
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie kultúry zo dňa 20. 5. 2021, 
konanej v Dome kultúry Dúbravka 

 
Prítomní členovia komisie: Maroš Repík, Branko Semančík, Miroslav Sedlák, Lucia 
Marcinátová, Iveta Petrušková 
Tajomník: Ľubo Navrátil 
Hostia:  
Ospravedlnení neprítomní: Juraj Štekláč, 
 
 
Program  
1./ Otvorenie zasadania (M. Repík) 
2./ Posúdenie žiadosti OZ Stoh (rozoslané mailom) 
3./ Informácia o pripravovaných programoch a projektoch (MDD, Festival umeleckých 
remesiel, Kultúrne leto, Hody, Dúbravka hľadá talent, Open call, výzva pre 
divadelníkov) - Navrátil 
4./ Informácia o predbežnom rokovaní s Teatro Wustenrot o prenájme - Navrátil 
5./ Rôzne 
 
1./ Zasadnutie otvoril predseda komisie Maroš Repík. Prítomní súhlasili 
s navrhovanými bodmi programu. Minútou ticha si pripomenuli svojho zosnulého 
člena Janka Ružoviča.  
 
2./ Posúdenie žiadosti OZ Stoh  
Žiadosť bola členom komisie rozoslaná e-mailom a elektronicky prebehla aj 
komunikácia o nej. V elektronickej diskusii členovia vyjadrili názor, že z požadovanej 
sumy navrhujú prideliť dotáciu 500 eur. V mailovej diskusii aj Juraj Štekláč vyjadril 
súhlas s touto sumou, no na zasadnutí sa zúčastniť nemohol.  
 
Hlasovanie:   Za: 4       Proti: 0       Zdržal sa: 1 
Uznesenie: Komisia odporúča prideliť OZ Stoh na rekonštrukciu Lamačskej bitky 
sumu 500 eur.  
 
3./ Informácia o pripravovaných programoch a projektoch (MDD, Festival 
umeleckých remesiel, Kultúrne leto, Hody, Dúbravka hľadá talent, Open call, 
výzva pre divadelníkov)  
O najbližších projektoch a podujatiach informoval vedúci oddelenia kultúry Ľ. Navrátil. 
Väčšina projektov je vo fáze rozpracovanosti, MDD (utorok 1.6.2021) zastrešuje 
agentúra Prima, nový Festival umeleckých remesiel je spojený do trojdňového 
podujatia s Čerešňovým juniálesom a bol na základe projektu podporený 
z grantového systému  FPU sumou 3000 eur. Ďalej odznela informácia o Kultúrnom 
lete, kde sa uskutoční sedem premietaní v rámci letného kina a viacero vystúpení v 
amfiteátri. Talentová súťaž (Dúbravka hľadá talent) bola vyhlásená začiatkom mája 
a potrvá do konca septembra, vystúpenia súťažiacich budú zahrnuté pod Kultúrne 
leto. Vedúci odd. kultúry infomoval aj o stave príprav na hody a o výzve Open call pre 
divadelníkov. Lucia Marcinátová referovala o stave príprav na podujatie Spomienka 
na Deža. Počas diskusie bol navrhnutý aj termín Galavečera osobností na 9. 
septembra (červená sála) a dohodnutá rezervácia modrej sály na Spomienku na 



Deža v termíne 18.9.2021. Členovia komisie apelovali na predkladanie návrhov na 
ocenenie osobností na Galavečer. Komisia po krátkej debate infomácie a návrhy 
vzala na vedomie. 
 
Hlasovanie:   Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
Uznesenie: Konisia informácie berie na vedomie a odporúča realizovať Galavečer 
osobností v termíne 9. septembra (červená sála) a rezervovať modrú sálu na 
Spomienku na Deža v termíne 18.9.2021. 
 
4./ Informácia o predbežnom rokovaní s Teatrom Wustenrot o prenájme 
Vedúci oddelenia kultúry informoval o rokovaní s Teatrom Wustenrot o prenájme 
priestorov a využívaní červenej sály. Teatro Wustenrot prišlo s návrhom, že by si 
dlhodobo prenajalo priestory a prenieslo svoju „domovskú scénu“ z Istropolisu do 
Dúbravky. Ľ. Navrátil uviedol, že podľa predstavy DKD by sa zazmluvnil prenájom 
stálych priestorov divadla (2 kancelácie, sklad atd.) a prenájom na jednotlivé 
predstavenia by sa riešil od prípadu k prípadu, podľa technickej náročnosti podujatia.  
 
4./ Rôzne  
V bode rôzne sa diskutovalo o detailoch jednotlivých projektov (ceny na Galavečer 
a Talent). M. Repík uviedol, že ako cenu poroty do súťaže Dúbravka hľadá talent 
ponúkol možnosť profesionálnej nahrávky v jeho súkromnom štúdiu.   
 
  
 
V Bratislave, dňa   21. 5. 2021 
 
 
Zapísal:             Overil: 
Mgr. Ľubomír Navrátil            Maroš Repík 
tajomník komisie            predseda komisie 
 
 
 


