
 
      

  
  

  
    

 
 
 

 
         

 
       
        
        

       
  
 

      
        

                        
 

    
          

    
       

      
 

 
 

         
       
       

       
                       

 
 

    
 

 
           
          

     
        

         
         

Zápisnica  
 

zo zasadnutia  Komisie  kultúry  zo  dňa  24. 3.  2022,  
konanej v  Dome  kultúry Dúbravka  

Prítomní členovia komisie: Maroš Repík, Branko Semančík, Iveta Petrušková, 
Zuzana Horváthová 
Tajomník: Ľubo Navrátil 
Hostia: 
Ospravedlnení neprítomní: Miroslav Sedlák 

Program 
1.) Otvorenie zasadania, predstavenie novej členky komisie Mgr. Zuzany Horváthovej 

(M. Repík) 
2.) Posúdenie žiadosti o dotáciu OZ I.N.A.K (materiál v prílohe) 
3.) Posúdenie žiadosti o dotáciu OZ NevaDIvadlo (materiál v prílohe) 
4.) Informácia o realizovaných a pripravovaných programoch (Navrátil – MDŽ, 

Galavečer, Zbierka pre Ukrajinu, Knižný festival, Remeselný festival) 
5.) Rôzne 

1./ Zasadnutie otvoril predseda komisie Maroš Repík. Predstavil novú členku komisie 
Mgr. Zuzanu Horváthovú. Prítomní súhlasili s navrhovanými bodmi programu. 
Hlasovanie: za 4 proti 0      zdržal sa 0 

2./ Posúdenie žiadosti o dotáciu OZ I.N.A.K (materiál poslanci dostali mailom)
Komisia prerokovala žiadosť OZ I.N.A.K, ktorá požadovala dotáciu vo výške 3070 eur. 
Po rozprave sa komisia uzniesla, že odporúča udelenie dotácie 1200 eur. Sumu 
špecifikovala ako honorár pre zahraničných rozhodcov (2x350), honorár pre 
slovenského rozhodcu (250) a honorár pre zahraničného lektora – break dance 
workshop (250). 

Návrh uznesenia: 
Komisia schvaľuje dotáciu pre OZ I.N.A.K na podujatie Next Generation Jam – 6. 
ročník break dance súťaže detí a profesionálov vo výške 1200 eur. Sumu špecifikovala 
ako honorár pre zahraničných rozhodcov (2x350), honorár pre slovenského rozhodcu 
(250) a honorár pre zahraničného lektora – break dance workshop (250). 
Hlasovanie: za 4 proti 0     zdržal sa 0 
Uznesenie bolo prijaté 

3./ Posúdenie žiadosti o dotáciu OZ NevaDivadlo (materiál poslanci dostali 
mailom) 

Komisia prerokovala žiadosť OZ NevaDivadlo o dotáciu vo výške 1700 eur. Vyjadrila 
výhradu, že OZ nepôsobí v Dúbravke ani nevyvíja aktivity v Dúbravke, takže nevidí 
dôvod, prečo by divadelné predstavenie (Vianočná rozprávka) mala byť podporená 
v režime dotácie, keď mestská časť (DKD) si ho môže priamo objednať za prípadný 
honorár. Člen komisie Miroslav Sedlák per rollam v predstihu vyjadril nesúhlas 
s podporou udelenia takejto dotácie a rovnako sa vyjadrili aj ostatní členovia komisie. 



 
 

    
                       

 
 

    
  

 
            

      
        

           
        

           
        

           
 
 

  
       
        

        
     

        
     

         
     

 
     

 
 

              
               

               
 
 
 

Návrh uznesenia: 
Komisia schvaľuje dotáciu 1700 eur pre OZ nevaDivadlo 
Hlasovanie: za 0 proti 5 zdržal sa 0 
Uznesenie nebolo prijaté 

4./ Informácia o realizovaných a pripravovaných programoch (Navrátil – MDŽ, 
Galavečer, Zbierka pre Ukrajinu, Knižný festival, Remeselný festival) 

Ľ. Navrátil informoval o podujatiach, ktoré sa konali v uplynulom období. Uviedol, že
nariadenia už umožňujú plnú kapacitu sály, čo bolo využité pri MDŽ, Galavečeri 
osobností Dúbravky, koncerte Fragile i Knižnom festivale. Informovasl ďalej 
o priebehu zbierky pre Ukrajinu a prechodnom ubytovaní 12 Ukrajincov so štatútom 
dočasného útočiska. M. Repík a B. Semančík konštatovali, že Galavečer sa po 
technickej i dramaturgickej stránke vydaril a s jeho priebehom vyslovili spokojnosť. 
V rámci diskusie o programoch sa komisia sústredila najmä na prípravu podujatí 
ako Veľkonočný jarmok, Hody a Kultúrne leto. Komisia vzala informáciu na vedomie. 

4./ Rôzne 
V bode rôzne sa voľne diskutovalo o možných projektoch. Ľ. Navrátil informoval, že 
o projekte na rekonštrukcie priestorov v DKD a v Knižnici ešte ns Ministerstve kultúry 
ešte rozhodnuté nebolo, a informoval aj o dvoch menších projektoch, ktoré boli podané 
(Akvizícia knižného fondu a Dúbravský remeselný festival. 
Maroš Repík hovoril znova aj o téme dramaturgie a komisia sa zhodla na tom, že za 
dramaturgiu jednotlivých programov zodpovedá DKD a komisia bude ich kvalitu 
vyhodnocovať jednotlivo. Maroš Repík informoval aj o priebehu rokovaní 
o rekonštrukcii amfiteátra, resp. jeho zastrešenia. 

V Bratislave, dňa 25.3.2022 

Zapísal: Overil: 
Mgr. Ľubomír Navrátil Maroš Repík 
tajomník komisie predseda komisie 




