
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie kultúry zo dňa 25. 11. 2021, 
konanej v Dome kultúry Dúbravka 

 
Prítomní členovia komisie: Maroš Repík, Branko Semančík,Iveta Petrušková,Lucia 
Marcinátová 
Tajomník: Ľubo Navrátil 
Hostia:  
Ospravedlnení neprítomní: Miroslav Sedlák 
 
 
Program  
1.) Otvorenie zasadania (M. Repík). 
2.) Informácia o nových opatreniach kultúrneho Covid-automatu (Navrátil) 
3.)  Krátka informácia o podujatiach konaných v októbri a novembri (Navrátil) 
4.) Priebežná informácia o pripravovaných projektoch na čiastočnú rekonštrukciu DKD 

a knižnice (Navrátil) 
5.) Diskusia k návrhu rozpočtu na rok 2022. 
6.) Diskusia ku komunitnému plánu sociálnych služieb m. č. Dúbravka 
7.) 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). Dokončenie diskusie z októbrovej 
komisie.  

8.) Rôzne 
 
1./ Zasadnutie otvoril predseda komisie Maroš Repík. Prítomní súhlasili 
s navrhovanými bodmi programu, ako bod 6 zaradili diskusiu ku komunitnému plánu 
sociálnych služieb m. č. Dúbravka.  
(Hlasovanie:   Za: 4       Proti: 0       Zdržal sa: 0) 
 
 
2./ Ľubo Navrátil informoval o nových protipandemických opatreniach a uviedol, že 
väčšina plánovaných podujatí DKD bola zrušená. DKD funguje v obmedzenom režime, 
rovnako ako Knižnica a Múzeum. K Vianociam sa bude stavať tradičný betlehem, ale 
neplánuje sa program. DKD bude tradične vianočne vysvietený, rovnako ako betlehem 
a vianočný stromček.  
Komisia vzala informáciu na vedomie. 
(Hlasovanie:   Za: 4       Proti: 0       Zdržal sa: 0) 
 
 
3./ O zrealizovaných podujatiach (Októbrová párty, ohňová show, Klobásový festival, 
Spomienka na 17. november)  informoval vedúci oddelenia kultúry Ľ. Navrátil. Komisia 
vzala informáciu na vedomie.  
(Hlasovanie:   Za: 4       Proti: 0       Zdržal sa: 0) 
 
 
4./ Ľ. Navrátil ďalej informoval o projektoch rekonštrukcie knižnice a červenej sály DKD 
(max. dotácia po 200 000 eur). Uviedol, že v prípade že by projekt bol odsúhlasený, 
v knižnici by sa prerábali bývalé jasle na komunitný priestor knižnice, kde by sa mohli 



konať krúžky a podujatia súvisiace s literatúrou a záujmovými aktivitami. Taktiež 
informoval, že v projekte DKD pripadala do úvahy rekonštrukcia červenej sály, 
rozvodov na pódiu, nákupu osvetľovacej a inej techniky a systému Nivtec. O ďalšom 
vývoji situácie okolo projektov bude tajomník komisiu informovať.  
Komisia vzala informáciu na vedomie.  
(Hlasovanie:   Za: 4       Proti: 0       Zdržal sa: 0) 
 
5./ Predseda komisie M. Repík informoval o návrhu rozpočtu, ktorý bude prerokovaný 
v zastupiteľstve na decembrovom zasadnutí. Komisia navrhla, aby ved. odd. kultúry 
preskúmal možnosť výroby vlastnej plakety (sošky) pre ocenených na Galavečer. Ľ. 
Navrátil osloví v tejto veci riaditeľa SUP p. Pagáča. Komisia tiež diskutovala 
o možnosti zriadenia siene slávy v bývalej šatni pre verejnosť (vedľa vchodu do 
červenej sály). Po krátkej diskusii komisia prijala uznesenie:  
Komisia navrhuje prerokovať a schváliť navrhovaný rozpočet v oblasti kultúry.  
 (Hlasovanie:   Za: 4       Proti: 0       Zdržal sa: 0) 
 
6./ Poslanci krátko diskutovali o návrhu komunitného plánu. Ide o pomerne 
rozsiahly rámcový dokument, ktorý sa zrejme ešte bude upresňovať a precizovať 
v jednotlivých oblastiach. Komisia po diskusii prijala uznesenie:  
Komisia navrhuje zastupiteľstvu komunitný plán prerokovať a schváliť 
(Hlasovanie:   Za: 4       Proti: 0       Zdržal sa: 0) 
 
7./ Členovia komisie pokračovali v diskusii z októbrovej schôdze hlavne vo vzťahu 
k hodom a Galavečeru. V tomto bode žiadne uznesenie neprijali. 
 
Rôzne./ Komisia sa zhodla na tom, že v závislosti od protipandemických opatrení by 
sa mohla zísť hneď po zasadnutí zastupiteľstva 14. decembra.  
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa   26.11. 2021 
 
 
Zapísal:             Overil: 
Mgr. Ľubomír Navrátil            Maroš Repík 
tajomník komisie            predseda komisie 
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