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KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU 

PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE TRENČÍN 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

zasadnutie 2.5.2017 o 16.00 hod. 
 
Prítomní:  
1. Bc. Kamil Bystrický (predseda) 
2. Lukáš Ronec (člen) – prítomný pri bodoch programu 5 - 8 
3. Mgr. Martin Petrík (člen) 
4. Bc. Tomáš Vaňo (člen) – prítomný pri bodoch programu 6 a 8 
5. Bc. Anton Šepták (člen) 
6. Branislav Mach (člen) 

Neprítomní: 
7. MgA. Tomáš Plánka (člen)  

Garant: 
8. Ing. Jana Sedláčková 
9. Ing. Lucia Kutišová 

Hostia: 
10. Mgr. Hana Gallová 

 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Sumár odpovedí na požiadavky poslancov a členov komisie KKaCR od r. 2015 
3. Prerokovanie Návrhu Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2016 
4. Príprava strategického dokumentu: Vízia koncepcie kultúry v meste Trenčín na roky 2018 – 2022 
5. Výzva na zaradenie do databázy umelcov a umeleckých telies mesta Trenčín 
6. Prerokovanie predložených zámerov pre podporu realizácie kultúrnych podujatí v mestských 

častiach: Dni Juhu 2017, Dni Sihote 2017, Kultúrne leto na Zámostí 2017 
7. Požiadavky poslancov a členov Komisie kultúry a CR – máj 2017 
8. Rôzne 

 

Bod 1) Otvorenie 

K. Bystrický – privítal prítomných, uviedol, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov, takže komisia 
je uznášaniaschopná a dal hlasovať o návrhu programu ako celku. 

Hlasovanie: ZA: jednohlasne 4x (K. Bystrický, M. Petrík, A. Šepták, B. Mach) 
 
Bod 2) Sumár odpovedí na požiadavky poslancov a členov komisie KKaCR od r. 2015 

K. Bystrický – materiál bol poslaný p. Sedláčkovou. Požiadal, aby sa tabuľka s požiadavkami 
poslancov a členov komisie dala spracovať tak, aby bola jednotná. To znamená, aby v excelovskom 
súbore boli kompletne všetky požiadavky od dátumu a s daným poradovým číslom. Dal návrh na 
uznesenie. 

Uznesenie 1: 

Komisia kultúry a CR berie na vedomie sumár odpovedí na požiadavky poslancov a členov komisie 
kultúry a CR od r. 2015. 
 
Hlasovanie: ZA: jednohlasne 4x (K. Bystrický, M. Petrík, A. Šepták, B. Mach)    
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Bod 3) Prerokovanie Návrhu Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2016 

K. Bystrický – požiadal J. Sedláčkovú o stručnú informáciu v rámci kapitoly kultúra 

J. Sedláčková – je to materiál, ktorý predkladal útvar ekonomický. Nemá k nemu žiadne komentáre 
alebo poznámky. 

K. Bystrický – dal návrh na uznesenie 

Uznesenie 2: 

Komisia kultúry a CR berie na vedomie predložený Návrh Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 
2016. 
 
Hlasovanie:  ZA:  3                (M. Petrík, B. Mach, A. Šepták) 

  PROTI:  0                 
  ZDRŽAL SA:  1       (K. Bystrický)                                

 
Bod 4) Príprava strategického dokumentu: Vízia koncepcie kultúry v meste Trenčín na roky 
2018 – 2022 

K. Bystrický – územie ako krajské mesto Trenčín nemá rozpracovaný strategický dokument, ktorý by 
sa týkal oblasti kultúry, vychádzal by z nejakej analytickej časti, opísal zámery a strategické 
smerovania kultúry v meste Trenčín. Preto si myslí, že by sa tým komisia kultúry a CR mala začať 
zaoberať a dali tak signál mestskému úradu, že máme záujem, aby sa vytvorila pracovná skupina, 
ktorá bude mať za úlohu vypracovať strategický dokument s názvom „Vízia koncepcie kultúry v meste 
Trenčín na roky 2018 – 2022“. Pracovná skupina by mala byť vytvorená po vzájomnej dohode 
z členov exekutívy mestského úradu, poslancov mestského zastupiteľstva a odborníkov z kultúrnej 
obce. Navrhuje urobiť prvý krok, to znamená dať návrh na vytvorenie pracovnej skupiny. 

Uznesenie 3: 

Komisia kultúry a CR odporúča útvaru kultúrno-informačných služieb vypracovať návrh na zostavenie 
pracovnej skupiny, ktorá bude mať za úlohu vypracovať návrh strategického dokumentu s názvom 
Vízia koncepcie kultúry v meste Trenčín na roky 2018 – 2022 a bude obsahovať analytické 
východiská, strategické smerovanie kultúry v meste Trenčín. 
 
Hlasovanie:  ZA:  1                (K. Bystrický) 

  PROTI:  0                 
  ZDRŽAL SA:  3       (M. Petrík, B. Mach, A. Šepták)       

 
Bod 5) Výzva na zaradenie do databázy umelcov a umeleckých telies mesta Trenčín 

K. Bystrický – jednou z požiadaviek bolo zaslanie zoznamu subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry na 
území mesta Trenčín. Podľa informácií sa vychádzalo z jedného zdroja a síce zo zoznamu žiadateľov 
o dotácie z ostatných rokov. Keďže väčšina umeleckých subjektov si žiadosti o dotáciu neuplatňuje, 
bolo by ideálne vyhlásiť výzvu na to, aby sme vedeli, kto nám pôsobí v meste v oblasti kultúry. Táto 
výzva by mala byť určená pre fyzické osoby a právnické osoby, samozrejme všetky umelecké 
zoskupenia, ktoré nemajú IČO. Výzva by mala obsahovať formulár s potrebnými údajmi, ktorí 
žiadatelia vyplnia. Táto výzva by mala byť uverejnená v Info Trenčín v júni a na webovej stránke 
trencin.sk, visittrencin.sk, facebookovej stránke Kultúrno-informačného centra a Mesta Trenčín. 

Uznesenie 4: 

Komisia kultúry a CR odporúča útvaru kultúrno-informačných služieb spracovať a vyhlásiť výzvu pre 
umelcov a umelecké subjekty, ktoré majú sídlo v Trenčíne a pôsobia na území mesta Trenčín na 
zaradenie do databázy umelcov mesta Trenčín. Súčasťou výzvy má byť súhlas so spracovaním 
osobných údajov a zhotovený formulár, ktorý bude obsahovať základné údaje o umelcovi 
a umeleckých subjektoch: oblasť umenia, v ktorej pôsobia, špecifikácia umeleckej činnosti, názov 
umeleckého kolektívu, resp. meno a priezvisko jednotlivca (umelca), adresa, telefonický kontakt, e-
mail, webstránka, stručná charakteristika umeleckého kolektívu, resp. jednotlivca (umelca). 
 
Hlasovanie:  ZA:  1                (K. Bystrický) 

  PROTI:  0                 
  ZDRŽAL SA:  4       (L. Ronec, M. Petrík, B. Mach, A. Šepták)     
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Bod 6) Prerokovanie predložených zámerov pre podporu realizácie kultúrnych podujatí 
v mestských častiach: Dni Juhu 2017, Dni Sihote 2017, Kultúrne leto na Zámostí 2017 

K. Bystrický – požiadal J. Sedláčkovú o krátku informáciu, aký bol počet žiadateľov 

J. Sedláčková – do tejto výzvy prišlo 5 projektov, jeden na mestskú časť Juh (Občianske združenie 
KOLOTOČ), dva na mestskú časť Zámostie (ZRNTLS s.r.o., prevádzka Savanna Café a Dychová 
hudba TEXTILANKA) a dva na mestskú časť Sihoť (Susan Slovakia s.r.o. a Kultúrne centrum Sihoť). 
Dnes žiadatelia odprezentujú svoje projekty, na základe ich vypočutí si môže komisia urobiť 
predstavu, ktoré projekty by chcela podporiť. Keďže ide o sumy vyššie ako 3 500 €, cestou je 
predloženie návrhu na zmenu rozpočtu do mestského zastupiteľstva. Potom, čo mestské 
zastupiteľstvo o tom rozhodne, v prípade kladného rozhodnutia si žiadatelia môžu podať žiadosť 
o grant.   

L. Ronec – dal návrh na prerušenie tohto bodu programu, kým sa dostavia všetci žiadatelia na 
prezentovanie svojich projektov 

Hlasovanie: ZA jednohlasne (5x) 

 
Bod 7) Požiadavky poslancov a členov Komisie kultúry a CR – máj 2017 

K. Bystrický – zaslal svoje požiadavky písomne 

L. Ronec – požiadal predsedu komisiu, aby materiály k bodom programu zasielal skôr, napr. spolu 
s pozvánkou 

K. Bystrický – k niektorým bodom programu sa nedajú poslať materiály pred komisiou, skôr je to 
o diskusii a predstavení idey daného bodu priamo na zasadnutí 
 
Bod 8) Rôzne 

K. Bystrický – osobne sa zúčastnil podujatia Majáles, v rámci možností bola akcia zorganizovaná 
kvalitne. Spýtal sa, či predchádzala organizácii tohto podujatia nejaká vízia, resp. akým spôsobom boli 
v tom verejnom priestore rozložené stánky, či to malo nejaký koncept a kto to mal na starosti.  

J. Sedláčková – na organizácii Majálesu sa podieľal celý útvar. Keďže predtým podobné podujatie 
pred Domom armády nebolo, pri rozmiestňovaní sme uplatnili svoje predpoklady.  

K. Bystrický – spýtal sa, či je urobená aj kvantifikácia toho, aké to znamená straty alebo plusy v rámci 
financií do rozpočtu mesta z prenájmu stánkov v rámci plochy, keďže je asi menšia ako na Mierovom 
námestí 

J. Sedláčková – kvantifikácia dopadov na mestský rozpočet nie je, nemá to ani spoločnú kapitolu, 
stánky prenajíma Mestské hospodárstvo a správa lesov, to znamená, príjem ide do tohto rozpočtu, na 
program je vynakladané z rozpočtu 9 – Kultúra. Čo sa týka počtu stánkov, dalo by sa ich umiestniť aj 
viac, ale je viacero elementov, ktoré nám do toho vstupujú, napr. nemáme prípojky elektrickej energie.  

 
Bod 6) Prerokovanie predložených zámerov pre podporu realizácie kultúrnych podujatí 
v mestských častiach: Dni Juhu 2017, Dni Sihote 2017, Kultúrne leto na Zámostí 2017 – 
pokračovanie 

K. Bystrický – informoval, že v rámci tohto bodu nebude hlasovať, svoje zdôvodnenie artikuloval 
v rámci mestského zastupiteľstva cez p. Bakoša a takisto v rámci zápisnice z ostatnej komisie: 

Stanovisko predsedu komisie:  
 
1/ Výzvu nepovažujem za systémový krok v podpore kultúrnych podujatí v súčasnom nastavení 
rozpočtu Mesta Trenčín v kapitole kultúra. Popri imidžotvorných kultúrnych podujatiach, ktorých 
organizátormi sú dlhoročné známe subjekty a dotačnom programe Mesta Trenčín vytvárame týmto 
krokom istý nový precedens. Ten precedens, ktorý spôsobí nestabilitu v procese rozhodovania o 
prideľovaní finančných prostriedkov. 
2/ Komisia pri MsZ alebo orgán Mesta Trenčín, ktorý bude o týchto projektoch rozhodovať, nemá 
jasne definované kritériá hodnotenia projektov. Na základe čoho budeme vyberať organizátorov týchto 
podujatí? 
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3/ V prípade projektu Dni Sihote dávame signál stávajúcemu organizátorovi, že napriek pozitívnym 
ohlasom verejnosti a kvalitne odvedenej odbornej práci mu nedôverujeme, čo nepovažujem za 
rozumné. 

- postupná prezentácia projektov žiadateľmi: 

 Dychová hudba TEXTILANKA 
 ZRNTLS s.r.o., prevádzka Savanna Café 
 Kultúrne centrum Sihoť 
 Susan Slovakia s.r.o. 
 Občianske združenie KOLOTOČ pri Centre voľného času Trenčín 

 
M. Petrík – dal návrh na 10 min. prestávku 

Hlasovanie:  ZA: 5         (M. Petrík, L. Ronec, T. Vaňo, B. Mach, A. Šepták) 
          PROTI: 1   (K. Bystrický) 
 
K. Bystrický – v zmysle Rokovacieho poriadku poveril kolegu L. Ronca viesť ďalej tento bod komisie 
a opustil rokovanie 

L. Ronec – po prestávke otvoril diskusiu k bodu programu 

M. Petrík – navrhol, aby komisia rozhodla o dotácii na Dni Sihote 2017 až na najbližšej riadnej komisii. 
Odôvodnenie: rád by kolegom na VMČ Sever (3.5.2017) prezentoval tieto dva projekty a keďže obidva 
sú až v septembri, je dostatok času posunúť to až na riadnu komisiu. 

Uznesenie 5: 

Komisia kultúry a CR odporúča udeliť podporu pre realizáciu kultúrneho podujatia v mestskej časti pod 
názvom Dni Juhu 2017 Občianskemu združeniu KOLOTOČ vo výške 4 500 €. 

Hlasovanie:  ZA:  5                (L. Ronec, M. Petrík, T. Vaňo, B. Mach, A. Šepták, ) 
  PROTI:  0                 
                                    

Uznesenie 6: 

Komisia kultúry a CR odporúča udeliť podporu pre realizáciu kultúrneho podujatia v mestskej časti pod 
názvom Kultúrne leto na Zámostí 2017 Dychovej hudbe TEXTILANKA vo výške 4 000 €. 

Hlasovanie:  ZA:  4                (L. Ronec, M. Petrík, B. Mach, A. Šepták, ) 
  PROTI:  0   
               NEHLASOVAL: 1    (T. Vaňo) 
                                

Uznesenie 7: 

Komisia kultúry a CR odporúča prijať rozhodnutie o udelení podpory pre realizáciu kultúrneho 
podujatia v mestskej časti pod názvom Dni Sihote 2017 na najbližšom riadnom zasadnutí Komisie 
kultúry a CR. 

Hlasovanie:  ZA:  5                (L. Ronec, M. Petrík, T. Vaňo, B. Mach, A. Šepták, ) 
  PROTI:  0                 

                                
 
 
 
   
 
                        

Zapísala: L. Kutišová 
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V Trenčíne dňa 

 

 

 

________________________                                                             ___________________________ 

         predseda komisie                                                                                     garant komisie 

 

 

 

 

                                                                                                            ___________________________ 

                                                                                                                          garant komisie 


