Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry zo dňa 17. 6. 2020
Prítomní členovia komisie: Maroš Repík, Juraj Štekláč, Branko Semančík, ,
Miroslav Sedlák, Lucia Marcinátová, Ján Ružovič
Tajomník: Ľubo Navrátil
Hostia:
Ospravedlnení neprítomní:

Program
1.) Informácia o činnosti oddelenia kultúry počas koronakrízy (Ľ. N.)
2.) Informácia o pripravovaných podujatiach počas leta (Ľ. N.)
3.) Informácia o očakávaných dopadoch na rozpočet (členovia)
4.) Diskusia o navrhovaných opatreniach v oblasti kultúry
5.) Návrhy ocenených v rámci Galavečera
6.) Rôzne
Zasadnutie otvoril predseda komisie Maroš Repík. Prítomní súhlasili s navrhovanými
bodmi programu, M. Repík navrhol bod programu Diskusia o navrhovaných
opatreniach v oblasti kultúry ako prvý.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
1./ Informácia o pripravovanej úprave rozpočtu
M. Repík informoval o pripravovanej úprave rozpočtu, spomenul, že oddelenie kultúry
ho bude mať podľa návrhu skrátený o 75 000 eur (z toho DKD – 65 000, knižnica –
10 000). Členovia diskutovali o možných dopadoch na programovú štruktúru DKD. M.
Repík uviedol, že v rozpočte zostala suma 40 000 (pôvodne na hody) a ak hody
nebudú bude sa zasadzovať, aby táto suma zostala pre DKD na účely programov
a drobných opráv.
Uznesenie: Komisia kultúry odporúča MZ prerokovať a schváliť rozpočet.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2./ Informácia o činnosti oddelenia kultúry počas koronakrízy
Ľubo Navrátil informoval o prácach, ktoré boli vykonané počas pandémie
koronavírusu. Uviedol, že sa podarilo vyčistiť miestnosť vzduchotechniky, vymaľovať
chodbu na prízemí a 4 šatne pre vystupujúcich. Okrem toho bola obrúsená a dvoma
vrstvami laku natretá podlaha v modrej sále. Takisto bolo vymenené čelo pódia, ktoré
už bolo v dezolátnom stave. Uviedol aj, že so súhlasom starostu sa bude meniť aj
zničený drevený obklad za sádrokartón. Náklady na rekonštrukciu tvorili len náklady
na materiál, práce si vykonával DKD sám, prostredníctvom svojich technikov.
Uznesenie: Komisia kultúry berie na vedomie informáciu o stave a činnosti DKD
v čase koronakrízy
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3./ Informácia o pripravovaných podujatiach počas leta

Ľ. Navrátil informoval o dramaturgii a podujatiach Kultúrneho leta (príloha 1). M.
Repík navrhol, aby sa počet akcií v amfiteátri zvýšil. Odznela aj infomácia o Letnom
tábore umeleckých remesiel, ktorý sa bude konať v šiestich turnusoch a maximálny
počet detí je stanovaný na 150. Náklady na Letný tábor a príjem by sa mali približne
zhodovať. Diskutovalo sa aj o Galavečere dúbravských osobností, komisia sa zhodla,
že moderátorkou by mala byť Petra Azácis a podujatie by sa malo konať 10.
septembra. DK by mal zistiť nejaký kontakt na rodinu architekta Dedečka, ktorý
nedávno umrel a ktorý by mal byť medzi ocenenými.
Uznesenie: Galavečer sa bude konať 10. septembra 2020, DK zabezpečí definitívny
zoznam ocenených, 2. 7. sa bude konať mimoriadna komisia, ktorá dorieši prípravu
Galavečera. Moderovať podujatia bude Petra Azácis.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4./ Návrhy ocenených v rámci Galavečera
Návrhy na ocenenia sú známe už od februára, komisia navrhla definitívne ich
zosumarizovať a aktualizovať, ak bude možné, nadviazať kontakt s dedičmi
architekta Vladimíra Dedečka, ktorý medzičasom zosnul. O uznesení sa nehlasovalo,
lebo na tento bod sa vzťahuje uznesenie z bodu 3.

V Bratislave, dňa 19. 6. 2020
Zapísal:
Mgr. Ľubomír Navrátil
tajomník komisie

Overil:
Maroš Repík
predseda komisie

