
M e s t s k á    č a s ť   B r a t i s l a v a  - N o v é      M e s t o

Zápisnica  č. 3

zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Nové Mesto, konanej dňa  13.4. 2011 Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, miestnosť č. 224.

Prítomní :     podľa prezenčnej listiny
Program:
	 Otvorenie

Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
	Príprava  Kultúrneho leta 2011
	Príprava areálu Kuchajda na leto
	Rôzne

K bodu 1
Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy MZ MČ BA-NM Dagmar Arvayov￡Dagmar Arvayová, ktorá privítala novú členku komisie poslankyňu Ing. Annu Jánošovú a oboznámila členov komisie s návrhom programu rokovania komisie. S navrhovaným programom prítomní poslanci súhlasili.
Hlasovanie: prítomní :    2
                    za:               2	 
                    proti:           0	  
                    zdržalo sa :  0         
K bodu 2
1/ Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Nové Mesto na rok 2011
- uviedla predsedníčka komisie Dagmar Arvayová. 
Komisia po prerokovaní vzniesla pripomienku k termínu miestneho zastupiteľstva dňa 12. júla 2011, ktorý považuje za nevhodný z dôvodu letných prázdnin a dovolenkového obdobia.
Hlasovanie: prítomní :   2	 
                    za:              2 s pripomienkou	 
                    proti:          0 	  
                    zdržalo sa : 0          

2/ Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava- Nové Mesto za rok 2010
- uviedla predsedníčka komisie Dagmar Arvayová.  Komisia po prerokovaní odporučila  návrh MR a MZ schváliť.
Hlasovanie: prítomní :    2
                    za:               2	 
                    proti:           0	  
                    zdržalo sa :  0         

K bodu 3
 Príprava Kultúrneho leta 2011 
 „Návrh programu Novomestského kultúrneho leta 2011“ uviedla  Elena Hlivová, ref. kultúry a školstva. Zdôraznila, že hlavným cieľom je dostať kultúru bližšie k občanom a väčšie možnosti výberu podujatia, v tomto roku novou formou tzv. “Kultúrneho festivalu“, ktorý sa začne 18. júna a skončí 27. augusta 2011. Novinkou bude zavedenie celej škály miest a žánrov-promenádne a komorné koncerty  na Kuchajde, Račianskom mýte, v DK Kramáre, SK Vajnorská, v oddychovej zóne na Železnej studničke,  tanečné stretnutia v SK Vajnorská a športovo-branné súťaže a country scéna „Bratislavčania za športom“ a HS Korzo a Belasí na Železnej studničke.
     V.Reháčková upozornila, že finančné prostriedky z grantu na šport v rámci KL neboli schválené a v rozpočte z kapitoly šport v r.2011 nie sú naplánované. Z tohto dôvodu bolo 27.8. plánované športovo-kultúrne podujatie v Školak klube „Rozlúčka s prázdninami“.
  
   Dagmar Arvayov￡Dagmar Arvayová informovala o propagácii KL 2011 formou letákov, transparentov /zabezpečí SK BA-NM/ a externým zadaním na bilboardy na Kuchajde. 
     
Informovala tiež o zámere prezentovať novomestské základné školy uskutočnením výstavy   detských výtvarných prác žiakov ZŠ. Téma „Viem, kde bývam“, formát A3, technika: vlastná voľba. Výzva platí pre Školský úrad a riaditeľov ZŠsMŠ, ZŠ MČ BANM s termínom uzávierky  odovzdania prác 30. mája 2011.

Predsedníčka komisie D.Arvayová vyslovila poďakovanie p. Hlivovej za spracovanie materiálu.
Komisia po prerokovaní odporučila  návrh MR a MZ schváliť.
Hlasovanie: prítomní :    2
                    za:               2	 
                    proti:           0	  
                    zdržalo sa :  0         

K bodu 4   
 Príprava areálu Kuchajda na leto - V súvislosti s prípravou KL komisia vzniesla požiadavky na EKO podnik verejnoprospešných služieb na technické zabezpečenie areálu - elektrina, šatne s vybavením, realizácia osadenia 2 stanov, zabezpečenia dreva a inštaláciu vatry, čistotu areálu, obhliadku technického stavu stolov na stolný tenis, všetky siete /basketbalové koše a futbalové bránky/ a zváženie dania podnetu stánkárom v areáli zabezpečiť chemické toalety počas celého Kultúrneho leta.
Komisia vzniesla požiadavku aj k nevyhnutnosti opravy nefunkčných lavičiek na Račianskom mýte. 
     Príprava areálu Kuchajda na leto bude predmetom spoločného májového zasadnutia Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy Komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku.
Komisia  s návrhom súhlasila. 

K bodu 5
1.Návrh na zriadenie Novomestského športového klubu v MČ BA-NM
- uviedla predsedníčka komisie Dagmar Arvayová. 
Návrhom prevádzkovateľa Mgr. Blaha na rozšírenie prevádzky  Školak klubu,z.p. na Riazanskej v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 hod. a  návrhom na zriadenie Novomestského športového klubu sa komisia zaoberala na marcovom zasadnutí, kde odporučila vyjadriť stanovisko komisie po osobnej návšteve predsedkyne a podpredsedu komisie v tomto zariadení. Stanovisko komisie: súhlasné. 
Predsedníčka informovala o interpelácii poslanca Petra Ágostona a jeho osobnej návšteve v Školak klube. D.Arvayová v tejto súvislosti informovala o 35 deťoch, žiakoch novomestských základných škôl zo sociálne slabšieho rodinného prostredia a o 4 deťoch z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, odboru sociálnych vecí a rodiny BAIII., ktorým by sa týmto spôsobom umožnilo pravidelné športovanie pod odborným metodickým vedením a kontakt s inými športovými klubmi. 
Komisia po prerokovaní návrhu odporúča predložiť  ho na rokovanie miestnej rady
Hlasovanie: prítomní :    2
                    za:               2	 
                    proti:           0	  
                    zdržalo sa :  0         

Poznámka: Spoločné stretnutie predsedníčky komisie Dagmar Arvayovej s vedúcim Školak klubu,z.p. Mgr. Petrom Blahom  a s riaditeľkou ZŠsMŠ Riazanská  Ing. Emíliou Pošvancovou vo veci Novomestského športového klubu sa uskutoční po Veľkonočných sviatkoch.
 
2.  Športové akcie pre deti, mládež  a verejnosť:
Mgr. Reháčková predložila propozície športových súťaží, ktoré sa konali a budú konať  pre žiakov základných škôl a verejnosť:
	Obvodné kolo v hádzanej žiakov 7. apríla /účasť 70 žiakov/. 

Veľkonočný v stolnom tenise v Školak klube,z.p. 22. apríla 2011
Obvodné kolo vo vybíjanej dievčat  28. apríla 2011
	Prvomájový turnaj v nohejbale v Školak klube,z.p. 30. apríla 2011
	Novomestská liga v malom futbale 7.5. 2011 
	Rybárske preteky  pre deti 7.5. 2011
	Tenisový turnaj neregistrovaných –Memoriál Jaroslava Jelšíka 12. ročník 21.5. 2011      

     V tejto súvislosti informovala o vyčlenení malého priestoru venovaného športu v mesačníku Hlas Nového Mesta. 
    Predsedníčka komisie Name.CRecogName____&_Ă_耬矧췯覫䀀____欸"____ޠ ______歔"____________歰"殀"__________________˜___㉀ ��________________Dagmar Arvayová skonštatovala, že v Hlase Nového Mesta je málo miesta pre šport, kultúru, školstvo a dokonca i na podujatie, ktoré sa konalo pod záštitou starostu MČ BA-NM /DK Kramáre/.
-  V súvislosti s tenisovým turnajom neregistrovaných  v areáli ZŠ Kalinčiakova  /resp. Školak klub/ komisia  žiada v budúcnosti  možnosť riadneho využívania tenisového kurtu na Kuchajde samosprávou pre aktivity mestskej časti. 
-    Z dôvodu chýbajúceho sociálneho zázemia pri športovom ihrisku Ladzianskeho na Kramároch navrhla presunúť Kramársku ligu v minifutbale do zariadenia Školak klub,z.p. –„Novomestská liga v malom futbale“

Komisia  po prerokovaní  s návrhmi súhlasí s pripomienkami:
	riadneho využívania tenisového kurtu na Kuchajde novomestskou samosprávou, 
	väčšej prezentácie, kultúry, športu a novomestských škôl, ktorých je MČ zriaďovateľom  v HNM  
	v Hlase Nového Mesta uvedenie aj  kontaktnej poštovej adresy redakcie .

      -    s presunutím Kramárskej ligy  do zariadenia Školak klub,z.p./Novomestská liga/
Hlasovanie: prítomní :    2
                    za:               2	 
                    proti:           0	  
                    zdržalo sa :  0         

3. Stav zelene v areáloch škôl
Predsedníčka komisie Dagmar Arvayov￡Dagmar Arvayová s cieľom zmapovania stavu zelene vo všetkých areáloch novomestských základných škôl /školské dvory/ požiadala Ing. Jánošovú o vzájomnú spoluprácu s Komisiou dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku a  Komisiou  pre školstvo a vzdelávanie. Komisia s návrhom súhlasila.
Hlasovanie: prítomní :    2
                    za:               2	 
                    proti:           0	  
                    zdržalo sa :  0         

4. Stredisko kultúry Vajnorská
- Margita Krajačová,, riaditeľka Strediska kultúry BA-NM : 
Informovala o podujatiach:
16.4. 2011  10,00-14,00 hod. „Na všetko je liek“, seminár s Erikou Vincourekovou , SK
16.4. 2011    8,00-15,30 hod.  „Burza minerálov, fosílií a drahých kameňov“  SK
20.4. 2011 o 18,00 hod. „Záhady starovekých civilizácií-Mexiko a Peru  SK
27.4. 2011 o 10,30 hod. „Miss a Boy“-súťaž žiakov a žiačok ZŠ SK /čl.komisie do poroty/ SK
3.-15.5.2011 Výtvarné spektrum– výstava –krajské kolo /3.5.o 17,00 vernisáž/ SK
25.5. 2011 o 19,00 hod. „50 rokov bigbítu“ –Juraj Šebo  SK
26.5. 2011 o 19,00 hod. František Nedvěd a tie break – koncert, SK
     Uviedla, že v záujme splnenia podmienky znižovania výdavkov a zvýšenia príjmu SK BA-NM zvýšia od septembra 2011 kurzovné a vstupné. Východisko z danej situácie vidí  v zmene koncepcie a zamerania Strediska kultúry BA-Nové Mesto. 



Najbližšie zasadnutie Komisie kultúry a športu MZ MČ B-NM sa uskutoční 
16. mája 2011 /pondelok/ na Kuchajde spoločne s Komisiou dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku.


    Dagmar ARVAYOVÁ, v.r.
   predseda 
Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy MZ MČ BA-NM




V Bratislave dňa 13.4.  2011
Zapísala: Mgr. Valéria Reháčková


























Športové podujatia v základných školách v školskom roku 2011/2012
     Zriaďovateľ novomestských základných škôl, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v spolupráci s vyhlasovateľom školských športových súťaží Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, Centrom voľného času Bratislava 3, učiteľmi telesnej a športovej výchovy základných škôl, a športovými zväzmi plánuje aj v šk.roku 2011/2012 pre žiakov novomestských škôl zorganizovať športové podujatia, ktoré sú zaradené do Kalendára rekreačných, športových a telovýchovných podujatí v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. V školskom roku 2011/2012 bude z celkového počtu 43 podujatí pre verejnosť pripravených pre školákov 21 športových súťaží s cieľom rozvoja ich fyzickej kondície, pohybových schopností, obratnosti, vytrvalosti, rýchlosti ale aj pevnej vôle a spolupatričnosti a záujmu osobne prispieť k úspechu svojej školy. Školské športové súťaže žiakov sú organizované v súlade so štátnym a školským vzdelávacím programom, vzdelávacou oblasťou zdravie a pohyb s cieľom podporiť v deťoch pozitívny vzťah k aktívnemu pohybu, aby sa stal prirodzenou súčasťou ich života.  Aby sa umožnila účasť každého žiaka, ktorý má záujem o pohybové aktivity na akejkoľvek súťaži s ohľadom na jeho fyzické  predpoklady a prejavený záujem. Snahou samosprávy je získať k pravidelnému pohybu nielen športovo nadané deti, ale všetky. Mali by nadobudnúť pocit potreby vykonávať pohybové aktivity v súlade so svojimi predpokladmi pravidelne a mali by si vedieť postupne vytvoriť vlastný individuálny pohybový režim. Športový školský rok sa bude už tradične otvárať Cezpoľným behom v areáli Kuchajda,  ktorého sa 30.septembra 2010 zúčastnilo až 120 žiakov základných škôl. 





















