
Zápisnica 
z 12. zasadnutia komisie pre kultúru a médiá zo dňa 23. 11. 2016 

 
Miesto: Miestny úrad MČ Bratislava Karlova Ves, zasadačka č. 250 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Hostia: B. Heldes, vedúci Referátu komunikácie s médiami a vzťahy s verejnosťou, Iveta 
Konýčková, Odd. kultúry, T. Prištiak, vedúci miestnej knižnice 
Čas rokovania: 16.15 – 17.45 
 
Program: 
 

1. Harmonogram zasadnutí MiZ, MiR a komisií MiZ v roku 2017 
2. Predstavenie nového vedúceho miestnej knižnice 
3. Prenájmy priestorov v Karloveskom centre kultúry 
4. Vyhodnotenie Karloveských hodov 2016 
5. Informácia oddelenia kultúry o pláne činnosti na obdobie december 2016 – január 2017  
6. Mesačník KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov, vyhodnotenie č. 9, 10/2016 a 

príprava č. 11/2016 (informácia) 
7. 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. 
Harmonogram zasadnutí MiZ, MiR a komisií MiZ v roku 2017 
Komisia KM berie na vedomie návrh Harmonogramu zasadnutí MiZ, MiR a komisií MiZ v roku 
2017. 
Prítomní: 6        Za: 6       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2. 
Predstavenie nového vedúceho miestnej knižnice 
I. Konýčková predstavila nového vedúceho miestnej knižnice Tomáša Prištiaka, ktorý informoval 
prítomných o svojom doterajšom pôsobení a tiež o svojej predstave pôsobenia v miestnej knižnici. 
Zodpovedal tiež otázky členov komisie. 
 
K bodu 3.  
Prenájmy priestorov v Karloveskom centre kultúry 
I. Konýčková predstavila činnosť ďalších organizácií, ktoré prejavili záujem o prenájom priestorov 
v KCK (Karloveské tanečné centrum, Mažoretky Cordis) a v zmysle predložených materiálov 
odporučila komisii schváliť prenájmy. Odporučila tiež schváliť navýšenie doby prenájmu veľkej 
sály pre  o.z. CirKus-Kus. 
Komisia KM súhlasí s prenájmom priestorov pre Karloveské tanečné centrum, Mažoretky Cordis v 
KCK a navýšenie doby prenájmu veľkej sály pre o.z. CirKus-Kus tak, ako je uvedené v 
predloženom materiály a odporúča ho MiZ schváliť. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4.  
Vyhodnotenie Karloveských hodov 2016 
I. Konýčková predložila vyhodnotenie Karloveských hodov 2016 a zodpovedala otázky členov 
komisie. 
Komisia KM berie na vedomie vyhodnotenie Karloveských hodov 2016 predložené oddelením 
kultúry a vyjadruje poďakovanie celému kolektívu za prácu odvedenú pri príprave a zabezpečení 
hodov. 



Prítomní: 6        Za: 6       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 5.  
Informácia oddelenia kultúry o pláne činnosti na obdobie december 2016 – január 2017  
I. Konýčková informovala o pláne činnosti oddelenia kultúry v období mesiacov december a január, 
ktoré súvisia predovšetkým s vianočným obdobím. Zároveň informovala, že začali prípravy na 
Karloveský ples 2017, ktorý by sa mal uskutočniť 11.2.2017. 
Komisia KM berie na vedomie informáciu oddelenia kultúry o pláne činnosti na obdobie december 
2016 – január 2017.  
Prítomní: 6        Za: 6       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 6.  
Mesačník KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov, vyhodnotenie č. 9, 10/2016 a 
príprava č. 11/2016 (informácia) 
Vedúci Referátu komunikácie s médiami a vzťahy s verejnosťou a následne aj členovia komisie sa 
vyjadrili k obsahu posledných dvoch čísiel mesačníka. M. Špejl informoval o problémoch 
s kvalitou farby pri tlači mesačníka dodávateľom tlače spoločnosťou NOVART, s.r.o., ktoré sa riešia 
vzájomnou komunikáciou a tiež podaním reklamácie. V prípade, ak budú problémy pretrvávať, 
bude miestny úrad zvažovať prehodnotenie zmluvného vzťahu s dodávateľom tlače. B. Heldes 
informoval o požiadavke poslanca M. Kadnára na uverejnenie spresnenia informácie v novinách a o 
odmietavom stanovisku redakcie k tejto požiadavke. Zároveň požiadal o vyjadrenie komisie k tejto 
veci.  
Komisia KM berie na vedomie vyhodnotenie č. 9, 10/2016 a informáciu o príprave č. 11/2016 
mesačníka KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov. 
Prítomní: 7        Za: 7       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Komisia KM sa stotožňuje so stanoviskom redakcie vo veci nezverejnenia upresnenia, o ktoré  
požiadal poslanec M. Kadnár. 
Prítomní: 6        Za: 6       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 

 
Zapísal: 
Mgr. MVDr. Miroslav Špejl 
tajomník komisie 
 
V Bratislave 23.11.2016 

 
 

   
 Ing. Daniela Záhradníková, v.r. 
           predsedníčka komisie 


