Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry zo dňa 13. 8. 2020,
konanej v Dome kultúry Dúbravka
Prítomní členovia komisie: Maroš Repík, Juraj Štekláč, Branko
Semančík, , Miroslav Sedlák, Lucia Marcinátová, Ján Ružovič
Tajomník: Ľubo Navrátil
Hostia: Martin Zaťovič, Monika Procházková, Albert Liptovský
Ospravedlnení neprítomní:

Program
1.) Hody 2020 (M. R.)
2.) Informácia o príprave podujatia Galavečer osobností športu a kultúry
3.) Informácia o priebehu Letného tábora umeleckých remesiel (Ľ.N.)
4.) Rôzne
Zasadnutie otvoril predseda komisie Maroš Repík. Prítomní súhlasili
s navrhovanými bodmi programu, M. Repík navrhol Diskusiu o ďalšom
fungovaní kultúry v Dúbravke v čase koronavírusu.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
1./ Prerokovanie príprav Dúbravských hodov 2020
M. Repík informoval o podmienkach pre prípravu tohoročných hodov,
vyjadril pochybnosť, či je vôbec možné ich uskutočniť a v akej podobe. J.
Ružovič sa vyjadril, že hody by predsa len mali byť, aj keď
v obmedzenejšom formáte ako je to obvyklé.
Starosta Zaťovič informoval o ponuke Televízie JOJ (Jojko), ktorá
ponúkla kompletný program hodov zabezpečený sponzorsky (Ego,
Cmorík, šašo Jaro a pod.)
Po obsiahlej diskusii a vyjadrení členov sa komisia uzniesla, že:
Uznesenie: Hody sa budú konať v obmedzenom rozsahu nasledovne:
Televízia JOJ (Jojko) zabezpečí hodový program sponzorsky pred
domom kultúry v dňoch piatok (25.9.), sobota (26.9.), nedeľa (27.9.).
Mestská časť (presnejšie DKD) zabezpečí program v amfiteátri a na
Žatevnej ulici v sobotu (26.9.) popoludní a technicky zabezpečí hodový
sprievod zo Žatevnej do Kostola Sv. Kozmu a Damiána v nedeľu (27.9.).
V pondelok 24. 8. sa bude konať Komisia mediálna a po nej Komisia
kultúry, kde sa ešte upresnia detaily.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2./ Informácia o príprave podujatia Galavečer osobností športu a
kultúry
Ľubo Navrátil informoval o stave príprav na Galavečer osobností,
uviedol, že všetko je pripravené, dorába sa prezentácia. Galavečer mal
byť pôvodne spojený aj s pohostením v Modrej sále, ale členovia komisie
pohostenie nakoniec neschválili.
Uznesenie: Komisia kultúry rozhodla, že pohostenie po Galavečere sa
nebude konať.
Hlasovanie: Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 2
3./ Informácia o priebehu Letného tábora umeleckých remesiel
Ľ. Navrátil informoval o priebehu Letného tábora umeleckých remesiel
a uviedol, že v šiestich turnusoch sa zúčastní takmer 150 detí, čiže
všetky turnusy budú naplnené. Tábor prebieha bez problémov, všetky
deti sú pri nástupe poistené, pribudol keramický a paleontologický
krúžok. Komisia vzala informáciu na vedomie.

4./ Rôzne
- Lucia Marcinátová informovala o podujatí Spomienka na Deža,
nešpecifikovala, koľko finančných prostriedkov je potrebných na
honoráre. Komisia sa uzniesla, že Dom kultúry zo svojho rozpočtu
v prípade potreby zazmluvní a zaplatí účinkujúcich a sumu určila do
2000 eur.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- Členovia konštatovali, že v súčasnosti nie je možné plánovať väčšie
podujatia kvôli hrozbe koronavírusovej nákazy. Je pravdepodobné, že
kultúra sa bude musieť v najbližšom čase uberať cestou menších
podujatí (diskusie, prednášky, krúžky a pod.) Ľ. Navrátil informoval
o projekte nových krúžkov od septembra (keramika, košikárstvo, krúžok
šikovných rúk a paleontológia). Uviedol, že bude potrebné určiť poplatok
za krúžky a celkový spôsob fungovania.
V Bratislave, dňa 19. 8. 2020
Zapísal:
Mgr. Ľubomír Navrátil
tajomník komisie

Overil:
Maroš Repík
predseda komisie

