
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie kultúry zo dňa 19. 6. 2019 
 
Prítomní členovia komisie: Maroš Repík, Juraj Štekláč, Branko Semančík, Lucia 
Marcinátová, Ján Ružovič, Miroslav Sedlák 
Tajomník: Ľubo Navrátil 
Hosť:  
Ospravedlnení neprítomní:  
 
 
Návrh programu 
 
1./ DKD súčasný stav, dramaturgia, personálne obsadenie 
2./ Ocenenia BSK - možné nominácie 
3./ Program DKD - Kultúrne leto  
4./ HODY 2019 - informácia 
5./ Rôzne  
6./ Ukončenie zasadnutia 
 
K bodu 1 
Situácia v DKD.  
M. Repík uviedol tému a vyjadril sa, že dom kultúry nutne potrebuje vedúceho, lebo 
jednotlivé akcie nie sú adekvátne zabezpečené. J. Štekláč sa vyjadril, že dom kultúry 
nemá jasnú koncepciu, podľa ktorej by sa tvorili programy a podujatia. Aj ostatní 
členovia sa kriticky vyjadrili k chodu DKD. Po dlhšej diskusii vzniklo nasledujúce 
uznesenie:  
 
Uznesenie k bodu č. 1:  
 
Komisia kultúry odporúča, aby sa vedenie mestskej časti zaoberalo personálnym 
zabezpečením domu kultúry, stabilizovalo situáciu na oddelení kultúry a poverilo 
zodpovednú osobu vedením oddelenia kultúry.  
Hlasovanie:   Za: 6       Proti: 0       Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Nominácie na Osobnosť roka BSK 
Predseda komisie M. Repík uviedol, že navrhnuté osobnosti by mali byť z Dúbravky, 
ale ich dosah by mal byť minimálne župný alebo celoslovenský. Upresnil, že 
nominácie na osobnosť roka BSK je potrebné uskutočniť do 30. augusta. Po diskusii 
vznikli tieto návrhy: 
 
Uznesenie k bodu č. 2:  
1./ Igor Bázlik, klavírista a skladateľ 
2./ prof. PhDr. Eduard Krekovič, archeológ 
3./ Martin Borodáč, maliar 
Hlasovanie:   Za: 6       Proti: 0       Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3:  



Program DKD na Kultúrne leto 
Predseda komisie informoval o jednotlivých podujatiach Kultúrneho leta (Príloha 1) 
a členovia komisie informáciu vzali na vedomie. J. Štekláč informoval, že sa spolu 
s L. Marcinátovou zúčastnili magistrátneho zasadnutia ohľadom Kultúrneho leta, kde 
bolo vysoko vyzdvihnuté podujatie Spomienka na Deža, ktoré sa bude konať aj toto 
leto.  
 
K bodu 4:  
Informácia o programe Dúbravských hodov 
Predseda komisie M. Repík informoval, že ešte vo februári t.r. malo na na základe 
odporúčaní komisie vybrať oddelenie kultúry interpretov na hody, ale táto úloha 
nebola splnená. Program podľa neho napokon poskladalo vedenie a dramaturgia 
odd. kultúry. Ďalej predseda informoval o jednotlivých navrhovaných programoch na 
oboch miestach diania (Príloha 2). Takisto informoval o zmene umiestnenia hlavného 
stageu a zdôraznil potrebu stagemanagera v starej Dúbravke. V tomto zmysle bolo 
prijaté uznesenie 
 
Uznesenie k bodu 4: 

                      Komisia kultúry odporúča zabezpečiť stagemanagera na Žatevnej ulici počas hodov.  
                    Komisia navrhuje Štefana Macejáka. 

                 Hlasovanie:   Za: 6       Proti: 0       Zdržal sa: 0 
 

K bodu rôzne:  
Maroš Repík v rámci diskusie znova zopakoval, že situácia v DKD je prinajmenšom 
neštandartná a že odporúča vedeniu MÚ  ustanoviť zodpovedného pracovníka DK, 
ktorý by sa staral o chod DK (dramaturgie aj technického zabezpečenia).   Rovnako 
J. Štekláč znova uviedol, že v činnosti DKD sa stále väčšmi prejavuje 
bezkoncepčnosť.  
Lucia Marcinátová uviedla, že žiada oddelenie kultúry o pomoc pri zabezpečení 
podujatia Spomienka na Deža.  
V rámci diskusie padla aj otázka, ako sa využíva bývalá tanečná škola K. Adlera. 
K tomuto bodu členovia prijali aj uznesenie:  
 
Uznesenie k bodu Rôzne: 
Komisia kultúry žiada miestny úrad o informácie ohľadom využitia bývalej tanečnej 
školy na K. Adlera. 
Hlasovanie:   Za: 6       Proti: 0       Zdržal sa: 0 
 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.  
 
 
 
V Bratislave, dňa   25.6.2019 
 
Zapísal:             Overil: 
Mgr. Ľubomír Navrátil            Maroš Repík 
tajomník komisie            predseda komisie 
 
 



 


