
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie kultúry zo dňa 16.2. 2023, 
konanej v Dome kultúry Dúbravka 

 
Prítomní členovia komisie: Maroš Repík, , Pavol Jančovič, Vlasta Babitzová, Štefan 
Maceják, Branko Semančík,  
Tajomník: Ľubo Navrátil 
Hostia: Katarína Grunwald 
Ospravedlnení neprítomní: Lukáš Jurko, Karina Remišová, Pavol Michalka, Zuzana 
Horváthová 
 
 
Program 
 
1.) Otvorenie zasadania, privítanie členov komisie (M. Repík) 
2.) Informácia o realizovaných a pripravovaných podujatiach (Navrátil) 
3.) Galavečer športu a kultúry – 27. apríla (návrhy a zoznam ocenených, aby sa 

mohli dať vyrábať sošky – termín najneskôr okolo 15. marca) – M. Repík 
4.)  Informácia o projekte prerábky knižnice – projekt MK (Navrátil) 
5.) Rôzne 

 
 
1./ Zasadnutie otvoril predseda M. Repík, privítal prítomných. Navrhol prerokovať 
bod Galavečer ako druhý bod programu 
 
2./ Galavečer športu a kultúry – 27. apríla (návrhy a zoznam ocenených, aby sa 
mohli dať vyrábať sošky – termín najneskôr okolo 15. marca) – M. Repík 
 
M. Repík informoval o pracovnom stretnutí u starostu s tým, že referoval o záveroch 
sedenia: Termín galavečera: 27. apríl 2023, Zodpovedný za organizáciu 
galavečera a nominácie za kultúry: Ľubomír Navrátil, Martina Buranová, 
Zodpovedný za športové nominácie: Radek Šatka, Dozorovanie, zastrešovanie: 
p. vicestarosta 
 
Úlohy a termíny: 
• Do 15. marca 2023 – komisie kultúry a športu odovzdajú nominácie. Následne sa na 
pracovnom stretnutí pracovnej skupiny vyčlenia osobnosti – ocenené a čestné uznania 
• Na fcb, DN, online bola zverejnená výzva na nominovanie osobností od Dúbravčanov 
• Natáčanie videií k osobnostiam a pomoc s videoprezentáciou na podujatie R. 
Lattacher  
• Mail pre školy – nominovanie jedného alebo vybraných žiakov za každú zo štyroch 
škôl – mailová výzva zaslať p. Jurkovičovej (kópia p. starosta, vicestarosta, tlačové)  – 
M. Repík 
 
Predseda komisie spomenul aj niektoré postrehy a poučenia z minulých 
ročníkov 

• na pódiu by malo byť menej oceňujúcich súčasne 



• M. Repík zistí, či moderátorka P. Azacis môže a skúsi s ňou podiskutovať o znížení 
ceny   

• odd. kultúry zabezpečí konečnú sumarizáciu ocenených osobností, rozdelí ich do 
kategórií a potrebné údaje odošle na príslušné miesta (grafik, výroba sošiek a plakiet 
a pod.  

Branko Semančík uviedol, že napriek tomu, že už nepôsobí ako predseda komisie 
športu, ponúka svoje skúsenosti pri organizovaní Galavečera.  

 
Návrh uznesenia: Komisia vzala informáciu o pripravovanom Galavečere a úlohy 
z nej vyplývajúce na vedomie  
Hlasovanie:  za 5          proti 0        zdržal sa 0  Uznesenie bolo prijaté 
 
 
3./ Informácia o realizovaných a pripravovaných podujatiach (Navrátil) 
Ľ. Navrátil informoval o pláne podujatí na marec. Z februárových podujatí spomenul 
Dúbravský fašiangový ples, ktorý hodnotil ako vydarený, spomenul, že sa podarilo pri 
jeho organizovaní dodržať paritu príjmov a výdavkov, zmienil sa o Zimnej show Alkany 
a predstavení Tri tvorivé tvory. Uviedol, že počet divákov na detské divadielka rastie 
a informoval aj o výhradách občana, ktorý sa ozval proti posunutiu času začiatku 
divadielok z 10.30 na 10.45, lebo nestíha doma obed o 12.00. 
 
Návrh uznesenia: Komisia vzala informáciu na vedomie  
Hlasovanie:  za 5         proti 0        zdržal sa 0   
 
 
4./ Informácia o projekte prerábky knižnice – projekt MK (Navrátil) 
Vedúci oddelenia kultúry Ľ. Navrátil informoval o projektu MK (vo výške 200 000 eur), 
v rámci ktorého sa uskutoční aj prerábka detského oddelenia a „komunitnej“ časti 
knižnice. Uviedol, že zamestnankyne knižnice vyslovili obavu, že detské oddelenie 
nebude plniť všetky svoje pôvodné funkcie, hlavne že sa nezmestia po prerábke všetky 
tituly do knižnice. Od projektovej manažérky však dostal na porade prednostu 
ubezpečenie, že vo vynovených priestoroch bude možné uzmiestniť rovnaké 
množstvo kníh. Ľ: Navrátil informoval aj o termíne a predpokladanom postupe 
prerábky. 
 
Návrh uznesenia: Komisia vzala informáciu na vedomie  
Hlasovanie:  za 5        proti  0       zdržal sa 0   
 
 
5./ Rôzne 
• M. Repík poprosil členov komisie, aby pouvažovali o možných námetoch na program 
tohtoročných hodov a informoval, že na stretnutí so starostom sa už rozbehla diskusia 
k hodom.  
• V. Babitzová uviedla, že ju oslovili viacerí seniori, že by bolo dobré obnoviť tanečné 
populudia v nedeľu. Ľ. Navrátil informoval, že DKD to skúšalo vlani na jar, ale záujem 
bol mizivý, takže dramaturgia od organizovania tohto typu podujatí odstúpila. Na druhý 
deň po komisii ved. odd. informoval o požiadavke dramaturgičku M. Buranovú 
a dohodlo sa, že v apríli jedno takéto podujatie dom kultúry zorganizuje a takisto na 
jeseň. Ak by bol viditeľný nárast záujmu, mohli by byť tanečné popoludnia aj častejšie.   



• Š. Maceják prišiel s viacerými návrhmi (podnety k prvomájovému programu, program 
fašiangový tradícií od ochotníkov, adventný veniec počas sviatkov pred DKD. Dohodlo 
sa, že Š. Maceják a L. Jurko sa v tejto veci ešte zvlášť stretnú s ved. odd. 
a dramaturgičkou, aby si to upresnili a doladili.  
Š. Maceják navrhol aj, aby na základe plánu VO pán prednosta pri vyhlasovaní VO 
na rekonštrukciu toaliet v DKD (predpokladaný termín apríl 2023) prehodnotil v 
pôvodnom projekte otváranie dverí na toaletách na fotobunku a (ak tomu tak v 
projekte nie je), aj  náhradu klasických pisoárov za suché -- v súčasnosti  je to trend 
vo verejných a komerčných budovách. Treba to pravdaže prejsť s niekým kto sa 
tomu rozumie. 
 
• Komisia znova pripomenula žiadosť na  vedenie úradu o nomináciu člena kultúrnej 
komisie P. Jančoviča za člena výberovej komisie na pozíciu vedúceho kultúrneho 
oddelenia. 
 
Návrh uznesenia: Komisia vzala informáciu na vedomie  
Hlasovanie:  za 5        proti  0       zdržal sa 0   
 
 
 
 
V Bratislave, dňa  17.2.2022 
 
 
Zapísal:             Overil: 
Mgr. Ľubomír Navrátil            Maroš Repík 
tajomník komisie            predseda komisie 
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