
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie kultúry zo dňa 21. 2. 2022, 
konanej v Dome kultúry Dúbravka 

 
Prítomní členovia komisie: Maroš Repík, Branko Semančík, Miroslav Sedlák, Iveta 
Petrušková,  
Tajomník: Ľubo Navrátil 
Hostia:  
Ospravedlnení neprítomní: Lucia Marcinátová 
 
 
 
Program  

1.) Otvorenie zasadania (M. Repík) 
2.) Definitívne schválenie a kompletizácia kandidátov na Osobnosť Dúbravky 
3.) Definitívne ustálenie dátumu Galavečera osobností a plakety 
4.) Informácia o stave príprav programov na najbližšie obdobie (Navrátil) 
5.) Rôzne 

 
1./ Zasadnutie otvoril predseda komisie Maroš Repík. Prítomní súhlasili 
s navrhovanými bodmi programu.  
Hlasovanie:      za 5          proti 0        zdržal sa 0 
 
2./ Definitívne schválenie a kompletizácia kandidátov na Osobnosť Dúbravky 
Komisia znova prediskutovala zoznam kandidátov na udelenie titulu Osobnosť 
Dúbravky a definitívne ho ustálila.   
 
Uznesenie:  
Komisia schvaľuje nominácie na Galavečer športu a kultúry   
Hlasovanie:      za 5          proti 0        zdržal sa 0 
 
3./ Definitívne ustálenie dátumu Galavečera osobností a plakety 
Komisia sa uzniesla, že pôvodný dátum 17.3.2021 zostáva v platnosti. Pán riaditeľ 
Pagáč ako autor sošiek potvrdil telefonicky, že výrobu sošiek stihne. Potrebných bude 
18 sošiek a 8 malých plakiet ako vlani, texty na sošky a plakety skompletizuje DKD. 
Komisia navrhla na každú sošku (podstavec) vypieskovať erb Dúbravky. Pozvánku 
(vstupenku), diplom, elektronickú prezentáciu, bannery, plagáty a webové formáty 
budú graficky jednotné a zabezpečí ich DKD. Kontakt na ocenených športovcov 
a distribúciu pozvánok zabezpečí Branko Semančík.   
 
Uznesenie:  
Komisia definitívne ustálila dátum konania Galavečera 2021 na 17.3.2021 o 18. hodine 
a navrhuje autorovi sošiek na podstavec šošiek vypieskovať erb Dúbravky. Rovnako 
žiada do premietanej prezentácie zakomponovať novú podobu sošky. 
Hlasovanie:      za 5          proti 0        zdržal sa 0 
 
4./ Informácia o stave príprav programov na najbližšie obdobie  
V rámci diskusie o programoch sa komisia sústredila najmä na prípravu podujatí 



ako MDŽ, deň učiteľov a pod. Ľ. Navrátil informoval, že v dôsledku covidu je jedna 
z dramaturgičiek doma, ale podujatia sa priebežne pripravujú Informoval. Členovia 
komisie boli vopred oboznámení aj s projektom Petra Oswalda (prezentácia 
operetných a operných spevákov v rámci Kultúrneho leta), ale vyslovila obavy 
z vysokej ceny podujatia. Ľ. Navrátil preverí možnosti financovať projekt z viacerých 
zdrojov (FPÚ, granty, BKIS).  
 
 
4./ Rôzne  
V bode rôzne sa voľne diskutovalo o možných projektoch a očakávaných opatreniach 
v oblasti kultúry. Maroš Repík hovoril aj o téme dramaturgie. Komisia sa zhodla na 
tom, že za dramaturgiu jednotlivých programov zodpovedá DKD a komisia bude ich 
kvalitu vyhodnocovať jednotlivo.  
  
 
V Bratislave, dňa   22.2.2022 
 
 
Zapísal:             Overil: 
Mgr. Ľubomír Navrátil            Maroš Repík 
tajomník komisie            predseda komisie 
 
 
 


