
PRINCÍPY EFEKTÍVNEHO SYSTÉMU RIADENIA KULTÚRY V RÁMCI MESTA A JEHO INŠTITÚCIÍ 
 
Podstatou moderných kultúrnych politík na úrovni štátu, ale aj samospráv je predovšetkým 
vytváranie podmienok pre to, aby kultúra, umenie a kreatívny priemysel mohli vznikať, vyvíjať 
sa a rásť. To sa deje vtedy, kedy funguje celý ekosystém a ekonomika, nadväzujúca na tvorbu 
kultúrnych hodnôt. 
Mesto preto nemá byť primárne organizátorom kultúrnych podujatí, ale tvorcom politík 
a podmienok, ktoré umožňujú kultúrnym aktérom a poskytovateľom kultúrnych služieb 
vytvárať adekvátnu, kvalitnú a všeobecne dostupnú kultúrnu ponuku a ekonomicky aj 
manažérsky sa rozvíjať. Mesto by nemalo svojimi aktivitami konkurovať neverejným 
poskytovateľom kultúrnych služieb, ale ich ponuku dopĺňať (napr. nekomerčnými podujatiami, 
menšinovými žánrami, experimentálnou tvorbou) a najmä rozvíjať ich kapacity.   
Úlohou mesta je vytvárať pre organizáciu kultúrnych podujatí podmienky – poskytovať 
priestory, technické kapacity, grantové zdroje.  
V Trnave za posledné roky mesto celkom prirodzene na seba prebralo rolu organizátora, 
nakoľko bolo nutné suplovať chýbajúce funkcie a kapacity kultúrnej scény. Vďaka rozvoju 
kultúrneho diania v posedných rokoch a narastajúcim schopnostiam kultúrnej scény saturovať 
kultúrne potreby obyvateľov a vytvárať novú kultúrnu ponuku nastal čas, aby mesto svoje 
portfólio podujatí postupne delegovalo na subjekty vo svojom území a pri tejto príležitosti ich 
aj zrevidovalo.  
 
Existujúce podujatia organizované mestským úradom a Správou športových a kultúrnych 
zariadení (SŠaKZ) je možné rozdeliť nasledovne: 
 
1. Viac-žánrové reprezentačné a komunitné podujatia: Trnavské dni, Rok mesta Trnavy, 
Novoročný ohňostroj, pouličný happening #TRNAVA, Rozlúčka s letom, Otvorenie kultúrneho 
leta, Kultúrne leto, MDD, Leto na Korze, Premietanie na hradby, Hudba na radnici, Výstavy 
v západnom krídle radnice. 
2. Žánrové kultúrne podujatia: Trnavská hudobná jar, Country deň, Trnavský jazzyk, Operné 
hviezdy, Adventné koncerty, Večer u Schneiderovcov, Pocta slobode, Ekofest.  
 
Tieto typy podujatí by pri koncepčne nastavenej kultúrnej politike nemali byť organizované 
priamo mestom, ale by ich mala v budúcnosti zastrešovať príspevková organizácia mesta, či 
už to bude SŠaKZ alebo novovzniknutá organizácia typu mestské kultúrne stredisko. Tá by mala 
pristúpiť k postupnej revízii ich portfólia. 
 
Časť žánrových podujatí, ktoré si mesto chce udržať, by bolo optimálne realizovať cez 
príspevkovú organizáciu, ktorá by však zároveň hľadala pre ne partnerov v území a mesto 
(prostredníctvom príspevkovej organizácie) by sa postupne stiahlo do polohy 
spoluorganizátora, najmä technickou podporou a propagáciou. (príkladom takéhoto typu 
partnerstva je už dnes napr. Trnavská hudobná jar, Pocta slobode a pod.) 
 
V rámci spektra kultúrnych podujatí je žiaduce vytvoriť tretiu skupinu tzv. strategických 
podujatí, organizovaných externými subjektmi, ktoré mesto podporí formou viacročných 
grantov a na ktoré by sa neviazali finančné limity dotačnej schémy (mohli by byť podporované 
vyššími sumami) – takými sú v tejto chvíli napríklad Lovely Experience či Medzinárodná 
spevácka súťaž Mikuláša Schneidera Trnavského. O strategickú podporu by sa mohli uchádzať 



i ďalšie podujatia, ktoré na ňu ašpirujú a už sa v Trnave organizujú alebo pripravujú. Pri 
programe podpory strategických podujatí bude potrebná koordinácia a spoločný postup 
s TTSK. Ten je možné zabezpečiť napríklad časovou nadväznosťou výziev (projekt najprv uspeje 
na meste a potom sa môže uchádzať aj o podporu na kraji).  
 


