
Zápisnica 
z 10. zasadnutia komisie pre kultúru a médiá zo dňa 8. 6. 2016 

 
Miesto: Miestny úrad MČ Bratislava Karlova Ves, zasadačka č. 205 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Hostia: A. Majka, vedúca Odd. kultúry a médií, B. Heldes, vedúci Referátu komunikácie s médiami  
a vzťahy s verejnosťou 
Čas rokovania: 16.05 – 17.20 
 
Program: 
 

1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2015 
2. Návrh na novú štruktúru programového rozpočtu mestskej časti Bratislava Karlova Ves na 

rok 2017 
3. Vyhodnotenie Karloveského majálesa, informácia oddelenia kultúry o príprave Kultúrneho 

leta v Karlovej Vsi  
4. Mesačník KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov, vyhodnotenie č. 4,5/2016 a 

príprava č. 6-7/2016 (informácia) 
5. Informácia o výsledku výberového konania na tlač mesačníka KARLOVA VES – noviny 

všetkých Karlovešťanov 
6. 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. 
Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2015 
Komisia KM berie na vedomie a odporúča schváliť Záverečný účet mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves za rok 2015. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2. 
Návrh na novú štruktúru programového rozpočtu mestskej časti Bratislava Karlova Ves 
na rok 2017 
Komisia KM berie na vedomie a odporúča schváliť Návrh na novú štruktúru programového 
rozpočtu mestskej časti Bratislava Karlova Ves na rok 2017. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3.  
Vyhodnotenie Karloveského majálesa, informácia oddelenia kultúry o príprave Kultúrneho 
leta v Karlovej Vsi 
Vedúca oddelenia kultúry predložila vyhodnotenie Karloveského majálesa, ďalej informovala o 
personálnych zmenách na oddelení (nástup nového produkčného, vyhlásenie výberového konania 
na vedúceho miestnej knižnice) a pláne akcií v rámci kultúrneho leta. 
Komisia KM berie na vedomie vyhodnotenie Karloveského majálesa predložené vedúcou oddelenia 
kultúry a ďakuje jej za veľmi dobrú prípravu a zabezpečenie podujatia.  
Komisia KM berie na vedomie informáciu predloženú vedúcou oddelenia kultúry o príprave 
Kultúrneho leta v Karlovej Vsi. 
Prítomní: 6        Za: 6       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4.  
Mesačník KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov, vyhodnotenie č. 4,5/2016 a 
príprava č. 6-7/2016 (informácia) 



Vedúci Referátu komunikácie s médiami a vzťahy s verejnosťou informoval, že koncom mesiaca 
vyjde letné dvojčíslo mesačníka a že od nasledujúceho čísla sa rozšíri počet strán na 20. 
Komisia KM berie na vedomie informáciu vedúceho Referátu komunikácie s médiami a vzťahy 
s verejnosťou o  vydaní č. 4, 5/2016 a príprave č. 6-7/2016 mesačníka KARLOVA VES – noviny 
všetkých Karlovešťanov. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 5.  
Informácia o výsledku výberového konania na tlač mesačníka KARLOVA VES – noviny 
všetkých Karlovešťanov 
Tajomník komisie informoval, že 30. mája boli vyhodnotené ponuky na tlač novín, na základe 
predložených cenových ponúk uspela spoločnosť NOVART, s.r.o. Momentálne sa pripravuje podpis 
zmluvy a vedú sa prípravné rokovania na zabezpečenie vydania nasledujúceho čísla mesačníka. 
Komisia KM berie na vedomie informáciu tajomníka komisie o výsledku výberového konania 
na tlač mesačníka KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Zapísal: 
Mgr. MVDr. Miroslav Špejl 
tajomník komisie 
 
V Bratislave 8.6.2016 

 
 

   
 Ing. Daniela Záhradníková, v.r. 
           predsedníčka komisie 


