
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie kultúry zo dňa 25.1. 2023, 
konanej v Dome kultúry Dúbravka 

Prítomní členovia komisie: Maroš Repík, Zuzana Horváthová, Pavol Jančovič, 
Karina Remišová, Vlasta Babitzová, Štefan Maceják, Branko Semančík, Pavol 
Michalka 
Tajomník: Ľubo Navrátil 
Hostia:  
Ospravedlnení neprítomní: Lukáš Jurko, 

Program 

1.) Otvorenie zasadania, privítanie členov komisie (M. Repík) 
2.) Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2023  
3.) Informácia o podujatiach na rok 2023, detské divadielka, galéria, projekty – 

remeselný festival (Navrátil) 
4.)  Informácia o fungovaní knižnice a múzea (Navrátil) 
5.) Rôzne 

1./ Zasadnutie otvoril predseda M. Repík, privítal prítomných na prvom tohoročnom 
(celkovo druhom) zasadnutí novej komisie. Predstavil ostatným členom člena komisie 
Paľa Michalku.  

2./ Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2023  
Tento bod prerokovala komisia už na decembrovom zasadnutí, kde vzniklo toto 
uznesenie:  
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, to 
znamená, že 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.  

Návrh uznesenia: Komisia vzala informáciu o pripravovanom rozpočte na vedomie 
s uvedenými pripomienkami  
Hlasovanie:  za 7          proti 0        zdržal sa 0  Uznesenie bolo prijaté 

3./ Informácia o podujatiach na rok 2023, detské divadielka, galéria, projekty – 
remeselný festival (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. Poslanci navrhli presunúť 
začiatok detských divadiel na 10:45 a dohodli sa, že prídu s návrhmi na nové (najmä 
detské) divadlá. L. Jurko už materiál poslal. Ľ. Navrátil referoval aj o výstavách 
v Galérii a novom galerijnom závesnom systéme, ktorý si DKD svojpomocne inštaloval 
v januári 2023.  
 
 
Návrh uznesenia: Komisia vzala informáciu na vedomie  
Hlasovanie:  za 8         proti 0        zdržal sa 0   
 
 
4./ Informácia o fungovaní knižnice a múzea (Navrátil) 
Vedúci oddelenia kultúry Ľ. Navrátil infomoval o fungovaní a personálnom obsadení 
knižnice a múzea. Informoval tiež, že knižnica pravidelne na základe projektov FPÚ 
dostáva príspevok na akvizíciu nových knižničných titulov a tento rok sa v rámci 
projektu MK (vo výške 200 000 eur) uskutoční aj prerábka detského oddelenia a 
„komunitnej“ časti knižnice.  
 
Návrh uznesenia: Komisia vzala informáciu na vedomie  
Hlasovanie:  za 8        proti  0       zdržal sa 0   
 
 
5./ Rôzne 
• Ľ. Navrátil informoval o novom cenníku služieb a krúžkov (úloha z predchádzajúcej 
komisie). Členovia komisie prišli s návrhom, aby sa k cenám určeným na komerčnom 
princípe v budúcnosti pridali aj ceny na nekomerčné využitie priestorov. Dohodli sa, že 
vypracujú takýto návrh.  
Členovia komisie ďalej diskutovali aj o potrebe jednotného dizajnmanuálu pre inštitúcie 
úradu.  
 
• Komisia žiada vedenie úradu o nomináciu člena kultúrnej komisie P. Jančoviča ako 
člena výberovej komisie na pozíciu vedúceho kultúrneho oddelenia. 
Hlasovanie:  za 8        proti  0       zdržal sa 0   
Hlasovanie. 8,0,0, 
 
• Komisia opätovne prerokovala opäť návrh na realizáciu diela autorky Kataríny 
Figerovej, no  neprijala uznesenie. Prvá raz komisia prerokovala vec na augustovom 
zasadnutí 2022, keď vzniklo uznesenie: „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.“ 
Predseda komisie pred zasadnutím žiadal autorku o predbežnú kalkuláciu celkových 
nákladov, no materiál komisia nedostala.   
 



• Navrhuje v budúcnosti uvažovať o realizácii výberového konania na umiestnenie 
viacerých umeleckých diel v parku Družba. Samozrejme, len prípade priaznivej 
ekonomickej situácie rozpočtu. 
 
• P. Remišová tlmočila požiadavku občanov na prehodnotenie miesta niektorých 
akcií a požiadala vedúceho kultúrnej komisie o realizácie niektorých aktivít aj v parku 
Družba, trebárs aj v spolupráci so športovou komisiou. Napríklad cyklistické preteky.   
 
 
 
V Bratislave, dňa  26.1.2022 
 
 
Zapísal:             Overil: 
Mgr. Ľubomír Navrátil            Maroš Repík 
tajomník komisie            predseda komisie 
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