
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie kultúry zo dňa 23. 9. 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. HODY 2019 informácia o programe 
3. Prerokovanie žiadosti o podporu rekonštrukcie Lamačskej bitky (viď príloha) 
4. Prerokovanie žiadosti o podporu projektu Tino pátrač (viď príloha) 
5. Informácia o stave súsošia Dúbravský betlehem (Dúbravské múzeum).  
6. Rôzne  

 
Zasadnutie otvoril predseda komisie Maroš Repík. Prítomní súhlasili s navrhovaným programom.  
Hlasovanie:   Za: 6       Proti: 0       Zdržal sa: 0 

 
K bodu 1 
DKD súčasný stav ... dramaturgia, personálne obsadenie 
Tajomník komisie Ľubo Navrátil informoval o súčasnom stave v DK a o priebehu letného tábora 
umeleckých remesiel a taktiež o tom, že sa uvažuje s jeho dočasným poverením vedenia Domu 
kultúry do vypísania konkurzu.  
M. Repík uviedol tému a vyjadril sa, že dom kultúry nutne potrebuje vedúceho, lebo jednotlivé akcie 
nie sú vždy adekvátne zabezpečené, čo sa ukázalo pri niektorých letných podujatiach. V podobnom 
duchu sa vyjadril aj J. Štekláč a ostatní členovia komisie. Po diskusii komisia prijala nasledujúce 
uznesenie:  
 
Uznesenie k bodu č. 1:  
Komisia kultúry prediskutovala a berie na vedomie súčasný stav a navrhuje poveriť vedením odd. 
kultúry Mgr. Ľubomíra Navrátila a vypísať konkurz.  
Hlasovanie:   Za: 6       Proti: 0       Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
HODY 2019 informácia o programe 
Komisia  prediskutovala stav príprav ne tohoročné hody a konštatovala, že tento rok sa nepredstaví 
tretí sektor (ako vlani). Predseda Maroš Repík informoval členov o zmenách v usporiadaní pódia, 
stánkov a hodových atrakcií. Komisia neprijala k bodu žiadne uznesenie.  
 
K bodu 3:  
Prerokovanie žiadosti o podporu rekonštrukcie Lamačskej bitky  
V diskusii členovia komisie uviedli, že podujatie je každoročne seriózne pripravené, má náučný 
charakter, prezentuje historickú bitku, ktorá sa týkala dnešných mestských častí Lamač a Dúbravka 
a každoročne je na nej propagovaná aj mestská časť Dúbravka, čo bolo dokumentované fotografismi 
z podujatia.  
 
Uznesenie k bodu č. 3: 
Komisia odporučila udeliť na základe žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie občianskemu združeniu 
Stoh (štatutárny zástupca Tomáš Achs) so sídlom Líščie údolie 162, 842 62 Bratislava  nenávratnú 
dotáciu 500 (slovom päťsto), ktorá bude vyúčtovaná podľa podľa pravidiel mestskej časti.  
Hlasovanie:   Za: 6       Proti: 0       Zdržal sa: 0 
  
 
K bodu 4:  
Prerokovanie žiadosti o podporu projektu Tino pátrač 



Členovia komisie sa oboznámili so žiadosťou občianskeho združenia Pátrač Tino zastúpeného Danou 
Poliačikovou so sídlom na Cabanovej 13/A, 841 02 Bratislava a projekt vysoko oceňujú a nemajú ani 
výhrady k požadovanej výške dotácie. J. Štekláč však uviedol že komisia by nemala udeľovať dotáciu 
na prevádzkové náklady podujatia (sprievodcovské služby, cestovné lístky MHD). Komisia navrhla 
prepracovať žiadosť s uvedením iného titulu použitia dotácie (napr. tlač brožúrky, diplomov a plagátov 
a pod.) 
 
Uznesenie k bodu 4: 
Komisia žiadosť zamieta, pretože dotácia nemôže byť udelená na prevádzkové náklady projektu.  
Navrhuje žiadosť prerobiť a prerokuje ju na najbližšom zasadnutí v októbri. Poveruje tajomníka, aby  
na zasadnutie pozval aj autorku projektu p. Poliačikovú. 
Hlasovanie:   Za: 6       Proti: 0       Zdržal sa: 0 

 
K bodu 5:  
Informácia o stave súsošia Dúbravský betlehem (Dúbravské múzeum).  
 
Tajomník komisie informoval o stave projektu Dúbravský betlehem. Uviedol, že z celkového počtu 
sôch je v podstate dokončených 6, jedna je pred dokončením a jednu ešte treba vyrezať. Na projekte 
sa dobrovoľnícky podieľajú rezbári z rôznych kútov Slovenska a na tohoročné Vianoce by jadro 
betlehemu mohlo byť vystavené na nádvorí múzea. Členovia komisie vzali informáciu na vedomie.  
 
K bodu Rôzne: 
M. Repík uviedol, že v ďalšom roku by mal vo vzťahu ku Galérii Villa Rustica byť vypracovaný 
harmonogram výstav a priestrory by sa mali ponúknuť bratislavským umelcom.  
Branko Semančík navrhol, aby oceneným v rámci každoročného Galavečera športovcov bola 
vyrobená tabuľa s ich menami. Súčasne sa ponúkol, že by pripravil nejaký návrh.  
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.  
 
 
 
V Bratislave, dňa   25.9.2019 
 
Zapísal:             Overil: 
Mgr. Ľubomír Navrátil                         Maroš Repík 
tajomník komisie            predseda komisie 
 
 
 


