
Dôvodová správa 

 
I. Všeobecná časť 

Na základe rozhodnutí EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 445/2014/EÚ zo 
16. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá 
kultúry na roky 2020 až 2033, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1622/2006/ES a 
rozhodnutia č. 2017/1545 z 13. septembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie č. 
445/2014/EÚ, ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá 
kultúry na roky 2020 až 2033 sú pre rok 2026 vybrané dve členské krajiny EÚ, 
Slovensko a Fínsko, z ktorých po jednom meste bude môcť hosťovať titul 
Európskeho hlavného mesta kultúry. Na základe tohto rozhodnutia vyhlásilo 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky otvorenú výzvu pre Slovenské mestá na 
uchádzanie sa o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 (ďalej ako „EHMK 2026“).  

Mesto Trenčín sa vo februári 2021 úspešne dostalo do druhého kola významnej 
dvojkolovej súťaže o Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026 za Slovenskú 
republiku. Z ôsmich miest Slovenska postúpili do druhého kola tri mestá, Nitra, 
Trenčín a Žilina.  

Projektový tím pre prípravu kandidatúry Trenčín 2026 vytvoril v spolupráci s 
partnermi a spolupracovníkmi program pre rok získania potenciálneho titulu (2026), 
plán investícii do kultúrnej, spoločenskej, vzdelávacej a komunitnej infraštruktúry a 
program na prípravné obdobie na roky 2022 – 2025 s prihliadnutím na udržateľnosť 
projektu v roku 2027 a ďalej. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja a 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trenčín prejavili formálnu podporu a záujem o 
spoluprácu na projekte EHMK 2026. Do tvorby projektu je zapojených už viac ako 3 
000 subjektov a jednotlivcov. 

II. Osobitná časť 

Účelom predkladaného materiálu je poskytnutie finančného príspevku pre Mesto 
Trenčín v súvislosti s jeho kandidatúrou na Európske hlavné mesto kultúry pre rok 
2026 na výdavky vynaložené v súvislosti s kandidatúrou na EHMK 2026 v zmysle § 4 
ods. 1 písm. l), písm. m) a § 7 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v 
zmysle § 8 ods. 4 prvá veta zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  

Poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí 
dňa 28.09.2020 schválili uzavretie Deklarácie vzájomnej podpory vlajkovej kultúrnej 
iniciatívy Európskej únie - Európske hlavné mesto kultúry 2026 medzi stranami: 
mesto Trenčín, mesto Trenčianske Teplice a Trenčiansky samosprávny kraj, ktorá 
vyjadruje spoločné úsilie a podporu pre získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry 
pre rok 2026 kandidáta za Slovenskú republiku mesto Trenčín. 

 



 

Poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí 
dňa 27.09.2021 schválili založenie neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, 
n. o., so sídlom: Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín, zakladateľmi ktorej je Mesto 
Trenčín a TSK v prípade úspešnosti kandidatúry. 

Mesto Trenčín požiadalo TSK o poskytnutie príspevku vo výške 15 000,- EUR na 
podporu finálnej prípravy kandidatúry EHMK 2016 súvisiacu s prípravou na návštevu 
hodnotiacej poroty v druhom decembrovom týždni tohto roka a s tým súvisiacou 
prípravou na finálnu prezentáciu Mesta Trenčín pred hodnotiacou komisiou. Samotné 
Mesto Trenčín do propagácie kandidatúry EHMK 2026 vložilo už sumu viac ako 
400 000,- EUR z vlastného rozpočtu.  

Finančné prostriedky budú poukázané Mestu Trenčín na základe uzatvorenej zmluvy           
o poskytnutí finančných prostriedkov. Tie budú predmetom vyúčtovania, nakoľko sa 
jedná o verejné zdroje.    


