
Zápis z rokovania komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 

Mestský úrad v Trnave, 16.3.2015 

 

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

MUDr. Štefan Krištofík, MPH, Daniel Kravec, Ing. Zuzana Dohnalová, Mgr. Miroslava Hlinčíková, 

PhD., Mgr. Michal Klembara 

Sekretár: Mgr. Mgr. Michal Žitňanský, PhD. 

Ďalší prítomní: JUDr. Peter Bročka, LL.M., Mgr. Ružena Maková 

 

Program stretnutia: 

1. Otvorenie 

2. Rozdelenie dotácií v rámci oblasti Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity 

3. Rôzne 

4. 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    Neprítomný na hlasovaní 

Daniel Kravec X    

Zuzana Dohnalová X    

Miroslava Hlinčíková X    

Michal Klembara X    
  

Komisia schválila návrh programu rokovania. 

 

K bodu č. 2: 

Sekretár komisie M. Žitňanský prezentoval členom komisie zamietavé stanovisko odboru právneho 

a majetkového na Mestskom úrade v Trnave k oprávnenosti žiadosti o dotáciu na projekt „Šírenie 

dobrého mena Trnavy vradením publikácií o významných trnavských umelcoch do novovznikajúcich 

kultúrnych inštitúcií celoslovenského významu“ od žiadateľa Miloša Balgavého, akad. soch. (umelca 

v slobodnom povolaní). Projekt bol vyradený zo zoznamu žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta, resp. 

nebol akceptovaný z dôvodu nesplnenia stanovených kritérií. 

 

Komisia následne pristúpila k rozdeľovaniu dotácií z položky Záujmová umelecká činnosť a kultúrne 

aktivity. 

 

Uznesenie č. 1: 

 

Komisia sa v prvej časti rokovania jednohlasne uzniesla, že nepodporí tieto projekty: 

 

Žiadateľ Názov projektu 

Miestny odbor Matice slovenskej 
Trnava 

Zborník celoslovenskej literárnej súťaže O cenu 
slovenského učeného tovarišstva 2014/2015, XVII. ročník – 
tlač 

KALOKAGATIA – centrum voľného 
času 

Kalendár detských výtvarných prác 

PERFEKT, a.s. Rana po štepárskom noži. Rímske a rýnske 

Okresná organizácia Jednoty 
dôchodcov na Slovensku v Trnave 

Návšteva pamätných miest bojov proti fašizmu na území 
Slovenskej republiky z príležitosti 70. výročia ukončenia 2. 
svetovej vojny 



Slovenský Červený kríž, územný spolok Kultúrne stretnutie s darcami krvi 

Hnutie kresťanských pedagógov 
Slovenska 

Tlač, prezentácia a distribúcia ilustrovanej detskej knihy 

Trnavská univerzita v Trnave Staň sa výnimočným! Spoznaj o svojom meste to, čo bolo 
dosiaľ skryté. 

Trnavská univerzita v Trnave Krajinovedné texty – prostriedok komunikácie 
v každodennom živote v cieľovom nemeckom jazyku. 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava 
– sv. Mikuláša 

Zabezpečenie bočného oltára v kostole sv. Heleny 

Mikuláš Santner – FLASH MISS Trnavy 

TOP DEVELOPMENT a.s. TATAFEST 2015 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave 

Filmový klub Watch & Think 

Klub historických vozidiel Trnava XVIII. ročník zrazu historických vozidiel „100 kilometrov 
trnavských“ 

Západoslovenské múzeum v Trnave Kvíz k výstave venovanej osobnosti Ľudovíta Štúra 

Štefan Lukáč Reprezentácia Trnavy v oblasti modernej hudby 

Súkromná základná umelecká škola pri 
Štúdiu baletu Dušana Nebylu 

Koncoročné predstavenie – „Od jari do jari“ 

Ing. Ľuboš Minarovič – SPIEGELSAAL Hudobné večery „Blues Essence“ 

Mgr. Štefan Pösinger Papierový model architektonickej pamiatky z Trnavy – 
Františkánsky kostol 

Mgr. Štefan Pösinger Papierový model architektonickej pamiatky z Trnavy – 
Univerzitný kostol 

Erik Eliáš Vydanie a preklad rozprávkovej knihy „Dobrodružstvá 
svištích hasičov“ 

Trnavská hudobná spoločnosť Hudobný festival „Blues Moods“ 

Dychová hudba Modrančanka Jednotné folklórne krojované oblečenie 

Varga Quartett Svetom komornej hudby 

ART4LIFE, s.r.o. Sessler sound 

Roman Kraic – Wav & Sound Báseň v piesni 

Bystrík Holeček Vikingovia – šermiarsko-divadelné vystúpenie 

REGIONPRODUCTION s.r.o. Vo víne je pravda – televízna relácia 

Hudobná agentúra Stuff Q s.r.o. Trnavské hudobné korzo – 5. ročník 

Monkey Group s.r.o. Burner open air vol. 1 

Mediálny dom s.r.o. Čas radosti, veselosti 

Antonios Vlachou AVart Informačný portál mesta Trnava 
  

Hlasovanie o podpore pre uvedené projekty: 

 

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    Neprítomný na hlasovaní 

Daniel Kravec  X   

Zuzana Dohnalová  X   

Miroslava Hlinčíková  X   

Michal Klembara  X   
  

Komisia nesúhlasila s podporením uvedených projektov. 

 

Uznesenie č. 2: 

 

Komisia sa v druhej časti rokovania jednohlasne uzniesla na rozdelení dotácií v rámci oblasti 

Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity, resp. na presunutí projektov do iných oblastí (podľa 

tabuľky žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta, ktorá sa nachádza v prílohe zápisu). 



 

Hlasovanie o rozdelení dotácií: 

 

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 X    

Michal Klembara X    
  

Komisia schválila rozdelenie dotácií podľa priloženej tabuľky. 

 

K bodu č. 3: 

Z. Dohnalová upozornila na skutočnosť, že ukážka rukopisu a obrazovej časti knihy by mala byť 

povinnou súčasťou príloh k žiadostiam o dotáciu z rozpočtu mesta na vydanie knižných publikácií, 

podobne ako pri vydavateľských projektoch neperiodickej tlače, ktoré predkladajú žiadatelia 

o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR v programe Umenie. 

 

Členovia komisie sa dohodli, že termín ďalšieho rokovania komisie bude stanovený podľa potreby. 

 

K bodu č. 4: 

Predsedníčka komisie V. Virágová poďakovala prítomným za aktívnu spoluprácu a ukončila 

rokovanie. 

 

 

Zapísal: M. Žitňanský, sekretár komisie 

 

 

Za správnosť: V. Virágová, predsedníčka komisie 

 

 

Príloha: tabuľka žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta so sumami odporúčanými komisiou 


