
Zápisnica 
z 14. zasadnutia komisie pre kultúru a médiá zo dňa 15. 3. 2017 

 
 

Miesto: Miestny úrad MČ Bratislava Karlova Ves, zasadačka č. 250 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Čas rokovania: 17.05 – 17.55 
 
 
Program: 
 

1. Mesačník KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov, vyhodnotenie č. 2, 3/2017 a 
príprava č. 4/2017 (informácia) 

2. Vecné a finančné zhodnotenie činnosti oddelenia kultúry za r. 2016 
3. Informácia oddelenia kultúry o prípravách Karloveského majálesu 
4. Návrh na zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Karlova Ves 
5. 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. 
Mesačník KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov, vyhodnotenie č. 2, 3/2017 a 
príprava č. 4/2017 (informácia) 
Vedúci Referátu komunikácie s médiami a vzťahy s verejnosťou a následne aj členovia komisie sa 
vyjadrili k obsahu posledných dvoch čísiel mesačníka. Poslanec Martinický navrhol, že by bolo 
dobré uverejniť informatívny článok o náplni práce stavebného úradu, aby mali občania lepšiu 
predstavu o tom, čo je v jeho kompetencii. Poslanec Buzáš ho doplnil, že by možno bolo prínosom 
predstaviť postupne prácu jednotlivých oddelení miestneho úradu na stránkach mesačníka. 
Komisia KM berie na vedomie vyhodnotenie č. 2, 3/2017 a príprava č. 4/2017 mesačníka 
KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov. 
Prítomní: 7        Za: 7       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2.  
Vecné a finančné zhodnotenie činnosti oddelenia kultúry za r. 2016 
I. Konýčková z oddelenia kultúry predložila materiál zhodnocujúci činnosť oddelenia kultúry v r. 
2016. Vo svojom príhovore upriamila pozornosť na skutočnosť, že celkový príjem z aktivít 
oddelenia a KCK bol 24.125,90 €, z čoho priamo vybraté vstupné bolo 9.808,- €, za kultúrne 
poukazy MŠ SR 1.112,- € a cez Ticketportal 1.561,80 €. 
Komisia KM berie na vedomie predložený materiál. 
Prítomní: 6        Za: 6       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3.  
Informácia oddelenia kultúry o prípravách Karloveského majálesa 
I. Konýčková z oddelenia kultúry informovala členov komisie o finančnom, organizačnom a 
dramaturgickom zabezpečení prípravy Karloveského majálesa 2017. 
Komisia KM berie na vedomie informáciu oddelenia kultúry o prípravách Karloveského majálesa 
2017. 
Prítomní: 6        Za: 6       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
 



 
K bodu 4.  
Návrh na zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Karlova Ves 
Komisia KM podporuje myšlienku zriadenia Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Karlova 
Ves, odporúča však najprv vypracovať finančnú analýzu nákladov súvisiacich s jeho zriadením. 
Prítomní: 7        Za: 7       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
 

 
Zapísal: 
Miroslav Špejl 
tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 15.3.2017 

 
 

   
 Ing. Daniela Záhradníková, v.r. 
           predsedníčka komisie 
 


