
Zápisnica 
z 15. zasadnutia komisie pre kultúru a médiá zo dňa 26. 4. 2017 

 
 

Miesto: Miestny úrad MČ Bratislava Karlova Ves, zasadačka č. 250 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Čas rokovania: 16.05 – 16.45 
 
 
Program: 
 

1. Mesačník KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov, vyhodnotenie č. 4/2017 a 
príprava č. 5/2017 

2. Informácia oddelenia kultúry o prípravách Karloveského majálesu 
3. Informácia oddelenia kultúry o akciách plánovaných v období mesiacov máj a jún 2017 
4. 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. 4/2017 a 
príprava č. 5/2017 
Vedúci Referátu komunikácie s médiami a vzťahy s verejnosťou B. Heldes informoval o obsahu č. 
5/2017 novín a ukázal členom komisie jeho pracovnú verziu. Číslo bude distribuované 2. a 3. mája. 
Členovia komisie sa vyjadrili k obsahu čísiel 4 a 5/2017 mesačníka. Predsedníčka ocenila nárast 
rozsahu i množstva inzercie, obsahovú pestrosť a kvalitu prinášaných informácií. 
Komisia KM berie na vedomie vyhodnotenie č. 4/2017 a informáciu o príprave č. 5/2017 
mesačníka KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov a oceňuje ich obsahovú pestrosť a 
kvalitu prinášaných informácií. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2.  
Informácia oddelenia kultúry o prípravách Karloveského majálesu 
I. Konýčková z oddelenia kultúry informovala členov komisie o finančnom, organizačnom a 
dramaturgickom zabezpečení Karloveského majálesa 2017. 
Komisia KM berie na vedomie informáciu o finančnom, organizačnom a dramaturgickom 
zabezpečení Karloveského majálesa 2017 . 
Prítomní: 6        Za: 6       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3.  
Informácia oddelenia kultúry o akciách plánovaných v období mesiacov máj a jún 2017 
I. Konýčková z oddelenia kultúry informovala členov komisie o akciách, ktoré oddelenie pripravuje 
v období mesiacov máj a jún. Ide najmä o Festival zvierat, ktorý sa uskutoční 13.5. v Líščom údolí, 
festival Cirkul´art 2. júna na viacerých miestach Karlovej Vsi, MDD 4. júna na ihrisku FKM KV, 
Burza starých vecí 17. júna na školskom nám. a festival Karlsdorf Platz 24. júna na Kráľovej hore. 
Komisia KM berie na vedomie informáciu oddelenia kultúry o o akciách, ktoré pripravuje  v období 
mesiacov máj a jún, zároveň vyjadruje poďakovanie za bohatú dramaturgiu týchto podujatí. 
Prítomní: 7        Za: 7       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 



 
K bodu 4.  
Rôzne  
Podpredsedníčka komisie L. Poláchová požiadala o posun začiatku zasadnutia komisie 7. júna 2017 
na 17.00 h vzhľadom na účasť viacerých členov komisie na zasadnutí Rady školy na Spojenej škole 
Tilgnerova 14 v tom istom čase, s čím členovia komisie súhlasili. 
 
 
Zapísal: 
Miroslav Špejl 
tajomník komisie 
 
V Bratislave 26.4.2017 
 
 

 Ing. Daniela Záhradníková, v.r. 
           predsedníčka komisie 


