
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie kultúry zo dňa 25. 8. 2022, 
konanej v Dome kultúry Dúbravka 

 
Prítomní členovia komisie: Maroš Repík, Zuzana Horváthová, Branko Semančík, 
Iveta Petrušková 
Tajomník: Ľubo Navrátil 
Hostia:  
Ospravedlnení neprítomní: Miroslav Sedlák 
  
 
 
 
Program  
 
1./ Otvorenie zasadania (M. Repík). 

 
2./ Prerokovanie ponuky diela (sochy) autorky Kataríny Figerovej pre obec Dúbravka 
 
3./ Informácia o stave príprav na Hody 2022 (M. Repík, Ľ. Navrátil) 

 
4./ Informácia o letných programoch DKD (Kultúrne leto, Letný umelecký tábor) 

 
5./ Prerokovanie ďalšieho postupu pri talentovej súťaži Dúbravka hľadá talenty 

 
6./ Rôzne 
 
 
1./ Zasadnutie otvoril predseda M. Repík, ktorý súčasne privítal akademickú 
sochárku Katarínu Alexyovú Fígerovú.  Prítomní súhlasili s navrhovanými bodmi 
programu.  
Hlasovanie:      za 4           proti 0        zdržal sa 0 
 
2./ Prerokovanie ponuky diela (sochy) autorky Kataríny Figerovej pre obec 
Dúbravka  
Autorka predostrela víziu plastiky pre mestskú časť Dúbravka, predložila skicu, 
fotografiu modelu v exteriéri ako aj interiéri a tiež samotný model v prevedení oceľ. 
Uviedla, že prvotnou myšlienkou bolo priniesť pre mestskú časť Dúbravka novú 
plastiku, ktorá by reflektovala súčasnú dobu v najširšom zmysle slova.  
Podľa jej názoru je Dom kultúry tým miestom, ktoré priťahuje všetky kategórie 
obyvateľov a tak nová veľká plastika by poskytla stretávací bod pre všetkých. 
Navrhuje preto osadiť plastiku pred Dom kultúry v dostatočnej mierke, aspoň vo 
svetlej výške 2-2,5 m, aby dostatočne vynikla v okolitej architektúre. 
Plastika pozostáva zo štylizovanej tváre ženy a muža na vyvýšenom podstavci. 
Farebná stránka plastiky je tiež dôležitá a autorka si myslím, že by bolo vhodné 
mať plastiku vo farebnom prevedení (červená alebo oranžovožltá a čierny 
podstavec). 
Pracovný názov predloženej plastiky je predbežne Dialóg alebo Rozhovor. 



Podľa slov autorky by boli náklady na vytvorenie diela orientačne 15 000 eur (okrem 
honoráru a nákladov na technické práce).  
Návrh uznesenia:  
Komisia vzala na vedomie prezentáciu a odporúča ďalšie rokovania o projekte. 
Odporúča takisto zvážiť možnosť vytvorenia systému na tvorbu, osadzovanie 
a financovanie nových diel vo verejnom priestore.  
Hlasovanie:      za 4       proti 0        zdržal sa 0 
Uznesenie bolo prijaté 
 
3./ Informácia o stave príprav na Hody 2022 (M. Repík, Ľ. Navrátil) 
M. Repík informoval o programe na tohoročné Dúbravské hody, uviedol, že programy 
sa budú konať na troch miestach, pri DKD, na nádvorí múzea a na Žatevnej. Na 
Žatevnej sa budú konať 24. a 25. 9., pri DKD 23., 24. a 25. 9. a na nádvorí múzea 
bude koncert ZUŠ v piatok 23. 9. 
Ľ. Navrátil informoval o sprievodných podujatiach ako súťaž vo varení gulášu, 
vernisáži výstavy fotografií a dokumentov o dúbravskom svahovom letisku 
a športových turnajoch.  
Návrh uznesenia:  
Komisia informáciu vzala na vedomie.  
Hlasovanie:  za 4         proti 0        zdržal sa 0 
Uznesenie bolo prijaté 
 
4./ Informácia o letných programoch DKD (Kultúrne leto, Letný umelecký tábor) 
Ľ Navrátil informoval o priebehu kultúrneho leta, ktoré začalo detským programom 
Hurá prázdniny. Uviedol, že tohoročné kultúrne leto sa skladalo z 15 programov, z toho 
boli štyri premietania celovečerných filmov, 4 koncerty v amfiteátri, 3 detské programy 
a štyri športové podujatia. M. Repík uviedol, že počas leta sa rekonštruoval aj 
amfiteáter, takže podujatie Hurá do školy (31.8.) bolo preložené do Parku Pekníčka, 
kde prispelo ku „krstu“ nových hracích prvkov.  
Šestnásty Umelecký letný tábor sa konal v termíne od 18.7 do 12.8., teda štyri 
týždňové turnusy. Zúčastnilo sa ho 130 detí a príjem bol 12 960 eur (navýšenie o 30% 
oproti plánovanému príjmu). Výdavky na tábor a vlaňajšie krúžky pritom činili cca 
12 600 eur. Písomná spätná väzba od rodičov je veľmi pozitívna.   
Návrh uznesenia:  
Komisia informáciu vzala na vedomie.  
Hlasovanie:  za 4         proti 0        zdržal sa 0 
Uznesenie bolo prijaté 
 
5./ Prerokovanie ďalšieho postupu pri talentovej súťaži Dúbravka hľadá talenty 
Ľ. Navrátil informoval, že napriek predĺženému termínu prihlasovania (na dva mesiace) 
sa do tohtoročnej talentovej súťaže Dúbravka hľadá talent prihlásilo len sedem 
súťažiacich. Komisia, ktorej členovia podľa štatútu súťaže tvoria aj porotu, sa zhodla, 
že napriek tomu je potrebné zorganizovať casting, kde by sa posúdila úroveň 
uchádzačov a prípadne zostavil program (s doplnením vlaňajších talentov) na obdobie 
adventu. Termín castingu upresní odd. kultúry.  
Návrh uznesenia:  
Komisia navrhuje uskutočniť casting a prípadne z ponúkanej produkcie zostaviť 
program, ktorý by sa uskutočnil počas adventu.  
Hlasovanie:  za 4          proti 0        zdržal sa 0 
Uznesenie bolo prijaté 



 
6./ Rôzne 
V diskusii tajomník komisie informoval o čerpaní rozpočtu za pol roka. Uviedol, že 
rozpočet na kultúrnu činnosť bol počas covidu znížený o 40% (zo 100 tisíc na 60 tisíc), 
no toto zníženie zostalo aj v postcovidovom období, takže na kultúrnu činnosť do 
konca roka zostáva cca 5000 eur. Na druhej strane sa príjem z kultúrnej činnosti 
podarilo prekročiť už v polovici roka o 30%, takže po dohode s prednostom a ekon. 
odd. bude možné rozpočtovým opatrením vykryť chýbajúce prostriedky.  
M. Repík uviedol, že pri tvorbe programov by sme nemali zabúdať na vlastné zdroje 
(napr. ZUŠ), ktoré môžu byť cenným zdrojom programov.  
 
 
V Bratislave, dňa   5.9.2022 
 
 
Zapísal:             Overil: 
Mgr. Ľubomír Navrátil            Maroš Repík 
tajomník komisie            predseda komisie 
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