Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka dňa 05. 10. 2015
Miesto konania: MÚ zasadačka 8. poschodie
Čas zasadnutia komisie: 17:00 h do 18:20 h
Prítomní: Lýdia Ovečková, Oľga Adamčiaková, Miroslava Makovníková Mosná, Daniela
Palúchová, , Maroš Buberník
Ospravedlnení: Milan Vetrák, Alexandra Petrisková, tajomníčka komisie Daniela Emeljanovová
Neprítomní: Martin Jóna, Jarmila Gonzalez Lemus
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Vyhodnotenie 18. ročníka multižánrového festivalu Dni Petržalky 2015 a odporúčania na rok 2016
3. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005 – FS Poleno

K bodu 1: Otvorenie, schválenie programu:
Na úvod rokovania predsedníčka komisie kultúry a mládeže L. Ovečková privítala členov komisie
a oboznámila ich s programom, ktorý členovia komisie takto odsúhlasili.
Hlasovanie: Prítomných: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 2 Vyhodnotenie 18. ročníka multižánrového festivalu Dni Petržalky 2015 a
odporúčania na rok 2016
Na základe skúseností z posledného roka 2015 komisia KaM navrhuje pre zvýšenie atraktívnosti
Galaprogramu Dni Petržalky 2016 pre širokú verejnosť nasledovné kroky:
- Oživiť detskú scénu – celkovo oživiť a zatraktívniť detskú scénu doplnením programu:
o o vystúpenie detí z MŠ (víťazi z recitačnej súťaže detí z MŠ)
o angažovať petržalske ZUŠ – Gaudia, Topoľčianska, Daliborovo
o vystúpenie petržalskych Detských folklórnych súborov – Lúčka, Hájenka a Jarabinka
- Hlavný program detskej scény (o 16,00 hod.) – doplniť o vystúpenie:
o Fíha Tralala, alebo Spievanka a Zahrajko (Mária Podhradská a Richard Čanaky) alebo
Divadlo Makile, alebo Veľký herci - malým deťom
- Hlavnú scénu pre dospelých (hlavný večerný program) – zabezpečiť „atraktívnosť
a širší záber publika“
o Michal David, Helena Vondráčková, Helenine oči, Olympic, Čechomor, Adam
Ďurica, Dalibor Janda, Fragile, Nohavica
o predkapela napr. Janais, či iné petržalske kapely.
- Doplniť vedľajšie podujatia o bezplatnú ponuku služieb – líčenie (osloviť Avon,
Oriflame, Mary Key, atď.), kadernícke služby (osloviť petržalske kaderníctva s možnosťou sa
prezentovať, napr. Belani či iné), v rámci detskej scény – maľovanie na tvár
- Dať možnosť za poplatok – sponzorské sa prezentovať firmám poskytujúcim záujmové
krúžky a kurzy pre deti – v rámci detskej scény.
- Detskú scénu doplniť o atrakcie pre deti – nafukovacie hrady, vodný futbal, trampolína pre
deti, poníky na vozenie detí, organizácia súťaže pre deti (rôzne detské športové disciplíny –
skákanie vo vreci, hod na cieľ, ....). Komisia tiež navrhuje osloviť Červený kríž a v rámci
detskej scény realizovať s jeho spoluprácou „kurz prvej pomoci“ hravou formou pre deti.
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Doplniť Galaprogram aj o „zdravotnícku tématiku“ – možnosť pre Petržalčanov dať si
odmerať tlak, cukor – osloviť Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, ktorá disponuje stánkom
poskytujúcim tieto služby na verejné akcie – možnosť sa prezentovať na verejnosti ..., osloviť
na spoluprácu Ligu proti rakovine, Europacolon
Vzhľadom na každoročne sa opakujúce horúčavy počas galaprogramu Komisia KaM navrhuje
doplniť materiálovo technické vybavenie o osvieženie vo forme vodnej hmly, tienidlá pre
účinkujúcich ako aj pre divákov - zvlášť na detskej scéne, zabezpečiť cisterny s pitnou vodou z BVS.
-

Komisia KaM navrhuje, aby nové logo na Multižánrový projekt Petržalske dni bolo zadané ako
súťaž pre verejnosť (podobne ako to bolo v minulosti v prípade nového loga pre Dopravný podnik
Bratislava) nie ako zákazku pre firmu.
Komisia KaM navrhuje za účelom zníženia finančných prostriedkov, ktoré Mestská časť
vynakladá na realizáciu Galaprogramu Petržalskych dní osloviť sponzorov – petržalske firmy –
UPC, Cresco, TECHNOGYM E.E., s.r.o. (vyroba športovych potrieb) a PRVA BRATISLAVSKA
PEKARENSKA a.s., OMV Slovensko, s.r.o., UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o., SHELL Slovakia,
s.r.o., Faurecia Slovakia s.r.o., ESET, spol. s r.o., O2 Slovakia, s.r.o., Zentiva, a.s., AT&T Global
Network Services, Slovakia, s.r.o., Všeobecna zdravotna poisťovňa, a.s., FORTUNA SK, a.s.,
SLOV-MATIC , spol. s r.o., AB Facility s. r. o., DOVERA zdravotna poisťovňa, a.s., ESET, spol. s
r.o., AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., First Data Slovakia, s.r.o., Lenovo (Slovakia) s.r.o.,
MESAROLI TRANSPORTS a.s., Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., CCC Slovakia, s. r. o.
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s., PRESTO, s. r. o., Retail Value Stores, a.s.
Komisia KaM žiada dostávať priebežné informácie o podniknutých krokoch pri zabezpečení
Galaprogramu – výber agentúry, návrh programu zaslaný agentúrou, návrh materiálovotechnického zabezpečenia, oslovenie sponzorov - atď.
Členovia Komisie KaM žiadajú o sprostredkovanie stretnutia s agentúrou (ihneď po jej výbere), ktorá
bude vybratá na zabezpečenie realizácie Galaprogramu Petržalske dni 2016.
K bodu 3: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005 – FS
Poleno
Stanovisko Komisie kultúry a mládeže k Návrhu na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti
v zmysle VZN č. 2/2005 pre Folklórny súbor Poleno:
Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnej rade a Miestnemu zastupiteľstvu MČ BratislavaPetržalka poskytnúť pre FS Poleno dotáciu vo výške 3.500,- Eur
Hlasovanie: Prítomných: 6
Za:
6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Stanovisko bolo schválené
Ďalšie riadne zasadnutie Komisie kultúry a mládeže bude vzhľadom na mimoriadne rokovanie
Miestneho zastupiteľstva a potrebu prerokovať v komisiách materiály do tohto zastupiteľstva
dňa 14. 10. 2015 o 17:00 h.

Lýdia Ovečková, v. r.
za správnosť predsedníčka komisie
Bratislava 05. 10. 2015
Zapísala: Lýdia Ovečková
Z dôvodu neprítomnosti tajomníčky
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