
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie kultúry zo dňa 26. 5. 2022, 
konanej v Dome kultúry Dúbravka 

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

1.) Otvorenie zasadania (M. Repík). 
 

2.) Posúdenie návrhu na určenie počtu poslancov (materiál v prílohe) 
 

3.) Informácia o priebehu a stave príprav podujatí DKD, knižnice a múzea – 
Čerešňový juniáles, Remeselný festival, projekt Dúbravka hľadá talenty, Letný 
tábor ÚLET (Ľ.N.) 

 
4.) Diskusia o programe a príprave Dúbravských hodov (M. R.) 

 
5.) Diskusia o príprave Kultúrneho leta (M. R., Ľ.N) 

 
6.) Diskusia o stave projektu Dúbravka hľadá talenty 

 
7.) Rôzne 

 
1./ Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie Maroš Repík.  Prítomní súhlasili 
s navrhovanými bodmi programu.  
 
Hlasovanie:      za 4            proti  0       zdržal sa 0 
 
2./ Posúdenie návrhu na určenie počtu poslancov (materiál v prílohe) 
Komisia posúdila návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva m.č. 
Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov na volebné obdobie rokov 2022-2026. Po 
krátkej diskusii vyslovila súhlas s materiálom 
 
 
 
Návrh uznesenia:  
Komisia súhlasí s predloženým návrhom na určenie počtu poslancov Miestneho 
zastupiteľstva m.č. Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov na volebné obdobie 
rokov 2022-2026 
 
 
Hlasovanie:      za 4 (1)            proti  0       zdržal sa  0 



Uznesenie bolo prijaté 
 
3./ Informácia o priebehu a stave príprav podujatí DKD, knižnice a múzea – 
Čerešňový juniáles, Remeselný festival, projekt Dúbravka hľadá talenty, Letný tábor 
ÚLET (Ľ.N.) 
 
Vedúci oddelenia kultúry informoval o uskutočnených podujatiach a stave príprav 
podujatí. Uviedol, že na Remeselnom festivale by malo byť okolo 25 remeselníkov, že 
dotácia z FPÚ bola nesprávne podaná (iný podprogram) a že náklady na festival sa 
zatiaľ pokrývajú z rozpočtu, avšak projekt (5000) bol podaný aj na BSK.  
K projektu Dúbravka hľadá talenty uviedol, že  zatiaľ sa prihlásili len dvaja súťažiaci, 
takže termín prihlásenia sa predlžuje o mesiac (do konca júna) a že po dohode 
s tlačovým odd. sa bude súťaž propagovať.  
Ľ. N. ďalej uviedol, že Letný tábor je plne obsadený (120 detí), poplatok 100 eur, deti 
budú delené do 5 skupín a v tábore bude pôsobiť 8 lektorov (na striedačku).  
 
Návrh uznesenia:  
Komisia berie informáciu na vedomie a súhlasí s predĺžením termínu prihlasovania na  
súťaž Dúbravka hľadá talenty.  
 
Hlasovanie:      za 4(1)            proti 0        zdržal sa 0 
Uznesenie bolo prijaté 
 
4./ Diskusia o programe a príprave Dúbravských hodov (M. R.) 
Komisia diskutovala o príprave tohoročných Dúbravských hodov. M. Repík uviedol, že 
podľa informácií od starostu sa uvažuje o účinkovaní skupín Polemic, Medial Banana, 
a Karpina. Navrhol do programu zapojiť aj skupiny Desmod + Robo Šimko a Helenine 
oči, M. Sedlák navrhol skupinu Kabát Revival, Kristínu a Simu Martausovú 
Magušinovú. Komisia odporúčala tiež zvážiť zapojenie študentov ZUŠ alebo víťazov 
Dúbravského talentu. Komisia odporúča starostovi zvážiť čo najskoršie vytvorenie 
komisie (realizačného a programového tímu) na prípravu tohoročných hodov.  
 
Návrh uznesenia:  
Komisia odporúča starostovi zvážiť čo najskoršie vytvorenie komisie (realizačného 
a programového tímu) na prípravu tohoročných hodov.  
 
Hlasovanie:      za 4(1)             proti 0        zdržal sa 0 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
5./ Diskusia o príprave Kultúrneho leta (M. R., Ľ.N) 
Vedúci oddelenia kultúry informoval o predbežnom programe na tohoročné kultúrne 
leto 
 
 
 
 
 
 



 
 
Návrh uznesenia:  
Komisia schvaľuje  
 
 
Hlasovanie:      za            proti         zdržal sa  
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
6./ Diskusia o stave projektu Dúbravka hľadá talenty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh uznesenia:  
Komisia schvaľuje  
 
 
Hlasovanie:      za            proti         zdržal sa  
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa   26.5.2022 
 
 
Zapísal:             Overil: 
Mgr. Ľubomír Navrátil            Maroš Repík 
tajomník komisie            predseda komisie 
 
 
 


	Zápisnica  zo zasadnutia Komisie kultúry zo dňa 26. 5. 2022, konanej v Dome kultúry Dúbravka

