
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 
Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodne vzťahy 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Nové Mesto 

 
V Bratislave 23.02. 2017 

 
ZÁ P I S N I C A  č .  1 /2 017  

 
                z pracovného rokovania Komisie  pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy ktoré 

sa konalo  dňa 22. februára  2017  o 14, 00 hod.  v budove MÚ Junácka 1, Bratislava, č. dv. 224/2 posch.   
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

 1.Otvorenie 

        2. Vyhodnotenie činností Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodne vzťahy za  
             rok 2016   

            3. Prerokovanie návrhu kultúrnych a športových podujatí na rok 2017 
            4. Schválenie plánu činnosti komisie  na rok 2017 

                  5. Rôzne  

___________________________________________________________________________________ 
K bodu I.  
Rokovanie komisie otvorila predsedníčka komisie Ing. Zuzana Ratajová. Prítomní členovia komisie  
schválili   program rokovania  komisie  :   za/ 5 
 
K bodu II. 
Činnosť komisie za rok 2016   bola vyhodnotená ako uspokojivá. Je  dôležité, aby aj členovia komisie 
prispeli k rozvoju  činnosti  v oblasti športu a kultúry    na území MČ Bratislava – Nové Mesto novými 
nápadmi a teda aj ich realizáciou. 
 
K bodu III. 
Ing. Hanulík informoval členov komisie o pláne kultúrnych a športových podujatiach organizovaných 
Mestskou častou Bratislava – Nové Mesto pre rok 2017. Komisia berie uvedený materiál na vedomie.    
Materiál bol schválený : za /5 
 
K bodu  IV.  
Schválenie programu plánu činnosti komisie na rok 2017. Uvedené body programu v jednotlivých 
mesiacoch je potrebné zaktualizovať  vzhľadom na  ich časový posun, do činnosti  komisie v mesiaci 
máj 2017  zapracovať aj návrh novej web. stránky MU Nového Mesta ( navrhol Ing. M. Líška ), 
schválenie plánu činnosti, plánované investičné zámery a vyhodnotenie činností Strediska kultúry, 
Školák klubu, Strediska kultúry zapracovať, aby  program nebol nahustený  a rozdeliť program  tak, 
aby bol daný široký priestor pre jednotlivé strediska, kluby a knižnice. Po týchto úpravách plánu práce 
komisie na rok 2017 sa navrhuje tento plán činnosti komisie pre rok 2017 schváliť:  za / 5   
  
K bodu V. Rôzne 
Vzhľadom na zlú dochádzku niektorých členov komisie  na jej rokovania bolo komisiou dohodnuté, že 
komisia sa bude schádzať 1 x mesačne  podľa časového harmonogramu Komisií MZ MČ Bratislava 
Nové mesto na rok 2017 a to každý utorok o 14, 00 hod.  Ing. Marek Líška informoval komisiu, že sa 
chce vzdať členstva v tejto komisií vzhľadom na svoju zaneprázdnenosť a to z dôvodu  pracovných 
povinností ako aj  svojho členstva vo  finančnej a dotačnej komisií. 
 
Zasadnutie ukončila predsedníčka komisie Ing. Zuzana Rattajová a poďakovala prítomným za účasť. 
 

 
                                  
 
 

Ing. Zuzana Rattajová v. r. 

predsedníčka komisie  

Dr. Viera Rákociová v. r. 

zapisovateľka komisie  


