
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie kultúry zo dňa 26. 2. 2020 
 
Prítomní členovia komisie: Maroš Repík, Juraj Štekláč, Branko Semančík, , 
Miroslav Sedlák, Lucia Marcinátová, 
Tajomník: Ľubo Navrátil 
Hostia:  
Ospravedlnení neprítomní: Ján Ružovič 
 
 
Program  

1.) Informácia o žiadosti o navýšenie rozpočtu na rok 2020 
2.)  Informácia o podujatiach (ples, Veľkonočný jarmok, Stavanie mája)  
3.)  Prerokovanie žiadosti o dotáciu (Ateliér Čakanka) 
4.)  Prerokovanie žiadosti o dotáciu (I.N.A.K) 
5.)  Prerokovanie žiadosti o dotáciu (Pohyb bez bariér) 
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./ Informácia o žiadosti o navýšenie rozpočtu na rok 2020 
Tajomník komisie na úvod informoval žiadosti o navýšenie rozpočtu z dodatočných 
rozpočtových prostriedkov. Návrh obsahoval položky:  
• Prerábka elektroinštalácie v červenej sále  
s rozvodom aj audio signálu a nová rozvodová skriňa                                            cca 7 000 € 
• Prerábka zvukovej réžie, sťahovanie do väčších priestorov, 
stavebné úpravy (okno, mreža....)        cca 2 000 € 
• Zadný horizont v červenej sále        cca 5 000 € 
• Výmena osvetlenia v Galérii VR, v bývalej šatni a pri vstupe do červ. sály  cca 2 000 € 
• Nákup techniky (nový antoníček na profi zvuk, SUBB Bass  
k nášmu systému 2x RCF line aray, kabeláž na pevnú audio  
inštaláciu červená sála, led vane RGB svetlá (červená sála)     cca 8 000 € 
• 1. etapa výmeny hliníkových okien za plastové                cca 40 000 € 
• zbrúsenie a nalakovanie parkiet v modrej sále                   cca 3 000 € 
• revízia a oprava točne         cca 3 000 € 
SPOLU           cca 70 000 € 
Uznesenie: Komisia kultúry odporúča podporiť návrh navýšenia rozpočtu. 
Hlasovanie:    Za: 4  proti: 0,  zdržal sa: 1  
 
2./ Informácia o podujatiach (Dúbravský ples, Veľkonočný jarmok, Stavanie mája)  
Tajomník komisie informoval o Dúbravskom plese a o pripravovaných podujatiach 
a ich rozpracovanosti. Komisia nadchádzajúce podujatia prerokovala.  
 
3./ Prerokovanie žiadosti o dotáciu (Ateliér Čakanka) 
Komisia žiadosť o zakúpenie keramickej pece, hliny a glazúr pre keramický krúžok 
v celkovej sume 1700 eur prerokovala.  
Uznesenie: Komisia kultúry neodporúča pridelenie dotácie.  
Hlasovanie:    Za: 5  proti: 0,  zdržal sa: 0 
 



4./ Prerokovanie žiadosti o dotáciu (I.N.A.K) 
Občianske združenie, ktoré zastrešuje jedinú tanečnú školu na Slovensku zameranú  
na break dance žiadalo dotáciu v celkovej sume 1600 eur + prenájom priestorov 
a techniky od DKD. Komisia žiadosť prerokovala. 
Uznesenie: Komisia odporúča starostovi prideliť dotáciu 400 eur. Okrem toho 
navrhuje starostovi, aby zvážil možnosť udeliť zľavu pri prenájme priestorov 
a techniky v DKD.   
Hlasovanie:    Za: 5  proti: 0,  zdržal sa: 0 
 
5./ Prerokovanie žiadosti o dotáciu (Pohyb bez bariér) 
OZ Bez bariér žiadalo dotáciu vo výške 3000 eur Komisia žiadosť OZ Pohyb bez 
bariér prerokovala. 
Uznesenie: Komisia neodporúča dotáciu prideliť. Navrhuje starostovi, aby zvážil 
možnosť udeliť zľavu pri prenájme priestorov a techniky v DKD.   
Hlasovanie:    Za: 5  proti: 0,  zdržal sa: 0 
 
6./ Rôzne 
a/  Na žiadosť M. Sedláka tajomník komisie vypracoval návrh Pánu zasadnutí na rok 
2020. Komisia návrh prerokovala a schválila plán s týmito termínmi:  
Marec       26. 3. 2020 (štvrtok) 
Apríl      30. 4. 2020 (štvrtok)         
Máj      28. 5. 2020 (štvrtok)  
Jún       25. 6. 2020 (štvrtok)   
August      27. 8. 2020 (štvrtok)   
September      24. 9. 2020 (štvrtok)   
Október      29. 10. 2020 (štvrtok)   
November     26. 11. 2020 (štvrtok)   
December      17. 12. 2020 (štvrtok)   
 
b/ Komisia ďalej diskutovala o priebehu podujatia Dúbravský Galevečer kultúry 
a športu. Oboznámila sa s návrhom Lucie Marcinárovej na ocenenie osobností 
kultúry:  
Jaroslav Bello Beliš - majster lesných diel, tvorca tajomných tvarov, objektov, záhad. Jaroslav Beliš 
umeleckým menom Bello. V Dúbravke zaujal v zime veľkým lesným dielom. 
Slovenský výtvarník, narodený v roku 1956. Dúbravčan. Potom, čo prekvapil v lese svojím lesným 
umením a vyvolal neočakávanú reakciu, vystavoval minulý rok Land Art v Dome kultúry Dúbravka.  
Vytvoril koncept diela Dežo na septembrové podujatie Spomienka na Deža a zorganizoval vernisáž 
lesných diel a vychádzku pre verejnosť. 
 
Mgr. Zuzana Horváthová, riaditeľka Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa, spoluorganizátorka 
a moderátorka Vianočného koncertu pre všetkých Dúbravčanov. 
 Funkciu riaditeľky zastáva od 1. júla 2009, predtým pôsobila ako zástupkyňa. 
 
Mgr. Alena Kaňuková –  riaditeľka Alkany – muzikálovej školy a divadla.  
 Alkana vznikla v roku 1990 a jej cieľom je pracovať s talentovanými deťmi a mládežou v oblasti 
muzikálu, vytvoriť podmienky pre ich umelecký rast v oblasti herectva, spevu a tanca s možnosťou 
účinkovania na javisku. V súčasnosti oslavuje 30 rokov, pripravuje galaprogram v Dome kultúry 
Dúbravka. 
 
Architekt Vladimír Dedeček, v roku 2019 oslávil 90tku, slovenský architekt aktívny v Bratislave, 
venoval sa funkcionalizmu.  
K jeho najznámejším stavbám Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra v Bratislave-Mlynskej doline, Dostavba a 
rekonštrukcia SNG v Bratislave, Vysoká škola lesnícko-drevárska vo Zvolene, Štátny ústredný archív 
v Bratislave (dnes Slovenský národný archív), výstavisko Incheba Expo, Palác kultúry a športu v 
Ostrave-Vítkoviciach a Najvyšší súd Slovenskej republiky 
 



PhDr., Mgr. art. Yvonne Vavrová PhD. -  slovenská režisérka, scenáristka, kameramanka, fotografka 
a grafička, vysokoškolská pedagogička 
 
Ján Meliš - kameraman, producent, kameraman úspešného slovenského filmu Nech je svetlo. 
Absolvoval odbor fotografie na SUPŠ a odbor filmovej a televíznej kamery na VŠMU v Bratislave. 
Profiluje sa ako kameraman a producent dokumentárnych filmov. Ako hlavný kameraman sa podieľal 
na živých reláciách Slovenskej televízie (Pod lampou, Metro). 
 
Tajomník komisie návrhy predbežne doplnil a dlhoročného aktivistu v oblasti 
Dúbravského múzea Víta Granca a spisovateľku, autorku knižiek o Dúbravke Katku 
Petkaničovú. Návrh na ocenené osobnosti kultúrneho života aj s kontaktmi doručí 
DKD Branko Semančík. Komisia ohľadom Galavečera ďalej navrhla, aby podujatie 
moderovala odskúšaná moderátorka Petra Azácis.  
 
Vo voľnej diskusii členovia diskutovali o možnosti usporiadať Prehliadku  
bratislavských amatérskych kapiel, kde sa členovia na predchádzajúcom januárovom  
rokovaní komisie zhodli na predbežnom dátume na 16. mája. 
 
 
 
V Bratislave, dňa   26.2. 2020 
 
Zapísal:             Overil: 
Mgr. Ľubomír Navrátil            Maroš Repík 
tajomník komisie            predseda komisie 
 
 
 


