
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie kultúry zo dňa 29. 1. 2020 
 
Prítomní členovia komisie: Maroš Repík, Juraj Štekláč, Branko Semančík, Ján 
Ružovič, Miroslav Sedlák, Lucia Marcinátová, 
Tajomník: Ľubo Navrátil 
Hostia:  
Ospravedlnení neprítomní: (Lucia Marcinátová nebola prítomná na rokovaní po 
celý čas – podujatie s primátorom) 
 
Pôvodný Program  
1./ Prerokovanie rozpočtu podujatí na rok 2020 
2./ Informácia o zabezpečení a súčinnosti oddelení pri prioritných kultúrnych 
podujatiach MČ (info Ľ. Navrátil)  
Bol doplnený o body: 
3./ Informácia o projekte Dúbravského leteckého múzea a kultúrneho spol. centra 
4./ Informácia o záujme divadla Stoka  
5./ Prerokovanie žiadosti OZ Sekurík o pridelenie dotácie 
6./ Rôzne 
 
Zasadnutie otvoril predseda komisie Maroš Repík. Prítomní súhlasili s navrhovanými 
bodmi programu a doplnenými bodmi.  
Hlasovanie:   Za: 5       Proti: 0       Zdržal sa: 0 
 
1./ Prerokovanie rozpočtu podujatí na rok 2020 
Maroš Repík na úvod informoval o podujatiach plánovaných na rok 2020 a 
zrekapituloval skúsenosti z predchádzajúcich rokov a uviedol, že sumu určenú na 
kultúrnu a zábavnú činnosť bude treba na jednotlivé podujatia prerozdeliť tak, aby 
boli všetky dôstojne zabezpečené. Ľ. Navrátil predložil členom rozpis príjmov 
a výdavkov z kultúrnych podujatí za rok 2019. Členovia konštatovali, že aj rozdelenie 
výdavkov a príjmov by malo prebiehať v podobných intenciách a že by tajomník 
komisie mal každý mesiac predkladať reálny odpočet výdavkov a príjmov nielen 
z kultúrnej činnosti (materiál za január členovia dostali) ale aj informáciu o výdavkoch 
za opravu a údržbu (kvôli čo najpresnejšiemu sledovaniu celkových výdavkov DKD 
a ich najefektívnejšiemu využitiu. Predseda Repík uviedol, že sa mu zdá program na 
február chudobnejší oproti ostatným mesiacom a navrhol zaradiť do celoročného 
programu aj Prehliadku  bratislavských amatérskych kapiel. Členovia sa zhodli na 
predbežnom dátume na 16. mája. M. Repík sa podujal zorganizovať porotu, 
koordinovaním ostatným potrebných činností (prihlasovanie kapiel, info, reklama atd.) 
poverila komisia ved. Odd. kultúry Ľ. Navrátila. 
 
Uznesenie: Komisia kultúry vzala na vedomie navrhované programy na rok 2020 
s doplnením  o Prehliadku  bratislavských amatérskych kapiel. 
Hlasovanie:    Za: 5,  proti: 0,  zdržal sa: 0  
 
2./ Informácia o zabezpečení a súčinnosti oddelení pri prioritných kultúrnych 
podujatiach MČ (info Ľ. Navrátil)  



Na základe predloženého materiálu tajomník komisie informoval o súčinnosti 
jednotlivých oddelení pri podujatiach mestskej časti. Na túto tému sa uskutočnilo 
rokovanie u starostu v polovici januára. M. Repík navrhol, aby z materiálu vznikla 
tabuľka, kde by boli úlohy jednotlivých oddelení kvôli lepšej koordinácii presne 
zadefinované.  
 
Uznesenie: Komisia kultúry vzala na vedomie informáciu. 
Hlasovanie:    Za: 5,  proti: 0,  zdržal sa: 0  
 
3./ Informácia o projekte Dúbravského leteckého múzea a kultúrneho 
spoločenského centra 
J. Štekláč a Ľubo Navrátil informovali o iniciatíve občianskeho združenia (Občianske 
združenie  AVIATICKÝ KLUB S/LDR OTTA SMIKA, DFC – IČO: 50603485, Sídlo Merašice 97, 920 61 Merašice,  
zast. Milan Lastovka, t.č.: 0950 437 574, www.aviatic.sk) ktoré má záujem o prenájom bývalého 
leteckého hangáru v majetku obce. J. Štekláč uviedol, že za symbolickú cenu 
prenájmu ponúka investície na zhodnotenie majetku v sume 120 tisíc eur (oprava 
budovy pôvodne nemeckého montovaného hangáru). Podľa jeho informácie bol 
projekt kladne posúdený v komisii majetkovo-právnej i finančnej. Členovia komisie 
kultúry hodnotili projekt veľmi pozitívne, ale vyjadrili aj obavu, či žiadateľ naozaj 
projekt po pridelení objektu aj zrealizuje, čo ale bude musieť byť zabezpečené už 
v zmluve.  
 
Uznesenie: Komisia kultúry vzala na vedomie informáciu a plne ju podporuje. 
Hlasovanie:    Za: 5,  proti: 0,  zdržal sa: 0  
 
4./ Informácia o potenciálnom záujme divadla Stoka o priestory v DKD 
J. Štekláč informoval o situácii divadla Stoka, ktoré má problémy s priestormi. Spolu 
s M. Repíkom uviedli, že pre DKD (a metskú časť) by mohla byť stála scéna divadla 
v DKD prínosom (čomu by napríklad moho pomôcť aj spojazdnenie točne ako 
zaujímavého scénického prvku). Ľ. Navrátil informoval, že s hospodárskou správou 
rokoval o možnosti revízie tohto zariadenia.  
 
Uznesenie: Komisia kultúry vzala na vedomie informáciu a požiadala J. Štekláča, 
aby s divadlom naďalej rokoval.  
Hlasovanie:    Za: 5,  proti: 0,  zdržal sa: 0  
 
5./ Prerokovanie žiadosti OZ Sekurík o pridelenie dotácie 
OZ Sekurík pri MŠ Sekurisova žiadalo 1600 eur na nákup potrebného materiálu a na 
ušitie 20 krojov pre vznikajúci súbor, ktorý by reprezentoval aj mestskú časť. Po 
vyčerpávajúcej diskusii a argumentoch pre i proti sa členovia hlasovaním uzniesli na 
návrhu udeliť OZ Sekurík 300 eur dotácie.  
 
Uznesenie: Komisia kultúry žiadosť posúdila a odporúča starostovi udeliť na 
definovaný účel OZ 300 eur. 
 
Hlasovanie:    Za: 4,  proti: 0,  zdržal sa: 1 
 
6./ Rôzne 
V rámci bodu rôzne poslanci diskutovali o možnosti zaradenia niektorých interpretov 
do programu hodov, príp. ako samostatné. M. Sedlák navrhoval zaradiť namiesto 

http://www.aviatic.sk/


Cmoríka S. Martausovú, J. Štekláč hovoril o etablovaní klubovej scény a o možnosti 
pozvať Andreu Zimányiovú, Ľubo Navrátil spomenul zámer odskúšať organizovanie 
náročnejších hudobných predstavení moderných žánrov, napríklad Pink Floyd 
Revival a pod.  
 

 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.  
 
 
 
V Bratislave, dňa   30.1. 2020 
 
Zapísal:             Overil: 
Mgr. Ľubomír Navrátil            Maroš Repík 
tajomník komisie            predseda komisie 
 
 
 


