
PRINCÍPY MODERNIZÁCIE GRANTOVÉHO SYSTÉMU NA PODPORU KULTÚRY 
A KREATÍVNEHO PRIEMYSLU 
 
Aby grantový systém mesta Trnava spĺňal atribúty moderného nástroja na rozvoj kultúry, 
zodpovedajúci prioritizácii kultúry v rámci rozvojových politík mesta a ambíciám mesta stať sa 
kultúrnym centrom Slovenska a kandidovať na titul Európske hlavné mesto kultúry musí mať 
jasne definované nasledovné podmienky: 
 
1. Spôsob tvorby zdrojov v programe 
2. Ciele a obsah grantových výziev 
3. Spôsob vyhodnocovania žiadostí 
 
Ani jedna z týchto podmienok nie je momentálne ukotvená v aktuálnom Všeobecne záväznom 
nariadení, preto je ako prvý krok nutná jeho novela.  
 

1. Spôsob tvorby zdrojov v programe by mal byť definovaný ako stabilné percento 
z rozpočtu mesta (napr. na základe prognózy Inštitútu finančnej politiky vychádzajúc 
z predchádzajúceho roka, alebo inou metódou prijateľnou pre zastupiteľstvo) a jeho 
nominálna hodnota pre príslušný rok by mala byť schvaľovaná spolu s rozpočtom 
mesta (teda v decembri predchádzajúceho roka).  
V prípade Trnavy je nevyhnutné aj zásadné navýšenie zdrojov v grantovom systéme, 
aby grantový program vo väčšej miere uspokojoval dopyt žiadateľov, stal sa efektívnym 
nástrojom rozvoja mestskej kultúry a aby sa vďaka nemu ťažisko organizácie 
kultúrnych podujatí presunulo z mesta na aktérov v území. Súčasný stav, kedy mesto 
podporuje kultúru formou dotácií s alokáciou na úrovni 0,17 % z mestského rozpočtu 
nezodpovedá snahe urobiť z kultúry rozvojovú prioritu. Aby sa mesto dostalo aspoň na 
úroveň štátu, je nevyhnutné zvýšiť grantové zdroje aspoň na úroveň 0,3 % z celkového 
rozpočtu, ideálne 0,5 %.  
Zároveň so zvýšením finančnej alokácie je nevyhnutné lepšie zacieliť obsahové 
programovanie dotačnej schémy,vytvoriť jasnú deliacu čiaru medzi mestskými 
a krajskými dotáciami a tiež sa vysporiadať s témou vynakladania grantových zdrojov 
na kapitálové výdavky. 
 

2. Pri nastavovaní mechanizmu fungovania grantových výziev je nevyhnutné riešiť 
nasledovné otázky: 
 
- vyhlasovateľ výzvy (kto výzvu pripravuje a zodpovedá za jej obsah) – malo by sa 
jednať o novovytvorený odbor kultúry v rámci Mestského úradu (viď Východiská 
stratégie) 
- obsah výzvy - témy a podprogramy (odpovedať na otázku, či sú vždy rovnaké, alebo 
sa menia v priebehu rokov), oprávnení žiadatelia, oprávnené výdavky, výška 
povinného spolufinancovania, termíny podávania a vyhodnocovania žiadostí, termín 
vyplácania prostriedkov podporeným žiadateľom, termín a spôsob vyúčtovania dotácií 
- mechanizmus schvaľovania výzvy (schvaľuje zastupiteľstvo, v akých termínoch atď.) 
- cyklus a harmonogram výziev - (v ideálnom prípade 2x ročne - v decembri a v júni) 
 



Pri novom VZN je nutné vysporiadať sa s výzvou viacročných grantov, ktoré sú pre 
aktérov stabilne pôsobiacich v mestskej kultúre veľmi dôležité. Keďže zastupiteľstvo sa 
nemôže zaväzovať k prerozdeľovaniu zdrojov ponad jeden rozpočtový rok, je nutné 
premyslieť formu, akou je viacročný grant v mestskej samospráve zrealizovateľný 
(môže ísť jedine o istý druh deklarovaného záväzku, ktorý je nutné v aktuálnom roku 
opätovne potvrdiť). Druhou výzvou je vytvorenie deliacej čiary medzi mestskými 
a krajskými dotáciami a ich vzájomnej komplementarity, aby sa dosiahlo čo 
najefektívnejšie využitie verejných zdrojov z oboch dotačných systémov (viaczdrojové 
financovanie). Povedať, že ak sa žiadateľ uchádzal o jeden typ zdrojov a bol podporený, 
nemôže sa uchádzať o druhý, by mohlo limitovať žiadateľov, ktorí vytvárajú pre mesto 
strategické projekty. Je preto dôležité jasne nastaviť ciele výziev v oboch grantových 
programoch tak, aby sa buď premyslene neprekrývali, alebo naopak, prekrývali – 
napríklad spoločnou výzvou na viacročnú podporu strategických podujatí. Otázkou je, 
či má mesto cez grantový program, v ktorom tak či tak nie je veľký objem zdrojov, 
dotovať aj investičné projekty externých subjektov. Ak áno, mala by byť táto téma 
vyčlenená do samostatného podprogramu a byť viazaná len na kultúrne pamiatky. Vo 
všeobecnosti platí, že v každej výzve by malo byť jasne stanovené povinné 
spolufinancovanie žiadateľov a tiež minimálna a maximálna výška možnej dotácie, čo 
sú jedny z dôležitých nástrojov, ako program jednoznačnejšie zacieliť a predísť 
neželanému rozdielu medzi očakávaniami žiadateľov a možnosťami mesta.  

 
3. Spôsob vyhodnocovania žiadostí musí byť nielen administratívne nenáročný a rýchly, 

ale je dôležité, aby obsahoval aj prvok nezávislého odborného hodnotenia.  
Zároveň je nevyhnutné definovať rolu komisie kultúry a mestského zastupiteľstva pri 
schvaľovaní žiadostí – či a v akej miere môžu zasahovať do odporúčaní odbornej 
komisie.  
Možných scenárov je viacero: 
a) odborná komisia pripraví odporúčania, ktoré prerokuje komisia kultúry 
a zastupiteľstvo dostane hotový materiál už iba na schválenie 
b) odborníci v presne definovanom počte budú prizvaní na rokovanie komisie kultúry 
a vytvorí sa tak zmiešaná komisia 
c) odborné hodnotenie bude mať iba podobu písomného posudku s dopredu 
stanovenou relatívnou váhou, ktorú komisia kultúry musí zaradiť do rozhodovania. 

 
 
 
 
 


