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KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU 

PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE TRENČÍN 

 

Z Á P I S N I C A 
 

zasadnutie 19.5.2020 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) 

Neprítomní: 
6. Mgr. Vladimír Ondrovič (člen) 
7. Bc. Tomáš Vaňo (predseda) 

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

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie Návrhu Záverečného účtu Mesta Trenčín za 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. 

K. Bystrický – žiada o doplnenie do programu Stanovisko KKaCR k dotáciám v oblasti kultúry v čase 

koronakrízy  

Hlasovanie: ZA:  5 (M. Petrík; P. Bobošík; K. Bystrický; M. Trepáč, B. Petríková) 
          PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA: 0 
 

Program zasadnutia KKaCR sa mení nasledovne: 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie Návrhu Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2019 
3. Stanovisko KKaCR k dotáciám v oblasti kultúry čase koronakrízy 
4. Rôzne 

 

Bod 2) Prerokovanie Návrhu Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2019 

 
Uznesenie 1: 
Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie predložený Návrh Záverečného účtu Mesta 
Trenčín za rok 2019 
 
Hlasovanie: ZA:  5 (M. Petrík; P. Bobošík; K. Bystrický; M. Trepáč, B. Petríková) 
          PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA: 0 
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Bod 3) Stanovisko KKaCR k dotáciám v oblasti kultúry v čase koronakrízy 

 
K. Bystrický – komisia by sa mala vyjadriť k tomu, či by sa napr. vyhodnotiť žiadosti stávajúce, a 
nevypisovalo by sa nové grantové kolo. Malo by sa venovať tým projektom, ktoré majú zmysel v rámci 
ich realizácie. O podujatiach, ktoré boli zrušené, už nemá zmysel diskutovať, pokiaľ sa neprijme nová 
výzva na zmenu termínu. Treba sa zamerať na tie projekty, ktoré sú ešte v pláne a nie sú zasiahnuté 
koronakrízou.   
 
M. Trepáč – možno sa niektorí rozhodnú presunúť kultúrne podujatie na jeseň, aj keď niektoré sa 
zrušia úplne  
 
B. Petríková – asi tiež sa budú niektoré presúvať, ale malo by sa určiť ktorých mesiacov sa to bude 
týkať a je otázne, aký objem financií bude schválený. Podmienky by mala nastaviť komisia a mali by 
byť záujemcovia o dotácie oboznámení, čo sa deje  
 
P. Bobošík – nemalo by sa hlasovať o tých projektoch, ktoré sa už mali uskutočniť, skôr o tých, ktoré 
ešte len majú prísť 
 
M. Petrík – uvidí sa koľko peňazí sa schváli, či sa vyhlási či nevyhlási nové grantové kolo, či sa 
presunú niektoré akcie. 
Zaujíma ho aj názor útvaru kultúry, či si žiadatelia, ktorí deklarujú určitý termín, môžu zmeniť na iný, že 
nebude to máj, ale september. Aby sa nestalo, že keď bude Pri Trenčianskej bráne, bude ďalších 20 
podujatí, lebo sa popresúvali na september 
 
J. Sedláčková – je to asi otázka vyjednávania. Niektorí žiadatelia pýtajú peniaze na podujatia – nimi 
si zarábajú na činnosť. Ak sú teraz ochromení v najťažiskovejšej časti roka, tak si nezarobia. Preto, ak 
by mali možnosť žiadať znova, možno by si inak rozvrhli peniaze v žiadosti, možno by zažiadali viac 
práve na činnosť   
 
M. Trepáč – je možno zbytočné teraz o tom hovoriť, keď nevieme koľko bude peňazí a každé 
podujatie by sme mali individuálne prehodnotiť 
 
K. Bystrický – len taký sumár – je 77 žiadostí, 33 opakovaných a zasahujú do 2. polovice roka, 44 
jednorazových, z ktorých sa polovica do cca augusta nerealizovala, čím sa zaoberať nemusíme. 
Musíme nájsť nejaký kľúč, keď to bude chcieť niekto presunúť, musí vážne zdôvodniť prečo.  
Komisia je autorita, kde sa povie ako si predstavujeme dotačné kolo a úrad povie, koľko je peňazí 
a my si stanovíme kritéria, či nové kolo vyhlásime alebo nie 
 
Uznesenie 2: 
Komisia kultúry a cestovného ruchu odporúča nevypisovať nové dotačné kolo na aktivity v oblasti 
kultúry 
 
Hlasovanie: ZA:  4 (P. Bobošík; K. Bystrický; M. Trepáč, B. Petríková) 
          PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA: 1 (M. Petrík) 
 
 
Uznesenie 3: 
Komisia kultúry a cestovného ruchu odporúča pokračovať v procese administrácie a hodnotenia 
stávajúcich žiadostí, pri ktorom bude posudzovať výhradne projekty, ktorých plánovaná realizácia nie 
je zasiahnutá dopadmi koronakrízy. 
 
 
Hlasovanie: ZA:  5 (M. Petrík; P. Bobošík; K. Bystrický; M. Trepáč, B. Petríková) 
          PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA: 0 
 
 
Bod 4) Rôzne 
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M. Trepáč – keď mala byť komisia v marci, rozprávali sme sa ohľadom KS Opatová, aby boli prizvané 
obidve strany keď sa otvorí kultúrny dom  
 
M. Petrík – nechajme im chvíľku čas, nedávajme to do budúcej komisie, boli 2 mesiace zatvorení, 
možno sa situácia či názory upratali, zmenili, strany nie sú 2, ale 6. Osobne si chce vyjadrenie od 
všetkých subjektov vypočuť a toto odporúča aj ostatným 
 
K. Bystrický – pýta sa UKIS, že mesto má ambíciu vstúpiť do akcie Európske hlavné mesto kultúry, či 
sú nejaké termíny, stanovisko, vyjadrenie názoru, kedy by sa k tomu mala vyjadriť komisia kultúry 
 
P. Bobošík – je rád, že otvoril túto tému, lebo o tomto KKaCR informovaná nebola. O kandidatúre sa 
dozvedel práve od neho, v rádiu zachytil Hlohovec a Trnavu, nie Trenčín. Je za to, aby sme sa 
dozvedeli kde sme, ako na tom sme, aké sú šance atď 
 
K. Bystrický – mala by byť informovanosť, aby sme spojili sily, kultúrna obec, politici, akýkoľvek 
sektor, ktorý je na to naviazaný, podnikatelia, športovci, lebo je to obrovský projekt, v ktorom „je 
v hre“ cca 60 miliónov Eur, čo kompletne mení infraštruktúru aj ráz mesta. Malo by sa to objaviť na 
komisii a vedieť ako je to naplánované, hlavne administratívne.   
M. Trepáč – tiež rád uvíta viac informácií, lebo túto informáciu zachytil len niekde v médiách 
 
P. Bobošík – treba nám fandiť, sú to milióny Eur, ktoré prídu na ten účel  

Zapísala: M. Filová 
 
 
 
V Trenčíne, dňa  

 

 

 

 

_______________________                                                             ___________________________ 

     predseda komisie                                                                            garant komisie  
 


