Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry zo dňa 10. 8. 2021,
konanej v Dome kultúry Dúbravka
Prítomní členovia komisie: Maroš Repík, Branko Semančík, Miroslav Sedlák, Juraj
Štekláč, Iveta Petrušková
Tajomník: Ľubo Navrátil
Hostia:
Ospravedlnení neprítomní: Lucia Marcinátová
Program
1.) Otvorenie zasadania (M. Repík)
2.)Informácia o stave príprav Dúbravských hodov
3.) Krátka informácia o uskutočnených a pripravovaných programoch a projektoch
(MDD, Festival umeleckých remesiel, Dúbravka hľadá talent, Open call, výzva pre
divadelníkov Kultúrne leto, Hody, Galevečer) - Navrátil
4.)Rôzne
1./ Zasadnutie otvoril predseda komisie Maroš Repík. Prítomní súhlasili
s navrhovanými bodmi programu.
2./ Starosta Martin Zaťovič informoval o možnostiach uskutočnenia tohoročných
hodov, navrhol, že v závislosti od platných protipandemických opatrení by hody mali
trvať tri dni, kultúrny program by sa mal sústrediť hlavne na sobotu a nedeľu.
Program prebehne na tradičných miestach pred DKD a na Žatevnej pred hasičskou
zbrojnocou. Sprievod so strapcom sa konať nebude, bude sa všek konať nedeľný
sprievod do kostola sv. Kozmu Damiána. Program pri DKD bude zostavovať
Agentúra Prima s pracovníkmi DKD, program na Žatevnej pripraví dramaturgia DKD.
3./ Informácia o uskutočnených a pripravovaných programoch a projektoch
(MDD, Festival umeleckých remesiel, Kultúrne leto, Hody, Dúbravka hľadá
talent, Open call, výzva pre divadelníkov)
O zrealizovaných a plánovaných projektoch a podujatiach informoval vedúci
oddelenia kultúry Ľ. Navrátil a predseda komisie M. Repík.
M. Repík zhodnotil talentovú súťaž Dúbravka hľadá talent ako úspešnú a ako člen
poroty navrhol niektorých súťažiacich zahrnúť do programu hodov. Talentová súťaž
bola vyhlásená začiatkom mája a potrvá do konca septembra, vystúpenia súťažiacich
boli zahrnuté pod Kultúrne leto a celkovo bude vyhodnotená počas hodov. Ľ.
Navrátil informoval, že MDD (1.6.2021) zastrešila agentúra Prima, nový Festival
umeleckých remesiel bol spojený do trojdňového podujatia s Čerešňovým juniálesom
a bol na základe projektu podporený z grantového systému FPU sumou 3000 eur.
Ďalej odznela informácia o Kultúrnom lete, kde sa uskutočnili už 4 premietania
v rámci letného kina a viacero vystúpení v amfiteátri. Uviedol, že v súčasnosti
prebiaha Letný tábor umeleckých remesiel, kde sa v 4 turnusoch prihlásilo 124 detí.
Veronika Frtúsová informovala o priebehu výzve Open call pre divadelníkov.

Diskutovalo sa aj o Galavečere osobností (9. septembra - červená sála). B.
Semančík uviedol, že by bolo treba čo najskôr nechať vytlačiť pozvánky na
Galavečer, aby sa mohli distribuovať.
4./ Rôzne
V bode rôzne sa voľne diskutovalo o stave príprav na Spominku na D. Ursinyho a
detailoch jednotlivých projektov (ceny na Galavečer, Talent, Hody).

V Bratislave, dňa 14. 8. 2021
Zapísal:
Mgr. Ľubomír Navrátil
tajomník komisie

Overil:
Maroš Repík
predseda komisie

