
Zápisnica 
z 9. zasadnutia komisie pre kultúru a médiá zo dňa 6. 4. 2016 

 
Miesto: Miestny úrad MČ Bratislava Karlova Ves, zasadačka č. 205 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Hostia: A. Majka, vedúca Odd. kultúry a médií 
Čas rokovania: 16.05 – 17.40 
 
Program: 
 

1. Návrh na pomenovanie ulíc v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
2. Informácia oddelenia kultúry o činnosti a plánovaných aktivitách na nasledujúce obdobie  
3. Mesačník KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov, vyhodnotenie č. 2,3/2016 a 

príprava č. 4/2016 (informácia) 
4. Rôzne  

 
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. D. Záhradníková.  
Komisia KM schválila predložený návrh programu zasadnutia. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 1. 
Návrh na pomenovanie ulíc v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
Komisia KM odporúča schváliť pomenovanie oboch ulíc rovnako a to podľa akademika Michala 
Greguša s tým, že sa z názvu ulice vypustí titul akademik. 
Prítomní: 6        Za: 6       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2. 
Informácia oddelenia kultúry o činnosti a plánovaných aktivitách na nasledujúce obdobie  
Vedúca oddelenia kultúry informovala o činnostiach oddelenia v uplynulom období, pričom 
vyzdvihla najmä možnosť použitia kultúrnych poukazov škôl na programy KCK, členstvo KCK v 
Asociácii FK. Informovala tiež o nadviazaní spolupráce s ďalšími umeleckými súbormi, príprave 
akcie Karloveský majáles a rovnako o príprave koncepcie kultúrnej politiky MČ a zapojenia sa do 
prípravy PHSR. Ďalej podala informáciu o plánovaných aktivitách na nasledujúce obdobie a 
spomenula aj plánovanú rekonštrukciu elektrorozvodov v Karlovskom centre kultúry, ktorá by sa 
mala realizovať v lete. Členov komisie informovala o štúdii na vybudovanie kultúrnej zóny v okolí 
KCK a na pozemku za stanicou PHM Shell. 
Komisia KM berie na vedomie informáciu vedúcej oddelenia kultúry o činnosti a plánovaných 
aktivitách a vyjadruje jej poďakovanie za kreatívnu a ambicióznu prácu pre rozvoj kultúry 
v mestskej časti. 
Prítomní: 6        Za: 6       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3.  
Mesačník KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov, vyhodnotenie č. 2,3/2016 a 
príprava č. 4/2016 (informácia) 
M. Špejl informoval o činnostiach súvisiacich s vydaním č. 2,3/2016 mesačníka KARLOVA VES – 
noviny všetkých Karlovešťanov s tým, že v dôsledku nárastu publikovaných informácií bol počet 
strán zvýšený na 16 a v záujme pokrytia aj firemných zákazníkov sa náklad zvýšil na 19.000 ks.  
Doplnil informáciu o pripravovanej súťaži novín a návrhu na zvýšenie povedomia o vydávaní 
oficiálneho periodika MČ. V ďalšom stručne informoval o príprave a obsahu č. 4/2016.  
Komisia KM berie na vedomie informáciu tajomníka komisie o  vydaní č. 2,3/2016 a príprave 
č. 4/2016 mesačníka KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov a vyjadruje poďakovanie 
kolektívu redakcie za doteraz vykonanú prácu.  
KM podporuje realizáciu návrhu na zvýšenie povedomia o vydávaní oficiálneho periodika MČ. 
Prítomní: 6        Za: 6       Proti: 0      Zdržal sa: 0 



 
K bodu 4.  
Rôzne  
KM podporuje návrh na opätovné zavedenie pravidelného monitoringu médií prostredníctvom 
externého dodávateľa služby. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Zapísal: 
Mgr. MVDr. Miroslav Špejl 
tajomník komisie 
 
V Bratislave 6.4.2016 

 
 

   
 Ing. Daniela Záhradníková, v.r. 
           predsedníčka komisie 


