
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie kultúry zo dňa 21. 10. 2021, 
konanej v Dome kultúry Dúbravka 

 
Prítomní členovia komisie: Maroš Repík, Juraj Štekláč, Branko Semančík, Lucia 
Marcinátová, Iveta Petrušková 
Tajomník: Ľubo Navrátil 
Hostia: Martin Zaťovič, Zdenka Zaťovičová  
Ospravedlnení neprítomní: Miroslav Sedlák 
 
 
Program  
• Otvorenie zasadania (M. Repík). 
•  Hlasovanie o dôvere predsedovi komisie M. Repíkovi.  
• Informácia o pripravovanom projekte na čiastočnú rekonštrukciu DKD a knižnice 

(Navrátil) 
• Diskusia k návrhu rozpočtu na rok 2022. 
• Zhodnotenie kultúrnych akcií organizovaných Oddelením kultúry a DKD za 

ostatné obdobie (jún/júl/august/september 2021 - Navrátil). 
• Zhodnotenie podujatia Galavečer kultúry a športu. 
• Informácia od vedúceho Oddelenia kultúry, ako sa konkrétne oddelenie 

spoluzúčastnilo organizácie podujatia Spomienka na Deža 2021 a následné 
zhodnotenie (Navrátil). 

• Finančné vyčíslenie horonárov na jednotlivých akciách, najmä hodov vo vzťahu k 
jednotlivým interpretom, a vyčíslenie, koľko peňazí šlo z rozpočtu MČ, najmä na 
hody (Navrátil? Starosta?). 

• Vysvetlenie okolnosti, že na ostatnom zasadnutí Zastupiteľstva MČ Dúbravka bol 
predložený materiál k rekonštrukcii Domu kultúry Dúbravka, pričom  nebol 
predtým prerokovaný v Komisii kultúry. 

• Diskusia o rokovacom poriadku Komisie kultúry (Kto kde má aké povinnosti a 
kompetenciu. Aké povinnosti má Oddelenie kultúry, Komisia kultúry a Komisia 
športu. Najmä vo vzťahu ku Galavečeru.) 

•  Rôzne 
 

 
1./ Zasadnutie otvoril predseda komisie Maroš Repík, privítal prítomných.  
 
2./ Hlasovanie o dôvere predsedovi komisie M. Repíkovi:  
Branko Semančík navrhol, aby z programu rokovania bol vypustený bod 2.Návrh 
podporil aj Juraj Štekláč a ostatní členovia komisie. 
 
Uznesenie: Komisia vypúšťa z rokovania bod 2.  
Hlasovanie:   Za: 4       Proti: 0       Zdržal sa: 1 
 
3./ Informácia o pripravovanom projekte na čiastočnú rekonštrukciu DKD 
a knižnice:  
Ľ. Navrátil informoval o stave príprav na dvoch projektoch pre ministerstvo kultúry 
(Výzva na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, č. IROP-PO7-
SC77-2021-75), v rámci ktorých by sa dúbravská knižnica a dom kultúry uchádzali 



o sumu po 200 tisíc eur na rekonštrukciu a obnovu objektov a mobiliáru. Juraj 
Štekláč vyjadril svoje výhrady, že materiál nebol rozoslaný členom komisie. Uviedol, 
že hlavne pri projekte pre dom kultúry by bolo potrebné konzultovať veci aj 
s architektom I. Ehrenbergerom, ktorý navrhoval pôvodné originálne vnútorné 
zariadenie DKD. Ľ. Navrátil vysvetlil, že nešlo ešte o projekt, kde by sa rokovalo 
o konkrétnych zmenách exteriérov či interiérov, ale o žiadosť o udelenie súhlasu 
poslancov na 5% spolufinancovanie projektu.  
Aj starosta Martin Zaťovič uviedol, že na zastupiteľstve sa nerokovalo o konkrétnom 
projekte. Zastupiteľstvo poverilo mestskú časť, že v prípade ak bude nejaký projekt 
vypracovaný a schválený, môže spolufinancovať daný projekt 5% z celkovej sumy, 
čo je súčasťou výzvy o získanie dotácie. Ďalej v bode 9. 
 
Uznesenie: Komisia informáciu vzala na vedomie 
Hlasovanie:   Za: 5       Proti: 0       Zdržal sa: 0 
 
4./ Diskusia k návrhu rozpočtu na rok 2022. 
 
Na úvod starosta Martin Zaťovič uviedol, že návrh rozpočtu je momentálne len 
v pracovnej verzii a komisie sa budú k nemu vyjadrovať neskôr. Diskusia tak 
prebehla len k jednej položke, a to k príspevku na akciu Spomienka na Deža.  
Niektorí členovia komisie žiadali vyňatie podujatia ako samostatnej položky 
a navýšenie sumy. Nezhodli sa však na výške sumy. L. Marcinátová navrhla sumu 
5000 eur, Juraj Štekláč sumu 0 eur.  
 
Uznesenie: Komisia informáciu vzala na vedomie s pripomienkou, aby položka 
Spomienka na Deža bola samostatná. 
Hlasovanie:   Za: 5       Proti: 0       Zdržal sa: 0 
 
5./ Zhodnotenie kultúrnych akcií organizovaných Oddelením kultúry a DKD za 
ostatné obdobie (jún/júl/august/september 2021 - Navrátil). 
Vedúci oddelenia kultúry informoval o tohtoročných podujatiach od mája, uviedol, že 
napriek pandemickým opatreniam sa podarilo zrealizovať de facto všetky tradičné 
podujatia, celkovo za rok 2021 pôjde o 31 (zväčša exteriérových) podujatí. 
Informoval, že do konca roka sa počíta ešte s podujatiami: Strašidelná párty (s 
lampiónovým sprievodom a ohňovou show), Klobásový festival spojený so 
spomienkou na 17. november, Karneval disco, Mikuláš, Vianočné trhy s dúbravským 
betlehemom, vianočný večierok pre seniorov, vianočný večierok MÚ a Vianočný 
koncert v Kostole sv. Kozmu a Damiána.  
 
Uznesenie: Komisia informáciu vzala na vedomie.  
Hlasovanie:   Za: 5       Proti: 0       Zdržal sa: 0 
 
6./ Zhodnotenie podujatia Galavečer kultúry a športu 
Kritické pripomienky členov komisie k technickej realizácii  Galavečera osobností 
vedúci oddelenia akceptoval a snažil sa vysvetliť, prečo k nim došlo. Vyjadril 
poľutovanie nad tým, že sa nepodarilo získať kontakt na architekta Imricha 
Ehrenbergera a vysvetlil aj, ako to bolo s doručovaním pozvánok oceneným.  Počas 
diskusie odznelo, že priamo s nomináciou by malo oddelenie kultúry dostať ku 
všetkým menám aj reálne kontakty, aby sa s budúcimi ocenenými mohlo spojiť, či 
vôbec o ocenenie stoja a riešiť s nimi detaily podujatia.  



Členovia komisie hovorili o  technických nedostatkoch a možných návrhoch na 
zlepšenie podujatia - osvetlenie, krátke videá o ocenených, vytvorenie pracovnej 
skupiny. Dohodli tiež možné termíny Galavečera 2022 – apríl alebo jún, podľa 
pandemickej situácie. 
 
7./ Informácia od vedúceho Oddelenia kultúry, ako sa konkrétne oddelenie 
spoluzúčastnilo organizácie podujatia Spomienka na Deža 2021 a následné 
zhodnotenie  
Ľ. Navrátil uviedol, že oddelenie kultúry poskytlo pre podujatie materiálne vybavenie 
(pivné sety) a prostriedky v hodnote do 1000 eur, tak, ako boli vyčlenené v rozpočte, 
prečítal však mail, v ktorom svojej podriadenej Buranovej dal pokyn, že ak bude 
potrebná vyššia suma (do 2000) má faktúry vyplatiť. L. Marcinátová oponovala, že 
o takomto maile nevedela a že  hoci je suma 1000 eur z kultúrneho  rozpočtu, hradili 
sa len položky ako poplatky SOZE, SBS, tlač a pod. a nie honoráre účinkujúcich.  
Komisia následne preberala možnosti, akým spôsobom dotovať, resp.  spolupodieľať 
sa na financovaní nasledovného ročníka, ale k žiadnemu spoločnému záveru 
nedospela.  
Počas diskusie svoj názor prečítala L. Marcinátová.  
 
8./ Finančné vyčíslenie horonárov na jednotlivých akciách, najmä hodov vo 
vzťahu k jednotlivým interpretom, a vyčíslenie, koľko peňazí šlo z rozpočtu MČ, 
najmä na hody (Navrátil? Starosta?) 
O bode napokon informoval starosta Martin Zaťovič a uviedol, že celkové príjmy 
z tohtoročných hodov k 21. 10. 2021 boli 18 120 eur, náklady na programy 14 113,8 
eur a ostatné náklady (vláčik, SBS, oplotenie, strava, SOZA, prekládka vozidiel, 
prenájom toaliet a pod.) činili 11 683 eur, takže celková bilancia hodov je -7677,06 
eur. V rozpočte na rok 2021 bolo na hody vyčlenených 40 tis EUR , to znamená, že 
pred kompletným zúčtovaním (nedopočítané niektoré náklady) mestskú  časť vyšli 
hody na 7677,06 eur.  
Lucia Marcinátová uviedla, že ak sa zverejňuje informácia, že program a interpretov 
na časť Dúbravských hodov navrhovala Komisia kultúry, mala by byť o tom komisia 
vopred aspoň informovaná. Komisia konštatovala, že by mala mať možnosť 
participovať na programe.  
 
9./ Vysvetlenie okolnosti, že na ostatnom zasadnutí Zastupiteľstva MČ 
Dúbravka bol predložený materiál k rekonštrukcii Domu kultúry 
Dúbravka, pričom  nebol predtým prerokovaný v Komisii kultúry (Navrátil).  
Vedúci oddelenia uviedol, že materiál predkladala osoba zodpovedná za projekty 
a výzvy, do ktorých sa Dúbravka vie a môže zapojiť. Na zastupiteľstve hlasovali 
poslanci len o formálnom súhlase so spolufinancovaním projektu, ktorý je 
podmienený odsúhlasením projektu na ministerstve. Nešlo teda o samotné projekty 
rekonštrukcie. Juraj Štekláč požadoval, aby do tvorby projektu rekonštrukcie 
priestorov DKD bol zapojený aj architekt Ehrengberger. Iveta Petrušková to považuje 
za predčasné, nakoľko ešte neexituje konkrétny projekt, ktorý by bolo možné 
s architektom konzultovať. Uviedla ďalej, že si nevie spomenúť, či komisia kultúry 
alebo ostatné komisie v minulosti takúto agendu riešili.  
 
Uznesenie: Komisia žiada prednostu, aby boli do rokovania komisie zaraďované 
všetky materiály, ktoré sa týkajú gesčnej komisie.  
 



Hlasovanie:   Za: 5       Proti: 0       Zdržal sa: 0 
 

 
10./ Diskusia o rokovacom poriadku Komisie kultúry (Kto kde má aké 
povinnosti a kompetencie. Aké povinnosti má Oddelenie kultúry, Komisia 
kultúry a Komisia športu. Najmä vo vzťahu ku Galavečeru.): 
Hlbšia diskusia k bodu neprebehla a Iveta Petrušková navrhla doriešiť ho na 
nasledujúcej komisii.  
 
11./ Rôzne 
• K rozpočtu – boli otázky na položku rekonštrukcia amfiteátra, vysvetľoval M. Repík 
• J. Štekláč sa rozhodol vzdať sa členstva v komisii kultúry  
• M.Repík  sa rozhodol vzdať sa funkcie predsedu a členstva v komisii kultúry . 
Následne v emailovej komunikácií požiadal, všetkých členov komisie kultúry, aby do 
ustanovenia nových členov komisie kultúry a jej predsedu bola komisia kultúry 
rokovania schopná a požiadal p. Štekláča o zváženie členstva v komisii kultúry až do 
konca roku 2021, pokiaľ zastupiteľstvo neodhlasuje nové zloženie komisie. 
Nasledujúci termín kultúrnej komisie je 25.11.2021 o 17:30 v zasadačke Domu 
kultúry, decembrový termín nie je upresnený, nakoľko by mala byť v termíne 
vianočných sviatkov.  
• Komisia nestihla prejsť ponuku občianskeho združenia Post Bellum SK s ponukou 
inštalácie exteriérovej putovnej výstavy "Po 2. svetovej vojne" hoci väčšina členov sa 
mailom vyjadrila kladne.  
• Iveta Petrušková poprosila tajomníka kultúry, aby zistil konečný stav financií na 
dotácie komisie kultúry, či sú nejaké mimoriadne žiadosti a aké sú možnosti ešte 
nakladať so zvyšnými peniazmi. I. Petrušková doplnila, že k žiadostiam o dotácie na 
podujatia od organizácií mimo Dúbravky -  ak je podujatie väčšieho rozmeru 
a nezasahuje len Dúbravku - žiada o konkrétne vyčíslenie hodnoty alebo 
vyhodnotenie podujatia pre mestskú časť, alebo akou časťou sa podujatie (projekt) 
dotýka Dúbravky.   

 
 
 
V Bratislave, dňa   25. 10. 2021 
 
 
Zapísal:             Overil: 
Mgr. Ľubomír Navrátil            Maroš Repík 
tajomník komisie            predseda komisie 
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	Vedúci oddelenia uviedol, že materiál predkladala osoba zodpovedná za projekty a výzvy, do ktorých sa Dúbravka vie a môže zapojiť. Na zastupiteľstve hlasovali poslanci len o formálnom súhlase so spolufinancovaním projektu, ktorý je podmienený odsúhlasením projektu na ministerstve. Nešlo teda o samotné projekty rekonštrukcie. Juraj Štekláč požadoval, aby do tvorby projektu rekonštrukcie priestorov DKD bol zapojený aj architekt Ehrengberger. Iveta Petrušková to považuje za predčasné, nakoľko ešte neexituje konkrétny projekt, ktorý by bolo možné s architektom konzultovať. Uviedla ďalej, že si nevie spomenúť, či komisia kultúry alebo ostatné komisie v minulosti takúto agendu riešili. 
	Uznesenie: Komisia žiada prednostu, aby boli do rokovania komisie zaraďované všetky materiály, ktoré sa týkajú gesčnej komisie. 
	Hlasovanie:   Za: 5       Proti: 0       Zdržal sa: 0
	10./ Diskusia o rokovacom poriadku Komisie kultúry (Kto kde má aké povinnosti a kompetencie. Aké povinnosti má Oddelenie kultúry, Komisia kultúry a Komisia športu. Najmä vo vzťahu ku Galavečeru.):
	Hlbšia diskusia k bodu neprebehla a Iveta Petrušková navrhla doriešiť ho na nasledujúcej komisii. 
	11./ Rôzne
	• K rozpočtu – boli otázky na položku rekonštrukcia amfiteátra, vysvetľoval M. Repík
	• J. Štekláč sa rozhodol vzdať sa členstva v komisii kultúry 
	• M.Repík  sa rozhodol vzdať sa funkcie predsedu a členstva v komisii kultúry . Následne v emailovej komunikácií požiadal, všetkých členov komisie kultúry, aby do ustanovenia nových členov komisie kultúry a jej predsedu bola komisia kultúry rokovania schopná a požiadal p. Štekláča o zváženie členstva v komisii kultúry až do konca roku 2021, pokiaľ zastupiteľstvo neodhlasuje nové zloženie komisie. Nasledujúci termín kultúrnej komisie je 25.11.2021 o 17:30 v zasadačke Domu kultúry, decembrový termín nie je upresnený, nakoľko by mala byť v termíne vianočných sviatkov. 
	• Komisia nestihla prejsť ponuku občianskeho združenia Post Bellum SK s ponukou inštalácie exteriérovej putovnej výstavy "Po 2. svetovej vojne" hoci väčšina členov sa mailom vyjadrila kladne. 
	• Iveta Petrušková poprosila tajomníka kultúry, aby zistil konečný stav financií na dotácie komisie kultúry, či sú nejaké mimoriadne žiadosti a aké sú možnosti ešte nakladať so zvyšnými peniazmi. I. Petrušková doplnila, že k žiadostiam o dotácie na podujatia od organizácií mimo Dúbravky -  ak je podujatie väčšieho rozmeru a nezasahuje len Dúbravku - žiada o konkrétne vyčíslenie hodnoty alebo vyhodnotenie podujatia pre mestskú časť, alebo akou časťou sa podujatie (projekt) dotýka Dúbravky.  
	V Bratislave, dňa   25. 10. 2021
	Zapísal:             Overil:
	Mgr. Ľubomír Navrátil            Maroš Repík
	tajomník komisie            predseda komisie

