
 

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. 4 

 
zo spoločného zasadnutia Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné 
systémy a   Komisiou dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Nové Mesto, konanej dňa  16.5. 2011 areál Kuchajda  
 
Prítomní :     podľa prezenčnej listiny 
Program: 

1.  Otvorenie 
2.  Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ 
3.  Príprava areálu Kuchajda na leto 
4.  Rôzne 

 
K bodu 1 
Zasadnutie otvorili a viedli predsedníčky Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas 
a informačné systémy a Komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku 
MZ MČ BA-NM Dagmar Arvayová a Ing. Anna Jánošová, ktoré privítali členov komisií 
a kandidátku na členku- odborníčku komisie  KMŠVŠ a IS Mgr. Haliakovú, vzájomne ich 
predstavili a oboznámili členov komisie s návrhom programu rokovania komisie. 
S navrhovaným programom prítomní poslanci súhlasili. 
Hlasovanie: prítomní :   5 
                    za:              5   
                    proti:          0    
                    zdržalo sa : 0          
K bodu 2 
1/  Postup pri jednotlivých formách oceňovania občanov mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto 
- uviedli Ing. Jánošová  a Dagmar Arvayová. Zdôraznili, že k „Postupu“ schválenému v r. 
1994  a podpísanému starostom Ing. Richardom Frimmelom majú viaceré pripomienky, 
najmä: 
- Čl.1, bod. 4  a čl.2, bod. 1 -Udelenie Ceny mestskej časti  cudziemu štátnemu príslušníkovi –
mali by to byť občania, žijúci, alebo pracujúci na území Nového Mesta, ktorí sa výrazným 
spôsobom pričinili o rozvoj MČ 
- Čl. 1, bod 6 - Zriadenie  Komisie pre udeľovanie čestného občianstva a Ceny MČ BA-NM – 

ďalšia komisia MZ. 
Čl 2, bod2 - Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mestskej časti -posúdenie zásluhovosti 
prináleží  výlučne starostovi 

Čl. 2, bod 5 - Ocenenie Verejné uznanie sa udeľuje sporadicky ...-navrhujú raz ročne 
Komisia po prerokovaní   „Postupu“ navrhuje nerozdrobovať zámer oceniť osobnosti  za 
vynikajúci osobný prínos pre rozvoj mestskej časti a uskutočniť udeľovanie ocenení raz ročne 
na spoločnom slávnostnom podujatí na vysokej kultúrno-spoločenskej úrovni. 
Komisia považuje „Postup“ za pracovný návrh a odporúča po zakomponovaní pripomienok 
pripraviť nový návrh „novelu“ s platným dátumom a podpisom súčasného starostu MČ. 
Hlasovanie: prítomní :  5    
                    za:             5    
                    proti:         0     
                    zdržalo sa :0           
 



K bodu 3 
 1/  Informácia o príprave areálu Kuchajda na letnú   sezónu 2011 

uviedli Ing. Jánošová a Dagmar Arvayová. Ing. Jánošová informovala o požiadavkách 
hygienika na podmienky zaradenia Kuchajdy  medzi prírodné kúpaliská.  
Dagmar Arvayová oboznámila komisie s plánom Kultúrneho leta 2011. S časovým 
harmonogramom, hudobnými programami, sprievodným programom a s jednotlivými 
lokalitami. Zdôraznila, že komisia trvá na zabezpečení suchých toaliet minimálne pre 
každé dva bufety na Kuchajde a dôslednom rešpektovaní zákazu vodenia psov do areálu. 
Pani Helena Štepianska z EKO-VPS informovala o príprave areálu Kuchajda na otvorenie 
letnej sezóny – k.1. júnu / MDD/ montáž  lavičiek,/hľadisko 348 miest na sedenie/, 
lehátok, ďalších odpadkových košov,  prevádzka všetkých WC /4 miesta/ k 18. júnu, 
údržba a nátery detských hracích prvkov, inštaláciu fontány v jazere, zabezpečenie vodnej 
záchrannej služby, ... 

      Komisia po prerokovaní a obhliadke celého areálu, žiada: 
- Vykonať  posudok nosnosti a bezpečnosti pódia pre účinkujúcich a kapely a podľa 

záverov zabezpečiť opravu. 
- Športové ihriská – futbalové ihrisko – vykonať opravu bočných sietí i bránkových sietí 
- „Reštaurácia pri jazere“  - čínska reštaurácia- komisia považuje prádlo vyvešané vedľa 

objektu v areáli Kuchajdy  za výrazné nagatívum areálu a vysokú nevkusnosť  s žiada 
zjednanie nápravy.  

Hlasovanie: prítomní :     5  
                    za:                5 
                    proti:            0 
                    zdržalo sa :          0 

 
K bodu 4 
1..  Športové akcie pre deti, mládež  a verejnosť: 
Mgr. Reháčková predložila propozície športových súťaží, ktoré sú pripravené  pre žiakov 
základných škôl a verejnosť: 

- Okresné kolo v atletike žiakov ZŠ – 19.5. 2011 
- Novomestská liga v malom futbale – prvé kolo 20.5. 2011  
- Tenisový turnaj neregistrovaných –Memoriál Jaroslava Jelšíka 12. ročník 21.5. 2011       
- Kramárska liga v streetballe – prvé kolo – 21.5. 2011 
- World Challenge Day – 25.5. 2011 

Dagmar Arvayová informovala o Novomestskej lige v malom futbale, ktoré  7. mája 2011 
otvoril starosta MČ Mgr. Rudolf Kusý, pod ktorého záštitou sa podujatie koná a o systéme 
všetkých športových podujatí, ktoré novomestská samospráva organizuje. 
Komisia  vzala informáciu na vedomie.  
 
 
2. Stredisko kultúry Vajnorská 
- Margita Krajačová,, riaditeľka Strediska kultúry BA-NM :  
Informovala o podujatiach: 
17.5 – 28.5. 2011 – Detvianska umelecká kolónia prestavuje 
18.5. 2011 o 18,00 hod. „Túlavé topánky“ – Ekvádor“ spoznávanie iných krajín , SK  
21.5. 2011 o 10,00 hod. – „Na všetko je liek“ –SK Vajnorská 
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, S 
Komisia  vzala informáciu na vedomie.  
 



 
3. Knižnica Bratislava-Nové Mesto 
- Mgr. Jana Vozníková poverená riaditeľka Knižnice BA-NM: 
Informovala, že máj je zameraný na podujatia pre školy a o zvlášť náročnej akcii: 
31. mája 2011 od 9,00 do 15,00 hod.  „Maratón v čítaní“ – pokus prekonať vlaňajší rekord 
v počte čítajúcich detí. 
Komisia  vzala informáciu na vedomie.  
 
 
Najbližšie zasadnutie Komisie kultúry a športu MZ MČ B-NM sa uskutoční  
21. júna 2011 /MR!/ 

 
 
    Dagmar ARVAYOVÁ, v.r. 

   predseda  
Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné 

systémy MZ MČ BA-NM 
 
 

 
 
V Bratislave dňa 16.5.  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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


