
ZÁPISNICA č. 4/2018 

 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE KULTÚRY 10. APRÍLA 2018 

V DOME KULTÚRY DÚBRAVKA, SARATOVSKÁ 2/A 

 

 

Prítomní: Ján Ružovič, Maroš Repík, Miroslav Sedlák, Branko Semančík, Juraj Štekláč, Juraj 

Hudcovský, Iveta Petrušková, Marta Šimovcová, Peter Varga 

  

Neprítomný: Peter Klepoch – ospravedlnený 

 

Hostia: Lucia Marcinátová 

 

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 a vyhodnotenie 

mesiaca marec 

3. Program DKD na mesiac máj 

4. Dúbravský festival a Čerešňový juniáles 

5. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja MČ Bratislava – Dúbravka 

6. Dotácie 

7. Spomienka na Deža 

8. Osobnosť Dúbravky 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

 

 

K bodu 1 

Otvorenie 

 

Predseda komisie Maroš Repík privítal členov komisie, otvoril zasadnutie komisie kultúry 

a následne oboznámil členov komisie s programom zasadnutia.  

Juraj Štekláč navrhol doplniť do programu zvláštny bod – Spomienka na Deža, o ktorom sa 

dalo hlasovať. 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia kultúry berie na vedomie bez pripomienok. 

Hlasovanie: prítomní: 7         za:  7    proti: 0        zdržal sa: 0 

 

Branko Semančík navrhol doplniť do programu zvláštny bod - Osobnosť Dúbravky, o ktorom 

sa dalo hlasovať.  

 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia kultúry berie na vedomie bez pripomienok. 

Hlasovanie: prítomní: 7         za:  7    proti: 0        zdržal sa: 0 



K bodu 2 

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia komisie kultúry a vyhodnotenie mesiaca 

marec 

 

Peter Varga vyhodnotil podujatia, ktoré sa konali počas mesiaca marec. 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia kultúry berie na vedomie. 

 

 

K bodu 3 

Program DKD na mesiac máj 

 

Peter Varga informoval členov komisie o programe DKD na mesiac máj.  

 

Stanovisko komisie: 

Komisia kultúry berie na vedomie program na mesiac marec bez pripomienok. 

 

 

K bodu 4  

Dúbravský festival a Čerešňový juniáles 

 

Komisia kultúry navrhla usporiadať podujatie podľa záujmu podnikateľov z Dúbravky 

a navrhla pozvať dobrú revivalovú kapelu na Čerešňový juniáles. 

 

 

K bodu 5 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja MČ Bratislava – Dúbravka 

  

Predseda komisie zhrnul obsah PHSR z ktorého vyplýva, že je potrebné sa infláciou zaoberať. 

 

 

K bodu 6 

Dotácie 

  

Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie: História bez hraníc 

                                                                 

Predseda komisie dal hlasovať o poskytnutí finančnej dotácie pre OZ História bez hraníc vo 

výške 250€. 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia kultúry odporučila schváliť dotáciu vo výške 250€ na výrobu a inštaláciu 

informačných tabúľ. 

 

Hlasovanie: prítomní:  7    za: 7       proti: 0       zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 



Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie: TK Danube Bratislava 

                                                                 

Stanovisko komisie: 

Komisia kultúry navrhla doplniť oficiálne tlačivo na žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie. 

 

 

 

Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie: Združenie detského folklórneho súboru Klnka 

                                                                 

Podpredseda komisie dal hlasovať o poskytnutí finančnej dotácie pre OZ ZDFS Klnka vo výške 

1500€. 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia kultúry odporučila schváliť dotáciu vo výške 1500€ na podujatie zorganizované 

k slávnostnému 40 - temu výročiu a odporučila požiadať o mimoriadnu dotáciu cez 

zastupiteľstvo MČ Bratislava – Dúbravka. 

 

Hlasovanie: prítomní:  7    za: 7       proti: 0       zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 7 

Spomienka na Deža 

 

Šéfredaktorka Dúbravských novín Lucia Marcinátová spoločne s Jurajom Štekláčom 

predniesli myšlienku zrealizovania 2 návrhov z hľadiska umeleckého podania – knihy 

a lavičky. Objekt by slúžil ako spomienka na Deža Ursíniho. Návrhov sa zhostila umelkyňa, 

sochárka a odborná asistentka Vysokej školy výtvarných umení Mgr. art. Mira Podmanická, 

ArtD. 

 

Kniha - objekt z kovových platní, do ktorých by boli vylaserované texty Dežovej tvorby. 

Kniha by sa umiestnila do parku pri „Sloníku“ spoločne s vysadením stromu.  

Odhadovaný rozpočet na materiál, prevoz, prácu, osadenie a honorár je 5000 eur. 

 

Lavička – na betónovom kvádri, s kovovým povrchom s vylaserovaným textom. Lavička by 

sa umiestnila do parku pri „Sloníku“ spoločne s vysadením stromu. 

Odhadovaný rozpočet na materiál, prevoz, prácu, osadenie a honorár je 4500 eur. 

 

Komisia navrhla súčasne s odhalením knihy zorganizovať jesenné podujatie pri príležitosti 

nedožitých Dežových októbrových narodenín a pozvať osoby, ktoré mu boli blízke.  

Juraj Štekláč prisľúbil prispieť finančnými prostriedkami na spomienkový objekt v tvare knihy.  

 

Stanovisko komisie: 

Komisia kultúry projekt Spomienka na Deža podporuje, navrhuje zafinancovať variantu 

„knihy“ spoločne s podujatím.  

 

Hlasovanie: prítomní:  7    za: 7       proti: 0       zdržal sa: 0 

 

 

 

 



K bodu 8 

Osobnosť Dúbravky 

 

Branko Semančík predniesol nápad zorganizovať podujatie, kde by boli ocenené osobnosti 

Dúbravky z oblasti kultúry a športu. Podujatie navrhol zorganizovať počas mesiaca september,  

v dĺžke trvania minimálne 1,5 hod. Navrhol pozvať odbornú verejnosť, rozdať ceny  (symbol – 

studňa) a podujatie ukončiť menším rautom. Ďalej navrhol spripomienkovať zásady 

oceňovania do štvrtka a sfinalizovať ich na najbližšej komisii kultúry.  

 

                                            

K bodu 9 

Rôzne 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 10. apríl 2018 

 

 

 

 

 

Zapísal:       Ing. Peter Varga                                              Overil:               Maroš Repík 

                   tajomník komisie                                                                    predseda komisie 

 

 

 

 

 

Prílohy 

Prezenčná listina 

Program 


