
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie kultúry zo dňa 20.12. 2022, 
konanej v Dome kultúry Dúbravka 

 
Prítomní členovia komisie: Maroš Repík, Zuzana Horváthová, Pavol Jančovič, 
Karina Remišová, Vlasta Babitzová, Štefan Maceják, Lukáš Jurko 
Tajomník: Ľubo Navrátil 
Hostia:  
Ospravedlnení neprítomní: Branko Semančík, Pavol Michalka 
 
 
Program 
 
1.) Otvorenie zasadania, privítanie členov komisie (M. Repík) 
2.) Harmonogram zasadnutí komisie v roku 2023 
3.) Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 
4.)  Informácia o minuloročných podujatiach, čerpaní rozpočtu (Navrátil) 
5.)  Informácia o pripravovaných programoch a projektoch, plán podujatí na rok 2023 

(Navrátil) 
6.) Podmienky pre výberové konanie na nového vedúceho oddelenia kultúry 
7.) Rôzne 
 
 
 
1./ Zasadnutie otvoril predseda M. Repík, privítal prítomných na prvom zasadnutí 
novej komisie. Prítomní si zvolili podpredsedu komisie Štefana Macejáka a súčasne 
schválili program. 
Návrh uznesenia: Komisia volí za svojho podpredsedu Štefana Macejáka  
Hlasovanie:      za 6            proti 0         zdržal sa 1           Uznesenie bolo prijaté 
 
 
2./ Harmonogram zasadnutí komisie v roku 2023 
Prítomní sa uzniesli na tom, že komisia bude zasadať vždy tretí štvrtok v mesiaci. Prvé 
zasadnutie v novom roku sa bude konať 26. 1. 2022 (štvrtok).  
Harmonogram zasadnutí komisie kultúry na rok 2023: 
  
Február – 16. 2. - 17.30 hod.  
Marec     – 16. 3. - 17.30 hod.  
Apríl     – 20. 4 - 17.30 hod.  
Máj      – 18. 5. - 17.30 hod.  
Jún      – 22. 6. - 17.30 hod.  
September   – 21. 9. - 17.30 hod.  
Október     – 19. 10. - 17.30 hod.  
November    – 16. 11. - 17.30 hod.  
December    – 21. 12. - 17.30 hod.  
 
 
 



Návrh uznesenia: Komisia súhlasí s termínmi zasadnutí podľa rozpisu 
Hlasovanie:      za  7           proti  0        zdržal sa 0        Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
3./ Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 
Tému uviedol predseda Maroš Repík, vedúci oddelenia kultúry vysvetlil, že počas 
covidu bol rozpočet na kultúrne podujatia krátený o 60%, čo sa prejavilo ešte aj tento 
rok, no vzhľadom na zvýšené príjmy z kultúrnej činnosti bola úpravou rozpočtu suma 
60 tisíc eur navýšená o 20 tisíc. Uviedol, že rozpočet v tejto položke sa vracia na 
pôvodnú úroveň, takže aj tohtoročné podujatia DKD sa pripravovali podľa toho, takže 
nákladnejšie podujatia nebude možné dopĺňať, alebo bude potrebné ich financovanie 
zabezpečiť z iných zdrojov (granty). Viacerí členovia zdôraznili ako prioritu 
rekonštrukciu sociálnych zariadení v DKD (záchody) z RP 82088.3 
V prípade, že sa bude organizovať vo februári 2023 ples, členovia odporučili, aby ples 
nebol dotovaný z rozpočtu M.Č. a aby bol pokrytý len z príjmov zo vstupného, 
prípadne tomboly a pod. Členovia takisto zdôraznili potrebu sledovať granty na kultúru 
a aktívnejšie sa o ne uchádzať, najmä z FPU, pretože DKD tento rok nežiadal dotáciu 
na žiadne kultúrne podujatie, hoci v predchádzajúcich rokoch dostával dotáciu aj na 
dve-tri podujatia.  
 
Návrh uznesenia: Komisia vzala informáciu o pripravovanom rozpočte na vedomie 
s uvedenými pripomienkami a s prioritou rekonštrukcie sociálnych zariadení v DKD 
(záchody na prízemí) z RP 82088.3. 
 
Hlasovanie:  za 7         proti  0       zdržal sa 0  Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
4./ Informácia o minuloročných podujatiach, čerpaní rozpočtu (Navrátil) 
 
Ľ. Navrátil informoval o minuloročných podujatiach a hodnotil prvý „postcovidový“ rok 
ako úspešný, pretože sa podarilo ponúkať dúbravskej kultúrnej verejnosti podujatia od 
začiatku roka. M. Repík ocenil, že počet i kvalita a pestrosť výstav v Galérii sa tento 
rok zvýšila a že aj na budúci rok je už naplánovaných šesť výstav.  
 
Návrh uznesenia: Komisia vzala informáciu na vedomie  
Hlasovanie:  za 7         proti  0       zdržal sa 0  Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
5./ Informácia o pripravovaných programoch a projektoch, plán podujatí na rok 
2023 (Navrátil) 
Ľ. Navrátil informoval o pláne podujatí na rok 2023 aj s predbežným rozpočtom 
(náklady – príjmy). Objasnil, že je to akási kostra programov, ktoré realizuje dom 
kultúry, do ktorej pribudnú ešte programy realizované ako prenájom. Viacerí poslanci 
vyjadrili svoje postrehy a želanie, že by si chceli urobiť prehliadku priestorov, aby si 
urobili predstavu o stave a potenciáli budovy. L. Jurko už pred komisiou poslal svoje 
návrhy nových programov, o ktorých sa diskutovalo.  
 



Návrh uznesenia: Komisia vzala informáciu na vedomie  
Hlasovanie:  za 7         proti  0       zdržal sa 0  Uznesenie bolo prijaté 
 
6./ Podmienky pre výberové konanie na nového vedúceho oddelenia kultúry 
M. Repík uviedol, že vedúci oddelenia Ľ. Navrátil sa chystá na dôchodok a že komisia 
by mala navrhnúť kritériá na výber nového kandidáta vo výberovom konaní. Tajomník 
Ľ. Navrátil rozoslal členom štandardné podmienky, ktoré tvorili požiadavky z minulého 
výberového konania v roku 2020 (pozri príloha). 
Členovia sa zhodli, že sa k téme komisia vráti v januári.  
 
Návrh uznesenia: Komisia vzala informáciu na vedomie.  
Hlasovanie:  za 7         proti  0       zdržal sa 0  Uznesenie bolo prijaté 
 
 
7./ Rôzne 
V živej diskusii sa okrem iného Štefan Maceják zasadzovala za to, aby DKD zvážil, či 
by sa začiatok nedeľného divadla nemohol posunúť na 10.45, lebo veľmi často sa čaká 
na deti, ktoré prichádzajú z omše z neďalekého kostola. Členovia sa zhodli, že je 
potrebné prepracovať cenník prenájmov a predložiť na najbližšiu komisiu.  
 
Návrh uznesenia: Komisia odporúča posunúť začiatok nedeľných detských 
predstavení na 10.45 a súčasne odporúča vypracovať nový cenník nájmov v DKD.   
Hlasovanie:  za 7         proti  0       zdržal sa 0  Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa  22.12.2022 
 
 
Zapísal:             Overil: 
Mgr. Ľubomír Navrátil            Maroš Repík 
tajomník komisie            predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha: 
Výberové konanie - vedúci oddelenia kultúry 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava podľa §5 zákona č.552/2003 Z. z. o 
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na 
obsadenie funkcie vedúceho oddelenia kultúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka s nástupom 01. apríla 2023 

Požadovanými predpokladmi sú: 
•        vysokoškolské vzdelanie II. stupeň 

•        bezúhonnosť 
•        telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce 

•        ovládanie štátneho jazyka 

•        prax minimálne 3 roky vo verejnej alebo štátnej správe na obdobnej pozícii 
•        riadiaca prax je výhodou 

•        znalosť a orientácia v príslušnej legislatíve, riadiace, komunikačné a organizačné 
schopnosti 

Inými požadovanými predpokladmi sú: 
•        osobnostné a morálne predpoklady 

•        znalosť práce na PC 

Požadované doklady: 
•        prihláška do výberového konania 

•        vyplnený osobný dotazník (202 kB) 
•        štruktúrovaný životopis 
•        overený doklad o absolvovanom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa 

•        výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

•        lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti 
•        koncepciu rozvoja oddelenia kultúry 

•        fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti alebo 
osobnostné predpoklady ďalším vzdelávaním 

•        čestné vyhlásenie že všetky údaje sú pravdivé (127 kB) 
•        čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 

•        písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v 
súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (152 kB) 

Písomné prihlášky a požadované doklady doručte v uzatvorenej obálke do podateľne Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava najneskôr do 
10.03.2023 15,00 hod. Obálku označte: „Neotvárať - výberové konanie – vedúci oddelenia 
kultúry.“ Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa. K výberovému konaniu budú prizvaní 

https://www.dubravka.sk/files/documents/uradne_tabule/volne_pm/f-pam-osobny-dotaznik.pdf
https://www.dubravka.sk/files/documents/uradne_tabule/volne_pm/f-pam-cestne-vyhlasenie.pdf
https://www.dubravka.sk/files/documents/uradne_tabule/volne_pm/f-pam-suhlas.pdf
https://www.dubravka.sk/files/documents/uradne_tabule/volne_pm/f-pam-suhlas.pdf
https://www.dubravka.sk/files/documents/uradne_tabule/volne_pm/f-pam-suhlas.pdf


len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky a požadované doklady doručia v 
určenom termíne. 
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