
Centrum pre umeleckú činnosť 

V súčasnosti sú umelci a umelecké zoskupenia v našom meste „horúcim zemiakom“, ktorý vo vzťahu 

k mestu a jeho inštitúciám nikomu nepatrí, nikto za neho nemá zodpovednosť a čo je najsmutnejšie, 

nikto ju ani necíti. Kultúrny dom sa stará o kultúrne programy, nie o umelecké subjekty (poskytuje im 

maximálne prístrešie – skúšobné a skladové priestory, aj to za odplatu a samozrejme nemá ani 

zďaleka možnosti vyhovieť všetkým), v mestskom zastupiteľstve je táto téma očividne dlhoročné tabu 

a ani na mestskom úrade nebol dlhé roky nikto, na koho by sa dalo s akoukoľvek požiadavkou obrátiť 

(ak sa aj podarilo niečo predsa len vybaviť, tak veľmi prácne, s maximálnym osobným nasadením 

žiadateľa, resp. vedúceho umeleckého subjektu a cez niekoľko ľudí – tzv. štýlom „od dverí k dverám“ 

a celá záležitosť bola vyslovene „nekonečným príbehom“). 

Akýkoľvek umelecký subjekt (či už samostatný umelec alebo umelecké zoskupenie) sa potrebuje 

sústrediť predovšetkým na výkon svojej práce a nie na organizovanie a koordinovanie umeleckého 

života v meste. Takto končí mnoho dobrých iniciatív pre skvalitnenie nášho kultúrneho života 

„v koši“, pretože tvoriť, resp. vykonávať tvorivú činnosť v našom meste, je to isté, ako „ísť hlavou 

proti múru“. Umenie (najmä hudobné) sa u nás tým pádom robí na „vlastnú päsť“ - riziko a ťarchu, vo 

veľmi ťažkých podmienkach a hrozí mu reálne zánik. 

Preto je potrebné uvedomiť si, akú má pre nás umenie cenu, resp. hodnotu a význam – bez umenia 

totižto naše mesto (vzhľadom na súčasný stav) bude mať len málo čo ponúknuť  (toho čím sme, čo 

nás tvorí, čo dokážeme a na čo sme právom hrdí). Okrem športu, by sme predsa mohli zaujať 

kultúrnymi podujatiami, oddychovými zónami alebo inými aktivitami súvisiacimi s rozvojom 

cestovného ruchu, tie sú však v súčasnosti veľmi ďaleko od želaných výsledkov, takže reálne máme 

v ponuke minimum. Naše mesto tak, pri pokračovaní súčasného trendu, zostane čiernou ovcou 

slovenských miest, ktoré je v médiách spájané skoro výlučne s najrôznejšími negatívnymi 

skutočnosťami a udalosťami. 

Zachovanie našej kultúrnej identity - našich tradícií a kultúrneho dedičstva, resp. domáceho umenia 

v našom meste (pre nás, i pre budúce generácie) si vyžaduje konečne prebrať zodpovednosť za 

umeleckú činnosť ako celok, a k tomu je potrebné, aby umelecká činnosť a jej podpora bola 

systematická, organizovaná a mala jasný smer a ciele. Ak sa má naše nehmotné kultúrne dedičstvo 

zachovať a umelecká činnosť konečne začať fungovať na adekvátnej a udržateľnej úrovni (a nie 

roztrieštene „na vlastnú päsť“), musí mať niekde zázemie a na to je potrebné, aby sa sústredila „pod 

jednu strechu“ (v ktorej bude mať oporu a ktorá ju bude koordinovať) a integrovala do jedného celku. 

Zároveň sa musí kultúra (ktorej súčasťou je aj domáce umenie) ako celok konečne dostať medzi 

hlavné priority v budúcom smerovaní nášho mesta (v minulosti očividne patrila medzi tie nižšie, ak 

nie najnižšie). Sereď potenciál má a veľký, ale treba ho konečne začať využívať. 

Zvrátiť súčasný stav - obrátiť k lepšiemu a stabilizovať je ale seriózna práca, ktorú musí niekto 

vykonávať. Preto je potrebné na tieto účely vyčleniť špecializované pracovné sily, čo samozrejme 

znamená investíciu, ale bez investícií (čas, námaha, finančné prostriedky) sa nepohne nič! Ak chceme 

aby niečo fungovalo, musí to jednoducho niekto zabezpečiť. Riešením by preto bolo vytvorenie 

Centra pre umeleckú činnosť, ktoré by združovalo podľa možnosti všetky umelecké subjekty (či už 

jednotlivcov alebo kolektívy) v meste a zabezpečovalo, resp. malo v popise práce aktivity, ako:  

 



Integrácia do celkov a sprostredkovávanie spolupráce medzi subjektmi, organizovanie stretnutí, 

komunikácia, zbieranie informácií a zabezpečovanie potrieb a požiadaviek subjektov, organizovanie 

a koordinácia kolektívnych aktivít a iniciatív zameraných na účelovú umeleckú spoluprácu, 

poskytovať odborné poradenstvo umeleckým subjektom, 

propagovať domáce umenie tak na domácej pôde, ako aj v širokom okolí a zahraničí, organizovať 

výmenné kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu nášho regionálneho umenia v iných regiónoch 

Slovenska, ako i v zahraničí, zabezpečovať zachovanie a udržiavanie tradícií a kultúrneho dedičstva, 

podporovať ich rozvoj a šírenie a spájať ich s našim mestom prostredníctvom komunikácie s médiami 

a osvetovou činnosťou, 

vypracovávať a riadiť projekty spojené s prezentáciou a podporou umeleckej činnosti, spracovávať 

agendu spojenú s činnosťou umeleckých subjektov, poskytovanie hotových programových blokov 

domácej produkcie pre KD, spracovávať návrhy na zasadnutia komisií a zastupiteľstva týkajúce sa 

domácej umeleckej produkcie a jej fungovania, právne zastrešovať umeleckú činnosť, ak je to 

potrebné, 

pracovať s mládežou - organizovať besedy, diskusie, workshopy, výchovno-vzdelávacie podujatia, ... 

zamerané na ukážku a prezentáciu domáceho umenia mládeži, zakladať a viesť záujmové krúžky 

zamerané na výuku umeleckej činnosti (napr. kolektívnej hry, zborového spevu, dramatického 

zamerania, ...), organizovať nábory do súčasných umeleckých zoskupení (dychovka, zbor, jazz, ...) 

a do výukových krúžkov, 

zakladať a napomáhať vzniku umeleckých zoskupení (napr. sláčikové teleso, ochotnícke divadlo, 

folklórny súbor, ...) a zodpovedať za ich vedenie, činnosť a smerovanie, nadväzovať spoluprácu 

s inými inštitúciami s podobným alebo súvisiacim zameraním, spravovať telesá ktoré pod neho 

spadajú, kontrolovať, usmerňovať a zabezpečovať podmienky pre ich činnosť,  

a mnoho ďalších aktivít spojených s umeleckou činnosťou na celomestskej úrovni, ktoré v súčasnosti 

buď nikto nevykonáva, alebo sú zabezpečované len na základe obetavosti a iniciatívy samotných 

občanov. 

 

 

  


