
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie kultúry zo dňa 21. 4. 2022, 
konanej v Dome kultúry Dúbravka 

 
Prítomní členovia komisie: Branko Semančík, Iveta Petrušková, Miroslav Sedlák 
Tajomník: Ľubo Navrátil 
Hostia:  
Ospravedlnení neprítomní: Maroš Repík, Zuzana Horváthová (hlasovanie 
o dotáciách per rollam)  
  
 
 
 
Program  
 

1.) Otvorenie zasadania (M. Repík). 
 
2.) Posúdenie žiadosti OZ Stoh (Lamačská bitka – žiadali 1000) 

 
3.) Posúdenie žiadosti o dotáciu Jednota dôchodcov (žiadali 1700) 

 
4.) Posúdenie žiadosti o dotáciu OZ Pátrač Tino (žiadali 1300) 

 
5.) Posúdenie žiadosti o dotáciu OZ Roman Rusňák (žiadali 4900) 

 
6.) Posúdenie žiadosti o dotáciu OZ Novak Vision (žiadali 5000) 

 
7.) Posúdenie žiadosti o dotáciu OZ Cultura Humana (žiadali 1700) 

 
8.) Posúdenie žiadosti o dotáciu La Portella – (žiadali 5558) 

 
9.) Informácia o realizovaných a pripravovaných programoch (Navrátil – Fragile, 

Alkana, Veľkonočný jarmok, Markovič, divadlo Už ti nikdy nenaletím, Letný tábor, 
Kultúrne leto atd., Dúbravská hviezda- talent) 
 

10.)  Diskusia o projekte Dúbravská hviezda – Dúbravka hľadá talenty 
 

11.)  Rôzne 
 

 
1./ Zasadnutie otvoril a viedol tajomník Ľubo Navrátil.  Prítomní súhlasili 
s navrhovanými bodmi programu.  
Hlasovanie:      za 3           proti 0        zdržal sa 0 
 
2./ Posúdenie žiadosti o dotáciu OZ Stoh (Rekonštrukcia Lamačskej bitky). 
Prítomní prediskutovali žiadosť.   
 
Návrh uznesenia:  



Komisia schvaľuje dotáciu pre OZ Stoh na podujatie Lamačská bitka dotáciu vo výške 
1000 eur.  
Hlasovanie:      za 5       proti 0        zdržal sa 0 
Uznesenie bolo prijaté 
 
3./ Posúdenie žiadosti o dotáciu OZ JDS (materiál poslanci dostali mailom) 
 
Komisia prerokovala žiadosť OZ JDS o dotáciu vo výške 1700 eur. Na výhradu, že 
vlastne ide o zaplatenie výletu seniorom, členovia upozornili, že zájazd má hlavne 
poznávací charakter a po rozprave navrhli odsúhlasiť sumu 1000 eur.  
 
Návrh uznesenia:  
Komisia schvaľuje dotáciu 1000 eur eur pre OZ OZ JDS. 
Hlasovanie:  za 4        proti 1        zdržal sa 0 
Uznesenie bolo prijaté 
 
4./ Posúdenie žiadosti o dotáciu OZ  Pátrač Tino (materiál poslanci dostali 
mailom) 
 
Komisia prerokovala žiadosť OZ Pátrač Tino o dotáciu vo výške 1300 eur. Po rozprave 
komisia navrhla odsúhlasiť sumu 1000 eur.  
 
Návrh uznesenia:  
Komisia schvaľuje dotáciu 1000 eur eur pre OZ Tino Pátrač. 
Hlasovanie:  za 5         proti 0        zdržal sa 0 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
5./ Posúdenie žiadosti o dotáciu OZ  Roman Rusňák (materiál poslanci dostali 
mailom) 
 
Komisia prerokovala žiadosť OZ Roman Rusňák o dotáciu vo výške 4900 eur. 
Tajomník komisie uviedol, že v podstate ide o ponuku existujúceho hotového 
programu (výchovno-vzdelávacie koncerty). Uviedol, že podľa žiadosti by podstatnú 
časť dotácie tvorili platby za honoráre a výkon technikov v DKD, čo možno po 
vzájomnej dohode zrealizovať aj iným spôsobom.   
 
Návrh uznesenia:  
Komisia schvaľuje dotáciu 4900 eur eur pre OZ Roman Rusňák. 
Hlasovanie:  za 0          proti 5        zdržal sa 0 
Uznesenie nebolo prijaté 
 
6./ Posúdenie žiadosti o dotáciu OZ  Novak Vision (materiál poslanci dostali 
mailom) 
 
Komisia prerokovala žiadosť OZ Novak Vision o dotáciu vo výške 1700 eur. Po krátkej 
rozprave komisia odporúča udeliť dotáciu 800 eur.  
 
Návrh uznesenia:  



Komisia schvaľuje dotáciu 800 eur pre OZ Novak Vision. 
Hlasovanie:  za 4          proti 0        zdržal sa 1 
Uznesenie bolo prijaté 
 
7./ Posúdenie žiadosti o dotáciu OZ  Cultura Humana (materiál poslanci dostali 
mailom) 
 
Komisia prerokovala žiadosť OZ Cultura Humana o dotáciu vo výške 5000 eur. 
Tajomník komisie uviedol, že v podstate ide o ponuku existujúceho hotového 
programu (vystúpenie speváckeho súboru a capella - Othodoxie). Uviedol ďalej, že  
podľa žiadosti by podstatnú časť dotácie tvorili platby za honoráre a propagáciu, čo 
možno po vzájomnej dohode zrealizovať aj iným spôsobom. Poznamenal tiež, že vidí 
rozpor medzi tvrdením, že podujatie má byť koncipované ako benefičné (výťažok 
z dobrovoľného vstupného venovať Maltézskej pomoci), no na druhej strane OZ žiada 
na honoráre dotáciu 4000 eur.   
 
Návrh uznesenia:  
Komisia schvaľuje dotáciu 5000 eur pre OZ Cultura Humana 
Hlasovanie:  za 0          proti 5        zdržal sa 0 
Uznesenie nebolo prijaté 
 
8./ Posúdenie žiadosti o dotáciu OZ  La Portella (materiál poslanci dostali 
mailom) 
 
Posúdenie žiadosti OZ La Portella o dotáciu vo výške 5558 eur na slávnostnú 
prezentáciu absolventov a športových reprezentantov TŠ La Portella bolo podmienené 
(kontrolórkou) dodaním potvrdenia o zvolení predsedu OZ. Toto potvrdenie nebolo 
v termíne doručené, preto komisia o dotácii nemohla meritórne rozhodnúť.  Podstatnú 
časť dotácie mali tvoriť náklady na prenájom priestorov a personál DK Dúbravka (3558 
eur) a bližšie nešpecifikované náklady na hudobného hosťa (2000 eur). Tajomník 
komisie informoval, že podobné podujatia (napr. s viacerými ZUŠ) poriada DKD na 
základe štandardných zmlúv (50/50), keď náklady na prenájom priestorov a personál 
znáša odd. kultúry. Realizáciu podujatia teda možno riešiť po vzájomnej dohode OZ 
a DKD, resp. starostu MČ.   
 
9./ Informácia o realizovaných a pripravovaných programoch 
Vedúci odd. kultúry Ľ. Navrátil informoval o predstaveniach a podujatiach (Fragile, 
Alkana, Veľkonočný jarmok, Milan Markovič, divadlo Už ti nikdy nenaletím, Letný tábor, 
Kultúrne leto atd. Komisia informáciu vzala na vedomie  
 
10./ Diskusia o projekte Dúbravská hviezda – Dúbravka hľadá talenty 
Vedúci odd. kultúry Ľ. Navrátil informoval o pripravovanej talentovej súťaži 
a navrhovaných zmenách oproti minulému roku. Komisia sa uzniesla, že názov 
súťaže bude: Dúbravka hľadá talenty. Za dramaturgiu a realizáciu bude zodpovedať 
oddelenie kultúry.  
 
11./ Rôzne  
V bode Rôzne neboli žiadne otázky ani diskusia.  

 
 



 
 
 
V Bratislave, dňa   25.4.2022 
 
 
Zapísal:             Overil: 
Mgr. Ľubomír Navrátil            Maroš Repík 
tajomník komisie            predseda komisie 
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