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Návrh uznesenia                                                             
 
Miestne zastupiteľstvo     
 
  schvaľuje  
 
  Plán predpokladaných kultúrnych podujatí  Domu kultúry Dúbravka, oddelenia školstva, 
kultúry, športu a materských škôl a oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva mestskej časti 
Bratislava – Dúbravka v roku 2015 
 
 
Dôvodová správa 
 
1. Uznesením MZ č.212/2012, zo dňa 4.12.2012,  bol schválený nový Štatút Domu kultúry 

Dúbravka, ktorého súčasťou je plán kultúrnych podujatí na príslušný kalendárny rok, ktorý musí 
obsahovať: 
a) zoznam plánovaných kultúrnych podujatí, 
b) zodpovednú osobu za ich organizovanie, 
c) miesto konania, termín a dobu trvania, 
d) predpokladané finančné náklady na ich zabezpečenie s uvedením zdroja financovania. 
 
 

Stanovisko komisie kultúry  
zo dňa 22.1.2015 
K bodu 6 
Členovia komisie kultúry na svojom zasadnutí komisie prerokovali ,,Plán predpokladaných podujatí 
DKD, odd. školstva, kultúry, športu a MŠ a odd. sociálnych vecí a zdravotníctva mestskej časti  
Bratislava-Dúbravka v roku 2015 a navrhli pani riaditeľke Domu kultúry Dúbravka, aby na 
najbližšie zasadnutie komisie kultúry pripravila vyhodnotenie podujatí spätne aspoň tri roky 
(spolu s nákladmi, ziskom alebo stratou), ktoré odprezentovala v predloženom materiáli, nakoľko 
nešlo o nové podujatia, ale niekoľkoročne opakované. Zároveň členovia komisie navrhli pani 
riaditeľke, aby spísala kompletný technický stav Domu kultúry Dúbravka. Prioritou rokov 2015-
2018 je pozdvihnúť a oživiť kultúru v mestskej časti Bratislava-Dúbravka a preto ,,Plán 
predpokladaných podujatí DKD, odd. školstva, kultúry, športu a MŠ a odd. sociálnych vecí 
a zdravotníctva mestskej časti  Bratislava-Dúbravka v roku 2015“ zobrali členovia komisie 
kultúry zatiaľ na vedomie. 
 
Hlasovanie:            Prítomní:  10          za:  10           proti:  0             zdržal sa:  0 
 

 
 
 
Uznesenie  miestnej rady zo dňa 10.02.2015 
 
K bodu č. 24: Plán predpokladaných kultúrnych podujatí Domu kultúry Dúbravka, oddelenia 
školstva, kultúry, športu a materských škôl a oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka v roku 2015. 
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Uznesenie MR  č. 22/2015 

zo dňa 10. 2. 2015 

Miestna rada 
odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
 
schváliť Plán predpokladaných kultúrnych podujatí Domu kultúry Dúbravka a  podujatí 
organizovaných Mestskou časťou Bratislava-Dúbravka (oddelením školstva, kultúry, športu 
a materských škôl a oddelením sociálnych vecí a zdravotníctva) v priestoroch Domu kultúry 
Dúbravka v roku 2015. 
 
 
 
                       Plán predpokladaných kultúrnych  
                       podujatí  Domu kultúry Dúbravka, oddelenia školstva,  
                       kultúry, športu a materských škôl 
                       a oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva mestskej časti 
                       Bratislava – Dúbravka v roku 2015 
 
   (v závislosti od schváleného rozpočtu na rok 2015)  
 
Podujatia organizované Domom kultúry Dúbravka:    
      
Január 
1/ tvorivé dielne pre deti a mládež /organizované/ 
2/ detská divadelná scéna 
3/ divadlo pre dospelých 
4/ kino a filmový klub 
5/ vernisáž výstavy 
6/ prezentácie knižných titulov /besedy/ 
9/ Tancujeme v Dúbravke (tanečný večer) 
10/ Tanečné workshopy pre mládež 
11/ Večer folklóru 
12/ Fašiangový ples 
 
Február 
1/ koncert /ľudová zábava/ 
2/detská divadelná scéna 
3/ kino a filmový klub 
4/ vernisáž výstavy 
5/ Detský Dúbravský karneval 
6/ Tancujeme v Dúbravke (tanečný večer) 
7/ Tanečné workshopy pre mládež 
8/ Zóna bez peňazí /výmenná burza/ 
9/ prezentácie knižných titulov /besedy/ 
 
Marec 
1/ Podujatia k mesiacu knihy (prezentácie knižných titulov, besedy, večery poézie) 
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4/ detská divadelná scéna 
5/ divadlo pre dospelých 
6/ kino a filmový klub 
7/ vernisáž výstavy 
8/ koncerty pre dospelých  
9/ tvorivé dielne pre deti 
                                                                              
 
10/ Tancujeme v Dúbravke (tanečný večer) 
11/ Medzinárodný folklórny festival 
12/ Tanečné workshopy pre mládež 
13/Veľkonočné trhy 
 
Apríl 
1/ detská divadelná scéna 
3/ Veľká noc v Dúbravke – kreatívne dielne pre ZŠ 
4/ divadlo pre dospelých 
5/ Stavanie mája (pred DKD) 
6/ kino a filmový klub 
7/ vernisáž výstavy 
8/ koncert pre mládež  
9/ Tancujeme v Dúbravke (tanečný večer) 
10/ Tanečné workshopy pre mládež 
11/ Štúrovo pero /podujatie k 200. výročiu narodenia Ľ.Štúra/ 
12/ Noc s Andersenom /pravidelné podujatie knižníc na Slovensku/ 
 
Máj 
1/ Dúbravský sláviček (súťaž pre deti ZŠ, ľudová pieseň) 
2/ Deň matiek 
3/ Dni mexickej kultúry (spojené s vernisážou výstavy) 
4/ Workshop mexických tancov 
6/detská divadelná scéna 
8/ kino a filmový klub 
9/ Tancujeme v Dúbravke (tanečný večer) 
10/ Tanečné workshopy pre mládež 
11/ Ornamentalistika v Dúbravke /súťaž kresieb pre ZŠ spojená s výstavou v spolupráci s MS/ 
 
Jún 
1/ Mám básničku na jazýčku /prednes poézie pre deti MŠ/ 
2/ Minisláviček 
2/ MDD  
4/detská divadelná scéna 
5/ tvorivé dielne pre deti 
6/ kino a filmový klub 
7/ vernisáž výstavy 
8/ koncert pre dospelých 
9/ Záverečné vystúpenia ZUŠ 
10/ Tancujeme v Dúbravke (tanečný večer) 
11/ Čerešňový juniáles /v spolupráci s Maticou slovenskou/ pred DKD 
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September 
1/ tvorivé dielne pre deti 
2/ detská divadelná scéna 
3/ divadlo pre dospelých 
4/ kino a filmový klub 
5/ Dúbravské hody  
6/vernisáž výstavy 
7/ Tancujeme v Dúbravke (tanečný večer) 
8/ Tanečné workshopy pre mládež 
                                                                            
 
 
Október 
1/ Podujatia k mesiacu úcty k starším 
2/ detská divadelná scéna 
3/ divadlo pre dospelých 
4/ kino a filmový klub 
5/ vernisáž výstavy 
6/ Tancujeme v Dúbravke (tanečný večer) 
7/ Tanečné workshopy pre mládež 
8/ tvorivé dielne pre deti 
9/ Koncert pre dospelých 
 
November 
1/ Katarínska zábava 
2/ detská divadelná scéna 
3/ divadlo pre dospelých 
4/ kino a filmový klub 
5/ vernisáž výstavy 
6/ prezentácie knižných titulov, besedy 
7/ Tanečné workshopy pre mládež 
8/ tvorivé dielne pre deti 
 
December 
1/ Dúbravské vianočné trhy 
2/ tvorivé  dielne pre deti 
3/ Vianočný koncert 
4/ detská divadelná scéna 
5/ Záverečné vystúpenia ZUŠ 
6/ vernisáž výstavy 
7/kino a filmový klub 
8/ Tancujeme v Dúbravke (tanečný večer) 
9/ Večer folklóru 
10/ Mikuláš v Dúbravke 
 
Zdroj financovania: náklady na podujatia sú hradené z rozpočtu DKD 
 
osoby zodpovedné za organizovanie podujatí  DKD: 
 PHDr. Helena Hanusová (kult. a spoločenské podujatia) 
 Katarína Suroviaková (podujatia v knižnici, knižné besedy) 
 Milan Gamrát (kino a filmový klub) 
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Predpokladané finančné náklady na jednotlivé podujatia v Dome kultúry 
Dúbravka, s temínom a dĺžkou trvania: 
 
Detské predstavenia sa konajú pravidelne každú nedeľu v čase od 10.30 hod do 11.30 hod. 
Predpokladané finančné náklady na jedno predstavenie: 

1. honorár účinkujúcich, propagácia:  cca od 200 do 250 Eur,  podľa aktuálnej ponuky a diváckej 
úspešnosti. 

2. DKD poskytuje: propagáciu, sálu, osvetlenie, ozvučenie, šatne pre účinkujúcich, uvádzačku, 
príp. šatňu pre verejnosť v zimnom období, vstupenkovú pokladňu a PH. 

 
Tvorivé dielne pre deti ZŠ sú organizované podľa záujmu škôl a aktuálnej ponuky v čase od 13.30 
do 15.00 hod. 
Predpokladané finančné náklady na jednu akciu: 

1. Honorár  účinkujúceho:  cca  od 50 do 80Eur 
2. DKD poskytuje: sálu, osvetlenie 
 

Kino a filmový klub – predstavenia sa konajú pravidelne v nedeľu, nepravidelne v týždni 
a organizované predstavenia pre ZŠ podľa záujmu. 
Predpokladané finančné náklady na jedno predstavenie: 

1. v súlade so zmluvou o zapožičiavaní  pre verejné produkcie s jednotlivými filmovými 
spoločnosťami sa cena za 1 titul pohybuje v sume od 20 Eur do 30 Eur 

2. Film Europe  - so spoločnosťou sa delíme s tržbou za vstupenky v pomere 50%:50% 
3. DKD poskytuje: propagáciu, sálu, technické premietacie vybavenie, premietača, uvádzačku, 

príp. šatňu pre verejnosť v zimnom období, vstupenkovú pokladňu a PH. 
 
Tancujeme v Dúbravke (tanečné večery)  organizujeme pravidelne, každý mesiac v čase od 17.00 
do  22.00 hod. 
Predpokladané finančné náklady na jedno podujatie: 

1. honorár účinkujúcich, propagácia: cca  od 200 do 250 Eur  
2. DKD poskytuje: sálu,  osvetlenie, ozvučenie, vybavenie sály (stoly, stoličky, obrusy),šatne pre 

účinkujúcich, uvádzačku, príp. šatňu pre verejnosť v zimnom období, vstupenkovú pokladňu 
a PH. 

3. poplatky SOZA  v závislosti od počtu predaných vstupeniek (cca 13 – 16%) 
 
Divadlo pre dospelých – predstavenia sa konajú nepravidelne, podľa aktuálnej ponuky agentúr, 
diváckej úspešnosti, hereckých osobností a dramaturgickej pestrosti. 
Predpokladané finančné náklady na jedno predstavenie: 

1. honorár účinkujúcich, propagácia: cca od 3500 Eur do 4000 Eur (podľa náročnosti scény 
a počtu účinkujúcich) 

2. DKD poskytuje: sálu, osvetlenie, ozvučenie, (podľa náročnosti podujatia) šatne pre 
účinkujúcich, uvádzačku, príp. šatňa pre verejnosť v zimnom období, vstupenkovú pokladňu 
a PH 

3. poplatky SOZA a LITA (resp. DILIA)  v závislosti od počtu predaných vstupeniek (cca 13 – 
16%) 

 
 

Koncerty pre mládež a dospelých – podujatia sa konajú nepravidelne, podľa predpokladanej 
diváckej úspešnosti, záujmu a dramaturgickej pestrosti. 

       Predpokladané finančné náklady na jedno podujatie: 
1. honorár pre účinkujúcich, propagácia: cca od 1500 do 2500 Eur 
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2. DKD poskytuje: propagáciu, sálu,  osvetlenie, ozvučenie, (podľa náročnosti podujatia a počtu 
účinkujúcich) šatne pre účinkujúcich, uvádzačku, príp. šatňu pre verejnosť v zimnom období, 
vstupenkovú pokladňu a PH 

3. poplatky SOZA  v závislosti od počtu predaných vstupeniek (cca 13 – 16%) 
 
 
Vernisáže výstav – organizujeme pravidelne, každý mesiac. Pri príležitosti Dúbravských hodov 
a medzinárodných projektov zabezpečujeme občerstvenie, prípadne hudobnú produkciu.  
 Predpokladané finančné náklady na jedno podujatie: 
1. občerstvenie: cca 20 Eur 
2. hudobná produkcia: cca 50 Eur 
3. DKD poskytuje: ozvučenie, priestor galérie a vybavenie galérie, dozor v galérii 
 
Dúbravský fašiangový ples – organizujeme každý rok v čase Fašiangov od 19.00 hod. do 05.00 
hod.  

      Predpokladané finančné náklady na jedno podujatie: 
1. honorár pre účinkujúcich, propagácia, výzdoba, večera: cca od 2500 Eur do 3000 Eur 
2. DKD poskytuje: sálu,  osvetlenie, ozvučenie, vybavenie sály (stoly, stoličky, obrusy), šatne 

pre účinkujúcich, uvádzačku, príp. šatňu pre verejnosť v zimnom období, vstupenkovú 
pokladňu a PH 

3. poplatky SOZA  v závislosti od predaných vstupeniek (cca 13 – 16%) 
 
 
Detský dúbravský karneval – organizujeme pravidelne každý rok od 16.00 hod do 18.00 hod. 

       Predpokladané finančné náklady na jedno podujatie: 
1. honorár pre účinkujúcich, propagácia: cca od 300 Eur do 400 Eur 
2. DKD poskytuje: sálu,  osvetlenie, ozvučenie, vybavenie sály (stoly, stoličky, obrusy),  šatne 

pre účinkujúcich, uvádzačku, príp. šatňu pre verejnosť v zimnom období, , vstupenkovú 
pokladňu a PH 

3. poplatky SOZA  v závislosti od predaných vstupeniek (cca 13 – 16%) 
 
 
Prezentácie knižných titulov, besedy so spisovateľmi – organizujeme nepravidelne 
v spolupráci so SŠ, ZŠ a MŠ v Dúbravke. 

       Predpokladané finančné náklady na jedno podujatie: 
1. honorár pre spisovateľa, resp. vydavateľstvo, propagácia: cca od 80 Eur do 120 Eur 
2. DKD poskytuje: sálu, ozvučenie 
 
Stavanie mája – organizujeme pravidelne, každý rok pred DKD od 17.00 hod do 18.30 hod. 

      Predpokladané finančné náklady na jedno podujatie: 
1. honorár pre účinkujúcich, propagácia: cca od 300 Eur do 350 Eur 
2. DKD poskytuje: ozvučenie, šatne pre účinkujúcich (podľa náročnosti podujatia a počtu 

účinkujúcich) 
 
Noc s Andersenom – organizujeme pravidelne, každý rok, v spolupráci so ZŠ v Dúbravke, 
v priestoroch knižnice od 18.00 hod. do 07.00 hod. 

       Predpokladané finančné náklady na  podujatie: 
1. honorár pre účinkujúcich: cca od 300 Eur do 350 Eur  
2. DKD poskytuje:  priestory knižnice 

 
Dúbravský sláviček - organizujeme pravidelne každý rok  pre deti dúbravských ZŠ od 10.00 
hod do 12.00 hod. 

       Predpokladané finančné náklady na jedno podujatie: 
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1. honorár pre účinkujúcich: cca od 300 Eur do 350 Eur 
2. DKD poskytuje: sálu,  osvetlenie, ozvučenie,  šatne pre účinkujúcich, PH 
 
 
Deň matiek - organizujeme pravidelne každý rok , od 17.00 hod. do 18.30 hod. 

       Predpokladané finančné náklady na jedno podujatie: 
1. honorár pre účinkujúcich, propagácia: cca od 450 Eur do 500 Eur 
2. DKD poskytuje: sálu,  osvetlenie, ozvučenie,  šatne pre účinkujúcich, uvádzačku, PH 
 
Minisláviček - organizujeme pravidelne každý rok  pre deti dúbravských MŠ od 10.00 hod do 
12.00 hod. 

       Predpokladané finančné náklady na jedno podujatie: 
1. honorár pre účinkujúcich, propagácia: cca od 250 Eur do 300 Eur 
2. DKD poskytuje: sálu,  osvetlenie, ozvučenie, PH 
 
MDD - organizujeme pravidelne každý rok  pre všetky dúbravské deti pred DKD od 17.00 hod 
do 19.00 hod. 

       Predpokladané finančné náklady na podujatie: 
1. honorár pre účinkujúcich, propagácia: cca od 1000  Eur do 1300 Eur 
2. DKD poskytuje: ozvučenie, sladkosti pre deti (podľa náročnosti podujatia a počtu 

účinkujúcich) 
 
Dúbravské hody -  organizujeme pravidelne každý rok  pred DKD od 15.00 hod do 22.00 hod. 

       Predpokladané finančné náklady na  podujatie: 
1. honorár pre účinkujúcich, pódium, propagácia: cca od 4.500 Eur do 5.000 Eur 
2. DKD poskytuje: ozvučenie, osvetlenie, pódium, odmeny do súťaže, sladkosti, PH 
 
Podujatie k mesiacu úcty k starším - organizujeme pravidelne každý rok , od 17.00 hod. do 
18.30 hod. 

       Predpokladané finančné náklady na jedno podujatie: 
1. honorár pre účinkujúcich, propagácia: cca od 550 Eur do 600 Eur 
2. DKD poskytuje: sálu,  osvetlenie, ozvučenie,  šatne pre účinkujúcich, uvádzačku, šatňu pre 

verejnosť, PH 
 

Katarínska zábava - organizujeme nepravidelne , od 17.00 hod. do 22.00 hod. 
       Predpokladané finančné náklady na jedno podujatie: 

1. honorár pre účinkujúcich: cca od 700 Eur do 1000 Eur 
2. DKD poskytuje: sálu,  vybavenie, osvetlenie, ozvučenie,  šatne pre účinkujúcich, uvádzačku, 

šatňu pre verejnosť, PH 
3. poplatky SOZA  v závislosti od predaných vstupeniek (cca 13 – 16%) 
 
Mám básničku na jazýčku – organizujeme pravidelne každý rok pre deti dúbravských MŠ, od 
10.00 do 12.00 hod.  

       Predpokladané finančné náklady na jedno podujatie: 
1. honorár pre účinkujúcich, darčeky : cca od 250 Eur do 350 Eur 
2. DKD poskytuje: sálu,  osvetlenie, ozvučenie, šatne pre účinkujúcich, PH 
 
Vianočný koncert - organizujeme pravidelne každý rok, podľa aktuálnej ponuky agentúr, od 
19.00 do 21.00 hod. 

       Predpokladané finančné náklady na jedno podujatie: 
1. honorár pre účinkujúcich: cca od 700 Eur do 1000 Eur 
2. DKD poskytuje: sálu,  osvetlenie, ozvučenie, šatne pre účinkujúcich, šatňu pre verejnosť, PH 
3.  poplatky SOZA  v závislosti od predaných vstupeniek (cca 13 – 16%) 
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Podujatia v Dome kultúry Dúbravka, organizované oddelením školstva, mládeže, 
kultúry, športu a materských škôl: 
 
Február 
 
 1/ Bábkové divadlo pre MŠ – organizované podujatie                                                                                
predpokladané náklady:  cca 150,- eur (honorár účinkujúcich) 
DKD poskytuje: sálu, osvetlenie, ozvučenie, šatne pre účinkujúcich, PH. 
Miesto a čas konania: DKD,  od 10.00 – 11.00 hod. 
 
Marec 
 
1/ Deň učiteľov + recepcia 
Predpokladané náklady:  cca 800,- eur (všetky súvisiace náklady) 
DKD poskytuje: sálu, osvetlenie, ozvučenie, šatne pre účinkujúcich, šatňa pre verejnosť, PH. 
Miesto a čas konania: DKD, 15.00. -22.00 hod. 
 
Apríl 
 
1/ Bábkové divadlo pre MŠ – organizované podujatie                                                                                  
predpokladané náklady cca 150,- eur (honorár účinkujúcich) 
DKD poskytuje: sálu, osvetlenie, ozvučenie, šatne pre účinkujúcich, PH. 
Miesto a čas konania: DKD  od 10.00 – 11.00 hod. 
 
Jún 
 
 1/ Bábkové divadlo pre MŠ – organizované podujatie                                                                                   
predpokladané náklady cca 150,- eur (honorár účinkujúcich) 
DKD poskytuje: sálu, osvetlenie, ozvučenie, šatne pre účinkujúcich, PH. 
Miesto a čas konania: DKD  od 10.00 – 11.00 hod. 
 
Október 
 
1/ Bábkové divadlo pre MŠ – organizované podujatie                                                                                   
predpokladané náklady cca 150,- eur (honorár účinkujúcich) 
DKD poskytuje: sálu, osvetlenie, ozvučenie, šatne pre účinkujúcich, PH. 
Miesto a čas konania: DKD  od 10.00 – 11.00 hod. 
 
November 
 
1/ Chorvátsky večer  
Predpokladané náklady:  nevyčíslené 
DKD poskytuje: sály+ vybavenie, osvetlenie, ozvučenie, šatne pre účinkujúcich, šatňu pre verejnosť, 
PH. 
Miesto a čas konania: DKD  od 19.00 -23.00 hod. 
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December 
 
 1/ Bábkové divadlo pre MŠ – organizované podujatie                                                                                  
predpokladané náklady cca 150,- eur (honorár účinkujúcich) 
DKD poskytuje: sálu, osvetlenie, ozvučenie, šatne pre účinkujúcich, PH. 
Miesto a čas konania: DKD  od 10.00 – 11.00 hod. 
 
 
 
Zdroj financovania: rozpočet referátu kultúry Miestneho úradu Bratislava - Dúbravka 
Osoba zodpovedná za organizovanie: vedúca oddelenia školstva, mládeže, kultúry, športu  
                                                                           a materských škôl 
miesto konania:     Dom kultúry Dúbravka 
 
 
 
 
Podujatia v Dome kultúry Dúbravka, organizované oddelením sociálnych vecí a 
zdravotníctva: 
 
Marec 
 
1/ Posedenie s jubilantmi (30.3.2015) 
Predpokladané náklady:  cca 400,- eur (občerstvenie, kult. program) 
DKD poskytuje: sály + vybavenie, osvetlenie, ozvučenie, šatne pre účinkujúcich, šatňa pre 
verejnosť, PH. 
Miesto a čas konania: DKD, 15.00. -19.00 hod. 
 
2/ Vítanie detí do života (11.3.2015) 
Predpokladané náklady:  cca 500,- eur (darčeky) 
DKD poskytuje: sálu, osvetlenie, ozvučenie, šatne pre účinkujúcich, šatňa pre verejnosť, PH. 
Miesto a čas konania: DKD, 13.00. -15.00 hod. 
 
 
Jún 
 
1/ Vítanie detí do života  
Predpokladané náklady:  cca 500,- eur (darčeky) 
DKD poskytuje: sálu, osvetlenie, ozvučenie, šatne pre účinkujúcich, šatňa pre verejnosť, PH. 
Miesto a čas konania: DKD, 13.00. -15.00 hod. 
 
 
September 
 
1/ Posedenie s jubilantmi (7.9.2015) 
Predpokladané náklady:  cca 400,- eur (občerstvenie, kult. program) 
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DKD poskytuje: sály + vybavenie, osvetlenie, ozvučenie, šatne pre účinkujúcich, šatňa pre 
verejnosť, PH. 
Miesto a čas konania: DKD, 15.00. -19.00 hod. 
 
2/ Vítanie detí do života  
Predpokladané náklady:  cca 500,- eur (darčeky) 
DKD poskytuje: sálu, osvetlenie, ozvučenie, šatne pre účinkujúcich, šatňa pre verejnosť, PH. 
Miesto a čas konania: DKD, 13.00. -15.00 hod. 
 
 
November 
 
1/ Posedenie s jubilantmi (30.11.2015) 
Predpokladané náklady:  cca 400,- eur (občerstvenie, kult. program) 
DKD poskytuje: sály + vybavenie, osvetlenie, ozvučenie, šatne pre účinkujúcich, šatňa pre 
verejnosť, PH. 
Miesto a čas konania: DKD, 15.00. -19.00 hod. 
 
 
December 
 
1/ Vítanie detí do života  
Predpokladané náklady:  cca 500,- eur (darčeky) 
DKD poskytuje: sálu, osvetlenie, ozvučenie, šatne pre účinkujúcich, šatňa pre verejnosť, PH. 
Miesto a čas konania: DKD, 13.00. -15.00 hod. 
 
 
 
Zdroj financovania:: rozpočet oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva 
Osoba zodpovedná za organizovanie: vedúca oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva 
miesto konania:     Dom kultúry Dúbravka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 


