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KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU 

PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE TRENČÍN 

 

Z Á P I S N I C A 
 

zasadnutie 5.2.2019 o 16.00 hod. 
 
Prítomní:  

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

Neprítomní: 
7. Bc. Tomáš Vaňo (predseda) 

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

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 
3. Rôzne 

 
 
Bod 1) Otvorenie 

 
M. Petrík – poverený predsedom komisie, privítal prítomných. Skonštatoval, že vzhľadom na 
prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov je komisia uznášaniaschopná.  
 
 
Bod 2) Prerokovanie Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 

M. Petrík – navrhol vyňať 5000 € z položky Grantový program a o túto sumu navýšiť položku Mestské 
divadlo Trenčín o.z. – činnosť, aby zostala zachovaná výška podpory ako minulý rok.  

K. Bystrický – nestotožňuje sa s návrhom ubrať financie z grantového programu a vyčleniť ich priamo 
pre Mestské divadlo. Nejasné sú výsledky a umelecký progres, nevidí snahu o zvýšenie 
 viaczdrojového financovania. Okrem toho poukázal na to, že aj hodnotitelia Fondu pre podporu 
umenia sa vyjadrili. že tituly MD TN majú výrazný komerčný potenciál, preto nevidí dôvod, prečo by sa 
im mali pridávať peniaze do rozpočtu. Majú predsa možnosť požiadať si aj o grant.  

P. Bobošík – z kľúčových podujatí vypadol festival Sám na javisku, ktorý je významným festivalom. Ak 
chceme ubrať z grantového programu 5000 € nebude rozumnejšie tou sumou podporiť Sám na 
javisku? Ale najviac by bol stotožnený s tým, aby suma zostala v Grantovom programe, odkiaľ si môže 
požiadať oveľa viac subjektov. 

M. Petrík – s Mestským divadlom bola v minulosti dohoda, že podporia činnosť a že oni už ďalšie 
dotácie v grantovom kole nebudú žiadať. Spočiatku žiadali na jednotlivé predstavenia, minulý rok sa to 
takto nastavilo. 

K. Bystrický – rád by si prečítal a podporil projekty Mestského divadla, mal by tak zároveň informácie, 
čo sa v divadle deje. Keby si podávali žiadosti, mali by sme informácie, že je tam napríklad projekt, 
ktorý má výrazný komerčný potenciál za účasti bratislavských hercov a mohli by sme radšej podporiť 
napríklad ich projekt pre deti na ktorom sa zúčastňuje viac lokálnych hercov, dokonca aj vyššou 
sumou. 
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M. Petrík – navrhol podporiť seniorský spevácky klub Sihotiar pri príležitosti 10. výročia činnosti, kedy 
vystúpia v Chorvátsku. 

K. Bystrický – v prípade Sihotiara by odporúčal, aby prípadne hľadal oporu v primátorovej rezerve. 
Toto sú aktivity, ktoré by sme mali zastrešovať z kapitoly Propagácia a cestovný ruch, lebo je to 
propagácia mesta Trenčín v zahraničí.  

P. Bobošík – toto podľa neho nemá miesto priamo v rozpočte. Nemá problém podporiť činnosť súboru 
Sihotiar v rámci grantovej schémy. Má ale problém zaradiť priamo do rozpočtu príspevok na ich cestu. 
 
Hlasovanie k pozmeňovacím návrhom k Programovému rozpočtu mesta Trenčín na rok 2019:  

a) vyňať 5000 € z položky Grantový program a o túto sumu navýšiť položku Mestské divadlo 
Trenčín o.z. – činnosť 
Hlasovanie: ZA:  2   (M. Petrík; V. Ondrovič) 

           PROTI: 4  (K.Bystrický; P. Bobošík; B. Petríková; M. Trepáč) 
 

b) podporiť seniorský spevácky klub Sihotiar – navrhovateľ stiahol z hlasovania 
 
 
Uznesenie 1: 
 
Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie Návrh Programového rozpočtu mesta Trenčín 
na rok 2019 
 
Hlasovanie: ZA:  6   (jednohlasne) 
          PROTI: 0 
 
 
Bod 3) Rôzne 
 
Bez príspevkov 
 

Zapísala: M. Filová 
 
 
 
V Trenčíne, dňa 13.2.2019 

 

 

 

 

_______________________                                                             ___________________________ 

     predseda komisie                                                                            garant komisie  
 


