
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie kultúry zo dňa 5.10. 2022, 
konanej v Dome kultúry Dúbravka 

 
Prítomní členovia komisie: Maroš Repík, Zuzana Horváthová, Iveta Petrušková, 
Miroslav Sedlák 
  
Tajomník: Ľubo Navrátil 
Hostia:  
Ospravedlnení neprítomní: Branko Semančík 
 
 
 
Program  
 
1.) Otvorenie zasadania (M. Repík) 
2.)  Určenie definitívneho termínu castingu talentovej súťaže Dúbravka hľadá talent 
3.)  Informácia o pripravovaných programoch a projektoch (založenie ochotníckeho divadla) 
4.) Rôzne 
 
 
1./ Zasadnutie otvoril predseda M. Repík, privítal prítomných na poslednom 
zasadnutí komisie. Prítomní schválili program. 
 
Hlasovanie:      za 4            proti 0        zdržal sa 0 
 
 
2./ Určenie definitívneho termínu castingu talentovej súťaže Dúbravka hľadá 
talent 
Oddelenie kultúry navrhlo termíny 19., 20., alebo 27.10. popoludní (16.00?, 18.00?) 
v Červenej sále, s tým, že by pred výberovou komisiou zloženou z členov komisie 
kultúry a vedúceho oddelenia kultúry (prípadne ďalšieho člena zo ZUŠ) vystúpili všetci 
prihlásení. Komisia by vybrala záujemcov a určila ich poradie. Vybraní súťažiaci by 
vystúpili na Vianočných trhoch s tým, že prvý by dostal honorár 300 eur, druhý 200 
a tretí 100. Na Vianočných trhoch by sa v rámci programu súťaž Dúbravka hľadá talent 
vyhodnotila a súťažiaci by si prevzali symbolické šeky a drobné darčeky. Boli by 
zaradení do databázy účinkujúcich a dramaturgia by si ich mohla podľa potreby 
a možností pozývať ako účinkujúcich. Komisia napokon vybrala termín 20.10.2022 
o 17.30 v Červenej sále DKD 
 
Návrh uznesenia: Komisia navrhuje termín castingu na 20.10.2022 o 17.30.  
Hlasovanie:      za 4            proti 0         zdržal sa 0 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
 
3./ Informácia o pripravovaných programoch a projektoch (založenie 
ochotníckeho divadla) 



Vedúci oddelenia kultúry informoval o pripravovaných programoch do konca roka 
(Strašidelná párty, Vianočné trhy) ako aj o otvorených remeselno-umeleckých 
krúžkoch. Uviedol, že ich počet oproti minulým rokom narástol na osem a že občania 
javia o ne slušný záujem, teda že sa podarilo otvoriť všetky. Ľ. Navrátil informoval, že 
za 2,5 hodinový krúžok sa platí lektorom 25 eur.  
Ľ. Navrátil ďalej uviedol, že DKD v spolupráci s režisérom Lukášom Jurkom zakladajú 
divadelný ochotnícky súbor, do ktorého sa prihlásilo vyše dvadsať Dúbravčanov. Herci 
i režisér by nacvičovali bez nároku na odmenu v priestoroch oranžovej sály vždy vo 
štvrtok, keď je sála voľná.  
 
Návrh uznesenia: Komisia informáciu vzala na vedomie.  
Hlasovanie:  za 4         proti  0       zdržal sa 0 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
6./ Rôzne 
V diskusii tajomník komisie informoval o čerpaní a úprave rozpočtu v zmysle, že 
kultúrna činnosť je vďaka rozpočtovým opatreniam do konca roka zabezpečená.  
Vo voľnej diskusii prítomní zvažovali vplyv možného zvýšenia energií na možnosti 
kultúry v budúcnosti a debatovali o budúcej náplni zrekonštruovaného areálu 
dúbravského amfiteátra.  
 
 
V Bratislave, dňa   6.10.2022 
 
 
Zapísal:             Overil: 
Mgr. Ľubomír Navrátil            Maroš Repík 
tajomník komisie            predseda komisie 
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