
Zápisnica 

 

zasadnutia Komisie pre kultúru a kreatívny priemysel pri Mestskom zastupiteľstve v Nitre 

zo dňa 25.11.2020  
 
- Prítomní: Ing. Erik Král – predseda, , Mgr. art. Marián Tesák, Darina Kárová, ThDr. Tibor Ujlacký, PhD., 

PhDr. Peter Bednár, CSc., Tomáš Jursa 
- Ospravedlnení: Mgr. Daniel Balko,  Mgr. Dominik Hollý, PhDr. Ján Vančo, PhD., Pavol Obertáš 
- Neospravedlnení: - 
- Prizvaní: Marek Hattas  – primátor mesta Nitry, Mgr. Dagmar Bojdová  – vedúca odboru kultúry, Mgr. 

Elena Klenková – referentka pre kultúru 

 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie návrhu „NK31 - Stratégia rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu (2021 -2031)“ 
3. Diskusia 
4. Rôzne  
5. Záver 

 
 

K bodu č.1 

p. Král otvoril zasadnutie komisie  
 
K bodu č.2 

p. primátor stručne predstavil návrh stratégie, aj spoločnosť Onplan, ktorá metodicky usmerňovala 
prípravu návrhu, ďalej uviedol, že akčný plán, ktorý je predpokladom napĺňania cieľov v stratégii, bude  
vypracovaný v prvom polroku 2021 
p. Lehocká doplnila, že samotný návrh stratégie, ako aj pripomienkovanie sa odohrávalo participatívnym 
spôsobom, následne zapracovávala pripomienky do návrhu 
p. Kárová skonštatovala, že na pripomienky, ktoré zaslala obratom via mail k predfinálnemu návrhu 
stratégie dostala odpoveď od p. Škochovej (Onplan), vzhľadom na krátky časový úsek potrebný na 
schválenie finálnej podoby však z jej strany je možné súhlasiť s návrhom, dôležitý je akčný plán, kde sa 
odrazí proces uvažovania, ako budú nasledovať kroky smerom k napĺňaniu cieľov 
p. Bednár navrhol upraviť štylizáciu v časti „vízia“ 
p. Ujlacký pred zalomením by mal návrh prejsť tzv. redakčnou úpravou 
p. Král nemá pripomienky, bol začlenený do participatívnej prípravy návrhu 
všetci členovia komisie sa zhodli, že pre krátkosť času v súvislosti s nevyhnutnosťou mať schválený návrh 
stratégie rozvoja kultúry k prihláške EHMK2026 je potrebné návrh v predloženom rozsahu odporučiť na 
schválenie 

Uznesenie č. 20/2020   

Komisie MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel zo dňa 25.11.2020 

Komisia pre kultúru a kreatívny priemysel  
p r e r o k o v a l a 

návrh “NK31 – Stratégia rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu a kultúrneho cestovného ruchu (2021 – 
2031)” 
a 
o d p o r ú č a   



Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  
s c h v á l I ť  
“NK31 – Stratégia rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu a kultúrneho cestovného ruchu (2021 – 2031)” 
(H: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
K bodu č. 3 a č.4 

p. Kárová sa zaujímala o projekt Kreatívneho centra, na ktorý bol schválený finančný príspevok vo výške 
15,5 mil. 
p. Lehocká stručne predstavila projekt, opis projektu bude zaslaný členom komisie via mail 
p. Kárová skonštatovala, že oba nitrianske projekty – aj projekt Kreatívneho centra SPU museli byť 
kvalitné, keďže dostali obidva v jednom meste príspevok na realizáciu 
p. Lehocká uviedla, že ďalšie projekty, ktoré získali finančný príspevok na realizáciu KC sú Košický 
samosprávny kraj, mesto Trenčín, Trnavský samosprávny kraj, Banská Bystrica(RTVS),  
p. Kárová a p. Lehocká skonštatovali, že web portál Ministerstva kultúry sa menil a je neprehľadný 

p. Tesák stručne predstavil prípravu bid booku k EHMK2026, v súčasnosti sa už graficky spracúva 
a pripravuje na tlač, po odovzdaní prihlášky 15.12. bude predstavený členom komisie, na rokovanie MZ 
v Nitre bude predložená „Informatívna správa o stave prípravy kandidatúry Nitry na titul Európske 
hlavné mesto kultúry SR 2026“  
p. Tesák skonštatoval, že tím EHMK pracoval s plným nasadením, bid book je kvalitne spracovaný, 
zahraniční konzultanti (inside track) niektoré časti ohodnotil veľmi vysoko, okolo 15.2. bude predstavený 
pred komisiou, za Nitriansky kraj mestá vyjadrili podporu projektu EHMK; komisia prihliada na 
pandémiu, je otázkou, koľko z kandidujúcich slovenských miest postúpi do 2. kola  
p. Bojdová doplnila, že ciele projektu EHMK2026 sa premietnu do pripravovaného akčného plánu 
(apríl/máj 2021), ktorý obsiahne dvojročné plánovacie obdobie 
p. Kárová uviedla, že FPU ešte nezverejnilo výzvy na predkladanie žiadostí na veľké prehliadky a festivaly  
 
K bodu č.5  
Predseda komisie Erik Král ukončil zasadnutie komisie. 
Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční podľa harmonogramu 
 
 
 
 
Mgr. Elena Klenková v.r.                                          Ing. Erik Král    v.r. 
referentka pre kultúru                   predseda komisie  
   


