
Zápis z rokovania komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 

Mestský úrad v Trnave, 17.9.2015 

 

Prítomní: Mgr. Veronika Virágová, Bc. Martin Královič, Bc. Pavol Nižnánsky, MUDr. Štefan 

Krištofík, MPH, Daniel Kravec, Mgr. Michal Klembara 

Ospravedlnení: Bc. Šimon Štefunko, Ing. Zuzana Dohnalová, Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD. 

Sekretár: Mgr. Mgr. Michal Žitňanský, PhD. 

 

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    Neprítomný na hlasovaní 

Šimon Štefunko    Neprítomný na hlasovaní 

Štefan Krištofík X    

Daniel Kravec X    

Zuzana Dohnalová    Neprítomná na hlasovaní 

Miroslava Hlinčíková    Neprítomná na hlasovaní 

Michal Klembara X    
  

Komisia schválila návrh programu rokovania. 

 

K bodu č. 2: 

Sekretár M. Žitňanský prezentoval komisii zoznam žiadostí o menovite uvedenú dotáciu z programu 

rozpočtu mesta na rok 2016, ktoré sa týkali záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít. 

 

M. Žitňanský  informoval členov komisie o vytvorení nového procesného manuálu pre sekretárov 

komisií vo volebnom období 2014-2018. Komisia diskutovala o možnostiach nahrávania priebehu 

jednotlivých rokovaní komisie, resp. o možných zmenách v oblasti zverejňovania termínov zasadnutí 

komisie. Prítomní členovia komisie skonštatovali, že definitívne stanovisko komisie k uvedeným 

záležitostiam zaujmú až po prerokovaní príslušnej problematiky s ostatnými členmi komisie. 

 

Predsedníčka komisie V. Virágová odovzdala M. Žitňanskému ponuku koncertov Trnavského 

komorného orchestra a požiadala ho o preposlanie predloženého dokumentu na e-mailové adresy 

členov komisie. 

 

Komisia sa zaoberala návrhom nového VZN o dotáciách. M. Klembara pri tejto príležitosti otvoril 

otázku, či komerčné subjekty majú byť ponechané v zozname osôb, ktoré sú oprávnené žiadať 

o dotáciu z rozpočtu mesta. V. Virágová uviedla, že neziskové organizácie a ostatné nekomerčné 

subjekty by mohli byť zvýhodnené v porovnaní s komerčnými subjektmi. M. Královič v súvislosti 

s podporou kultúrnych aktivít pripomenul, že vyššia návštevnosť na podujatiach komerčného 

charakteru nemusí byť rozhodujúcim kritériom na pridelenie dotácie. 

 

Komisia následne pristúpila k debate ohľadom špecifických kritérií hodnotenia predložených 

projektov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít. 

 

Návrh uznesenia č. 1: Komisia poveruje svojho člena M. Klembaru vypracovaním špecifických 

kritérií pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta na aktivity v oblasti záujmovej umeleckej činnosti 

a kultúrnych aktivít najneskôr do utorka 22. septembra 2015. Členovia komisie sa vyjadria 

k predloženému návrhu v rámci hlasovania per rollam (prostredníctvom elektronickej pošty), ktoré 

bude prebiehať od štvrtka 24. septembra 2015 (12.00 h) do piatku 25. septembra 2015 (10.00 h). 

 



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    Neprítomný na hlasovaní 

Štefan Krištofík X    

Daniel Kravec X    

Zuzana Dohnalová    Neprítomná na hlasovaní 

Miroslava Hlinčíková    Neprítomná na hlasovaní 

Michal Klembara X    
  

Komisia schválila návrh uznesenia. 

 

Členovia komisie nesúhlasili s tvrdením, že podpora a rozvoj dobrovoľníckych aktivít by mali byť 

hlavnou prioritou vo všetkých dotačných oblastiach. Š. Krištofík v uvedenej súvislosti poznamenal, že 

aj pri hasení požiaru treba dať prednosť profesionálom pred dobrovoľnými hasičmi. 

 

Návrh uznesenia č. 2: Komisia sa nestotožňuje s čl. 6 ods. 1 písm. d) predloženého návrhu VZN 

(hlavnou prioritou je podpora a rozvoj dobrovoľníckych aktivít vo všetkých dotačných oblastiach so 

zameraním na pravidelné a nepravidelné dobrovoľnícke aktivity v prospech mesta a jeho obyvateľov, 

inovatívne a kreatívne iniciatívy dobrovoľníckych skupín, šírenie dobrých príkladov dobrovoľníctva, 

spôsob motivácie zapojenia sa do dobrovoľníctva všetkých vekových skupín obyvateľstva, sieťovanie 

dobrovoľníkov a ich aktivít, ďalšie vzdelávanie dobrovoľníkov a koordinátorov) s odôvodnením, že 

uvedené pravidlo nie je možné aplikovať na všetky oblasti rovnako, čo platí zvlášť pre oblasť 

záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít. Komisia zastáva názor, že cieľom rozvoja kultúry 

v meste by mala byť profesionalizácia, pretože uprednostňovanie dobrovoľníckych aktivít by mohlo 

viesť k znižovaniu kvality kultúrnych podujatí. 

 

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    Neprítomný na hlasovaní 

Štefan Krištofík X    

Daniel Kravec X    

Zuzana Dohnalová    Neprítomná na hlasovaní 

Miroslava Hlinčíková    Neprítomná na hlasovaní 

Michal Klembara X    
  

Komisia schválila návrh uznesenia. 

 

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 


