
 

 

Zápis z rokovania komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
Mestský úrad v Trnave, 27.5.2019 

 
Prítomní: Mgr. Ľubica Horváthová, Mgr. Matej Lančarič, Mgr. Eduard Guniš,  Mgr. Peter Cagala,  
Mgr. Peter Letovanec, Bc. Marek Polonec, Mgr. Tatiana Vávrová Bc. Marcel Krajčo,  
Mgr. Marta Jašureková, Mgr. Klára Ondrušová, Ing. Michaela Potočárová, Ing. Alexander Prostinák 
 
Ospravedlnení: PhDr. Dušan Vančo, Mgr. Matúš Hlinčík 
 
Sekretár: Mgr. Zuzana Remenárová 
 
 
Program stretnutia: 

1. Otvorenie 
2. Prehodnotenie predloženej žiadosti o dotáciu na rok 2019 – Crazy family o.z. 
3. Prediskutovanie možnosti spolupráce medzi Mestom Trnava, SKaŠZ a OOCR a Trnava 

Tourism 
4. Prehodnotenie kritérií uplatňovaných pri posudzovaní podujatí podporovaných 

priamo z rozpočtu mesta 
5. Rôzne 
6. Záver 

 
K bodu č. 1: 
Predsedníčka  komisie  kultúry  Mestského zastupiteľstva  mesta Trnavy   (ďalej len „komisia“)  
Mgr. Ľubica Horváthová privítala prítomných a navrhla schválenie predloženého programu rokovania 
komisie. 
 
Hlasovanie o návrhu programu rokovania: 

Meno a priezvisko člena 
komisie 

Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

Ľubica Horváthová X    

Materj Lančarič X        

Eduard Guniš X    

Tatiana Vavrová     

Marcel Krajčo     

Peter Cagala X    

Matúš Hlinčík X   Neprítomný na hlasovaní 

Peter Letovanec X    

Marek Polonec x    

Dušan Vančo X   Neprítomný na hlasovaní 

Komisia schválila návrh programu rokovania. 
 
 
 
K bodu č. 2: 
Komisia prehodnotila predloženú žiadosť  spoločnosťou Crazy family a navrhla poskytnúť subjektu 
500 eur. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Hlasovanie o priznaní dotácie: 

Meno a priezvisko člena 
komisie 

Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

Ľubica Horváthová X    

Materj Lančarič X        

Eduard Guniš X    

Tatiana Vavrová     

Marcel Krajčo     

Peter Cagala X    

Matúš Hlinčík    Neprítomný na hlasovaní 

Peter Letovanec X    

Marek Polonec x    

Dušan Vančo    Neprítomný na hlasovaní 

Komisia schválila návrh dotácie vo výške 500 eur 
 
K bodu č. 3: 
 

V tomto bode komisia diskutovala o koncepcii ďalšieho kultúrneho vývoja. Cieľom stretnutia 
zástupcov jednotlivých frakcií bolo vytvoriť spoluprácu. Boli predostreté určité vízie, ako 
pritiahnuť do mesta viac turistov. Prizvaný hosť  pani Potočárová z OOCR Trnava Tourism, 
poďakovala za pozvanie  na zasadnutí komisie a zdôraznila, že je to pozitívny impulz  smerom 
k CR, zdôraznila, že tu absentuje  komisia cestovného ruchu, cestovný ruch je prierezové 
odvetvie, ekonomické prínosy sú ťažko merateľné. Kultúra je silný atribút, ktorý funguje 
v cestovnom ruchu.  
Pán Cagala oboznámil komisiu s víziou SKaŠZ ako zatraktívniť kultúru v meste, chcú sa uberať „cestou 
hradieb“, vychádzať z histórie. Je pripravená rekonštrukcia  MV - pripravuje sa interaktívna 
vizualizácia. Zároveň prezentoval víziu využitia a pretvorenia súčasného Kina Hviezda.  

 
Prebehla diskusia či má význam zakladať KCR a ako  môže mesto žiť kultúrou prepojením 
na cestovný ruch. Z diskusie vzišli jednotlivé návrhy: 

• Pri architektonickej súťaži na výstavbu novej športovej haly prihliadať aj na kultúrny aspekt 

• iniciovať dlhšie otváracie hodiny v TINS počas kultúrnych podujatí, čo bude treba adekvátne 
dofinancovať 

• Treba skvalitniť navigačný a orientačný systém v meste – mapy, smerovky, orientačné mapy k 
pamiatkam , autobusovej a železničnej stanici  a na prestupových staniciach 

• Navigačný systém zaradiť  do rozpočtu- treba zladiť s územným plánovaním 

• p. Krajčo – preverí železnice s cieľom získať oficiálne vyjadrenie, prečo na stanici nefunguje 
navigačný systém 

• Komisia sa zaviazala do 9/2019  premyslieť námety, ako prilákať návštevníkov z obcí: Ako 
využiť pracháreň, západné krídlo, ozvláštniť ponuku suvenírov v TINS. 

- Zvyšovanie turistickej dane – navýšiť rozpočet – vyššia dotácia od štátu  

 
 
 
 
 
 



 
K bodu č. 4: 
 
Komisia kultúry bola oboznámená s dotáciami, ktoré sú  subjektom priznané priamo v rozpočte. 
Komisia navrhuje, aby členovia komisie boli informovaní  o konaní podujatia predmetnými 
organizáciami. Sekretárka komisie prepošle informáciu o konaní podujatia ostatným členom komisie. 
 
 
 
K bodu č. 5:  
V tomto bode programu nemala komisia ďalšie veci na prerokovanie 
              
K bodu č. 6:  
 
V závere rokovania  sa Mgr. Horváthová  poďakovala  prítomným za účasť a navrhla ukončila 
rokovanie. Ďalšie rokovanie navrhla  uskutočniť v septembri. 
 
 
Zapísala: Z. Remenárová, sekretár komisie, v. r. 
                  
 
 
Za správnosť: Ľ. Horváthová, predsedníčka komisie, v. r. 


