
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie kultúry zo dňa 20. 1. 2022, 
konanej v Dome kultúry Dúbravka 

 
Prítomní členovia komisie: Maroš Repík, Branko Semančík, Miroslav Sedlák, Iveta 
Petrušková, Lucia Marcinátová 
Tajomník: Ľubo Navrátil 
Hostia:  
Ospravedlnení neprítomní:  
 
 
Program  

1.) Otvorenie zasadania (M. Repík) 
2.) Diskusia o schválenom rozpočte (programové a iné priority - Repík) 
3.) Informácia o aktuálnom režime kultúry v Dúbravke (DKD, knižnica, múzeum) 
4.) Informácia o stave príprav programov na tento rok (projekty, iniciatívy, Galavečer, 

Spomienka na Deža) 
5.) Diskusia o spôsobe informovania o možnostiach dotačnej schémy komisie 
6.) Rôzne 

 
1./ Zasadnutie otvoril predseda komisie Maroš Repík. Prítomní súhlasili 
s navrhovanými bodmi programu.  
Hlasovanie:      za 5          proti 0        zdržal sa 0 
 
 
2./ Diskusia o schválenom rozpočte (programové a iné priority - Repík) 
Komisia prediskutovala schválený rozpočet. V rámci diskusie sa dotkla aj plánu 
podujatí na rok 2022. Odporučila zaradiť do plánu aj projekt Dúbravka hľadá talent. M. 
Sedlák navrhol, že by bolo dobré presunúť Food Fest plánovaný na 15. 10. na skorší 
termín. Ľ. Navrátil upozornil, že v rozpočte sú priamo vyčlenené podujatia Galavečer 
a Spomienka na Deža (po 5000 eur).  
 
Uznesenie:  
Komisia prediskutovala schválený rozpočet a vzala ho na vedomie:  
Hlasovanie:      za 5          proti 0        zdržal sa 0 
 
3./ Informácia o aktuálnom režime kultúry v Dúbravke (DKD, knižnica, múzeum) 
Ľ. Navrátil informoval, že od 10. januára sú všetky zariadenia oddelenia kultúry funkčné 
a pracujú v režime OP. Knižnica navyše pre občanov, ktorí nespadajú do tejto 
kategórie, umožňuje objednávať si knihy a dokumenty cez internet a preberať si ich 
cez výdajné okienko v knižnici. Informoval aj o tom, že v týždni od 24. 1. 2022 sa bude 
konať šesť vystúpení DFS Klnka, tiež v režime OP.  
 
Uznesenie:  
Komisia prediskutovala aktuálny režim fungovania kultúrnych inštitúcií a vzala ho na 
vedomie:  
Hlasovanie:      za 5          proti 0        zdržal sa 0 
 
4./ Informácia o stave príprav programov na tento rok  



V rámci diskusie o programoch sa komisia sústredila najmä na prípravu Galavečera 
osobností Dúbravky. Už v predchádzajúcej mailovej komunikácii sa z iniciatívy 
starostu dohodlo, že:  
a/ Galavečer zmení názov na Galavečer osobností Dúbravky 
b/ Galavečer je predbežne naplánovaný na 17.3.2022 o 18:00  
c/ Zodpovedný za celú akciu bude oddelenie kultúry (vedúci Ľ. Navrátil) 
d/ Dramaturgia pripraví scénár  
e/ Galavečer bude mať generálku s ohľadom na technické zabepečenie 15.3.  
f/ Pozvánky a plagáty a ostatné propagačné materiály pripraví odd. kultúry do konca 
februára 
g/ Pozvánky sa roznesú do 11.3.2022 (mailom všetkým, čo uvedú platnú mailovú 
adresu, okrem toho tlačené podľa dohody poštou alebo osobné prevzatie 
v DKD (najneskôr tesne pred podujatím) zodp. odd. kultúry. 
i/ Komisia prerokovala navrhované ocenenia a osobností oblasti Kultúry.  
Konečná uzávierka ocenenných prebehne elektronicky do termínu 31.1.2022.  
Branko Semančík v spolupráci s odd. kultúry a Ľ. Navrátilom zostavia konečný 
zoznam ocenených, aj s osobnosťami športu, ktoré už prerokovala komisia športu   
k/ Následne budú kontaktovaní všetci ocenení a budú požiadaní o materiál fotografie 
do videa (odd. kultúry) 
j/ Oddelenie kultúry zabezpečí aktualizáciu prezentácie do videa (grafička DKD + p. 
Vladovič) 
k/ Cca. 10.3.2022 budú ustálené mená všetkých, čo budú odovzdávať ceny, aby bolo 
isté, že sa zúčastnia (odd.kultúry)  
l/ Dary (kvetiny...) zabezpečí odd. kultúry... Odd. kultúry zatiaľ navrhuje 1. kytica, 2. 
plaketa alebo diplom 3. darčeková taška alebo kôš (jednotlivci taška s vínom 
a dúbravskými suvenírmi, družstvo kôš – upresní sa) 
m/ Oddelenie kultúry osloví moderátorku Petru Azácis za obvyklých podmienok 
n/ Kultúrna komisia a mediálna komisia odporučí, či urobiť aj záznam pre DTV, alebo 
stačia len šoty.  
o/ Priebežne bude rozpracovanosť a dramaturgia programu prerokovaná na 
najbližšej komisii plánovanej na 17. 2. 
 
V ďalšom Ľubo Navrátil spomenul, že odd. kultúry (V. Frtúsová) v spolupráci 
s projektovým oddelením (p. Jurigová) podalo žiadosť o grant BSK na projekt Open 
Call – Málo bolo divadla (6000 eur)  
 
5./ Diskusia o spôsobe informovania o možnostiach dotačnej schémy komisie 
Ľ. Navrátil ako tajomník komisie uviedol, že termín podávania žiadostí o dotáciu od 
komisie kultúry je 31. marca a upozornil na to, že bude potrebné tento termín 
sledovať, a v prípade, že by bolo málo žiadostí (opatrenia covid, zneistení žiadatelia) 
uvažovať o informačnej podpore tejto možnosti. M. Repík i B. Semančík uviedli, že 
na stránkach mestskej časti sú dotácie i podmienky prehľadne uverejnené, ale v 
prípade, že by z nejakého dôvodu absentovali žiadosti, bude komisia takýto postup 
zvažovať.  
 
 
 
 
 
4./ Rôzne  



V bode rôzne sa voľne diskutovalo o stave  príprav na Spomienku na D. Ursinyho a 
detailoch jednotlivých projektov (ceny na Galavečer, Talent).  
 
  
 
V Bratislave, dňa   21.1.2022 
 
 
Zapísal:             Overil: 
Mgr. Ľubomír Navrátil            Maroš Repík 
tajomník komisie            predseda komisie 
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