
Zápisnica 
z 13. zasadnutia komisie pre kultúru a médiá zo dňa 1. 2. 2017 

 
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, Ivo Juřena, 
Karloveské centrum kultúry 
Čas rokovania: 17.10 – 17.55 
 
 
Program: 
 

1. Mesačník KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov, vyhodnotenie č. 11/2016, 
1/2017 a príprava č. 2/2017 (informácia) 

2. Vecné a finančné zhodnotenie činnosti oddelenia kultúry za r. 2016 
3. Žiadosť SLOVENSKÉHO SKAUTINGU o. z., 1. zbor Baden-Powella Bratislava o 

predĺženie nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry  
4. Žiadosť Slovenského skautingu, 70. zbor Bratislava o predĺženie nájmu nebytových 

priestorov v Karloveskom centre kultúry  
5. Žiadosť kapely Jakuba Ursinyho, Klenová 26, 831 01 Bratislava o nájom nebytových 

priestorov v Karloveskom centre kultúry 
6. Informácia oddelenia kultúry o akciách plánovaných v 1. polroku 2017 (Karloveský ples a 

Majáles) 
7. Rôzne  

 
 
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. D. Záhradníková.  
Komisia KM schválila predložený návrh programu zasadnutia s tým, že bod 2. navrhnutého 
programu bude vzhľadom na chorobu I. Konýčkovej z oddelenia kultúry presunutý na nasledujúce 
zasadnutie komisie. 
Prítomní: 6        Za: 6       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 1. 
Mesačník KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov, vyhodnotenie č. 11/2016, 1/2017 
a príprava č. 2/2017 (informácia) 
Vedúci Referátu komunikácie s médiami a vzťahy s verejnosťou a následne aj členovia komisie sa 
vyjadrili k obsahu posledných dvoch čísiel mesačníka. Poslankyňa Poláchová navrhla zintenzívniť 
spoluprácu na príprave novín so školami. Tajomník informoval, že táto možnosť bola školám 
ponúknutá ešte na začiatku vydávania novín, žiaľ nevyužívajú ju. Informovala aj o projekte 
spolupráce BVS a ZŠ Karloveská 61, ktoré pripravujú v spolupráci so Slovnaftom informačnú 
kampaň o odovzdávaní použitého kuchynského oleja na čerpacej stanici na Botanickej ulici. Tento 
projekt pripravujú pri príležitosti Medzinárodného dňa vody 22.3.2017 a podľa nej by bolo dobré 
informovať o tejto akcii aj prostredníctvom novín.  
Komisia KM berie na vedomie vyhodnotenie č. 11/2016, 1/2017 a informáciu o príprave č. 2/2017 
mesačníka KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3.  
Žiadosť SLOVENSKÉHO SKAUTINGU o. z., 1. zbor Baden-Powella Bratislava o predĺženie 
nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry  
Komisia KM berie na vedomie predložený materiál a odporúča ho MiZ schváliť. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
 



K bodu 4.  
Žiadosť Slovenského skautingu, 70. zbor Bratislava o predĺženie nájmu nebytových 
priestorov v Karloveskom centre kultúry  
Komisia KM berie na vedomie predložený materiál a odporúča ho MiZ schváliť. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 5.  
Žiadosť kapely Jakuba Ursinyho, Klenová 26, 831 01 Bratislava o nájom nebytových 
priestorov v Karloveskom centre kultúry 
Komisia KM berie na vedomie predložený materiál a odporúča ho MiZ schváliť. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 6.  
Informácia oddelenia kultúry o akciách plánovaných v 1. polroku 2017 (Karloveský ples a 
Majáles) 
Produkčný Karloveského centra kultúry Ivo Juřena informovala o pláne činnosti oddelenia kultúry v 
1. polroku 2017. Podrobnejšie sa venoval organizačnej a obsahovej príprave Karloveského plesu 
2017, ktorý sa uskutoční 11.2.2017. Predsedníčka komisie podotkla, že v budúcnosti by bolo 
vhodné koordinovať termín plesu s organizátormi ďalších plesov organizovaných v Karlovej Vsi. 
Uviedla, že v tom istom termíne sa koná aj dlhodielský farský ples a tým sa napr. niektorí poslanci 
nebudú môcť zúčastniť Karloveského plesu. 
Komisia KM berie na vedomie informáciu oddelenia kultúry o pláne činnosti na obdobie 1. polroku 
2017 a o príprave Karloveského plesu 2017.  
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 7.  
Rôzne  
Nový produkčný Karloveského centra kultúry Ivo Juřena informoval členov komisie o svojom 
doterajšom pôsobení a zároveň hovoril o svojich predstavách, ktoré by chcel realizovať v súčasnej 
pozícii produkčného Karloveského centra kultúry. 

 
 
Zapísal: 
Miroslav Špejl 
tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 1.2.2017 

 
 

   
 Ing. Daniela Záhradníková, v.r. 
           predsedníčka komisie 


