
Zápisnica 
z 19. zasadnutia komisie pre kultúru a médiá zo dňa 29. 11. 2017 

 
 

Miesto: Miestny úrad MČ Bratislava Karlova Ves, zasadačka č. 239 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Čas rokovania: 16.05 – 17.05 
 
Program: 
 

1. Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva miestnej rady, miestneho 
zastupiteľstva v roku 2018 

2. Mesačník KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov, vyhodnotenie č. 11/2017 a 
príprava č. 12/2017-01/2018 

3. Činnosť a programy oddelenia kultúry v mesiacoch december a január 
4. Príprava 20. ročníka Karloveského plesu 
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. 
Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva miestnej rady, miestneho 
zastupiteľstva v roku 2018 
V diskusii navrhla podpredsedníčka komisie L. Poláchová posunúť septembrový termín konania 
zasadnutí komisií o týždeň neskôr, aby bolo možné v dostatočnom predstihu pripraviť materiály na 
rokovanie komisií. 
Komisia KM 

a) berie na vedomie predložený materiál a 
b) odporúča posunúť septembrový termín konania zasadnutí komisií o týždeň neskôr. 

Prítomní: 5        Za: 4       Proti: 0      Zdržal sa: 1 
 
K bodu 2.  
Mesačník KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov, vyhodnotenie č. 11/2017 a 
príprava č. 12/2017-01/2018 
Šéfredaktor mesačníka B. Heldes informoval o vydaní a obsahu č. 11/2017 a o obsahu dvojčísla 
12/2017-01/2018 mesačníka KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov. Predsedníčka 
komisie sa v diskusii pochvalne vyjadrila k obsahovej aj vizuálnej stránke zimného dvojčísla. 
Vyzdvihla obsahovú pestrosť ako aj množstvo a veľkosť fotografií, čo robí noviny atraktívnejšími. 
Odporučila pri príprave ďalších čísiel ísť touto cestou. 
Komisia KM berie na vedomie informáciu šéfredaktora o vydaní a obsahu č. 11/2017 a informáciu 
o obsahu dvojčísla 12/2017-01/2018 mesačníka KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3.  
Činnosť a programy oddelenia kultúry v mesiacoch december a január 
Iveta Konýčková z oddelenia kultúry informovala o činnosti a pripravených programoch oddelenia 
kultúry v mesiacoch december a január. 
Komisia KM berie na vedomie informáciu o činnosti a pripravených programoch oddelenia kultúry 
v mesiacoch december a január. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 



 
K bodu 4.  
Príprava 20. ročníka Karloveského plesu 
Iveta Konýčková z oddelenia kultúry informovala o stave príprav 20. ročníka Karloveského plesu. 
Komisia KM berie na vedomie informáciu o stave príprav 20. ročníka Karloveského plesu. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
 
Zapísal: 
Miroslav Špejl 
tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 29.11.2017 
 
 
 

 Ing. Daniela Záhradníková, v.r. 
      predsedníčka komisie 


