
KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU 

PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE TRENČÍN 

 

Z Á P I S N I C A 
 

zasadnutie 15.1.2019 o 16.00 hod. 
 
Prítomní:  

1. Bc. Tomáš Vaňo (predseda) 
2. Mgr. Martin Petrík (člen) 
3. Martin Trepáč (člen) 
4. Pavol Bobošík (člen) 
5. Mgr. Kamil Bystrický (člen) 
6. Mgr. art. Barbora Varga Petríková (člen) 
7. Mgr. Vladimír Ondrovič (člen) 

Garanti: 
8. Ing. Jana Sedláčková 
9. Ing. Miriam Filová 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Diskusia k cieľom a prioritám KKaCR na roky 2018 - 2022 
3. Časový rámec k vyhláseniu grantového kola na aktivity v oblasti kultúry na rok 2019 
4. Rôzne 

 
 
Bod 1) Otvorenie 

 
T. Vaňo – privítal prítomných. Skonštatoval, že vzhľadom na prítomnosť všetkých členov je komisia 
uznášaniaschopná.  
Ako predseda komisie priority a ciele KKaCR predniesol nasledovne: 
 
Hlavný cieľ 

 dodržiavanie princípov a zásad zasadnutia komisie; schválené body programu ukončiť bez 
ohľadu politických či inak rozdielnych názorov 

 
Priority 

 Navýšenie objemu finančných prostriedkov do oblasti kultúry a cestovného ruchu 

 Rekonštrukcia divadelnej sály v Kine Hviezda 

 Efektívne prerozdelenie finančných prostriedkov z grantového programu 

 Zhodnotenie stavu a hospodárenia kultúrnych stredísk v Trenčíne 

 Nadviazanie spolupráce s VÚC a inými organizáciami v oblasti kultúry a cestovného ruchu 
 
 
Bod 2) Diskusia k cieľom a prioritám KKaCR na roky 2018 – 2022 

 
M. Petrík – navrhuje spracovať najmä analýzu Kultúrneho domu Opatová. Zároveň by chcel vyriešiť 
aspoň 2 z 11 kultúrnych stredísk 
 
P. Bobošík – navrhuje optimalizáciu kultúrnych stredísk a vyšpecifikovať, či ide o kultúrne alebo 
spoločenské centrum 
 
K. Bystrický – navrhuje zvolanie komisie za prítomnosti finančnej a majetkovej komisie, ktoré by 
spoločne s KKaCR zhodnotili jednotlivé kultúrne strediská. 
Dáva návrh na diskusiu o stanovení kritérií hodnotenia v prerozdeľovaní dotácií; podobne navrhuje 
elektronizáciu podávania žiadosti o získanie dotácií. 



Navrhuje, aby primátor mesta nemal kompetencie zasahovať do oblasti kultúry. 
Taktiež navrhuje zhodnotenie aktuálnej situácii kina Hviezda. 
 
B. Petríková – požaduje podrobné informácie o kultúrnych strediskách, ich analýzu, stav a činnosť 
jednotlivých stredísk 
 
 
Bod 3) Časový rámec k vyhláseniu grantového kola na aktivity v oblasti kultúry na rok 2019 

 
J. Sedláčková – predkladá Harmonogram schvaľovania dotácií 2019 nasledovne: 

 do 18.1. uverejnenie výzvy na webovej stránke mesta  

 30.1.  uverejnenie výzvy ku grantovému kolu v INFO 

 22.2.  uzávierka žiadostí  

 23.2. – 15.3. spracovanie a kontrola žiadostí na ÚKIS 

 16.4.  riadna komisia KKaCR – zvážiť, či zvolať mimoriadnu 26.3. 

 17.4.  predloženie primátorovi mesta na rozhodnutie 

 24.4.  MsZ (platí pre granty nad 3500Eur) 
 
Členovia komisie sa zhodli na zvolaní mimoriadnej grantovej komisie na 26.3. 
 
Uznesenie 1: 
 
Komisia kultúry a cestovného ruchu súhlasí s predloženým Harmonogramom schvaľovania dotácií 2019 
 
Hlasovanie: ZA jednohlasne (7x)    
 
 
Bod 4) Rôzne 
 
T. Vaňo – je možnosť konať zasadnutia komisie aj mimo priestorov MÚ (napr. kultúrne stredisko) 
 

Zapísala: M. Filová 
 
 
 
V Trenčíne, dňa 

 

 

 

 

_______________________                                                             ___________________________ 

     predseda komisie                                                                                   garant komisie  
 


