
ZÁPISNICA č. 1/2018 
 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE KULTÚRY 24. JANUÁRA 2018 
V DOME KULTÚRY DÚBRAVKA, SARATOVSKÁ 2/A 

 
 
Prítomní: Maroš Repík, Ján Ružovič, Miroslav Sedlák, Branko Semančík, Juraj Štekláč, Marta 
Šimovcová, Peter Varga 
  
Neprítomný: Peter Klepoch – ospravedlnený, Iveta Petrušková – ospravedlnená, Juraj 
Hudcovský – ospravedlnený  
 
Hostia:  
 
Začiatok: 17:30 h, ukončenie 19:00 h 
 
P r o g r a m: 
 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia komisie kultúry 
3. Program DKD na mesiac február 
4. Program DKD na rok 2018 
5. Hody 2018, Dúbravský festival 
6. Rôzne 
7. Záver 

 
 
K bodu 1 
Otvorenie 
 
Predseda komisie Maroš Repík privítal členov komisie, otvoril zasadnutie komisie kultúry a 
oboznámil členov komisie s programom zasadnutia, o ktorom dal hlasovať. 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia kultúry berie na vedomie bez pripomienok program zasadnutia komisie kultúry. 
 
Hlasovanie: prítomní: 6         za:  6    proti: 0        zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu 2 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia komisie kultúry 
 
Peter Varga informoval členov komisie o možnostiach spojiť podujatie tipu Športovec roka 
s plánovaným podujatím Dúbravský festival, kde by sa mohli odprezentovať podnikatelia, 
športovci a hudobníci z Dúbravky. 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia kultúry berie na vedomie bez pripomienok. 
 



 
K bodu 3 
Program DKD na mesiac február 
 
Peter Varga informoval členov komisie o programe DKD na mesiac február.  
 
Stanovisko komisie: 
Komisia kultúry berie na vedomie program na mesiac február bez pripomienok. 
 
 
K bodu 4  
Program DKD na rok 2018 
 
Peter Varga informoval členov komisie o kompletnom programe oddelenia kultúry 
plánovanom na rok 2018. 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia kultúry navrhla počas roka zrealizovať koncert, kde by sa dal priestor amatérskym 
hudobným skupinám. 
 
Hlasovanie: prítomní: 6     za: 6       proti: 0       zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5 
Hody 2018, Dúbravský festival 
  
Predseda komisie informoval členov komisie o plánovaných hudobných skupinách, ktoré 
vystúpia na Dúbravských hodoch 2018. Členovia komisie navrhli osloviť interpretov ako 
Kristína, Para. Predseda komisie ďalej informoval o plánovanom májovom festivale, kde by 
sa dal priestor podnikateľom, hudobníkom a športovcom. Členovia komisie kultúry navrhli 
osloviť skupiny ako Kochanski, OBD, HEX a ďaľších, ktorí pochádzajú z Dúbravky.  
 
Stanovisko komisie: 
Program Dúbravských hodov a Dúbravského festivalu  sa bude priebežne upravovať a dopĺňať. 
 
 
K bodu 6 
Dotácie 
  
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie: OZ  Bunkre 
                                                                 
Predseda komisie dal hlasovať o poskytnutí finančnej dotácie pre OZ Bunkre vo výške 250€. 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia kultúry odporučila schváliť dotáciu vo výške 250€ na zatraktívnenie prehliadok  
Dúbravských kaverien DK2 a DK3 zakúpením historických karbidových lámp. 
 
 
Hlasovanie: prítomní: 6     za: 6       proti: 0       zdržal sa: 0 
 



K bodu 7 
Rôzne 
                                                                  
Členovia komisie navrhli umiestniť pamätnú plaketu venovanú Dežovi Ursínymu buď na dom, 
v ktorom žil, alebo do parku, ktorý je v blízkosti ulice Fedáková. Vybudovať chodník slávy 
zvolili členovia komisie ako ďalšiu z možností. 
 
                                            
 
Bratislava 24. januára 2018 
 
 
Zapísal:       Ing. Peter Varga                                                      Overil:        Maroš Repík 
                   tajomník komisie                                                                     predseda komisie 
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