
ZÁPISNICA č. 5/2017 
 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE KULTÚRY 6. JÚNA 2017 
V DOME KULTÚRY DÚBRAVKA, SARATOVSKÁ 2/A 

 
 
Prítomní: Maroš Repík, Branko Semančík, Ján Ružovič, Peter Klepoch, Marta Šimovcová, 
Iveta Petrušková, Juraj Hudcovský, Miroslav Sedlák, Juraj Štekláč, Peter Varga 
  
Neprítomný: 
 
Hostia: Mgr. Lucia Marcinátová, Mgr. Ľubomír Navrátil 
 
Začiatok: 17:30 h, ukončenie 19:30 h 
 
P r o g r a m: 
 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia komisie kultúry 
3. Program DKD na mesiac jún 
4. Návrh na pomenovanie ulíc a námestia 
5. Kultúrne leto 2017, propagácia 
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: 8         za:  8    proti: 0        zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia komisie kultúry 
 
Peter Varga informoval členov komisie o odvysielaní reportáže rozhovoru s p. Sankovou, 
vedúcou detského folklórneho súboru KLNKA. 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia kultúry berie na vedomie bez pripomienok. 
 
 
K bodu 3 
Program DKD na mesiac jún 
 



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

Stanovisko komisie: 
Komisia kultúry berie na vedomie program na mesiac jún bez pripomienok. 
 
 
K bodu 4  
Návrh na pomenovanie ulíc a námestia 
 
Komisia kultúry prerokovala návrh Názvoslovnej komisie mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. Predseda komisie kultúry Maroš Repík informoval o zriadení Názvoslovnej 
komisie mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ako poradného orgánu starostu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka pri pomenovaní a premenovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 
v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Predsedom tejto názvoslovnej komisie je Mgr. Ľubomír 
Navrátil a jej členmi sú:   Maroš Repík, PhDr. Jozef  Klačka, pani Marta Pavlakovičová 
a Mgr. Petra Nevlahová. Komisia sa snažila vyhnúť často používaným názvom a názvom, 
ktoré by boli ovplyvnené politikou. Komisii sa páčila možnosť použiť názvy, ktoré sa dajú 
časom rozvíjať. Člen komisie kultúry Miroslav Sedlák navrhol držať sa pri výbere 
historických faktov, člen komisie Peter Klepoch navrhol pomenovanie námestia Námestie 
Rakúsko – Pruského mieru. 

Propagáciu pomenovania ulíc a námestia by sa mala uskutočniť prostredníctvom Dúbravskej 
televízie a Dúbravských novín. 
 
Návrhy názvov ulíc: 
 
Podvornická ulica 
Hlasovanie: prítomní: 8         za:  8    proti: 0        zdržal sa: 0 
Komisia kultúry odporúča pomenovať ulicu uvedeným názvom. 
 
Pri Suchej Vydrici 
Hlasovanie: prítomní: 8         za:  6    proti: 1        zdržal sa: 1 
Komisia kultúry odporúča pomenovať ulicu uvedeným názvom. 
 
Pri Pustom kostolíku  
Hlasovanie: prítomní: 8         za: 2    proti: 5        zdržal sa: 1 
Komisia kultúry neodporúča pomenovať ulicu uvedeným názvom. 
 
Pod čerešňami 
Hlasovanie: prítomní: 8         za:  6    proti: 1        zdržal sa: 1 
Komisia kultúry odporúča pomenovať ulicu uvedeným názvom. 
 

Pruské námestie 
Hlasovanie: prítomní: 9         za:  4    proti: 2        zdržal sa: 3 
Komisia kultúry neodporúča pomenovať ulicu uvedeným názvom. 
 
Rakúsko – pruské námestie 
Hlasovanie: prítomní: 9         za:  5    proti: 0        zdržal sa: 4 



Komisia kultúry pridala názov Rakúsko – pruské námestie a námestie odporúča pomenovať 
uvedeným názvom. 
Stanovisko komisie: 
Komisia kultúry odporúča pomenovať na základe hlasovania navrhované ulice následne: 
Podvornická ulica, Pri Suchej Vydrici, Pod čerešňami a námestie: Rakúsko – pruské námestie. 
 
 
K bodu 5 
Kultúrne leto 2017, propagácia 
  
Členovia komisie navrhli zrealizovať podujatie s vystupujúcou kapelou Korben Dallas dňa 
29.7.2017 na kúpalisku Rosnička. Ďalej navrhli doladiť sprievodné podujatia a vyskúšať 
miestnu reštauráciu. V prípade, že sa neosvedčí, dať možnosť realizovať sa stánkarom.  
 
Stanovisko komisie: 
Program Kultúrneho leta 2017 sa bude priebežne upravovať a dopĺňať. 
 
 
K bodu 6 
Rôzne 
  
Komisia kultúry navrhla zorganizovať koncert venovaný Dežovi Ursínymu, ktorý by oslávil 
4.10. oslávil 70-te narodeniny a navrhla prizvať umelcov ako: Valihora, jazzových 
hudobníkov atď. 
 
Podnet člena komisie kultúry p. Klepocha – zagratulovať učiteľovi p. Kuncovi zo ZUŠ 
Eugena Suchoňa, ktorý oslávi 13.6.2017 70-te narodeniny. 
 
 
 
Bratislava 9. júna 2017 
 
 
Zapísal:       Ing. Peter Varga                                                      Overil:      Maroš Repík 
                   tajomník komisie                                                                     predseda komisie 
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