
Zápis z rokovania komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 

Mestský úrad v Trnave, 28.5.2015 

 

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 (v závislosti od prerokovávanej problematiky): Dáša Ondrušková, Mgr. art. Stanislav Šurin, 

PhD., Ing. Gabriela Galbavá, PhDr. Alena Ponechalová 

 

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        Neprítomný na hlasovaní 

Pavol Nižnánsky X    

Šimon Štefunko    Neprítomný na hlasovaní 

Štefan Krištofík X    

Daniel Kravec X    

Zuzana Dohnalová X    

Miroslava Hlinčíková X    

Michal Klembara X    
  

Komisia schválila návrh programu rokovania. 

 

K bodu č. 2: 

Členovia komisie sa zaoberali informatívnou správou – analýzou stavu využívania a správy Mestského 

amfiteátra v Trnave, ktorá bola vypracovaná Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len 

„SKaŠZ“) v nadväznosti na úlohu z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy. D. Ondrušková, ktorá 

bola členkou komisie kultúry vo volebnom období 2010-2014, prezentovala prítomným svoje poznatky 

o uvedenej problematike. 

 

Komisia posudzovala návrh využívania mestského amfiteátra, ktorý predložila SKaŠZ na poradu vedenia mesta 

Trnavy, pričom variant 1 predpokladal využívanie mestského amfiteátra vo vlastnej réžii a variant 2 počítal 

s možnosťou prenájmu amfiteátra inému subjektu. 

 

Návrh uznesenia č. 1: Komisia berie na vedomie informatívnu správu – analýzu stavu využívania a správy 

Mestského amfiteátra v Trnave a zároveň odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnavy (v prípade 

rozhodovania sa medzi variantmi 1 a 2, ktoré boli spomenuté v predloženej správe) prikloniť sa k variantu 1. 

 

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 X    

Michal Klembara X    
  

Komisia schválila návrh uznesenia. 

 



Návrh uznesenia č. 2: Komisia na základe predloženého materiálu konštatuje, že kontrola zo strany SKaŠZ 

v súvislosti s prevádzkou amfiteátra bola nedostatočná, čím prispela k súčasnému neuspokojivému stavu. 

 

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 X    

Michal Klembara X    
  

Komisia schválila návrh uznesenia. 

 

Členovia komisie diskutovali o možnosti udelenia ocenenia pre Divadelný súbor DISK Trnava v súvislosti 

s okrúhlym výročím, ktoré súbor oslavuje v roku 2015. 

 

Návrh uznesenia č. 3: Komisia poveruje sekretára M. Žitňanského spracovaním návrhu na udelenie ocenenia 

Cena mesta Trnava pre Divadelný súbor DISK Trnava pri príležitosti 60 rokov jeho nepretržitej činnosti. 

 

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 X    

Michal Klembara X    
  

Komisia schválila návrh uznesenia. 

 

Členovia komisie si vypočuli informácie o podujatí Trnavské organové dni 2015 od riaditeľa festivalu S. Šurina, 

ktorý požiadal o navýšenie finančných prostriedkov na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na jubilejný 20. 

ročník podujatia. Komisia po oboznámení sa s problematikou pristúpila k hlasovaniu v súvislosti s možnosťou 

upravenia výšky dotácie. 

 

Návrh uznesenia č. 4: Komisia odporúča v rámci najbližšej aktualizácie mestského rozpočtu navýšiť dotáciu 

z rozpočtu mesta na podujatie Trnavské organové dni 2015 z 5 000 eur na 7 000 eur. 

 

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 X    

Michal Klembara X    
  

Komisia schválila návrh uznesenia. 

 



 

Členovia komisie viedli debatu s vedúcou Domu kultúry Trnava (ďalej len „DK“) G. Galbavou a vedúcou 

personálneho oddelenia ŽOS Trnava A. Ponechalovou v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie dotácie, resp. 

finančnej výpomoci na kultúrne aktivity DK. 

 

A. Ponechalová v krátkosti predstavila fungovanie DK a vysvetlila prítomným aktuálnu situáciu v oblasti 

organizovania kultúrno-spoločenských aktivít v zmieňovanom objekte. 

 

M. Hlinčíková sa opýtala, aké vystúpenia sa konajú v DK. G. Galbavá odpovedala, že v uvedených priestoroch 

prebiehajú koncertné aj divadelné predstavenia a tiež podujatia pre deti, resp. školy, ktoré sú však pre DK 

stratové. 

 

Š. Krištofík upozornil na skutočnosť, že ŽOS Trnava ako vlastník a prevádzkovateľ DK žiada konkrétnu sumu 

na imaginárne aktivity. A. Ponechalová namietla, že komisia mala možnosť požiadať o rozpis aktivít, ktoré DK 

organizuje. M. Klembara zdôraznil, že dotácie z rozpočtu mesta sú určené len pre kvalitne vypracované projekty, 

ktoré obsahujú všetky potrebné informácie o možnostiach ich využitia. 

 

M. Královič položil otázku, prečo DK neúčtuje vyššie nájomné, keď uvedený segment generuje stratu. G. 

Galbavá uviedla, že táto záležitosť sa bude prehodnocovať. A. Ponechalová poznamenala, že mesto by mohlo 

prispieť na aktivity, ktoré sa usporadúvajú v prospech jeho obyvateľov. 

 

M. Královič chcel vedieť, či rušenie podujatí v DK bolo taktickým ťahom, ktorý by posilnil pozíciu DK pri 

rokovaniach o finančnej podpore. G. Galbavá tvrdila, že približne 20 akcií bolo zrušených kvôli znižovaniu 

nákladov, nie z taktických dôvodov. 

 

M. Klembara sa zaujímal o ekonomický stav DK. G. Galbavá pripustila, že DK z ekonomického hľadiska 

vykazuje značné straty. Š. Krištofík vyjadril pochybnosť o energetickej udržateľnosti budovy a pri tejto 

príležitosti pripomenul, že straty DK za uplynulý rok sú desaťnásobné v porovnaní s finančnými prostriedkami, 

ktoré boli vyčlenené v aktuálnom rozpočte mesta na dotácie v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych 

aktivít. 

 

M. Královič požadoval informácie o konkrétnom spôsobe využitia finančných prostriedkov, ktoré DK žiada od 

mesta. G. Galbavá skonštatovala, že všetko by záležalo od vzájomnej dohody medzi mestom a DK. M. Královič 

podotkol, že financovanie komerčných podujatí by nebolo problematické z právneho hľadiska, ak by však mesto 

„predplatilo“ komerčným agentúram nájomné v DK, bolo by veľmi náročné zdôvodniť túto skutočnosť pred 

občanmi. 

 

M. Klembara zisťoval, koľko stojí prenájom priestorov na jedno celovečerné predstavenie v DK. G. Galbavá 

vyčíslila celkovú výšku nákladov na 1 000 eur, ku ktorej treba pripočítať ešte DPH a úhradu služieb. M. 

Klembara vyhlásil, že kultúrny dom v Hlohovci uvádza prevádzkové náklady 80 eur za hodinu, kým v DK to 

vychádza v prepočte približne 500 eur na hodinu, hoci kapacita priestorov je porovnateľná a budovy sú približne 

rovnako staré. 

 

M. Královič v súvislosti s riešením vzniknutej situácie navrhol, že mesto by sa po vzájomnej dohode so ŽOS 

Trnava mohlo stať na určitý čas nájomcom DK. G. Galbavá a A. Ponechalová prejavili ochotu zvážiť aj túto 

alternatívu. 

 

Návrh uznesenia č. 5: Komisia konštatovala, že žiadosť o poskytnutie dotácie, príp. finančnej výpomoci na 

kultúrno-spoločenské podujatia v Dome kultúry Trnava neobsahuje dostatok informácií o predmetných 

aktivitách, preto nie je možné na jej základe kvalifikovane rozhodnúť o danej veci, resp. zaujať k nej stanovisko. 

Na základe tejto skutočnosti komisia poveruje sekretára M. Žitňanského, aby kontaktoval žiadateľa 

s požiadavkou na predloženie podrobných materiálov k uvedenej žiadosti. 

 

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 X    

Miroslava Hlinčíková X    

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 


