláva a vymenúva Mestské zastupiteľstvo, uznesenie komisie má 

odporúčací charakter. Uznesenie komisie bude prezentované na najbližšom rokovaní 

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

Predsedkyňa komisie dala hlasovať za odvolanie Martina Macejka a vymenovanie Mgr. 

Barbory Ilečkovej do funkcie tajomníka KŠ komisie. 

 

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

 

Uznesenie: 

Komisia navrhuje  

v súlade s  §8 Štatútu komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Spišských Vlachoch zvoliť Mgr. Barboru 

Ilečkovú do funkcie tajomníka Kultúrno- školskej komisie s účinnosťou od 29.9.2021. Zároveň 

k tomuto dátumu navrhuje odvolať z tejto funkcie Martina Macejka. 

 

Prišiel Ing. Michal Dzurila – člen komisie.  

 

K bodu  č. 5 – Rôzne, diskusia  

Predsedkyňa komisie otvorila bod rôzne.  



V tomto bode informovala Mgr. Barbora Ilečková o pripravovaných podujatiach a občasníku 

mesta: 

23.9.2021 Divadelné predstavenie DON QUIJOTE A SANCHO PANZA v kinosále KD 

24.9.2021 THE RUN – celoslovenský beh – informácie budú zverejnené v najbližších dňoch 

3.10.2021 MUSICA NOBILIS – každoročný festival vážnej hudby 

V októbri sa pripravuje koncert gitaristu Timoteja Zavackého, podrobnosti budú zverejnené. 

Október v knižnici – každú stredu od 6.10.2021 je v knižnici naplánovaná akcia pre čitateľov 

a žiakov ZŠ, informácie sú zverejnené. 

Občasník NÁŠ ŽIVOT bude premenovaný na WALLENDORF – REVUE ZO ŽIVOTA NÁŠHO 

MESTA. Do konca roka sú pripravované 2 čísla tohto občasníka. 

Všetky podujatia budú organizované v súlade s platnými protipandemickými opatreniami. 

V tomto bode sa rozvinula ešte krátka diskusia. 

 

K bodu  č. 6 – Záver 

Predsedkyňa komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

 

V Spišských Vlachoch, dňa  28.9.2021 

Zapísal       Overil: 

Martin Macejko     Ing. Svetlana Kočišová  

tajomník KŠ komisie      predsedyňa KŠ komisie 


