
Zápisnica.
č.7

zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a
informačné systémy

2011.

Prítomný podľa prezenčnej listiny.

Program: l.Otvorenie
2. Hlas nového mesta
3. Predstavenie nových členov
4. Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
5. Rôzne

K bodu č.l: Otvorenie: Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie p. Arvayová, ktorá
privítala všetkých prítomných a oboznámila ich s návrhom rokovania.
Hlasovanie: Prítomní: 6

Za : 6
K bodu Č. 2: Hospodárenie a obsah Hlasu Nové Mesto.

predsedníčka Arvayová apeluje na oneskorené reakcie časopisu na kultúrne a športové
akcie. Pri začatí komisie bol prítomný pán starosta, ktorý zdôraznil, aby počas
rokovania komisie sme našli cestu vpred a nesnažili sa zisťovať, čo bolo zlé.
Mgr.Haliaková zdôraznila nedostatky v informovanosti občanov o dianí v mestskej
časti, postráda včasnú propagáciu a aktuálnosť. Navrhla skrátiť články a zlepšiť
distribúciu.
komisia sa uzniesla na vytvorení kontaktnej schránky Hlasu Nové Mesto na vrátnici
MU-BANM a navrhla zakomponovať kontaktne údaje priamo na Podpredsedníčku RR
Ing. Škutková. Ďalej ju prizvala na ďalšiu komisiu
Pán Zápražný požiadal o preloženie stávajúcej koncepcie novín z redakčnej rady.
Navrhol zriadiť kontakt do novín v prípade nedoručenia novín do schránok.
Ing. Tenková navrhla využiť možnosť zhodnotenia jestvujúcich čísel HNM ako obsah
tak aj grafiku slovenskému syndikátu novinárov a to z hľadiska čí daný formát je
postačujúci a splna kvality komunálnych novín. Dané zhodnotenie by malo byť
i z hľadiska ekonomického, no financovanie HNM je neprehľadné a netransparentné,
osobnostne viazané, preto sa na dnešnom stretnutí nemôže prerokovať a nakoniec na
komisii nebol prítomný kompetentný zamestnanec MÚ MČ, ktorý by ho mal
prezentovat'. Pani Škutková nie je zamestnanom MÚ MČ. .
štúdia z SN bude k dispozícií na ďalšom zasadnutí komisie
poslankyňa Jonášova sa stotožnila s vyslovenými pripomienkami
pani Krajačová, riaditeľka SK vyjadrila nespokojnosť so spoluprácou, komunikáciou
a redakciou novín ako aj nepostačujúci priestor pre prezentáciu spoločenských
podujatí MČ
obsahová stránka článkov splňa očakávania no dá sa vytknúť neúmerná plocha na
úkor možností uvedenia ostatných informácii z diania mestskej časti
.pani podpredsedníčke RR bola odovzdaná papierová forma mailu, kde občan vyjadril
názor na obsahovú a grafickú stránku HNM ako ukážka názoru na úroveň HNM.
Poslanec Norovský sa pripojil k vysloveným podmienkam.

Podpredsedníčka RR Ing.Škutková súhlasí s námietkami a bude ďalej konať, čítať
zápisnicu a snažiť sa námietky zakomponovať do praxe.



Boli opätovne prerokované kontakty na členov komisie a určené pravidla
oboznámenia členov komisie a určené pravidla oboznámenia členov s nasledujúcim
konaním
Členovia komisie dostanú pozvánky na zasadnutie komisie aj s programom minimálne
10 dní vopred písomnou formou.

K bodu č.3 : Predstavenie nových členov.
predsedníčka predstavila nového člena Ing.Tomáša Hanulíka.

K bodu č.4 : Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
predsedníčka predložila žiadosť o dotáciu pre amatérskych umelcov Mgr.art.

Pozdeclova Zuzana, Malinová 18, BA 811 04. Komisia sa uzniesla poskytnúť dotáciu 300
eur. Prítomní: 6

Za :6
K bodu Č.S: Najbližšie zasadnutie Komisie kultúry, športu a informačných systémov MZ
MČ BA-NM sa uskutoční v stredu 23.11.2011 o 15.00.

Dagmar ARVA YOVÁ v.r.
Predseda

Komisie pre kultúru, mládež,
šport, voľný čas a

informačné systémy

V Bratislav
zaPísal~


