
Zápis z rokovania komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 

Mestský úrad v Trnave, 7.4.2015 

 

Prítomní: Mgr. Veronika Virágová, Bc. Martin Královič, Bc. Pavol Nižnánsky, Bc. Šimon Štefunko, 

MUDr. Štefan Krištofík, MPH, Daniel Kravec, Ing. Zuzana Dohnalová, Mgr. Michal Klembara 

Ospravedlnení: Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD. 

Sekretár: Mgr. Mgr. Michal Žitňanský, PhD. 

Ďalší prítomní: Mgr. Matej Lančarič 

 

Program stretnutia: 

1. Otvorenie 

2. Rôzne 

3. Záver 

 

K bodu č. 1: 

Predsedníčka komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy (ďalej len „komisia“) V. 

Virágová privítala členov komisie a navrhla schválenie programu rokovania komisie. 

 

Hlasovanie o návrhu programu rokovania: 

 

Meno a priezvisko člena 
komisie 

Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

Veronika Virágová X    

Martin Královič X        

Pavol Nižnánsky X    

Šimon Štefunko X    

Štefan Krištofík X    

Daniel Kravec X    

Zuzana Dohnalová X    

Miroslava Hlinčíková    Neprítomná na hlasovaní 

Michal Klembara X    
  

Komisia schválila návrh programu rokovania. 

 

K bodu č. 2: 

Predsedníčka komisie V. Virágová poukázala na skutočnosť, že sekretár komisie M. Žitňanský dňa 

3.4.2015 inicioval v komisii hlasovanie per rollam o zmene v osobe žiadateľa v súvislosti s podujatím 

Ekofest 2015 bez toho, aby ju o tom vopred informoval, čím podľa jej názoru hrubo prekročil svoje 

kompetencie. V. Virágová z uvedeného dôvodu navrhla odvolanie M. Žitňanského z pozície sekretára 

komisie. 

 

Uznesenie č. 1: 

Komisia súhlasí s návrhom V. Virágovej odvolať M. Žitňanského z pozície sekretára komisie 

z dôvodu hrubého prekročenia kompetencií. 

 

Hlasovanie o návrhu na odvolanie sekretára komisie: 

 

Meno a priezvisko člena 
komisie 

Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

Veronika Virágová X    

Martin Královič  X       

Pavol Nižnánsky  X   

Šimon Štefunko  X   

Štefan Krištofík  X   

Daniel Kravec  X   

Zuzana Dohnalová  X   

Miroslava Hlinčíková    Neprítomná na hlasovaní 

Michal Klembara  X   
  

Komisia neschválila návrh na odvolanie sekretára komisie. Uznesenie nebolo prijaté. 

 



M. Lančarič informoval komisiu o dôvodoch, ktoré viedli k podaniu žiadostí o zmenu v osobe 

žiadateľa o dotáciu z rozpočtu mesta na podujatie Ekofest 2015, s dôrazom na skutočnosť, že 

prevádzkovanie živnosti „Mgr. Matej Lančarič – EKOLAND, Mozartova 5652/12, 917 08 Trnava“ 

bolo ku dňu 28.2.2015 pozastavené. M. Lančarič pri tejto príležitosti uviedol, že Ekofest je festivalom 

s environmentálnym a výchovno-vzdelávacím charakterom, ktorý predstavuje unikát v rámci 

Slovenska aj Českej republiky. Festival Ekofest doteraz prebiehal každoročne od roku 2008 

a pravidelne sa realizoval v spolupráci s Agentúrou Duna, s ktorou má M. Lančarič pozitívne 

skúsenosti. Program aktuálneho ročníka Ekofestu by mala zabezpečovať Agentúra Duna v spolupráci 

s mestom. 

 

M. Lančarič zdôraznil, že Ekofest sa v priebehu uplynulých 5 rokov konal okolo 20. júna (resp. víkend 

pred vysvedčeniami) a až v tomto roku došlo po prvýkrát ku kolízii termínov s festivalom Trnavská 

13, ktorý vždy prebiehal o týždeň skôr ako Ekofest. M. Lančarič zároveň odmietol tvrdenie M. 

Klembaru, ktoré bolo adresované členom a sekretárovi komisie v e-mailovej správe, že Ekofest je 

komerčným festivalom a v tejto súvislosti upozornil na skutočnosť, že dotácie z rozpočtu mesta tvoria 

menej ako 40 percent nákladov na organizovanie podujatia, pričom ostatné finančné prostriedky sú 

získavané z iných zdrojov od sponzorov. Podľa M. Lančariča ľudia prejavujú záujem o tento druh 

akcie, čomu nasvedčuje aj skutočnosť, že návštevnosť festivalu každým rokom stúpa. 

 

M. Klembara v nadväznosti na vyjadrenie M. Lančariča skonštatoval, že festival Trnavská 13 sa 

pravidelne koná v piatok a v sobotu pred Dňom otcov, ktorý pripadá na tretiu júnovú nedeľu, čiže 

v obidvoch prípadoch ide o pohyblivé dátumy, ktoré boli príčinou termínovej kolízie. M. Klembara 

zároveň vyslovil presvedčenie, že finančná dotácia na podujatie Ekofest 2015 by nemohla byť 

schválená, ak by komisia posudzovala žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na uvedený festival 

v zmysle kritérií, ktoré boli aplikované na projekty v rámci oblasti Záujmová umelecká činnosť 

a kultúrne aktivity. 

 

M. Královič vyjadril nespokojnosť so skutočnosťou, že predsedníčka komisie V. Virágová poskytla 

M. Lančaričovi na jeho vyžiadanie e-mailovú komunikáciu, ktorá bola určená pre členov a sekretára 

komisie. Š. Krištofík uviedol, že e-mailovú komunikáciu v danej veci nepovažuje za súkromnú, 

pretože členovia komisie sú osobami, ktoré vykonávajú verejnú funkciu. 

 

M. Královič sa opýtal, prečo sa k Ekofestu vyjadruje komisia kultúry, keď podľa slov M. Lančariča je 

podujatie Ekofest v prvom rade environmentálnym festivalom, pričom uvedené záležitosti patria 

do oblasti pôsobnosti komisie životného prostredia a prírodných hodnôt. M. Královič následne položil 

M. Lančaričovi otázku, ako fungovala spolupráca medzi ním a Agentúrou Duna. 

 

M. Lančarič tvrdil, že spolupráca s Agentúrou Duna bola dlhodobo prospešná, a to aj vzhľadom na 

možnosť vyjednávania lepších cien s kapelami, ktoré účinkovali na festivale. K obsahovému 

zameraniu podujatia Ekofest uviedol, že cieľom festivalu je zvyšovanie environmentálneho 

a kultúrneho povedomia verejnosti, pričom táto myšlienka bola vlani podporená aj mestským 

zastupiteľstvom. 

 

Š. Krištofík dodal, že Ekofest bol v minulom volebnom období spochybňovaný, napokon sa však 

ukázalo, že všetky aktivity v rámci tohto festivalu prebiehali v súlade so zákonom. Podľa Š. Krištofíka 

poslanecký klub Smer-SD zatiaľ neabsolvoval stretnutie k pripravovaným zmenám v rozpočte, ale on 

sa bude prihovárať za to, aby sa do rozpočtu v tejto veci nezasahovalo. M. Královič vyhlásil, že 

nesúhlasí s prevodom finančných prostriedkov mesta Trnavy do agentúry, na ktorú mesto nebude mať 

žiadny dosah. 

 

M. Královič poukázal na skutočnosť, že žiadosť Agentúry Duna o dotáciu z rozpočtu mesta na 

podujatie Ekofest bola potvrdená pečiatkou spoločnosti Topfest, s.r.o. M. Lančarič k uvedenej veci 

poznamenal, že ide len o technickú záležitosť, resp. o administratívnu chybu. M. Královič k uvedenej 

problematike doplnil, že spoločnosť Topfest, s.r.o. vystupuje na verejnosti ako organizátor podujatia 

Ekofest, čo dokumentujú aj informácie, ktoré boli zverejnené v rámci jej profilu na sociálnej sieti 

Facebook. 

 

Členovia komisie sa zaujímali o počet návštevníkov Ekofestu za uplynulý rok. M. Lančarič oznámil 

komisii, že vlani prišlo do kina Hviezda na akcie s osvetovou environmentálnou tematikou okolo 600 

až 700 záujemcov a na hlavnom programe v amfiteátri Kamenný mlyn sa zúčastnilo približne 3000 

návštevníkov. Výťažok zo vstupného na festivale závisí od konkrétneho programu, počasia a ďalších 

faktorov, väčšina ročníkov Ekofestu je však pomerne stratových. Podľa M. Lančariča si agentúra Duna 

môže dovoliť dotovanie Ekofestu, resp. aj iných akcií, ktoré sú finančne menej zaujímavé. 

 



Z. Dohnalová v súvislosti s mediálnou prezentáciou programovej náplne Ekofestu podotkla, že 

v médiách sa kladie dôraz predovšetkým na hudobnú a nie na environmentálnu stránku festivalu. M. 

Lančarič zdôvodnil tento stav tým, že hudobný program je ťahákom, ktorý má prilákať ľudí aj na 

sprievodné environmentálne podujatia. 

 

M. Královič chcel vedieť, či by nebolo lepšie investovať finančné prostriedky do environmentálneho 

programu festivalu, ktorý by mohol byť podporený aj dotáciou od Agentúry Duna, bez potreby 

objednávania hudobných interpretov, ktorí si za svoje vystúpenia účtujú pomerne vysoké sumy. 

Zároveň sa opýtal, prečo Agentúra Duna doteraz nevystupovala ako žiadateľ o dotáciu z rozpočtu 

mesta. M. Lančarič odpovedal, že on je autorom myšlienky festivalu, preto zabezpečoval aj 

predkladanie projektov na schvaľovanie. 

 

Komisia následne pristúpila k hlasovaniu o zmene v osobe žiadateľa o dotáciu z rozpočtu mesta 

v súvislosti s podujatím Ekofest 2015. 

 

Uznesenie č. 2: 

Komisia súhlasí so zmenou v osobe žiadateľa o dotáciu z rozpočtu mesta v súvislosti s podujatím 

Ekofest 2015 z „Mgr. Matej Lančarič – EKOLAND, Mozartova 5652/12, 917 08 Trnava“ na 

„Agentúra DUNA s.r.o., Pod Párovcami 165, 921 01 Piešťany“. 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia: 

 

Meno a priezvisko člena 
komisie 

Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

Veronika Virágová X    

Martin Královič  X       

Pavol Nižnánsky  X   

Šimon Štefunko X    

Štefan Krištofík X    

Daniel Kravec  X   

Zuzana Dohnalová  X   

Miroslava Hlinčíková    Neprítomná na hlasovaní 

Michal Klembara  X   
  

Komisia neodporučila schváliť zmenu v osobe žiadateľa o dotáciu z rozpočtu mesta v súvislosti 

s podujatím Ekofest 2015. Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Sekretár komisie M. Žitňanský oboznámil členov komisie s návrhom kultúrneho programu Tradičného 

trnavského jarmoku 2015. Členovia komisie zobrali uvedený dokument na vedomie. 

 

K bodu č. 3: 

V. Virágová poďakovala prítomným za aktívnu spoluprácu a ukončila rokovanie. 

 

 

Zapísal: M. Žitňanský, sekretár komisie 

 

 

Za správnosť: V. Virágová, predsedníčka komisie 


