Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Petržalka dňa 9.12.2015

Miesto konania: Zasadačka na 7. poschodí, Miestneho úradu Bratislava-Petržalka
Čas zasadnutia komisie: 16:00 do 18:00
Prítomní: Lýdia Ovečková, Oľga Adamčiaková, Miroslava Makovníková-Mosná,
Daniela Palúchová, Milan Vetrák, Martin Jóna, Alexandra Petrisková,
Jarmila Gonzales Lemus
Ospravedlnený: Maroš Buberník
Program:
1. otvorenie a schválenie programu
2. Galaprogram Dni Petržalky 2016
3. DK Lúky, ako ďalej – predstavenie projektu obnovy
4. Rôzne

K bodu 1: Na úvod rokovania predsedníčka komisie kultúry a mládeže L. Ovečková
privítala členov komisie a oboznámila ich s programom zasadnutia komisie. Členovia
komisie program odsúhlasili.
Hlasovanie:
Prítomných: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

K bodu 2: Galaprogram Dni Petržalky 2016
Rozprava: R. Hodoň z agentúry NM212 predstavil predbežný plán programu Dní
Petržalky 2016, predstavil predpokladané hlavné kapely, ktoré by mali vystúpiť na
galaprograme (Igor Kmeťo st., Peter Nagy, Polemic a Horkýže slíže). Poukázal na
nutnosť zazmluvniť si účinkujúcich v dostatočnom časovom predstihu, nakoľko v tom
období majú účinkujúci viac pracovných ponúk. R. Hodoň predstavil aj svoju víziu
ďaľších sprievodných činností ako maľovanie na tvár, šmykľavky, stánok
s dekoratívnou kozmetikou (návrh KKaM), exhibičné vystúpenie kulturistu Adama
Cibuľu,... Detská scéna je pod réžiou Kultúrnych zariadení Petržalky.
M. Vetrák podal návrh aby na plagátoch a pozvaniach bolo doplnené, že na podujatie
pozývajú okrem starostu aj poslanci miestneho zastupiteľstva.
Nakoľko na minulom zasadnutí KKaM bol zvolený zástupca komisie v pracovnej
skupine pre organizáciu dní Petržalky, tento bude tlmočiť všetky nápady a návrhy na
Dni Petržalky v pracovnej skupine. Všetky sú vítané.
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie.

K bodu 3: DK Lúky, ako ďalej – predstavenie projektu obnovy
Rozprava: M. Radosa, zástupca starostu, predstavil projekt Kultúrny inkubátor DK
Lúky. Ide o prvú fázu rekonštrukcie DK Lúky, zateplenie a úprava vonkajšej fasády
a rekonštrukcia prízemia Domu kultúry. Na tejto rekonštrukcii participuje aj rozpočet
mestskej časti Bratislava-Petržalka. Je k dispozícii architektonická štúdia. Úmyslom
rekonštrukcie je zachovať pôvodné činnosti DK Lúky a rozšíriť ich o ďalšie. Pribudne
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kaviareň s čitárňou, materské centrum, priestor s infopultom a priestory na
krátkodobý prenájom s kompletným PC vybavením, multifunkčnými zariadeniami
(tlačiareň, scanner, kopírka,...). Cieľom je DK Lúky zatraktívniť a viac otvoriť ľuďom.
Podstatná je aj udržateľnosť týchto aktivít a činností.
M. Makovníková Mosná sa pýtala na vlastnícke vzťahy. DK Lúky naďalej ostáva
vlastníctvom mestskej časti Bratislava-Petržalka pod správou Kultúrnych zariadení
Petržalky.
M. Vetrák položil otázku ako to bude ďalej s rozširovaním pomoci kultúre do širších
oblastí Petržalky. M. Radosa uviedol, že v prvom rade je potrebné zrekonštruovať
zariadenia, ktoré sú pod správou mestskej časti Bratislava-Petržalka a v nich
zefektívniť a zatraktívniť činnosti. Ďalej M. Vetrák dal na uváženie preskúmanie
možností financovania z fondov EÚ a spôsoby rekonštrukcie tak aby bola budova čo
najviac nízkoenergetická.
A. Petrisková položila otázku, či mládež od 13 do 17 rokov bude mať k dispozícii
klubový priestor, kde by sa mohli stretávať. M. Radosa uviedol, že multifunkčné
priestory budú k dispozícii každému.
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie poskytnuté
informácie.

K bodu rôzne: Zasadnutia KKaM
L. Ovečková navrhla aby Komisia kultúry a mládeže bližšie „spoznala“ a oboznámila
sa podobnejšie s činnosťou pobočiek Knižnice Petržalky ako aj KZP. Navrhla preto,
že najbližšie zasadnutie sa uskutoční v jednej z pobočiek Knižnice. Členovia komisie
návrh prijali a odsúhlasili.

Na záver rokovania predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť.

za správnosť zápisu
Lýdia Ovečková, v. r.
predsedníčka komisie

v Bratislave 9. 12. 2015
zapísala: Alena Greksa, tajomníčka komisie
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