
ZÁPISNICA č. 3/2018 
 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE KULTÚRY 6. MARCA 2018 
V DOME KULTÚRY DÚBRAVKA, SARATOVSKÁ 2/A 

 
 
Prítomní: Ján Ružovič, Maroš Repík, Miroslav Sedlák, Branko Semančík, Juraj Štekláč, Peter 
Varga 
  
Neprítomný: Peter Klepoch – ospravedlnený, Juraj Hudcovský – ospravedlnený, Iveta 
Petrušková – ospravedlnená, Marta Šimovcová – ospravedlnená 
 
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 apríl 
4. Návrh na pomenovanie ulíc a námestia 
5. Letné kino 
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: 5         za:  5    proti: 0        zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia komisie kultúry 
 
 
K bodu 3 
Program DKD na mesiac apríl 
 
Peter Varga informoval členov komisie o programe DKD na mesiac apríl.  
 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia kultúry berie na vedomie program na mesiac marec bez pripomienok. 



 
K bodu 4  
Návrh na pomenovanie ulíc a námestia 
Komisia kultúry vychádzala z materiálu Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc 
a novovzniknutého námestia v MČ Bratislava – Dúbravka. Komisia vybrala dva návrhy názvov 
novovzniknutých ulíc, ktoré sú rozdelené podľa jednotlivých lokalít a tri názvy 
novovzniknutého námestia. Všetky návrhy budú následne spracované do ankety, ktorá bude 
určená verejnosti. 
 
Návrhy názvov novovzniknutých ulíc 
 
Lokalita „Brižite – sever“ 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia kultúry vybrala dva názvy ulíc na zapracovanie: Na paneloch, Podvornická.  
 
Hlasovanie: prítomní: 5     za: 5       proti: 0       zdržal sa: 0 
 
 
Lokalita „Polianky“ 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia kultúry vybrala názov a vymyslela druhý názov ulice na zapracovanie: Pod čerešňami, 
Sakurová (podľa druhu čerešne).  
 
Hlasovanie: prítomní: 5     za: 5       proti: 0       zdržal sa: 0 
 
 
Lokalita „Záluhy“ 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia kultúry vybrala dva názvy ulíc na zapracovanie: Pri Pustom kostolíku a Pri Suchej 
Vydrici.  
 
Hlasovanie: prítomní: 5     za: 5       proti: 0       zdržal sa: 0 
 
 
Návrh názvu novovzniknutého námestia 
 
Lokalita medzi novostavbami s názvom Obytný súbor DUBRAWA – Hrubá lúka 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia kultúry vybrala názov a vymyslela ďalšie dva názvy námestia na zapracovanie: 
Rakúsko – Pruské námestie, Akáciové námestie (podľa agátu) a Námestie 22. júla (v uvedený 
dátum sa odohrala záverečná bitka Prusko – rakúskej vojny). 
 
Hlasovanie: prítomní: 5     za: 5       proti: 0       zdržal sa: 0 
 
 
 



K bodu 5 
Letné kino 
  
Komisia kultúry navrhla zvážiť premietanie, ktoré je v súčasnosti nákladné a muselo by 
prebiehať v časoch po 22:00 hod. 
Ak by sa premietanie uskutočnilo, komisia navrhla premietať na parkoviskách  pri 
supermarketoch Kaufland, OC Dubrawa, alebo v parku Družba, kde by však bolo premietanie 
technicky náročné. 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia kultúry odporučila zvážiť, či má vôbec zmysel prevádzkovať letné kino v MČ 
Bratislava – Dúbravka a v prípade že áno, tak len v spolupráci so sponzormi. 
 
 
 
K bodu 6 
Rôzne 
                                                                  
Predseda komisie informoval členov komisie o dramaturgii Dúbravských hodov na rok 2018. 
Branko Semančík navrhol zorganizovať v spolupráci s oddelením kultúry podujatie „Športovec 
a osobnosť Dúbravky za rok 2017“. Miroslav Sedlák požiadal na nasledujúce zasadnutia 
komisie o doplnenie bodu programu, v ktorom by sa vždy vyhodnotili podujatia DKD za 
predchádzajúci mesiac.  
 
                                            
 
Bratislava 6. marec 2018 
 
 
Zapísal:       Ing. Peter Varga                                              Overil:               Maroš Repík 
                   tajomník komisie                                                                    predseda komisie 
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