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MIESTNY ÚRAD MESTKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy

sp. zn.: 12723/3629/2019/PR/BIHJ V Bratislave dňa, 19. marca 2019

Z Á P I S N I C A

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

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1 Otvorenie

2 Verejné vypočutie Mgr. Márie Priečinskej, poverenej riadením príspevkovej organizácie mestskej časti –
Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto (prezentácia ďalšieho rozvoja, projekty, vízie)

3  Predstavenie Mgr. Jany Sedláčkovej, riaditeľky rozpočtovej organizácie Knižnice Bratislava – Nové Mesto
(informácie o pripravovaných projektoch, prezentácia ďalšieho rozvoja)

4 Rôzne

Rokovanie komisie otvoril podpredseda komisie Roman Štamberský o 15:20 hod.. Počet prítomných členov
komisie šiesti (6), predseda komisie v úvode ospravedlnený.

Podpredseda komisie vyzval prítomných členov komisie k hlasovaniu o programe rokovania komisia.

Hlasovali prítomní členovia komisie v počte 6.
Hlasovanie: ZA: 6

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Program rokovania komisie bol schválený bez zmien.

2.1. Vystúpila Mgr. Mária Priečinská
Mgr. Priečinská rozsiahlo predstavila svoje pôsobenie ako aj činnosť strediska počas jej vedenia. Nasledovala
diskusia v rámci, ktorej prítomní poslanci žiadali odpovede na otázky:
a) V súvislosti s tvrdením, že stredisku sú škrtané finančné položky poslankyňa Švecová žiada spresniť

aké položky boli stredisku škrtané a vzhľadom k tvrdeniu, že stredisko vracia finančné prostriedky do
rozpočtu MČ, žiada aj o poskytnutie informácie koľko finančných prostriedkov bolo zo strany
strediska vrátených späť MČ a v akých rokoch (počas pôsobenia Mgr. Priečinskej v pozícií poverenej
riadením strediska).

b) Poslankyňa Šebejová žiada predložiť organizačnú štruktúru strediska a zároveň žiada o predloženie
rozpočtu (kompletného vrátane príjmovej a výdavkovej časti). Tiež žiada Mgr. Priečinskú
o predloženie vízie rozvoja (ďalšieho fungovania) strediska.

c) Poslankyňa Timková upozornila, že lokalita Kramáre je dlhodobo „podvyživenou“ lokalitou vo vzťahu
k organizovaniu kultúrno-spoločenským akciám. Obyvatelia pociťujú nedostatok aktivít v tejto oblasti,
pritom na ul. Stromová je takisto stredisko kultúry, ktoré sa však využíva minimálne – „je prázdne“.

d) Poslankyňa Mašátová-Haliaková podporila poslankyňu Timkovú a poukázala na skutočnosť, že jediná
kultúrna akcia, ktorá je organizovaná v stredisku na ul. Stromová, súvisy s pánom Jurajom Sarvašom.
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e) Predseda komisie navrhol, aby bol pripravený materiál, ktorý bude obsahovať aktivity na podporu
tamojšej komunity.

f) Poslanec Petrovič poukázal na prenajímanie priestorov združeniam podporujúcim rôzne konšpiračné
teórie (Zem a vek).

g) Na toto reagoval poslanec Filipovič poznámkou, že poslanci musia byť v prvom rade apolitický.
h) Poslanec Korček v tejto súvislosti požiadal Mgr. Priečinskú, aby do NZ bola zakomponovaná možnosť

okamžitého odstúpenia od zmluvy v prípade, ak nájomca by svojou činnosťou propagoval
neznášanlivosť, rasové, náboženské predsudky a pod....

i) Poslanec Volf požiadal o prehľad platov a porovnať ich s obdobnými zariadeniami (strediská kultúry
v iných MČ, divadlách a pod.).

j) Poslanec Gašpierik navrhol, aby sa stredisko v prvom rade pokúsilo nájsť rezervy finančných zdrojov
v rámci vlastných nákladov (vo vlastnej činnosti).

2.2. Vystúpila Mgr. Sedláčková
Nakoľko vystúpenie Mgr. Priečinskej a následná diskusia boli časovo rozsiahle a časť prítomných poslancov
mala ďalšie povinnosti súvisiace s výkonom poslaneckého mandátu (vypočutie a voľba odborníkov do
komisií), bolo zo strany predsedu komisie navrhnuté pokračovať v prezentácie knižnice na najbližšom
pracovnom rokovaní komisie.

UZNESENIE
Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy navrhuje, aby predstavenie Mgr. Jany
Sedláčkovej, riaditeľky rozpočtovej organizácie Knižnice Bratislava – Nové Mesto   (informácie
o pripravovaných projektoch, prezentácia ďalšieho rozvoja) pokračovalo dňa 09.04.2019 v priestoroch
knižnice na ul. Pionierska. Čas bude dohodnutý medzi pani riaditeľkou a zapisovateľkou komisie.

Komisia hlasovala

Prítomní: 5 členovia
Hlasovanie: ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

- uznesenie bolo schválené

Predseda komisie poďakoval prítomným členom komisie ako aj prítomným poslancom miestneho zastupiteľstva za
aktívnu účasť na stretnutí. Poďakoval aj Mgr. Priečinskej za prezentovanie činnosti strediska a pripravené malé
občerstvenie.

Program najbližšieho zasadnutia komisie bude členom komisie ako aj všetkým poslancom miestneho zastupiteľstva
oznámený formou zaslaných mailov, pričom najbližšie zasadnutie komisie bude dňa 09.04.2019 v priestoroch
Knižnice na ul. Pionierska 12 v Bratislave.

Mgr. Peter Weiss, v.r.
predseda  komisie

Roman Štamberský, v.r.
podpredseda komisie

Mgr. Jana Biharyová, v.r.
zapisovateľka


