
Zápis z rokovania komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 

Mestský úrad v Trnave, 29.10.2015 

 

Prítomní: Mgr. Veronika Virágová, Bc. Martin Královič, MUDr. Štefan Krištofík, MPH, Michal 

Klembara, Ing. Zuzana Dohnalová, Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD. 

Ospravedlnení: Bc. Šimon Štefunko, Bc. Pavol Nižnánsky, Daniel Kravec  

Sekretár: Mgr. Mgr. Michal Žitňanský, PhD. 

Ďalší prítomní: Mgr. Daniela Štefková 

 

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    Neprítomný na hlasovaní 

Zuzana Dohnalová    Neprítomná na hlasovaní 

Miroslava Hlinčíková X    

Michal Klembara X    
  

Komisia schválila návrh programu rokovania. 

 

K bodu č. 2: 

Finančná komisia Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy požiadala komisiu kultúry o stanovisko 

a obsahový návrh k písomnému vyjadreniu spoločnosti ŽOS Trnava, a.s. v súvislosti s organizovaním 

podujatí v priestoroch Domu kultúry Trnava. Komisia uvedenú požiadavku prediskutovala. 

 

Návrh uznesenia č. 1: 

Komisia skonštatovala, že žiadosť o poskytnutie dotácie, príp. finančnej výpomoci na kultúrno-

spoločenské podujatia v Dome kultúry Trnava sa zamieta, nakoľko žiadateľ aj napriek výzve 

nepredložil požadované dokumenty. 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia: 

 

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    Neprítomný na hlasovaní 

Zuzana Dohnalová X    

Miroslava Hlinčíková X    

Michal Klembara X    
  

Komisia schválila návrh uznesenia. 

 



Dňa 19.10.2015 sa uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu novely VZN o dotáciách v rámci oblasti 

Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity. V diskusii vystúpila Mgr. Beáta Balgavá 

s pripomienkou, že novela zákona o fonde na podporu umenia, ktorá nadobudne účinnosť dňa 

1.1.2016, vymedzuje pojem „profesionálny slobodný umelec“ a požiadala o zapracovanie pojmu do 

VZN. 

 

Do diskusie sa zapojil aj Ing. Peter Stojka, predseda o.z. Trnavská hudobná spoločnosť. Svoje 

pripomienky k návrhu novely VZN o dotáciách spracoval do písomnej podoby a rozdelil ich do troch 

bodov: 

 

V bode 1 sa  Ing. Stojka vyjadril k návrhu špecifických kritérií hodnotenia predložených projektov 

z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít. Navrhol zavedenie bodového hodnotenia 

jednotlivých projektov. Projekty, ktoré by na základe bodového systému postúpili do druhého kola, by 

žiadatelia odprezentovali pred komisiou. 

V bode 2 Ing. Stojka vyjadril svoj názor k fungovaniu komisie a k návrhom na prerozdelenie 

finančných prostriedkov predložených projektov. 

V bode 3 sa Ing. Stojka vyjadril k bodu f) v návrhu špecifických kritérií pre poskytovanie dotácií 

z oblasti Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity v rámci novely VZN o dotáciách. Položku 

„vlastné zdroje žiadateľa a ďalšie spolufinancovanie“ navrhol vymeniť za „garanciu 20% vlastných 

zdrojov z celkového objemu žiadosti o dotáciu“. 

 

Komisia na zasadnutí prerokovala pripomienky Ing. Stojku. 

 

Návrh uznesenia č. 2: 
Komisia k pripomienkam Ing. Stojku uvádza nasledovné: 

 

K bodu 1: Komisia zotrváva na svojom pôvodnom návrhu vyhodnocovania kritérií a zastáva názor, že 

bodovanie kritérií by mohlo viesť k väčšiemu priestoru subjektívneho hodnotenia predložených 

projektov. 

K bodu 2: Komisia trvá na tom, že rozhodovací proces o návrhoch na pridelenie dotácií je 

transparentný a objektívny. Ak nastane situácia, že konkrétny člen komisie je v konflikte záujmov, 

upozorní na tento fakt komisiu a zdrží sa hlasovania. Komisia zdôrazňuje, že stanovisko komisie má 

odporúčací charakter a dotácie schvaľuje príslušný orgán mesta (primátor, mestská rada, mestské 

zastupiteľstvo). 

K bodu 3: Komisia považuje uvedený návrh za zbytočné administratívne zaťaženie žiadateľa, ktoré by 

nemalo žiadny reálny prínos pre kvalitu projektu a ani pre rozhodovací proces. 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia: 

 

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    Neprítomný na hlasovaní 

Zuzana Dohnalová X    

Miroslava Hlinčíková X    

Michal Klembara X    
  

Komisia schválila návrh uznesenia. 

 

V závere sa M. Žitňanský poďakoval komisii za spoluprácu a oznámil svoj odchod na odbor právny 

a majetkový MsÚ Trnava. 

 

Návrh uznesenia č. 3: 

Komisia so znepokojením prijala informáciu o odchode referenta a neobsadení pracovného miesta na 

referáte kultúry MsÚ Trnava. V rámci mesta komisia považuje za potrebné tento problém riešiť 

a prediskutovať, preto žiada sekretára komisie, aby na ďalšie stretnutie komisie bol prizvaný primátor 

mesta a zamestnanci úseku kultúry Správy športových a kultúrnych zariadení mesta Trnava (Mgr. 

Terézia Krupčíková, Mgr. Peter Cagala). 

 



Hlasovanie o návrhu uznesenia: 

 

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    Neprítomný na hlasovaní 

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 


