
Zápisnica 
z 11. zasadnutia komisie pre kultúru a médiá zo dňa 7. 9. 2016 

 
Miesto: Miestny úrad MČ Bratislava Karlova Ves, zasadačka č. 205 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Hostia: A. Majka, vedúca Odd. kultúry, B. Heldes, vedúci Referátu komunikácie s médiami a 
vzťahy s verejnosťou, Iveta Konýčková, Magdaléna Bernátová, Katarína Akáčová (Cirkus-Kus), 
Helena Škovierová, (Cirkus-Kus), Nadežda Čermáková (FS Dolina) 
Čas rokovania: 16.15 – 17.45 
 
Program: 
 

1. Prenájom priestorov o.z. CirKus-Kus a FS Dolina v Karloveskom centre kultúry 
2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava-Karlova Ves v oblasti kultúry  
3. Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2016  
4. Informácia oddelenia kultúry o príprave Karloveských hodov 2016  
5. Mesačník KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov, vyhodnotenie č. 6-7, 8/2016 a 

príprava č. 9/2016 (informácia) 
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. 
Prenájom priestorov o.z. CirKus-Kus a FS Dolina v Karloveskom centre kultúry 
Vedúca oddelenia kultúry vysvetlila dôvody, pre ktoré predkladá návrh, vyjadrili sa aj zúčastnené 
zástupkyne obidvoch organizácií. 
Komisia KM súhlasí s prenájmom priestorov o.z. CirKus-Kus a FS Dolina v KCK tak, ako je 
uvedené v predloženom materiály a odporúča ho MiZ schváliť. Komisia zároveň oceňuje prínos 
obidvoch súborov ku kultúrnemu životu v Karlove Vsi. 
Prítomní: 6        Za: 6       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2. 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava-Karlova Ves v oblasti kultúry  
Na úvod vysvetlila spracovateľka Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava-
Karlova Ves Magdaléna Bernátová východiská a ciele materiálu, doplnila ju vedúca oddelenia 
kultúry. 
Komisia KM berie na vedomie a odporúča schváliť Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
MČ Bratislava-Karlova Ves v oblasti kultúry tak, ako bol predložený. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3.  
Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2016 
Vedúca oddelenia kultúry predložila vyhodnotenie Karloveského kultúrneho leta 2016, zároveň 
predstavila Ivetu Konýčkovú, ktorá ju bude zastupovať počas čerpania materskej dovolenky. 
Komisia KM berie na vedomie vyhodnotenie Kultúrneho leta 2016 predložené vedúcou oddelenia 
kultúry a ďakuje jej a celému kolektívu za zaujímavý a kvalitný program počas celého leta.  
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4.  
Informácia oddelenia kultúry o príprave Karloveských hodov 2016  
Vedúca oddelenia kultúry informovala o príprave, zabezpečení a programe Karloveských hodov 
2016, pozornosť upriamila najmä na nové aktivity (Karlsdof Platz a hodová zábava). 



Komisia KM berie na vedomie informáciu vedúcej oddelenia kultúry o príprave a programe 
Karloveských hodov 2016. 
Prítomní: 6        Za: 6       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 5.  
Mesačník KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov, vyhodnotenie č. 6-7, 8/2016 a 
príprava č. 9/2016 (informácia) 
Vedúci Referátu komunikácie s médiami a vzťahy s verejnosťou a následne aj členovia komisie sa 
vyjadrili k obsahu posledných dvoch čísiel mesačníka. B. Heldes tiež informoval o problémoch 
s kvalitou farby pri tlači mesačníka novým dodávateľom tlače spoločnosťou NOVART, s.r.o., ktoré 
sa riešia vzájomnou komunikáciou a tiež podaním reklamácie. Podpredsedníčka komisie upozornila 
na potrebu preveriť vplyv zmeny zákona o odpadoch na vydávanie mesačníka. 
Komisia KM berie na vedomie vyhodnotenie č. 6-7, 8/2016 a informáciu o príprave č. 9/2016 
mesačníka KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov a vyjadruje poďakovanie kolektívu 
redakcie za odvedenú prácu. 
Prítomní: 6        Za: 6       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 

K bodu 6.  
Rôzne – Predstavenie dramaturgie KCK pre školy 
Vedúca oddelenia kultúry predstavila novú dramaturgiu KCK určenú pre školy, ktoré by ju mohli 

využívať prostredníctvom kultúrnych poukazov. 
Komisia KM berie na vedomie informáciu vedúcej oddelenia kultúry o dramaturgii KCK pre školy. 

Prítomní: 6        Za: 6       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Zapísal: 
Mgr. MVDr. Miroslav Špejl 
tajomník komisie 
 
V Bratislave 7.9.2016 

 
 

   
 Ing. Daniela Záhradníková, v.r. 
           predsedníčka komisie 


