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Kultúra je zdrojom rozvoja a kvality života i životného prostredia obyvateľov miest a
obcí, ich návštevníkov i potenciálnych investorov. Hodnoty kultúrneho dedičstva sú trvalo
ohrozované nielen prirodzenými príčinami chátrania a rozkladu, ale aj zmenami životného

štýlu, transformáciou spoločenských a ekonomických podmienok, úpadkom a zánikom
tradičných zvykov, remesiel a techník a uplatňovaním technológií často nezlučiteľných s
podstatou a charakterom týchto hodnôt.
Kultúra je verejná otázka, ak sa zanedbá, dochádza k závažným škodám vo fungovaní
sociálneho aj ekonomického systému. Trhová ekonomika a trh dokázateľne zlyhávajú
na úseku kultúry. Tvorba kultúrnych statkov je však neopakovateľná, originálna hodnota, ktorá
sa nedá ekonomicky vyjadriť. V každej krajine sa tieto statky chránia ako nezameniteľné
bohatstvo, ktoré je nepredajné.
Po roku 1989 prebehlo množstvo spoločenských a ekonomických reforiem. V celom
tomto období bolo prijatých viacero koncepčných a legislatívnych materiálov k jednotlivým
oblastiam kultúry. Oblasť systematickej podpory rozvoja miestnej a regionálnej kultúry však aj
napriek dvom hlavným vlnám decentralizácie (v rokoch 1990 a 2002) zaostáva, potrebná je
najmä lepšia úprava právnej formy kultúrnych inštitúcií, lepší systém podpory kultúry z
verejných zdrojov, spoločná vízia rozvoja kultúry a lepšie postavenie kultúry v spoločenskej
hierarchii a hospodárskej praxi.
Jedným zo základných predpokladov pre zachovávanie a rozvíjanie kultúrnych hodnôt
v meste je dostatočné množstvo finančných prostriedkov potrebné na realizáciu rôznorodých
kultúrnych aktivít. Ich množstvo však bude postupne priamo úmerné hospodársko-ekonomickej
situácii na území mesta a regiónu. Jednou z našich priorít musí byť, aby sa aj kultúrne dianie
stalo v čo najväčšej miere prvkom sociálno-ekonomického rozvoja regiónu, aby ten spätne mal
dostatok zdrojov na financovanie kultúry.

3

Mesto Moldava and Bodvou leží v Košickej kotline, juhozápadne od Košíc na
medzinárodnej ceste E 571 smerom na Rožňavu. Katastrom mesta má prechádzať plánovaná
rýchlostná cesta R2. Cez mesto prechádza železničná trať Košice – Zvolen. Košické letisko je
od mesta vzdialené 25 km. Do západnej časti mesta zasahuje najvýchodnejší výbežok
Slovenského krasu. V okolí sa nachádza na západe Drienovec a Turňa nad Bodvou s ruinami
stredovekého hradu, na severe Jasov s presláveným kláštorom premonštrátov a druhé najväčšie
mesto okresu Košice okolie – Medzev, kúpele Štós i 1246 metrov vysoká Kojšovská hoľa.
Z východu susedí Moldava s obcami Mokrance a Čečejovce, na juhu sú na dosah ruky štátne
hranice s Maďarskom. Nadmorská výška chotára sa pohybuje v rozmedzí od 203 do 284 m. n.
m. Cez mesto prechádza 21. poludník. Mesto je prirodzeným kultúrno-historickým a
spoločenským centrom slovenskej časti povodia Bodvy s rozlohou cca 450 km. Má 11 000
obyvateľov a je bývalým okresným mestom okresu Moldava nad Bodvou, ktorý bol v roku
1960 pričlenený k okresu Košice. Z okresu Košice sa v roku 1968 vyčlenil okres Košice-vidiek,
dnes Košice-okolie.
Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1255, ktorá potvrdzuje stav o existencii
usadlosti s názvom Zekeres (Szekeres) s pred sto rokov. Vtedy bolo mesto kráľovským
majetkom a patrilo k turnianskeho panstvu. Podľa dostupných zdrojov názov mesta sa
historicky vyvíjal takto :
1255 – Villa Zekeres,
1282 – 1480 Scepsy, Sypsi, Scepsi, Sepsi,
1628 – 1833 Szepsi, Mező Szepsi városa,
1329 – Molda.
Oficiálny názov Moldava and Bodvou sa používa od roku 1927. Sú zmienky o tom, že
už pred rokom 1290 stál v Moldave murovaný kostol, na základoch ktorého v 15. storočí
postavili gotický kostol. V roku 1317 je zaznamenané, že mesto riadila „mestská rada“ na čele
s richtárom. K rozvoju mesta prispela historická udalosť zo 14.storočia, kedy kráľ Karol Róbert
a neskôr aj jeho syn udelili Košiciam mnohé výsady, medzi nimi aj právo vyberať od kupcov
vysoké mýta a dane. Mnohí obchodníci vtedy obišli Košice a cestu na sever do Poľska hľadali
cez Moldavu. V tomto storočí sa v Moldave vybudoval rozsiahly pivničný systém (sčasti
zachovaný dodnes), ktorý sa využíval na skladovanie tovaru – najmä ovocia a vína. V súvislosti
s tým sa potom v oblasti rozšírilo pestovanie viniča a výroba vína a prekvitali súvisiace
remeslá. V roku 1345 sa Moldava zaradila medzi „slobodné kráľovské mestá“ s právom trhu,
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čím sa stáva významným obchodným centrom okolia. V roku 1548 už mala školu a mnohé
remeselnícke cechy. Vojny, epidémie a turecký vpád poznačili mesto. V roku 1590skoro celé
mesto sa stáva obeťou požiaru. Zachovali sa len múry kamenného kostola. V roku 1795 mesto
opäť horelo. Plamene pohltili 5 tisíc zväzkovú knižnicu, zhoreli všetky domy, roztavili sa zvony
kostolov a oba kostoly ostali bez strechy. Zachovala sa len jedna drevená brána, ktorá sa dodnes
nachádza na dvore Východoslovenského múzea v Košiciach, jej kópia bola odhalená v roku
1996 a je umiestnená pri reformovanom kostole v Moldave nad Bodvou. Rozkvet mesta
narušila prvá a neskôr druhá svetová vojna. Kľudný a harmonický malomestský život zmenili
50. a 60. roky, po začatí výstavby VSŽ Košice. To vytvorilo nové pracovné príležitosti, nastal
príliv obyvateľstva, počet obyvateľov sa viac
výstavba. Zmenilo sa aj národnostné
maďarské. Mesto je vynikajúcim
prírodných

krás

než zdvojnásobil a začala sa rozsiahla bytová
zloženie obyvateľstva, dovtedy prevažne
východiskovým bodom k návšteve okolitých
a historických

pamiatok.

Poloha mesta a prírodné podmienky odjakživa ovplyvňovali život jeho obyvateľov
a tiež jeho dejiny. Archeologické nálezy z jaskýň potvrdzujú, že toto územie bolo obývané
pračlovekom. Územie Moldavy a okolia patrí k územiam, ktoré sa koncom 8. storočia stali
poslednou domovinou Avarov. Po príchode maďarských kmeňov sa tu usadili príslušníci rodu
Bárca-Tekele a chazarsko-kabarského kmeňa Abovcov. V 11. storočí sa v okolitých obciach
Perín a Paňovce usadili nemeckí kolonisti. V 17. a 18. storočí obsadili západnú časť Údolia
Bodvy rusínski usadlíci. Dedičstvom týchto historických udalostí je množstvo archeologických
nálezísk a špecifický multikulturálny charakter Moldavy a okolia, ktorý sa odzrkadľuje na
zachovalej ľudovej architektúre, technických a kultúrnych pamiatkach, zvykoch, gastronómii a
tradičných remeslách. Výhodou územia je aj jeho informačná dostupnosť, ktorá sa dá porovnať
aj s veľkými mestami Slovenska ako napríklad: Košice a Bratislava.
Moldava a okolie má geomorfologicky rôznorodý a atraktívny reliéf od rovín,
pahorkatín cez krasové planiny s hlbokými tiesňavami a jaskyňami. Západná časť územia sa
sústreďuje na chránené územia a prvky regionálneho, celoštátneho ale aj celosvetového
významu ako napríklad: Národný park Slovenský kras a jaskyne zapísané do zoznamu
svetového dedičstva UNESCO. Na druhej strane dané územie priamo susedí s vysoko
urbanizovanou a priemyselne rozvinutou oblasťou Košíc z ktorej má dobrú dostupnosť.
Mikroregión Bodva môžeme charakterizovať ako : kultúrne, geomorfologicky a z prírodného
hľadiska veľmi pestrý a zároveň dobre dostupný región na rozhraní priemyselne rozvinutej a
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vysoko urbanizovanej oblasti Košíc, s turisticky zaujímavými oblasťami Slovenského krasu,
modernou informačnou infraštruktúrou a s pomerne dobre zachovalými tradičnými hodnotami
vidieka. Územie rozvojového partnerstva obcí v údolí Bodvy dokáže pri koordinovanom
využití svojho kultúrneho, historického a prírodného potenciálu a s využitím svojej polohy,
poskytnúť návštevníkom oddych, relax a návrat k tradičným hodnotám vidieka.
Počet obyvateľov v meste Moldava n/B ku koncu obdobia 31.12.
Ukazovateľ

2017

2018

2019

2020

Ženy

5341

5326

5292

5292

Muži

5090

5077

5078

5036

Spolu

10431

10403

10370

10344

Prírastok (-úbytok) obyvateľstva v meste Moldava n/B ku koncu obdobia 31.12.
Ukazovateľ

2017

2018

2019

2020

Prírastok spolu

282

256

239

233

Úbytok spolu

240

284

272

259

Rozdiel spolu

42

28

33

26

Z

vyššie

uvedenej

tabuľky

usudzujeme,

že

podstatný
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problém

v Moldave tkvie predovšetkým v dlhodobom odlive obyvateľstva. Predpokladáme,
že ľudia sa sťahujú za lacnejším bývaním na vidiek, pretože náklady na bývanie v meste sú
čoraz

vyššie.

Najhlavnejšími

dôvodmi

migrácie

sú pravdepodobne

nedostačujúce

pracovné príležitosti a neadekvátne mzdové ohodnotenie. Vďaka tomu sa potom
sťahujú za prácou a to najmä do Košíc alebo do zahraničia. Vzhľadom k tomu,
majú k sťahovaniu väčší sklon mladší ľudia, vytráca sa z mesta tá časť obyvateľstva,

že
ktorá

je schopnejšia v ňom rozvíjať životnú úroveň. Na čo však dopláca najmä rozvoj

kultúry

v meste, keďže práve ľudia v produktívnom veku, ktorí mestu najviac chýbajú,

majú

množstvo energie a chuti tvoriť niečo nové a prinášať kreatívne nápady v oblasti
kultúry a následne sa podieľať na ich realizácií. Nezastaviteľný proces starnutia obyvateľstva
v Moldave n/B sa v budúcnosti odzrkadlí aj na celkovej spoločenskej klíme,

kedy

budú nadobúdať čoraz väčšiu váhu záujmy stále pribúdajúcej staršie generácie.

V meste chýba kvalitný priestor na organizovanie väčších podujatí, čo značne znižuje
možnosti ponuky väčších produkcií. Pre tieto účely sa využíva nekrytý priestor amfiteátra,
produkcia takýchto podujatí je však závislá od počasia, čo je pre organizátorov veľký risk.
MsKS disponuje dvomi vlastnými priestormi na organizovanie kultúry. Jedným z nich je veľká
sála v KD Moldava, v ktorej prebieha rekonštrukcia interiéru od roku 2020. Kapacita veľkej
sály je však len 250 miest. O niečo väčšiu kapacitu má veľká sála KD v mestskej časti Budulov,
ale nie je vybavená svetelnou a zvukovou technikou.

Najmä v letných mesiacoch

sa mestské podujatia sústredia aj do exteriéru, tak aby

oslovili väčšiu skupinu ľudí.

Rôznorodé projekty ožívajú aj na mestskom sídlisku, v Mestskom parku, na Hlavnom Námestí,
na dvore Kováčškej vyhne, na mestskom trhovisku, v Športovom areáli pod kopcom a v areáli
Budulovských rybníkov. Čo sa týka materiálnej vybavenosti, okrem pódia v Amfiteátri v meste
absentuje prekryté pódium. MsKS pri realizácií podujatí využíva prenájmy pódií od
podnikateľských

subjektov.

Štruktúra organizovaných podujatí pozostáva z tradičných podujatí, ktoré sa konajú pravidelne
už niekoľko rokov, ale každoročne túto štruktúru dopĺňajú nové inovatívne podujatia.
Zisťujeme však, že záujem o kvalitné umenie a produkcie z roka na rok klesá. Do popredia sa
čoraz viac dostáva nízke a komerčné umenie, čím sa znižujú aj nároky publika na vyššiu
hodnotu

umeleckých

projektov.

Toto

chceme

zmeniť

a

publikum

vychovávať.

Ambíciou mesta Moldava nad Bodvou je byť vyhľadávanou turistickou destináciou
s optimálnym využitím kultúrno-historického, ľudského a prírodného potenciálu, byť
prosperujúcim a kreatívnym mestom. Mesto Moldava chce vytvoriť dostatok príležitostí pre
občanov, aby sa mohli zapojiť do života v meste, využiť príležitosti, ktoré sa im ponúkajú, či
ovplyvniť dianie v meste. Cieľom mesta je zvýšiť spokojnosť občanov so samosprávou,
zachovať, prezentovať, rozvíjať a podporovať kultúrne bohatstvo mesta a jeho ľudí a
zabezpečiť pre obyvateľov rozmanité kultúrne aktivity.
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Mestské kultúrne stredisko je realizátorom a koordinátorom mestskej kultúry, ktorú v
plnej miere podporuje. Svojimi aktivitami sa výrazne podieľa na spoločenskom živote
v Moldave. Pri realizácii podujatí a pri viacerých festivaloch spolupracujeme s mnohými
miestnymi školami, kultúrnymi a umeleckými inštitúciami a subjektmi. Mestská kultúra
dramaturgicky vychádza z tradičných činností, ako prvoradú povinnosť v súčasnosti vidí v
schopnosti prispôsobiť svoju ponuku súčasným požiadavkám na kultúru. To sa týka nielen
programovej ponuky, ale aj zmeny systému propagácie a celkovej schopnosti prezentovať svoju
prácu navonok.

Kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky je nenahraditeľným bohatstvom štátu a jeho
občanov, je dokladom vývoja spoločnosti, filozofie, náboženstva, vedy, techniky, umenia,
dokumentom vzdelanostnej a kultúrnej úrovne slovenského národa, iných národov,
národnostných menšín, etnických skupín a jednotlivcov, ktorí žijú alebo v minulosti žili na
území Slovenska. Predstavuje súbor hmotných a nehmotných hodnôt, hnuteľných
i nehnuteľných vecí a predmetov, tvorivej činnosti človeka a vývoja ľudskej spoločnosti od
najstarších čias až po súčasnosť, ktoré majú schopnosť priamo alebo sprostredkovane
vypovedať o vývoji histórie, spoločnosti, kultúry a majú trvalú historickú, umeleckú, vedeckú
a kultúrno-spoločenskú hodnotu. Je podstatou kultúrnej identity spoločnosti a jej jednotlivých
skupín. Kultúrne dedičstvo je svedectvom minulosti a predstavuje zväzok zachovania pre
budúcnosť.

Súčasťou hmotných nehnuteľných pamätihodností v meste Moldava n/B sú:

Objekt sa nachádza na Hlavnej ul. č. 130, bol postavený okolo r. 1850 z kameňa. V
prednej časti sa nachádza autentická kováčska vyhňa s otvoreným ohniskom. Nástrojové
vybavenie prezrádza, že jej užívateľ okrem vlastného kováčskeho remesla podkúval aj kone.
Svedčí o tom prístrešok pred vyhňou. V zadnej časti domu sa nachádzajú tri miestnosti. V jednej
je predstavený obuvnícky cech, ktorý mal v Moldave dlhú tradíciu. V strede domu sa nachádza
kuchyňa s pôvodným vybavením a zariadením z konca 19. a začiatku 20. storočia. V zadnej
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miestnosti sa nachádzajú ukážky nástrojov klobučníckeho, krajčírskeho a medovnikárskeho
cechu.
Zároveň sa tu vystavujú niektoré archeologické nálezy PhMr. Gustáva Stibrányiho čestného občana mesta. V malej obrazárni, okrem dobových malieb a fotografií o meste, sa
nachádza aj funkčný tkáčsky stav. V zadnej časti objektu je maštaľ pre dobytok a uskladnené
sú tu zachované poľnohospodárske stroje a náradie. Kvety, okrasné rastliny a kríky sú bohatou
ozdobou nádvoria. V nedávno postavenej murovanej peci sa príležitostne pečie chrumkavý
domáci chlieb, langoše a pagáče.

Moldava sa rozprestierala na križovatke stredovekých obchodných ciest a stretávali sa
tu obchodníci zo severu a juhu. V meste sa vybudovali dvoj a trojpodlažné pivnice s cieľom
uskladniť víno a poľnohospodárske plodiny.
Okolo roku 1631 moldavský rodák Máté Laczkó Szepsi pripravil pre kňažnú Zuzanu
Lórántffyovú prvý tokajský samotok.
Tento krátky historický exkurz dokazuje, že Moldava má bohatú obchodnú tradíciu.
Svedčia o tom mnohé pivnice nachádzajúce sa pod historickým centrom mesta. Z peňažných
prostriedkov Phare - CBC a zo zdrojov mesta sa zrealizovalo múzeum vín v jednej z pivníc,
ktorá sa nachádza po Mestským kultúrnym strediskom. Viaceré pivnice pozdĺž námestia sú
v súčasnosti v súkromnom vlastníctve obyvateľov.
Nadväzujúc na históriu, chce mesto udržiavať styky s tokajskou oblasťou a tieto tradície
chce využiť aj pre rozvoj cestovného ruchu.

Kópia drevenej brány odhalená v roku 1996. Nachádza sa v parku pri kostole
reformovanej cirkvi na Hlavnej ulici pred domom č. 33, kde aj pôvodne stála. Originál sa
nachádza na dvore Východoslovenského múzea v Košiciach. Je pamiatkou na rok 1795, kedy
mesto opäť, po niekoľkýkrát horelo. Obeťou požiaru sa stala päťtisíc zväzková knižnica.
Tragédia sa neobišla ani bez ľudských obetí. Okrem kostolov, ktoré zostali bez strechy a
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roztopili sa aj zvony, sa pred plameňmi uchránila iba táto brána, na ktorú po požiari
na pamiatku vyryli nápis v latinčine: "Plameňom som horela a predsa som nezhorela…"

Rímsko-katolícky kostol v Moldave nad Bodvou sa nachádza v historickom centre
mesta. Dobové dokumenty potvrdzujú, že už pred rokom 1290 stál v Moldave murovaný
kostol. Na jeho základoch bol v 15. storočí, za vlády kráľa Mateja Korvína vybudovaný kostol
v gotickom štýle, ako košický Dóm Svätej Alžbety.
Pôvodne bol moldavský kostol trojloďový s dlhým presbytériom. Bočné svätyne sa
čiastočne zlikvidovali pri barokovej prestavbe v poslednej tretine 18. storočia. Kostol je
zasvätený Duchu Svätému, čo sa odráža aj v erbe mesta (holubica) a holubicu s rozprestretými
krídlami vidieť aj nad hlavným oltárom. Tento je pseudogotický a pochádza z roku 1896. Veža
kostola sa nachádza na západnej strane, má tri zvony. Vedľa veže z južnej strany sa nachádza
prístavba kaplnky Božieho hrobu.
Významnú úlohu v protireformácii pripisujú legendy františkánskemu mníchovi
Herkovi, ktorého miestne tradície dodnes spomínajú ako pátra Herka. Podľa legiend neváhal
postaviť sa na čelo vojakov so zbraňou v ruke a tak obracať na vieru protestantov. V kostole je
jeho podobizeň vytesaná do kameňa s vyznačením roku smrti - 1686. Objekt je zapísaný
v zozname kultúrnych pamiatok.
Južný portál rímsko-katolíckeho kostola nesie všetky znaky gotickej kamenárskej huty
košického Dómu. Je pravdepodobne dielom tých istých majstrov alebo ich žiakov, ako Dóm
Sv. Alžbety v Košiciach.

Kostol reformovanej cirkvi sa nachádza na námestí v historickom centre. Pochádza
z roku 1773 a je postavený v klasicistickom štýle. Veža bola dostavaná v roku 1789 a má dva
zvony. Kostol bol rekonštruovaný v rokoch 1876, 1922, 1951 a opäť v rokoch 1997-1999.
Zaujímavosťou je prekrásne vyrezávaná kazateľnica.
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Kaplnka sv. Rócha bola postavená na svahu v severnej časti mesta na počesť sv. Rócha
a na pamiatku obetí epidémie cholery, ktorá v meste vypukla v roku 1831. Počas šiestich
týždňov zomrelo 212 obyvateľov mesta. Ďalšia epidémia cholery v roku 1872 si vyžiadala 34
obetí. Na pamiatku obetí sa každý rok na deň sv. Rócha slúži odpustná omša.

Katolícka fara je klasicistická dvojpodlažná budova, nachádza sa na Hlavnej ulici č.
108. Pochádza z konca 18. storočia. Medzi čelnými oknami druhého poschodia, sa vo výklenku
nachádza socha Sv. Jána Nepomuka.
V roku 1999 bola fasáda fary obnovená a na čelnú stenu bola umiestnená mramorová
tabuľa s menoslovom duchovných pôsobiacich v Moldave za posledných 700 rokov.

Budova Mestského úradu je jednoposchodová nárožná budova. Nachádza sa na
Hlavnom námestí. Je to bloková stavba so štvorcovým pôdorysom, pochádza zo začiatku 20.
storočia (okolo r. 1905). Je pre ňu charakteristický secesný štýl s prvkami historizujúcej
architektúry. Čelná fasáda je päťosová, na úrovni prízemia členená pásovou rustikou, výrazne
tvarovanou podokennou rímsou. Medzi oknami 2. a 3. osi poschodia je kartuša s erbom.
Korunná rímsa nad prvou osou je ukončená nadstaveným falošným druhým poschodím s malou
kupolovitou vežičkou. Vo vnútri interiéru sa zachovalo pôvodné empírové - dubové schodisko.
Budova vždy slúžila ako radnica. Je na zozname kultúrnych pamiatok.

Kombinovaná drevená a mramorová tabuľa odhalená v roku 1996 sa nachádza
na priečelí Farského úradu reformovanej cirkvi (Hlavná č. 47). Jeho socha, odhalená 30. júna
2012, sa nachádza v centre mesta na námestí pred Strednou odbornou školou. Máté Laczkó
Szepsi (1576-1633) kazateľ, učiteľ historik a básnik bol prvým výrobcom tokajského samotoku
- "aszú".
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Máté Laczkó navštevoval školy najprv v Moldave, neskôr v Sárospataku. Od roku 1606
vyučoval na školách v maďarskej obci Olaszliszka a v Košiciach. Za finančnej podpory
vplyvnej rodiny Mihálya Lórántffyho sa dostal na štúdiá do Wittenbergu (1608). Potom pôsobil
ako kazateľ v obci Erdőbénye (Maďarsko).
Od roku 1612 opäť študuje v nemeckom Hanau, odkiaľ sa vracia opäť do Erdőbénye a
dáva sa do služieb Zuzany Lórántffyovej, manželky Juraja Rákócziho. Vtedy sa začal zaoberať
výrobou tokajského samotoku. Stanovil presnú receptúru výroby tokajského "aszú", postup sa
používa dodnes. Správa o kvalite a liečivej sile vína prenikla rýchlo do celého sveta. Sám
Paracelsus sa vybral do Uhorska, aby sa presvedčil o účinkoch samotoku. Máté Laczkó Szepsi
zomrel 20. januára 1633 v Erdőbénye.

Pamätná tabuľa sa nachádza v parku pred mestským úradom. Márton Csombor Szepsi
(1595-1622) je autorom prvého po maďarsky písaného cestopisu Europica varietas. V tomto
diele opisuje svoju cestu po Európe v rokoch 1616-1619. Navštívil Poľsko, Dánsko,
Holandsko, Anglicko, Francúzsko, Nemecko a Čechy. Kniha vyšla v roku 1620 v Košiciach,
keď košický richtár Bocatius na odporúčania Petra Alvincziho zamestnal Csombora ako rektora
košickej školy.
Csombor neskôr pôsobil vo Vranove nad Topľou u rodiny Nyáriovcov. Tu pod názvom
Dvorná schóla napísal prvé maďarsky písané mravoučné - pedagogické dielo. Stal sa členom
akadémie v Štrasburgu. Zomrel mladý ako obeť morovej epidémie. Miesto jeho posledného
odpočinku nepoznáme.

Na Hlavnej ulici pri rímskokatolíckom kostole stojí pamätník venovaný maďarskému
hercovi, básnikovi, prekladateľovi a hudobnému skladateľovi Béni Egressymu. Béni Egressy,
autor hudby „Szózat“ (Preslov, niekedy prekladanej tiež ako Ponosa), bol táborovým
hudobníkom Györgya Klapku v Komárne, kde napísal známe hudobné dielo tzv. „Klapkov
Pochod“.
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Narodil sa 21. apríla 1814 v Sajó-Kazinci (dnes Kazinc - Barcika). Pôsobil ako učiteľ
(1832 – 1834 v Moldave nad Bodvou), herec a operný spevák. Zomrel ako 37-ročný dňa 17.
júla 1851 v Pešti. K jeho tvorbe môžeme pripočítať viac ako 60 umeleckých prekladov
z nemčiny, francúzštiny a taliančiny. Tri najvýznamnejšie opery Ferenca Erkela ako opera
Mária Bátoriová, László Hunyadi a Bánk Bán boli zložené na základe jeho libriet.

Pamätná vitrína klobučníkov sa nachádza na stene rodinného domu na Hlavnej ulici č.
78. Klobúk bol po niekoľko stáročí tradičným doplnkom a neodmysliteľnou súčasťou hlavne
pánskej módy. Vývoj klobúkov je u nás možné sledovať až do 18. storočia.
V Moldave nad Bodvou koncom 19. a začiatkom 20. storočia pôsobilo viac
klobučníckych majstrov. Dnešní Moldavčania si spomínajú hlavne na také rodiny ako Olajos,
Kollár, Csősz, Dittel. Do konca 19. storočia si majstri ešte vlastnoručne pripravovali súkno,
z ktorého vyrábali klobúky. Neskôr už pracovali s objednaným materiálom, ktorý si zadovážili
z Budapešti (do roku 1918) a neskôr z českého Jičína (20-te a 30-te roky 20.storočia). pracovali
aj na objednávku a pre svoje menšie sklady. Klobučnícke predajne mohol navštíviť hocikto, ale
majstri klobučníci sa pravidelne objavovali aj na tradičných trhoch na okolí (vo Veľkej Ide,
v Turni, v Jasove, v Gönci, v Szilasi, v Medzeve, v Štóse, a pod.). Okrem výroby nových
klobúkov sa venovali aj oprave starších klobúkov.
Zbierky úžitkových nástrojov majstrov klobučníckeho cechu sú vystavené
v Národopisnom múzeu v objekte bývalej kováčskej vyhne na Hlavnej ulici č. 130.

Moldavská jaskyňa má dĺžku asi 3 km a je 14. najdlhšou jaskyňou na Slovensku.
Jaskyňa predstavuje najväčší podzemný labyrint na Slovensku. Verejnosti žiaľ nie je
sprístupnená. Archeológom sa v Moldavskej jaskyni podarilo objaviť stopy po ľuďoch. Železné
ostrohy, strieborné mince, polotovary mincí a surovina na ich výrobu, šperky – prstene,
náušnica a ďalšie predmety z kovu a hliny objavené v skúmanej jaskyni patrili ľuďom, ktorí si
v chvate pred mongolským plénom zobrali do podzemnej skrýše aspoň časť z cennejšieho
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majetku. Objavené hroby dospelých a detí spolu s viacerými pozostatkami ľudských jedincov
dopĺňajú obraz vtedajšieho utrpenia. Nálezy sú uložené v Archeologickom ústave v Nitre.

 Mestské kultúrne stredisko
 Mestská knižnica
 Základná umelecká škola
 Centrum voľného času CVrČek
 Centrum kultúry Košického kraja
a) Mestské kultúrne stredisko - podieľa sa na realizácii kultúry v meste. Je hlavným
organizátorom celomestských kultúrno–spoločenských podujatí, koordinuje činnosť
záujmovo – umeleckej činnosti.
b) Mestská knižnica– organizačná súčasť Mestského kultúrneho strediska príspevkovej
organizácie mesta Moldava - plní úlohy vyplývajúce z jej postavenia ako verejnej knižnice.
Prostredníctvom knižničných a informačných služieb zabezpečuje slobodný prístup
k informáciám a podporuje vzdelávanie obyvateľov mesta sprístupňovaním kníh a periodík,
poskytuje čitateľom základné a špeciálne knižničné a informačné služby. Vo svojej činnosti
sa knižnica riadi štatútom mestskej knižnice a knižničným výpožičným poriadkom.
c) Základná umelecká škola - poskytuje základné umelecké vzdelanie spravidla pre
žiakov základnej školy, ale i strednej školy a dospelých. Stupne získaného vzdelania
sú primárne umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie. Úzko spolupracuje
a podieľa sa na spoločných podujatiach s Mestským kultúrnym strediskom a s miestnymi
školami.
d) Centrum voľného času –zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú
činnosť pre deti, rodičov a iné osoby vo veku do 30 rokov v ich voľnom čase:
- usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na
rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov
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užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí
základných škôl a stredných škôl.
- môže poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom
čase školám a školským zariadeniam, občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť
zameranú na deti, ďalším právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ak o ňu
požiadajú.
- zriaďuje sa ako zariadenie s celoročnou prevádzkou.
- spravidla sa člení podľa záujmových oblastí na oddelenia a na záujmové útvary.
e, Centrum kultúry Košického kraja- vykonáva odborno-poradenskú, metodickú
a informačno-dokumentačnú činnosť pre kultúrno-osvetové zariadenia a iné právnické
a fyzické osoby,
-za Košický samosprávny kraj je poverené viesť evidenciu – krajský zoznam kolektívov
a jednotlivcov z oblasti záujmovo-umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby na
území KSK
-koordinuje činnosť v oblasti uchovávania, ochraňovania a sprístupňovania hodnôt hmotného
a nehmotného kultúrneho dedičstva tradičnej ľudovej kultúry
- vykonáva osvetovú činnosť pre územie mesta Košice a okresu Košice-okolie
- plní úlohy a vystupuje ako koordinačné stredisko pre oblasť tradičnej ľudovej kultúry
a osvetovej činnosti v KSK
Spektrum participantov na mestskej kultúre dopĺňa aj tretí sektor so svojimi aktivitami.
Kolektívy záujmovo – umeleckej činnosti v Moldave patria dlhé roky k aktívnej súčasti
kultúrneho diania v meste a úspešne reprezentujú mesto na Slovensku i v zahraničí. V
súčasnosti väčšina z nich pracuje ako samostatný právny subjekt (občianske združenie).
Spolupráca

rôznych

organizácií

v

meste

s

tretím

sektorom je na celkom dobrej úrovni, vytvárajú sa podmienky pre spoluprácu a podporu,
napr.

spoločne

organizované

podujatia,.

Čoraz alarmujúcejší je stav súborov záujmovo - umeleckej činnosti. Vynára sa potreba
vytvárať viac priestoru pre amatérske zoskupenia na území mesta. Po prvé je to vytvorenie
priestoru na základnú existenciu takýchto zoskupení, to znamená poskytnúť podmienky a
priestor na ich fungovanie. Po druhé formou individuálnych predstavení alebo organizáciou
pravidelných

prehliadok

a

festivalov

poskytovať

priestor

na

ich

účinkovanie.

15

Súbory majú v dôsledku absencie vhodných priestorov nevyhovujúce podmienky na
činnosť. Napriek tomu, ide o dôležitú úlohu, pretože existencia takýchto článkov
amatérskej kultúry je v súčasnosti ohrozená, čoho dôkazom je stále sa zmenšujúci počet
amatérskych zoskupení v oblasti folklóru, zborového spevu, divadla, ale aj v iných
oblastiach kultúry. Ďalším dlhoročným problémom je , že mladá generácia nemá záujem
o participáciu v tradičnom zborovom speve alebo tanci. Tým pádom sú súčasné
základne

folklórnych

speváckych

zoskupení

už

prestárle.

V súčasnosti funguje v rámci kultúry spolupráca medzi MsKS a nasledovnými
záujmovými súbormi, skupinami, občianskymi združeniami:
MO Matica slovenská
ŽSS Živena
ŽSS Asszonykórus
ŽSS Búzakalász
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MO Csemadok
Detský spevácky súbor Pántľika pôsobiaci pri ZŠ na ul. ČSA
Zmiešaný zbor Béni Egressyho
Zmiešaný zbor Vox Collumbellae
Katolícky spevácky zbor Dalárda

Ženská spevácka skupina ŽIVENA vznikla v Moldave nad Bodvou v roku 1986.
Zakladateľkami skupiny boli Božena Hučková, Irena Čirčová a Rozália Kӧtelesová. V
súčasnosti má ŽSS sedem stálych členiek. Umeleckým vedúcim je akordeonista Peter Tomko.
Organizačnou vedúcou je Milena Nográdi. Skúšky prebiehajú raz týždenne.
Členky ŽSS sa venujú zhromažďovaniu, analýze a interpretácii ľudových tradícií,
predovšetkým však ľudovej piesni. Hlavnú pozornosť zameriavajú predovšetkým na piesne
regiónu Abov. V súčasnom repertoári ŽSS Živena predstavuje aj piesne z iných regiónov, a
rôznych etník, v rôznych nárečiach. Pri spracovaní hudobného materiálu predovšetkým dbajú
na

zachovanie

autenticity

a

minimálny

zásah

do

pôvodnej

formy

materiálu.

Každoročne sa s pravidelnosťou zúčastňuje viacerých súťaží, akými je Dargovská ruža
vo Svinici, či Špivanečki mojo v Slanci. Účinkuje na mnohých podujatiach organizovaných
MsKS v Moldave nad Bodvou, či inou organizáciou v meste. Tiež účinkuje na rôznych
mestských a obecných podujatiach (Košice, Turňa nad Bodvou, Mokrance, Čečejovce,
Drienovec, Poproč, Nováčany, atď.), na folklórnych festivaloch (Rozhanovce, Šaca, Putovný
festival CkKK, atď.), na súkromných podujatiach, na cirkevných podujatiach,

na

charitatívnych podujatiach organizovaných rôznymi organizáciami a na podujatiach
organizovaných MO Matice slovenskej v Moldave nad Bodvou.

Zbor bol založený v roku 2005 v Moldave nad Bodvou. Pri zvolení jeho názvu sa
inšpirovali symbolom rímsko-katolíckeho kostola v našom meste, venovaného Svätému
Duchu, ktorý sa objavuje aj v mestskom erbe. V ich repertoári sa nachádzajú popri sakrálnych
skladbách prevažne v latinskom a maďarskom jazyku aj aranžmány ľudových piesní a diela
súčasnej zborovej tvorby. V uplynulých rokoch sa zúčastnili viacerých podujatí na Slovensku
i v zahraničí, stále však uprednostňujú možnosť spievania v kostoloch v Moldave nad Bodvou
a v okolitých obciach. V našom moldavskom kostole pravidelne uvádzajú Pašie na Veľký
piatok a v okolitých obciach sa prezentujú adventnými a vianočnými koncertmi. Okrem toho
sa radi zúčastňujú rôznych hudobných podujatí, stretnutí zborov, zborových festivalov. Každé
pozvanie

je

pre

nich

záväzkom

i vyznamenaním.

Ich

koncertmi

už

potešili

obecenstvo v sedmohradskom Sfantu Gheorghe a Sumuleu Ciuc, v maďarských mestečkách
Tiszaföldvár, Mezőkeresztes, Szikszó, Encs, Putnok, ba i v jaskyni v Aggteleku, na Slovensku
v Trsticiach, Orechovej Pôtoni, Veľkých Kapušanoch, Veľkých Trakanoch, Rožňave
a samozrejme v obciach údolia Bodvy, v Jasove, Moldave nad Bodvou i v Košiciach.
Sedmohradsko navštívili v roku 2007 i v roku 2010. Zúčastnili sa na známej púti v Simileu
Ciuc, na svätom a podnetnom mieste, a následne i na Kodályových slávnostiach vo Sfantu
Gherorghe. Po návrate domov predviedli v unikátnom predstavení v jaskyni v Aggteleku jednu
z barokových omší Antonia Caldaru, ktorú nacvičili s českým komorným orchestrom
Hofmusici. V roku 2008 na Kvalifikačnej súťaži maďarských speváckych zborov na
Slovensku, ktorá sa usporadúva každý tretí rok v Galante, získali strieborné pásmo, ktoré
úspešne obhájili aj v roku 2011. V roku 2012 v maďarskom Sátoraljaújhelyi získali zlaté pásmo
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s pochvalou poroty od Združenia maďarských zborov, orchestrov a folklórnych skupín.
Dnes majú zhruba 30 členov. Medzi nimi sú učitelia, študenti, inžinieri elektrotechniky,
úradníci, zdravotné sestry i podnikatelia – spája ich láska k hudbe a dôverná, priateľská
atmosféra tejto komunity. Podnecuje ich prispieť k veľkolepému súzneniu sveta, pri neustálej
snahe podávať lepšie, náročnejšie a krásou ladené výkony.

Klub bol založený v roku 1961. Spevokol v začiatkoch viedol Vajko František, ktorého v
roku 1978 vystriedal Vajda Alexander. Na husliach sprevádzal spevokol Nyiri Vojtech až do
roku 1991. Od roku 1991 do roku 2015 viedla spevokol Rozália Kötelesová. Od roku 2015
vedie spevokol Kasašová Katarína. Získané vyznamenania obdržali na viacerých
vystúpeniach. V roku 1990 boli pozvaní do Bratislavy, kde získali druhé miesto. Pozvanie
prijali aj do Kysaku, kde sa im pán primátor poďakoval za vystúpenie a obdržali od pani
Považanovej diplom a krásny obraz dómu sv. Alžbety. Často ich pozývali na vystúpenia do
Maďarskej republiky do mesta Encs, na Moldavských dňoch a počas rôznych podujatí v
Penzióne Bodva. Spevokol pravidelne nacvičuje každý utorok nové ľudové piesne a svojimi
piesňami obohacujú podujatia v klube dôchodcov – napr. oslavy jubilantov, varenie gulášu,
prednášky, posedenia pri čaji a pod.

Zmiešaný zbor Béni Egressyho vznikol v októbri 2003 ako spevácky zbor mesta Moldava
nad Bodvou. Onedlho sa stal účastníkom rôznych kultúrnych podujatí mesta a v každom roku
usporiada svoj turičný a adventný koncert. V roku 2005 prevzala vedenie zboru po Erike Vitéz,
pôvodnej zbormajsterke a zakladateľke zboru Zsuzsanna Kozsár. Zmenilo sa aj členské
zloženie zboru, väčšina spevákov sú Moldavčania a Jasovčania. Okruh vystúpení sa rozšíril aj
o zahraničné koncerty, zbor hosťoval v mnohých maďarských obciach a zavítal aj do
Sedmohradska. V roku 2008 bol zbor ocenený bronzovým pásmom v speváckej súťaži
Kodályove dni v Galante. Od roku 2009 sa v každom treťom roku zúčastní klasifikačnej súťaže
Zväzu maďarských zborov a hudobných kapiel (KÓTA), kde v roku 2009 získal strieborné
pásmo, v rokoch 2012 a 2015 bol zaradený do zlatého pásma. Oduševnelá malá skupina
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spevákov má široký repertoár z každej oblasti zborovej hudby, počnúc od stredovekých
gregoriánskych spevov až po diela súčasných hudobných skladateľov. Speváci založili
občianske združenie EgreBi, ktorého cieľom je podpora amatérskej umeleckej činnosti.

Ženský spevácky súbor „Búzakalász“ bol založený 1.februára 2001 pod vedením Evy
Weiszerovej – bývalej členky niekdajšieho budulovského speváckeho súboru. Na začiatku ich
pôsobenia sa naučili veľa ľudových piesní a oživili tie ktoré vedeli. Ich premiéra bola
v miestnom kultúrnom dome na „Deň matiek“ kde kyticou ľudových piesní pozdravili a uctili
všetky mamy a staré mamy. V ďalších rokoch bol súbor súčasťou rôznych dedinských akcií. V
roku 2005 sa prihlásili do súťaže maďarsky spievajúcich skupín na Slovensku pod názvom
„Purpurova pekná ruža“ v Dunajskej Strede. Ich najväčšou pýchou je plaketa – Uznanie mesta
Moldavy nad Bodvou – z roku 2007, za udržiavanie tradícií, šírenie miestnej
kultúry a reprezentáciu mesta. V roku 2011 získali na súťaži „Purpurova pekná ruža“ bronzovú
a v roku 2015 striebornú plaketu. Čo sa týka odbornej /profesijnej/ prípravy – nemajú
konkrétneho učiteľa – pripravujú sa na základe dlhoročných skúseností.

Moldavský ženský spevácky zbor Asszonykórus bol založený na jeseň v roku 1978.
Zbor vtedy viedla Ildikó Nagyová. V súčasnosti zbor vedú Helena Horváthová a Mária
Sokolovská. Počet členov je 14. V repertoári majú štýlovo staré aj nové ľudové piesne. S
radosťou spievajú ľudové piesne z regiónu Údolia Bodvy s cieľom, aby mohli mladí ľudia aj
takto spoznať ľudovú kultúru našich predkov. Sú pravidelnými účastníkmi miestnych,
krajských, štátnych a medzinárodných súťaží. Úspešnosť zboru dokazujú rôzne ocenenia.

Katolícky spevácky zbor Dalárda bol založený v Moldave nad Bodvou pred 115 rokmi.
Vystupuje pri cirkevných slávnostiach a kultúrných podujatiach CSEMADOKU. Sprevádza
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pohrebný obrad smútočnými piesňami. Zbor Dalárda má v súčasnosti 15 členov. Členovia sa
stretávajú raz, až dva krát týždenne v Klube dôchodcov. Zbor vedie Somody Ján. Tento
mužský spevácky zbor funguje viac ako storočie a je pre mesto Moldava nad Bodvou
,,historický".

Zriaďovateľom príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska (MsKS) je
mesto Moldava nad Bodvou, ktoré zriadilo túto organizáciu dňa 1.1.1996 v súlade
so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. v znení jeho neskorších zmien
a

doplnkov, za účelom vytvárania podmienok na uspokojenie kultúrnych aktivít

a záujmov

obyvateľstva. Príspevková organizácia hospodári v zmysle zákona

Národnej rady Slovenskej republiky č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. MsKS je príspevková organizácia mesta so samostatnou právnou
subjektivitou. Podľa zriaďovacej listiny mestské zastupiteľstvo každoročne prispieva určitou
sumou na chod organizácie. Budova MsKS sa nachádza v centre mesta oproti mestskému úradu.
V súčasnosti je Mestské kultúrne stredisko hlavným organizátorom všetkých
celomestských kultúrno-spoločenských podujatí, koordinuje činnosť kolektívov záujmovoumeleckej činnosti, zabezpečuje prevádzku mestskej knižnice a Turisticko-informačnej
kancelárie a KD v mestskej časti Budulov. Mestské kultúrne stredisko svojou výkonnou a
organizátorskou činnosťou spoluzodpovedá za rozvoj kultúry na území mesta Moldava nad
Bodvou, jeho pôsobnosť však nie je týmto územím ohraničená.

Pre

mesto

kultúrnych

Moldava
podujatí

n/B
a

je

charakteristická

kultúrnych

aktivít,

bohatá

ktoré

tradícia

vytvárajú

a

kultúry,
rozvíjajú

množstvo
život

v

meste. MsKS je v prvom rade organizátorom a koordinátorom kultúry v meste.
Každoročne sa v meste koná množstvo kultúrnych a multižánrových podujatí pre rôzne vekové
a sociálne skupiny, na ktorých MsKS aktívne participuje aj prostredníctvom

grantovej

schémy,

zahrnutý

či

priamych

dotácií.

V

programovej

štruktúre

máme

folklór, vážnu hudbu, jazz, pop, rock, divadlo, tanec - folklórny, súčasný, výstavy, remeselné
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workshopy,



programy

pre

detského

diváka

a

programy

pre

seniorov.

Deň maďarskej kultúry – sa organizuje v spolupráci s MO Csemadok , kde sa okrem
bohatého programu udeľujú aj ocenenia za zachovávanie maďarskej kultúry.



Vynášanie Moreny – tradičné podujatie v spolupráci s miestnymi školami



Stavanie Mája – tradičné podujatie v spolupráci s miestnymi školami



Fazuľový festival – veľmi obľúbené podujatie, kde sa koná súťaž vo varení fazuľových
jedál. Zúčastňujú sa ho súťažiace družstvá z miestnych školských a iných inštitúcií
a občianskych združení. Súťaž vo varení sprevádza kultúrny program miestnych
folklórnych súborov, hudobných skupín a známych interpretov.



Moldavský festival kultúry a športu – oslavy dní mesta. V rámci spolupráce tu majú
možnosť

prezentácie

všetky

inštitúcie

mesta

ale

aj

školstvo

a

iné

miestne súbory v rôznorodom programe. Dlhoročnou súčasťou mestských dní je aj
športové podujatie Pohár Bodvy – preteky v behu, in-line a cyklistike. Každoročne sem
láka množstvo športovcov nielen zo Slovenska ale aj zo zahraničia.


Remeselné a farmárske trhy- konajú sa mesačne raz na mestskom trhovisku. Svoje
výrobky prezentujú domáci a okolití predajcovia a farmári. Trhy sa stávajú čoraz
obľúbenejšími medzi návštevníkmi.



Deň rodiny – športovo- kultúrne podujatie v Športovom areáli pod kopcom



Moldava Block Party- podujatie pre mládež, kde sa prezentuje street umenie,
vystúpenie známych interpretov, tanečný workshop a break dance. Toto podujatie je
veľmi obľúbené a má vysokú návštevnosť.



Tradičný dvor remesiel – remeselné tvorivé dielne v mestskom parku, kde sa
prezentujú miestni a okolití remeselníci



Remeselné tvorivé workshopy- organizujú sa od júna až do augusta na dvore
kováčskej vyhne. Zúčastňujú sa na nich nielen žiaci miestnych škôl ale aj obyvatelia
mesta. Okrem tradičných moldavských remesiel ako kováčstvo, pečenie chleba,
pletenie košíkov z prútia sa prezentuje technika výroby z kože, práca s hlinou, výroba
sviečok, ale taktiež aj modernejšie remeslá ako výroba mydlových ikebán a servítková
technika-dekupáž.
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Spomienková slávnosť z príležitosti SNP- tradičné podujatie, ktoré pripomína
významnú udalosť v dejinách Slovenska – vypuknutie Slovenského národného
povstania.



Klobásový festival- sa každoročne organizuje začiatkom októbra. Súťaž v plnení
klobás láka každoročne množstvo návštevníkov. V kultúrnom programe vystupujú
miestne folklórne a hudobné skupiny a speváci.



Divadelné predstavenia – v priebehu roka sa koná viacero divadelných predstavení
pre detského diváka a dospelých v slovenskom alebo v maďarskom jazyku. Najviac
navštevovanejšie sú predstavenia známych seriálových hercov.



Deň Budulova - LAKE FEST – oslavy mestskej časti pri Budulovských rybníkoch
plné detských atrakcií, vystúpení miestnych a okolitých folklórnych súborov,
športového vyžitia na jazere a súťaži vo varení tradičných jedál



Oceňovanie úspešných žiakov a študentov mesta Moldava- slávnostné vyhlásenie a
odovzdávanie cien jednotlivcom, ktorí reprezentovali svoje školy a naše mesto
na okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach.



Cena mesta, Pro urbe a cena primátora mesta Moldava - ocenenia sa udeľujú
fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa výraznou mierou zaslúžili o rozvoj mesta
Moldava.



Podujatie pre seniorov- z príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším sprevádza
kultúrny program žiakov z miestnych škôl a základnej umeleckej školy, občerstvenie
a tanečná zábava.



Výstava z príležitosti Nežnej revolúcie



Mestský Mikuláš



Vianočné trhy s kultúrnym programom – tradičný remeselný trh s občerstvením
a kultúrnym programom, kde každoročne vystupujú žiaci miestnych základných
a stredných škôl a speváci a skupiny zo Slovenska a Maďarska



Zapálenie 1. Adventnej sviece- na mestskom adventnom venci, v prvú adventnú
nedeľu v sprievode hudobného programu žiakov z miestnych škôl zapaľuje 1. adventnú
sviecu primátor mesta



Mestský Silvester – silvestrovská zábava, ktorá sa koná v kultúrnom dome v Budulove
v spolupráci s MO Csemadok
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Mestská knižnica je organizačnou súčasťou Mestského kultúrneho strediska
príspevkovej organizácie mesta Moldava - plní úlohy vyplývajúce z jej postavenia ako verejnej
knižnice. Prostredníctvom knižničných a informačných služieb zabezpečuje slobodný prístup
k informáciám a podporuje vzdelávanie obyvateľov mesta sprístupňovaním kníh a periodík,
poskytuje čitateľom základné a špeciálne knižničné a informačné služby. Vo svojej činnosti sa
knižnica riadi štatútom mestskej knižnice a knižničným výpožičným poriadkom. Moldavská
mestská knižnica má 3 miestnosti: jednu veľkú miestnosť a 2 menšie prístupnené verejnosti. Tu
sa nachádza oddelenie centrálnej evidencie, detské oddelenie, oddelenie krásnej literatúry,
náučnej literatúry. Knižnica sa primárne sústreďuje na vypožičiavanie kníh, nákup a
spracovanie fondu, prípravu podujatí zameraných na propagáciu kníh. Knižnica svojou
činnosťou napomáha uspokojovaniu kultúrnych a vzdelávacích potrieb svojich používateľov.
Veľké množstvo čitateľov, kvalitných literárnych programov, besied so spisovateľmi či
prezentáciami

kníh

sú

dôkazom

príkladnej

práce

jej

pracovníkov.

Neoddeliteľnou a nesmierne dôležitou súčasťou činnosti Mestskej knižnice je aj práca
s mladým čitateľom. Pravidelne pripravuje programy na podporu a rozvoj čitateľských aktivít
detí a mládeže, informatívnu výchovu pre základné školy. Organizuje stretnutia a besedy so
spisovateľmi

-

na

základe

vopred

vypracovaných

plánov

so

školami

v meste.

Väčšina uskutočnených akcii je určená pre detského používateľa knižnice a je zameraná
na rozvíjanie čitateľských aktivít mládeže, nakoľko považujeme za dôležité vytvoriť u detí
potrebu pravidelnej návštevy knižnice a stretnutia s knihou. Cieľom je nachádzať nové spôsoby
a metódy práce s detským čitateľom, aby si i v tejto modernej dobe a dobe internetu našiel čas
na knihu. Pre nich sú realizované rôzne knižničné súťaže a literárne kvízy. Hlavnou úlohou je
systematicky dopĺňať knižničný fond s cieľom zabezpečiť spokojnosť používateľov knižnice
pri

hľadaní

požadovaných

informácií.

Sídli v centre mesta v budove Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou. Je
organizačnou súčasťou MsKS, Poskytuje informácie o meste a regióne, prírodnom potenciáli
regiónu, kultúrnych pamiatkach, rekreačných možnostiach, športových zariadeniach,
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podujatiach, kontaktoch na organizácie a firmy a dopravných spojeniach. Zabezpečuje predaj
brožúr, máp, pohľadníc a suvenírov, tlač dokumentov, kopírovanie dokumentov, skenovanie,
predpredaj lístkov na podujatia, príjem objednávok na plagátovanie, príjem objednávok na
hlásenie v mestskom rozhlase a ponuku rôznych bulletinov a propagačných letákov.
Zamestnanci TIK sprevádzajú návštevníkov a skupiny po meste a kultúrnych pamiatkach a
podieľajú sa na mestských podujatiach počas celého roka.

Kultúrny dom v mestskej časti Budulov je v správe Mestského kultúrneho strediska
v Moldave. Priestory sa využívajú najmä na stretnutia a nácviky miestnej speváckej skupiny
Búzakalász, členov MO Csemadok a na kurzy spoločenského tanca. Počas roka sa organizujú
viaceré podujatia ako Deň matiek, Vianočná besiedka v réžii materskej školy,
pre

starších

obyvateľov

a

plesy

MO

Csemadok

podujatia

a Silvestrovská

zábava.
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Zhodnotenie súčasného stavu územia formou SWOT analýzy je základným nástrojom
strategického plánovania na hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození,
ktoré sa týkajú konkrétnej prioritnej oblasti. Silné a slabé stránky popisujú súčasný stav
riešenej problematiky v samospráve z hľadiska vnútorných faktorov. Príležitosti a ohrozenia
definujú predpoklad vplyvu vonkajších faktorov na budúci rozvoj mesta.

- silný vzťah mesta k oblasti kultúry a kultúrnej identity
- kvalitný ľudský potenciál pracovníkov a chuť do práce
- podpora kultúry a kolektívov záujmovo-umeleckej činnosti zo strany mesta
- výborná vzájomná spolupráca a informovanosť organizácií, ktoré vytvárajú kultúrne
hodnoty
- potenciál viacerých lokalít v meste na organizáciu externých podujatí
- multikulturálna a multietnická rôznorodosť nositeľov kultúrnych aktivít
- zachovanie miestnych tradícií

- kreatívni ľudia a skúsenosti s realizáciou rôznorodých kultúrnych projektov
- záujem o záujmovo-umeleckú činnosť
- MsKS ako organizátor, koordinátor a nositeľ kultúrnych hodnôt
- organizovanie významných miestnych a regionálnych podujatí v MsKS
- možnosť propagácie cez mestské médiá (MoldaVarietas, webové stránky mesta,
facebook), webová stránka a facebook MsKS, mestský rozhlas, výlepné plochy mesta a
Infocentrum

- význam architektúry a kultúry prostredia kultúrnej infraštruktúry (exteriér a interiér) je
podceňovaný, zanedbaný
- nedostatočné doplnkové služby pre návštevníkov
- vysoká energetická náročnosť, zastaranosť priestorov v MsKS, nedostatočné vybavenie a
zhodnocovanie , resp. obmedzené možnosti jej dobudovania
- zlý technický stav budovy Kováčskej vyhne a Synagógy
- architektonické bariéry pre prístup imobilným používateľom do MsKS a Mestskej knižnice
- slabšia participácia občanov pri tvorbe a riadení kultúrnych procesov a tvorby kultúrnych
hodnôt
- nedostatočná výchova pre zdravý patriotizmus
- nedostatočná osveta v oblasti histórie mesta, jeho pamiatok a pamätihodností
- chýba systematická podpora aktívnych mladých ľudí
- absencia mestského múzea a mestskej galérie
- chýbajúce folklórne zázemie

- využívanie grantových výziev z eurofondov, Ministerstva kultúry SR, FPU, Kultminor,
VÚC, nadácií a ďalších subjektov podporujúcich miestnu kultúru
- rozvoj kreatívneho priemyslu
- rekonštrukcia MsKS , budovy bývalej Synagógy, Kováčskej vyhne z projektov a grantov
- prehlbovanie a skvalitňovanie spolupráce s inými subjektmi (združeniami) a mestom
- záujem rodín s malými deťmi o spoločné trávenie voľného času

25

- zlepšenie kvality organizovaných kultúrno-výchovných podujatí
- zlepšenie podmienok pre zmysluplné využitie voľného času, najmä detí a mládeže
v budúcom Mládežníckom centre
- využívanie netradičných priestorov na kultúrno-spoločenské podujatia ( Športová hala, dvor
Kováčskej vyhne, pred budovou MsKS, Amfiteáter, Hl. námestie, park, námestia na
sídlisku, Športový areál pod kopcom, Mládežnícke centrum)
- strategické postavenie Moldavy v blízkosti metropoly Košice a v blízkosti hraníc
z MR ( prihraničný región)
- rozvíjanie spolupráce s družobnými mestami v oblasti výmeny kultúrnych hodnôt
- pestré kultúrne podujatia prispejú k rozvoju kultúrnej turistiky a cestovného ruchu
- využívanie moderných nízkonákladových technológii na propagáciu a zvyšovanie počtu
návštevníkov /web stránka, sociálne siete/
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- negatívne vplyvy marginalizovaných skupín na realizáciu celomestských aktivít
- epidémie, pandémie
- únik kvalifikovaných ľudí z regiónu
- nezáujem občanov o kultúrne vyžitie
- ústup tradícií, vplyvy iných kultúr a vzorov
- konzumný spôsob života
- nedostatok finančných prostriedkov
- komercionalizácia kultúry
- pasívna konzumácia kultúry v domácnostiach (cez sociálne siete a internet)
- slabá podpora kultúry zo strany štátu
- zlé sociálne postavenie občanov v meste a v regióne
- duchovná prázdnota, sociálne vylúčenie a riziko izolovanosti jednotlivca od života
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Moldava nad Bodvou je mesto, kde spoločenské vzdelávanie, ktoré je stanovené na
miestnom kultúrnom dedičstve, na náboženských a národnostných menšinových tradíciách, je
základným prvkom kultúry, základným pilierom spojenia ľudí s mestom. Je to otvorené a živé
malé mesto, kde sa stretávajú kultúry, kde je spolužitie mnohonárodnostných obyvateľov
harmonické a každý tu nájde svoj domov. Obyvateľstvo má lokálnu identitu, ktorá vznikla z
poznania reálnych, skutočných regionálnych dejín. So svojimi kultúrnymi hodnotami,
ponukami programov neustále láka návštevníkov a týmto posilňuje miestne spoločenstvá.
Zámerom je v nasledujúcich rokoch žiť život mesta, ktoré disponuje úspešným miestnym
spoločenstvom a toto bude budovať aj v budúcnosti.

Cieľom je podporovať spolunáležitosť obyvateľov s miestom, kde žijú. Dôležité je taktiež
pripomínať významné osobnosti mesta, rovnako ako kultúrne oživovať miesta s nimi
bezprostredne spojené. Prostredníctvom podpory genia loci určitých lokalít či kultúrnych
pamiatok tak budú môcť obyvatelia sústavne prehlbovať svoj vzťah k miestu. Mestské

kultúrne stredisko do budovania identity zapojí taktiež najmladšiu generáciu, budúcich
nositeľov hodnôt.
• Prezentovať významné osobnosti spojené s Moldavou
- vytvoriť novú koncepciu čestných občanov mesta Moldava,
- potreba archívnym výskumom preskúmať a doplniť informácie o významných osobnostiach
nášho mesta ako Szepsi Laczkó Máthé, Szepsi Csombor Márton
- nájsť vhodné priestory na realizáciu výstavnej siene významných osobností mesta Moldava
• Zvýšiť regionálne povedomie a záujem občanov o históriu mesta a regiónu
- vytvoriť pozíciu mestského etnografa, ktorý podrobne spracuje historické artefakty,
pôvod, tradičné remeslá, spoločenskú štruktúru, hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo mesta
• Formou podpory vzdelávacích programov podnietiť zapojenie detí a mládeže
do tematiky kultúrnej identity mesta Moldava
- organizovať atraktívne podujatia, prednášky o moldavských remeslách pre deti, mládež a ich
rodičov zamerané na budovanie miestneho a regionálneho povedomia a oboznamovania sa s
vlastnou históriou a tradíciami
Spoznaj svoje mesto- vzdelávacia a poznávacia aktivita pre žiakov miestnych základných
škôl v uliciach nášho mesta.
Spomienková slávnosť a výstava z príležitosti Nežnej revolúcie
Spomienková slávnosť z príležitosti SNP
• identifikovať súčasných úspešných ľudí v meste v rôznych sférach pôsobenia a poskytnúť
im priestor na prezentovanie sa na spoločných podujatiach
Oceňovanie úspešných žiakov a študentov- slávnostné vyhlásenie a odovzdávanie cien
jednotlivcom, ktorí reprezentovali svoje školy a naše mesto na okresných, krajských,
celoslovenských a medzinárodných súťažiach.

ŽIVOT sa odohráva v lokalitách a kultúra v meste sa rozvíja v rôznych mierkach. Mesto
Moldava disponuje značnou rozmanitosťou lokalít a množstvom kultúrnych aktérov. Naopak

28

medzi slabé stránky lokality patrí potenciálne nedostatočné zázemie niektorých konkrétnych
častí mesta pre kultúrno- komunitný život. MsKS bude v budúcnosti aktérov v týchto lokalitách
podporovať. Zároveň sa tiež zameria na podporu občanov v záujme o participáciu na kultúrnych
či susedských aktivitách.
Cieľom je podporovať rozvoj kultúry v jednotlivých lokalitách mesta. Zásadnou je takisto
iniciácia vzájomného prepojenia jednotlivých kultúrnych subjektov a nápomocná komunikačná
stratégia

zo

strany

mesta

Moldava.

Kultúra

sa

v

budúcnosti

bude výrazne viac sústreďovať do konkrétnych lokalít a menej centralizovať.
• Podporovať rovnomerné rozloženie kultúrnej infraštruktúry na území mesta Moldava
a tak zaistíme zázemie pre kultúrno- susedský život v lokalitách
- podpora programov najmä v lokalitách, v ktorých je deficit kultúrnej infraštruktúry a
zázemia, ako je napr.:
Mestský park:
Tradičný dvor remesiel v mestskom parku- remeselné tvorivé dielne v mestskom parku,
kde sa prezentujú miestni a okolití remeselníci.
Mestské trhovisko:
Remeselné a farmárske trhy na mestskom trhovisku – sa organizujú mesačne raz počas
celého roka.
Vianočný koncert a vianočné trhy- tradičný remeselný trh s občerstvením a kultúrnym
programom, kde každoročne vystupujú žiaci miestnych základných a stredných škôl
a speváci a skupiny zo Slovenska a Maďarska.
Sídlisko:
Hudobné koncerty na sídlisku– plánujeme 3x raz mesačne od júna do augusta. V roku 2021
sa uskutočnil prvý Jazzový večer na Námestí Ľudovíta Štúra a mal veľmi pozitívnu odozvu od
obyvateľov. Aj z dôvodu pandémie sa otvárajú nové možnosti ako sprostredkovať kultúru
smerom von k ľudom do verejného priestoru. V tejto línii by sme chceli ďalej pokračovať.
Športový areál pod kopcom:
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Deň rodiny pod kopcom- podujatie pre rodiny s deťmi s atrakciami, súťažou v cyklistike
a kultúrnym programom
Mestská časť Budulov:
Deň Budulova – oslavy mestskej časti pri Budulovských rybníkoch plné detských atrakcií,
vystúpení miestnych a okolitých folklórnych súborov a hudobných skupín, športového vyžitia
na jazere a súťaži vo varení tradičných jedál.
- oživiť komunitný život obyvateľov žijúcich v rôznych lokalitách mesta organizovaním
podujatia ,,Susedia susedom,, 2x ročne. Zámerom podujatia je zapojiť obyvateľov /susedov/
do realizácie a tým posilniť medziľudské vzťahy a spestrenie života lokality.

Na území mesta Moldava sa nachádza niekoľko významných kultúrnych objektov,
ktoré boli dlhodobo zanedbané či podhodnotené vo svojom jedinečnom význame.
Kultúrne objekty v majetku mesta pritom tvoria podstatu celého kultúrneho systému podpory
kultúrneho diania v lokalitách.
Mestské kultúrne stredisko si je vedomé toho, že kvalitná kultúrno -komunitná infraštruktúra je
v 21. storočí dôležitou súčasťou kvality života v meste. Cieľom je zaistiť funkčnú
a prevádzkovo udržateľnú kultúrno- komunitnú infraštruktúru v jednotlivých lokalitách mesta
v spolupráci s partnermi, ktorá zaistí miestne potreby a výberovo bude atraktívna aj pre
moldavské publikum. Dôraz bude kladený na špičkovú užívateľskú kvalitu revitalizácií, ktorá
zodpovedá potrebám obyvateľov mesta Moldava v 21. storočí.
• Zabezpečiť vyhovujúci stav objektov, odpovedajúci užívateľským potrebám
obyvateľov mesta Moldava v 21. storočí
• Podporiť kvalitný program, zabezpečiť kvalitu služieb, plánu a realizáciu dokončenia
rekonštrukcie Kultúrneho domu;
• Realizovať rekonštrukciu budovy Kováčskej vyhne a výstavbu nových priestorov na
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prezentáciu tradičných moldavských remesiel
- zhodnotiť súčasný stav zbierkových predmetov v priestoroch Kováčskej vyhne
- podľa potreby reštaurovať a zakonzervovať zbierkové predmety
- zabezpečiť podmienky na registráciu do zoznamu muzeí Slovenska
- zhromažďovanie historických predmetov a dokumentov z dejín nášho mesta
- inštitúcia bude prioritne zameraná na zbierkovú, dokumentačnú a prezentačnú činnosť
- poslaním múzea bude formami vedeckého výskumu systematicky nadobúdať a prezentovať
zbierkové predmety viažuce sa prioritne k histórii mesta Moldava
-- zamerať sa na vzdelávanie v oblasti formovania historického vedomia, vzťahu k hodnotám
kultúrneho dedičstva a identity, prostredníctvom poznávania minulosti
- v externom areáli vyhne vytvoriť remeselné dielne tradičných moldavských remesiel, ktoré
budú slúžiť na ukážku daného remesla, vzdelávanie a rozvoj kreativity, kde si bude môcť
návštevník vyrobiť vlastné predmet, pridanou hodnotou bude sebarozvoj a nadobudnutie
novej zručnosti
- v rámci aktivít sa bude v múzeu vykonávať výchovno-vzdelávacia činnosť a organizovanie
kultúrno – spoločenských podujatí ako remeselné workshopy apod.
- využívať autentické prostredie
• Realizovať rekonštrukciu Budovy bývalej židovskej synagógy
- rekonštrukciou budovy a celého areálu synagógy sa vytvorí zázemie pre regionálnu galériu,
resp. multifunkčného a multižánrového kultúrno-spoločenského centra so stálou expozíciou
židovskej kultúry.
- vznikne vhodný priestor pre spoločensko-vzdelávacie aktivity, pre prezentáciu študentských
prác, hudobné koncerty, predstavenia, či komunikáciu histórie žiakom základných škôl a
študentom stredných škôl, priestor pre židovskú náboženskú obec, občianske združenia - celé
spektrum subjektov bez ohľadu na národnosť, náboženské vierovyznanie, vek a pohlavie.
- tento priestor by mal obsahovať aj sieň venovanú osobnostiam mesta
• Rekonštrukcia budovy bývalého kina za účelom vytvorenia multifunkčného priestoru
/mládežníckeho centra s knižnicou/
- hlavným poslaním plánovaného centra je zbližovanie menšín a majority
- aktivity venované budovaniu multikultúrneho prostredia v Moldave nad Bodvou sa
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zamerajú na tri kľúčové oblasti integrácie – vzdelávanie, zdravotníctvo a zamestnanie.

Rovnako ako je pestrá identita mesta Moldava, mala by byť pestrá aj ponuka kultúrnych
podujatí. MsKS sa preto v budúcnosti zameria na kvalitu programu, ktorú sama vytvára,
financuje z vlastného rozpočtu, z projektov a grantov, takisto ako na kvalitu poskytovaných
služieb a propagáciu. Doplnená bude kultúrna ponuka pre špecifické cieľové skupiny, ako aj
spolupráca s kultúrnymi a umeleckými subjektmi. Mestské dni, oslavy mestskej časti Budulov,
podujatia pre rodiny, tradičné akcie, programy pre seniorov, ceremoniálne akcie, festivaly a
výstavy naďalej zostanú neoddeliteľnou súčasťou kultúrnej ponuky.
Cieľom je vytvorenie kvalitnej kultúrnej ponuky rôznorodého spektra kultúrnych, susedských
a umeleckých akcií, takisto ako ponuku kvalitných sprievodných a doplnkových služieb, ktoré
na týchto akciách prebiehajú.
• Zlepšovať kvalitu programu
- zohľadniť potreby obyvateľov, takisto ako oslovenie rôznych cieľových skupín
- reflektovať na súčasné trendy v kultúrnej ponuke aj s orientáciou na tradície
Naďalej zlepšovať kvalitu celomestských podujatí:
Fazuľový festival - veľmi obľúbené podujatie, kde sa koná súťaž vo varení fazuľových jedál.
Zúčastňujú sa ho súťažiace družstvá z miestnych školských a iných inštitúcií a občianskych
združení. Súťaž vo varení sprevádza kultúrny program miestnych folklórnych súborov,
hudobných skupín a známych interpretov.
Klobásový festival- sa organizuje začiatkom októbra. Súťaž v plnení klobás láka každoročne
množstvo návštevníkov. V kultúrnom programe vystupujú miestne folklórne a hudobné
skupiny a speváci.
Moldava Block Party- podujatie pre mládež, kde sa prezentuje street umenie, vystúpenie
známych interpretov, tanečný workshop a break dance.
Posledné roky 2020, 2021 sa z dôvodu pandémie a nedostatku financií nedalo toto obľúbené
podujatie s vysokou návštevnosťou zrealizovať.
Moldavský festival kultúry a športu- oslavy dní mesta. V rámci spolupráce tu majú
možnosť prezentácie všetky inštitúcie mesta ale aj školstvo a iné miestne súbory v
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rôznorodom programe. Dlhoročnou súčasťou mestských dní je aj športové podujatie Pohár
Bodvy – preteky v behu, in-line a cyklistike. Každoročne sem láka množstvo športovcov
nielen zo Slovenska ale aj zo zahraničia.
• Zlepšovať kvalitu sprievodných služieb dodávaných na kultúrnych podujatiach
- oslovovať dodávateľov kvalitných doplnkových služieb, domácich remeselníkov a predajcov,
dodávateľov lokálnych gastronomických služieb a ich následné zapojenie do kultúrnych
podujatí
5.3 Pravidelná realizácia prieskumu o potrebách obyvateľov v oblasti kultúrneho vyžitia
-Realizovať pravidelné prieskumy o kultúrnych potrebách občanov mesta, dotazník
prieskumu – kultúrny život, ankety pre spätnú väzbu od účastníkov po nosných podujatiach
5.4 Podporovať menšinovú kultúru organizovaním podujatí
Deň maďarskej kultúry- organizuje sa v spolupráci s MO Csemadok
Tanečný dom v Amfiteátri - interaktívne vzdelávacie podujatie zamerané na výučbu
tradičného rómskeho tanca profesionálnymi tanečnými lektormi sprevádzané živou ľudovou
hudbou.

Verejný priestor v meste nie je ani zďaleka jednotvárny. Medzi špecifické miesta so silným
potenciálom patria priestory pred kultúrnymi či mestskými verejnými inštitúciami, medzi ktoré
vieme zaradiť aj areál Amfiteátra za budovou MsKS, mestský park, uzavreté areály základných
škôl, mestské trhovisko, parkovisko pri Rímsko-kat. kostole, sochy významných osobností vo
verejnom priestore či kultúra a bežný život na frekventovaných miestach v meste ako: Hl.
námestie, areál pod kopcom, námestia v obytných zónach.
Cieľom je predstaviť verejný priestor ako živé miesto či zázemie a prostredie pre život,
trávenie voľného času a realizácia rozličných kultúrnych aktivít. Verejný priestor je miesto,
ktoré ľudia aktívne využívajú a kde sa môžu rovnako podieľať na jeho drobnej revitalizácii
a oživeniu.
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• Podporovať a pozitívne usmerňovať snahu obyvateľov participovať na zveľaďovaní
verejného priestoru a organizovaní kultúrnych a komunitných akcií vo verejnom
priestore. Vnímať kultivovaný verejný priestor ako základ kvality života v meste.
Podporovať umenie vo verejnom priestore
V rámci tohto opatrenia je potrebné:
-upraviť verejný priestor pri KD Budulov pre možnosti organizácie exteriérových kultúrnych
podujatí ako vystúpenie komorných súborov, menšie remeselné trhy, prípadne pohybové
aktivity pre obyvateľov mestskej časti Budulov
- vytvoriť návrh a realizáciu úprav mestského parku pre externé výstavy, tradičný dvor
remesiel a menšie hudobné koncerty
- využiť potenciál Hlavného námestia a námestia pred budovou Penziónu Hilton na
organizovanie tradičných podujatí:
Vynášanie Moreny a Stavanie mája- tradičné podujatia v spolupráci s miestnymi školami.
Zapálenie 1.adventnej sviečky - na mestskom adventnom venci, v prvú adventnú nedeľu
v sprievode hudobného programu žiakov z miestnych škôl zapaľuje 1. adventnú sviecu
primátor mesta.
Mestský Mikuláš

Kultúra dokáže vzdelávať, rozvíjať kreatívne myslenie či schopnosti a zároveň aj zabávať.
Dôležité je pri programovom nastavení kultúry v meste nájsť priestor pre takzvanú ľahkú,
ale aj náročnejšiu kultúru, no najmä zistiť preferencie priamo od danej cieľovej skupiny detí.
mládeže, dospelých a seniorov.
Ide o systém podporujúci rozvoj tých stránok osobnosti, ktoré majú rozhodujúci význam pre
výchovu k samostatnosti a vlastnej sebarealizácie. Je to tiež príležitosť viesť jedinca k
racionálnemu využívaniu voľného času, formovaniu hodnotných záujmov, uspokojovaniu
a kultivovaniu potrieb, rozvíjaniu špecifických schopností, upevňovaniu morálnych vlastností
a v neposlednom rade k formovaniu kladných medziľudských hodnôt.
• Aktívne trávenie voľného času
- vytvoriť harmonogram rôznorodých aktivít pre rôzne vekové kategórie ľudí
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- 4 x do týždňa organizovať aktivity pre deti, mládež z miestnych škôl, dospelých, seniorov
a širokú verejnosť:
Tradičné tvorivé workshopy v remeselnej dielni a v kováčskej vyhni- organizujú sa od
júna až do augusta na dvore kováčskej vyhne. Zúčastňujú sa na nich nielen žiaci miestnych
škôl ale aj obyvatelia mesta. Okrem tradičných moldavských remesiel ako kováčstvo, pečenie
chleba, pletenie košíkov z prútia, modrotlačiarstvo a hrnčiarstvo sa prezentuje technika
výroby z kože, , výroba sviečok, ale taktiež aj modernejšie remeslá ako výroba mydlových
ikebán a servítková technika-dekupáž. Remeselné workshopy plánujeme aj v novovzniknutej
remeselnej dielni v budove MsKS.
- pre seniorov navrhnúť aj pohybové aktivity ako napr. cvičenie jógy v hale K5
- využiť priestory MsKS, KD Budulov, dvor Kováčskej vyhne v letných mesiacoch, areál
Amfiteátra, Hala K5, Mládežnícke centrum a knižnica na vyššie spomenuté aktivity

Cieľom je vytvárať efektívne nástroje podpory, ktoré prispejú organizáciám i jednotlivcom k
tomu, aby mohli spoluvytvárať kvalitnú ponuku najmä pre obyvateľov Moldavy.
• Ponúkať verejnosti nástroje mediálnej podpory
- zviditeľňovať vlastné aktivity prostredníctvom dostupných médií, webových stránok
a sociálnych sietí
- na základe zoznamu pravidelných kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí
vypracovať podrobný plán podujatí na rok a vytvoriť z neho kalendárium podujatí
mesta/regiónu
- využívať komunikačné kanály efektívne podľa cieľových skupín
· internet a Facebook (pre mladých)
· noviny- MoldaVarietas (pre starších občanov)
- v meste osadiť nové moderné uzamykateľné informačné Tabule
• Prehlbovať spoluprácu v oblasti kultúry s partnerskými mestami a okolitými obcami
- vytvoriť pozíciu zamestnanca na styk s verejnosťou a aktívnu spoluprácu s partnerskými
mestami a okolitými obcami
- iniciovať partnerské stretnutia ohľadne kultúrnej spolupráce
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- organizácia spoločných podujatí a výmenu kultúrnych skúseností

Na Slovensku je podpora kultúry z verejných zdrojov, pričom sa uplatňuje princíp
viaczdrojovosti finančných prostriedkov.
Centrálnym orgánom v oblasti kultúry a jej financovania je Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky. Zo svojho rozpočtu priamo financuje národné kultúrne inštitúcie a zároveň má
svoj grantový systém, ktorý je určený na podporu kultúry v pôsobnosti územnej samosprávy
a neštátneho sektora. Podporuje právnické, fyzické a súkromné osoby v programoch, ktoré sú
zamerané na tvorbu a šírenie kultúrnych hodnôt, ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva,
zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodnú spoluprácu, na kultúrne vzdelávacie programy,
rozvoj kultúry národnostných menšín, kultúrnych aktivít zdravotne postihnutých alebo inak
znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Od roku 2016 je financovanie aktivít z oblasti kultúry (pre širokú škálu subjektov
a jednotlivcov) zabezpečované prostredníctvom verejnoprávnej inštitúcie Fond na podporu
umenia (zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č.
434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov).
Podpora projektov z oblasti kultúry národnostných menšín je v zmysle zákona č. 138/2017 Z.
z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých
zákonov od roku 2018 poskytovaná prostredníctvom verejnoprávnej inštitúcie – Fondu na
podporu kultúry národnostných menšín.
Nižšiu úroveň verejného financovania kultúry predstavujú samostatne riadené regióny –
vyššie územné celky, samosprávne kraje, prostredníctvom ktorých sú financované kultúrne
inštitúcie nachádzajúce sa v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Vo svojej organizačnej štruktúre
majú vo väčšine prípadov zriadené špeciálne oddelenia kultúry a do oblasti ich pôsobenia
a financovania patria regionálne subjekty väčšieho významu. Financujú aj vlastné kultúrne
aktivity a projekty a majú zvyčajne regionálne grantové systémy pre oblasť kultúry ako napr.
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Terra Incognita.
Najnižšiu úroveň verejného financovania kultúry predstavujú mestá a obce. Ich
zodpovednosti sa pohybujú na úrovni lokálnej kultúry. Koordinujú a zabezpečujú lokálne
kultúrne aktivity a v niektorých prípadoch prostredníctvom vlastného systému dotácií
podporujú lokálne projekty fyzických a právnických osôb.
Mesto Moldava nad Bodvou financuje zo svojho rozpočtu vlastné kultúrne aktivity
organizované mestskou príspevkovou organizáciou Mestským kultúrnym strediskom.

Zámerom návrhu Koncepcie je zmapovanie hlavných okruhov problémov a možností
ďalšieho rozvoja kultúry v regióne pri zohľadnení východiskových pozícií upriamením na
bohatý kultúrny život pre všetkých a rozvoj cestovného ruchu mesta Moldava.
Cieľom návrhu Koncepcie je zabezpečiť pre obyvateľov a návštevníkov nášho regiónu
životaschopnú a sebavedomú kultúru, ktorá napomáha rozvoju kreatívneho a ekonomického
potenciálu mesta Moldava. Prioritami mesta a MsKS na obdobie 2022 – 2027 je rekonštrukcia
a modernizácia kultúrneho stánku - KD Moldava, rekonštrukcia bývalej kinosály a vytvorenie
Mládežníckeho centra, rekonštrukcia Kováčskej vyhne a bývalej budovy Židovskej synagógy
a uspokojovať rôznorodé kultúrne potreby obyvateľov a zatraktívniť im každodenný život,
zachovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva nášho mesta, podpora
lokálpatriotizmu u mládeže a detí, propagácia mesta a cezhraničná spolupráca v kultúre.
Koncepcia rozvoja kultúry v meste Moldava je otvorený materiál, ktorý je možný podľa potreby
mesta upravovať a dopĺňať.
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Vypracovala: Mgr. Adriana Szilágyiová
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