
Zápisnica
z 20. zasadnutia komisie pre kultúru a médiá zo dňa 7. 2. 2018

Miesto: Miestny úrad MČ Bratislava Karlova Ves, zasadačka č. 203
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Čas rokovania: 16.05 – 16.50

Program:

1. Mesačník KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov, vyhodnotenie č. 12/2017-
01/2018, 2/2018 a príprava č. 3/2018 (informácia)

2. Dôvodová  správa  pre  prípravu  zmluvy  o  spolupráci  v  oblasti  kultúry  medzi  Štátnym
konzervatóriom a KCK

3. Vyhodnotenie 20. ročníka Karloveského plesu (informácia)
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.  12/2017-
01/2018, 2/2018 a príprava č. 3/2018 
Informáciu  k bodu  podal  tajomník  komisie,  ktorý  zároveň  ospravedlnil  neúčasť  šéfredaktora
mesačníka  B.  Heldesa  z pracovných  dôvodov.  Podpredsedníčka  komisie  L.  Poláchová  tlmočila
žiadosť komisie pre životné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok, aby bola v mesačníku
vytvorená pravidelná rubrika o životnom prostredí.
Komisia  KM  berie  na  vedomie informáciu  o  vydaní  a  obsahu  č.  12/2017-01/2018,  2/2018  a
informáciu o príprave čísla 3/2018 mesačníka KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov.
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0

K     bodu 2. 
Dôvodová  správa  pre  prípravu  zmluvy  o  spolupráci  v  oblasti  kultúry  medzi  Štátnym
konzervatóriom a KCK
Úvodné slovo k bodu predniesla vedúca oddelenia kultúry A. Majka. 
Komisia KM berie na vedomie dôvodovú správu pre prípravu zmluvy o spolupráci v oblasti kultúry
medzi Štátnym konzervatóriom a KCK a odporúča MiZ zmluvu schváliť.
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0

K     bodu 3.   
Vyhodnotenie 20. ročníka Karloveského plesu 
Úvodné slovo k bodu predniesla  vedúca oddelenia kultúry A.  Majka.  Členovia komisie  ocenili
bohatý program, dramaturgiu i organizačné zabezpečenie plesu.
Komisia KM berie na vedomie vyhodnotenie 20. ročníka Karloveského plesu predložené vedúcou
oddelenia  kultúry  a vyjadruje  poďakovanie  celému  kolektívu  oddelenia  za  kvalitnú  prípravu
a zabezpečenie podujatia.
Prítomní: 6        Za: 6       Proti: 0      Zdržal sa: 0



Zapísal:
Miroslav Špejl
tajomník komisie

V Bratislave 7.2.2018

 Ing. Daniela Záhradníková, v.r.
      predsedníčka komisie


