
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. 6

zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy   Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Nové Mesto, konanej dňa  19.9. 2011 Miestny úrad Bratislava- Nové Mesto, Junácka č.1, miestnosť č. 619
Prítomní :     podľa prezenčnej listiny
Program:
	Otvorenie

Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
	Vyhodnotenie kultúrneho leta 2011
Vyhodnotenie letnej sezóny v areáli Kuchajda 2011
Rôzne


K bodu 1
Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy MZ MČ BA-NM Dagmar Arvayová, ktorá privítala poslancov, nových členov- odborníkov komisie a hostí a oboznámila ich s návrhom programu rokovania komisie. S navrhovaným programom členovia komisie súhlasili.
Hlasovanie: prítomní :    4
                    za:               4	 
                    proti:           0	  
                    zdržalo sa :  0         

K bodu 2        
Správa z komplexnej kontroly rozpočtovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb
S vyhodnotením  komisiu oboznámila  predsedníčka komisie Dagmar Arvayová  a Robert Molnár, poverený riadením EKO-VPS Nové Mesto. 
Komisia sa zaujímala najmä o stav ihrísk, pieskovísk, zelene, kosenie, čistotu VP, psíčkarov, o  prevádzkovanie areálu Kuchajda, informačné tabule /uvádzané stále v SKK/,  ekonomické nakladanie s finančnými prostriedkami  a celkovo úroveň  zodpovedajúcu požiadavkám EÚ.     P.Molnár  informoval o spolupráci s odd. verejného poriadku a  MsP, vyslovil snahu o udržiavanie čistoty areálu Kuchajda a poďakoval za každý podnet a spätnú väzbu. 
     Za najväčší problém označila komisia udržiavanie poriadku z dôvodu  neadekvátneho správania sa neprispôsobivých osôb. Pretože pracovníci EKO-VPS nemajú právomoc ich z areálu vykázať,  členovia komisie  odporučili požiadať vedenie mestskej časti  o konkrétnu spoluprácu s Mestskou políciou hl.m.SR Bratislavy a priestupky proti prevádzkovému poriadku areálu Kuchajda sankcionovať.
Komisia prerokovala predložený materiál  a odporučila ho s uvedenými pripomienkami schváliť.   
Hlasovanie: prítomní :    5 	 
                    za:               5	 
                    proti:           0	  
                    zdržalo sa :  0         



K bodu 3
Vyhodnotenie kultúrneho leta 2011
S vyhodnotením  komisiu oboznámila  predsedníčka komisie Dagmar Arvayová.
Poukázala na dobrú prípravu, rôznorodosť a rozsah podujatí KL 2011, pričom vyzdvihla letnú novinku „Kino na Kuchajde“. Členovia komisie v diskusii odporučili v budúcnosti zvážiť organizovanie komorných koncertov v Dome kultúry Kramáre /návštevnosť/ a odporúčajú zorganizovať miesto nich promenádne koncerty na Račianskom mýte a v ďalších lokalitách mestskej časti.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho MR a MZ schváliť.
Hlasovanie: prítomní :  5   	 
                    za:              5 	 
                    proti:          0 	  
                    zdržalo sa : 0          
K bodu 4
Vyhodnotenie letnej sezóny v areáli Kuchajda 2011
- S informáciou komisiu oboznámila  predsedníčka komisie Dagmar Arvayová. Zdôraznila, že počas akcií Kultúrneho leta 2011 bol areál pracovníkmi EKO-VPS pravidelne kontrolovaný a  udržiavaný v čistote, toalety a okolie zodpovedalo hygienickým požiadavkám na čistotu a kultúru návštevníkov Kuchajdy. Komisia sa zaoberala počtom a potrebou toaliet v areáli. P.Molnár, poverený riadením EKO-VPS Nové Mesto informoval o možnostiach celoročnej prevádzky WC vzhľadom na celoročnú návštevnosť občanov a športovcov.
Komisia po prerokovaní vzala informáciu na vedomie.

K bodu 5
ŠPORT
1/a Projekt „Aby zdravé deti boli zdravé“ – predstavil komisii Mgr. Michal Ondruš, manažér BK Inter Bratislava.  Informoval o snahe rozšíriť  možnosti pohybových aktivít pre najmenšie deti- I. a II. ročníky novomestských a ružinovských základných škôl. Spoluprácu dohodol so ZŠ sMŠ  Sibírska /od 20.9./, ZŠ s MŠ Za kasárňou /od 26.9./ a so ZŠ Kalinčiakova.
Predsedníčka komisie mu odporučila nadviazať spoluprácu so Školak klubom  na Riazanskej ul. a navrhla prizvať Mgr. Ondruša na najbližšie zasadnutie komisie s informáciou o situácii.
Komisia vzala informáciu na vedomie.

1/b Ihrisko Pionierska pri areáli ZŠsMŠ Sibírska  žiadosť pani Brigity Zwirnovej o    
vylúčenie  športovcov- lyžiarov z ihriska.
Komisia sa po prerokovaní 14.6. 2011 rozhodla situáciu preveriť a oboznámiť sa s reálnym stavom. Predsedníčka komisie informovala, že situáciou sa zaoberal aj starosta MČ BA-NM Mgr. Rudolf Kusý, ktorý vzhľadom k tomu, že ihrisko na Pionierskej  nie je vybudované na hry pre malé deti -  v areáli nie je pieskovisko ale doskočisko, teda piesok nie je určený na hry pre deti  a všetky spevnené asfaltové plochy sú športovou plochou, nenachádzajú sa tu žiadne spevnené plochy určené na voľný pohyb a hranie detí,  vyjadril súhlas  s využívaním ihriska na pohybovú prípravu detí- členov Lyžiarskeho oddielu Karpaty Bratislava s podmienkou dodržiavania  Prevádzkového poriadku ihriska MČ BNM.  Pozitívne hodnotil aj fakt, že členovia oddielu každoročne na vlastné náklady opravujú povrchovú vrstvu asfaltového okruhu.  Komisia súhlasí, aby v zmysle uvedeného predsedníčka komisie písomne odpovedala  p. Brigite Zwirnovej na jej žiadosť. 
Hlasovanie: prítomní :    5
                    za:               5	 
                    proti:            0	  
                    zdržalo sa :   0      
1/c Športové akcie pre deti, mládež  a verejnosť:
Informovala Dagmar Arvayová a Valéria Reháčková. „Športové leto Bratislavčanov“ s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja. Na záver 27.8. 2011 sa uskutočnili  3 športové podujatia – na Partizánskej lúke /2-súťaže a streetball/a  v Školak klube,z.p. na Hostinského sídlisku –súťaže a hry pre deti s rodičmi, mládež a dospelých.
Komisia vzala informáciu na vedomie.

2. KULTÚRA
2/a Mesačník Hlas Nového Mesta
Komisia sa zaoberala vzhľadom, gramážou, obsahom a finančnými nákladmi na vydávanie mesačníka Hlas Nového Mesta. Požiadala na najbližšie /októbrové/ zasadnutie komisie prizvať zástupcov Redakčnej rady HNM /predseda, podpredseda, šéfredaktor/ a požiadala o ekonomickú bilanciu a porovnanie predchádzajúceho a súčasného vydávania novín. 
Hlasovanie: prítomní :    5
                    za:               5	 
                    proti:            0	  
                    zdržalo sa :  0      

2/b Stredisko kultúry Vajnorská
- Margita Krajačová,, riaditeľka Strediska kultúry BA-NM informovala o podujatiach a pozvala členov komisie:
  24.9.  o   8,00-12,00 hod. Výmenné stret. zberateľov /elektro,domáce,foto ryb/- SK
  28 .9. o 10,00 hod.  Uvítanie novorodených detí - SK
  28 .9. o 15,00 hod.   Kultúrne podujatie pri príležitosti životných jubileí - SK
  20.9.-1.10.              Výstava obrazov Heleny Kováčovej - SK 
Kurzy jazykové, pohybové, výtvarné.
Komisia vzala informáciu na vedomie.

2/c Knižnica Bratislava- Nové Mesto
- Mgr. Jana Vozníková poverená riaditeľka Knižnice BA-NM:
Informovala o hromadení sťažností týkajúcich sa dodržiavania knižnično-výpožičného poriadku / problém vracania kníh niektorých čitateľov/.
     Informovala o podujatiach pre žiakov a učiteľov novomestských škôl  a pozvala členov komisie  na vernisáž  súčasného českého básnika a výtvarníka Miroslava Koupila „Kaligramy“ - 28.9. 2011 o 16,00 hod. v knižnici na Pionierskej 12.
Komisia vzala informáciu na vedomie.


Najbližšie zasadnutie Komisie kultúry a športu MZ MČ B-NM sa uskutoční 
18. októbra 2011 o 14,30 hod.

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


V Bratislave dňa 19.9.  2011
Zapísala: Mgr. Valéria Reháčková



