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V Trenčíne, dňa: 02. 03. 2021 

  



Dôvodová správa 

Mesto Trenčín v spolupráci s prípravným tímom kandidatúry Mesta Trenčín na Európske 

hlavné mesto kultúry 2026 pripravili strategický dokument, ktorý definuje základné rámce 

rozvoja kultúry a kreatívneho odvetvia mesta na roky 2021-2030 s výhľadom do roku 2040. 

Dokument bol vytvorený participatívnym spôsobom na základe zisťovania potrieb občanov 

a organizácií a bol pripravovaný počas prvého kola kandidatúry Mesta Trenčín na Európske 

hlavné mesto kultúry 2026. 

Mesto Trenčín bolo úspešné vo výzve projektov na rozvoj kultúrno-kreatívneho priemyslu 

v regiónoch s projektom Kino Hviezda, kde mu bolo pridelené financovanie na rekonštrukciu 

funkcionalistickej kultúrnej pamiatky Kino Hviezda v Trenčíne. Spolu s rekonštrukciou budovy 

projekt zvyšuje kapacity v regióne na rozvoj kultúrno kreatívneho priemyslu. Tento strategický 

dokument popisuje základné rámce aktivít vedúcich k dosahovaniu cieľov stanovených 

v projekte CKKP Hviezda. 

Dokument tvorí 5 častí. V úvode dokument pojednáva o poslaní stratégie. V druhej, analytickej 

časti sa opisuje história, sociálno-ekonomická analýza, územnotechnická analýza a SWOT 

analýza. V návrhovej časti je opísaná vízia a požiadavky stakeholdrov. V štvrtej časti sú 

popísané priority a ciele dokumentu. Posledná časť tvorí spôsob implementácie stratégie 

a jeho evaluácia.   

 

 

Stanovisko Komisie kultúry a cestovného ruchu v Trenčíne:  Súhlasné stanovisko zo dňa  

29.01.2021 

 

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
 
schvaľuje  
 
strategický dokument  „Stratégia nielen pre kultúrne a kreatívne odvetvia mesta Trenčín na 
roky 2021 – 2030 s výhľadom do roku 2040“ v zmysle predloženého návrhu. 


