Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka dňa 14.11. 2016

Miesto konania: Zasadačka na 7. poschodí, Miestneho úradu Bratislava-Petržalka
Čas zasadnutia komisie: 16:30 do 18:00
Prítomní: Lýdia Ovečková, Oľga Adamčiaková, Miroslava Makovníková-Mosná,
Daniela Palúchová, Martin Jóna, Jarmila Gonzales Lemus, Alexandra
Petrisková, Milan Vetrák, Marek Kovačič
Ospravedlnený: Jarmila Gonzales Lemus
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu.
2. Revitalizácia rekonštrukcia vybraných pobočiek Miestnej knižnice (riaditeľka
MKP)
3. Rekonštrukcia DK Lúky – 1. fáza – informácia (zástupca starostu M. Radosa)
4. Informácia o Vianočnej Petržalke 2016 (vedúca OK)
5. Rôzne
K bodu 1: Rokovanie Komisie kultúry a mládeže otvorila p. M. Makovníková-Mosná,
privítala členov komisie a dala hlasovať o schválení programu rokovania tak ako bol
doručený členom v pozvánke.
Hlasovanie: (O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, M. Jóna, D. Palúchová, M.
Vetrák, M. Jóna)
Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 2: Revitalizácia rekonštrukcia vybraných pobočiek Miestnej knižnice
(riaditeľka MKP)
Rozprava: Riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka, K. Bergerová, informovala členov
komisie o potrebe navýšiť a doplniť rozpočet pre knižnicu o 18 800 €. Ako odôvodnenie
uviedla nasledovné:

Pobočka pre dospelých Lietavská 16:
Patrí medzi najstaršie fungujúce pracoviská petržalskej knižnice so sídlom na prízemí
v trojpodlažného bytového domu. Pobočka slúži okolitej komunite desaťročia bez
vnútornej údržby, zameraná je len na vypožičiavanie kníh, čo je dnes už málo, čitatelia
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si žiadajú doplnkové služby. V roku 2017 je plánované zavedenie wifi siete, rozšírenie
čitateľskej oddychovej zóny s časopismi a verejným internetom, čiže budeme riešiť
kompletne dispozíciu celého priestoru tejto malej panelákovej pobočky vrátane
elektroinštalácie a osvetlenia. Takto sa podarí udržať si záujem okolitej komunity
obyvateľov, ktorá je veľmi príjemná a ústretová, navyše, otvoríme pobočku aj rodičom
obnovenej – novovybudovanej materskej školy Vyšehradská, ktorá bude v dosahu
pobočky.

Pobočka pre deti, mládež a dospelých, Vyšehradská 27:
Druhá podobného typu malá pobočka so sídlom na prízemí trojpodlažného bytového
domu. Slúži širokej komunite obyvateľov od detí materských škôl, až po seniorov, živo
spolupracuje s tunajším klubom dôchodcov. Pobočka taktiež nebola desaťročia
v údržbe, po minulé dva roky sme upravovali najpotrebnejšie prevádzkové podmienky
a odstraňovali havárie kanalizácie a odpadu. Pobočka má zaujímavý kombinovaný
(deti-dospelí) knižný fond a funkčný verejný internet. Problémovou je celková vnútorná
priestorová situácia a vypadávajúca sieť, čo si vyžaduje celkovú opravu. V roku 2017
plánujeme zaviesť wifi sieť, vytvoriť oddychovú zónu pre deti spojenú s projekciou
(obdobne ako tohto roku na Furdekovej 1) spojenú so zónou na čítanie časopisov
a novín. Reálne rátame s otvorením pobočky z pohľadu knižničnej činnosti aj novej
materskej škole (deťom, rodičom, pedagógom), ktorá bude v jej tesnom susedstve.

Pobočka pre deti, mládež a dospelých, Vavilovova 24:
Pobočka odbornej a cudzojazyčnej literatúry, Vavilovova 26:
Okná týchto tradičných, výkonných a odborne vybavených pobočiek je nevyhnutné
priebežne počas celého budúceho roka opravovať (kľučky, kovania, tesnenia,
vysprávky ostení atď.), tak aby nám neaktivovali bezpečnostnú signalizáciu
a neohrozovali návštevníkov. Z predbežných prieskumov rozsahu prác kalkulujeme
vyššie uvedenú sumu ako postačujúcu.

Rodinná pobočka, Prokofievova 5:
Vonkajšie vstupné dvere tejto pobočky (2010) sú plastové, veľké dvojkrídlové
s vrchnými a bočnými svetlíkmi (presvetlením), čo znamená, že v minulom roku už boli
niekoľkokrát nefunkčné a bolo potrebné odborne ich nastaviť, sprevádzkovať, aby ich
bolo možné uzamknúť a aby v noci nespúšťali bezpečnostný alrm. Časť parapetných
dosiek okien výpožičných miestností je zle osadená od odovzdania pobočky do
užívania, čo znamená, že pri dažďoch popod ne zateká do vnútra aj v častiach, kde je
v stene elektroinštalácia. Tento problém bol pred štyrmi rokmi pri jeho zistení
nahlásený, je stále v riešení. Na odporučenie odbornej firmy je dvere potrebné vymeniť
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za bezpečnostné hliníkové. Pri danej veľkosti dvier a zohľadnení materiálu je
predložená daná kalkulácia.

Stanovisko komisie: Členovia komisie plne podporujú požiadavky knižnice, odporúčajú
aby sa zapracovali do rozpočtu a po prerokovaní s p. prednostom predložili. Komisia
kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti BratislavaPetržalka zohľadniť v rozpočte na rok 2017 požiadavky Miestnej knižnice Petržalka vo
výške 18.800,- Eur.
Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Jóna, D. Palúchová, M. MakovníkováMosná, A. Petrisková, M. Vetrák, M. Kovačič)
Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 3: Rekonštrukcia DK Lúky – 1 fáza - informácia
Rozprava: O rekonštrukcii DK Lúky informoval zástupca starostu, M. Radosa a p. Z.
Rattajová, ktorá rekonštrukciu rieši. Predstavili projekt, premietli vizualizácie výslednej
podoby s komentárom jednotlivých miestností. Zrušil sa prenájom pre stávkovú
kanceláriu a pohrebnú službu. Po rekonštrukcii pribudnú: spoločenská miestnosť na
zasadania, rokovania a prácu. Co – workingový priestor pre združenia, neziskové
organizácie a iných záujemcov, ktorí nepotrebujú dlhodobý prenájom ale majú
jednorazovú prácu na kratšie časové obdobie (dni, hodiny). Ďalej pribudne informačný
priestor s dvoma zamestnancami KZP, ktorí budú informovať o podujatiach
organizovaných nie len v Petržalke ale aj v celej Bratislave, na tieto budú predávať aj
vstupenky, aj v spolupráci s Ticketportalom. Taktiež pribudne detský kútik a kaviareň
s čitárňou. Knihy v tejto čitárni poskytne Miestna knižnica Petržalka. Bezbariérový
prístup bude zabezpečený zo strany terasy, vstupu cez kaviareň. Budova bude
zateplená po túto časť.
Riaditeľ KZP, p. Litomerický upozornil na fakt, že KZP tvoria 3 zariadenia, ktoré by si
tiež zaslúžili rekonštrukciu, pričom DK Zrkadlový háj je rozhodujúcim zariadením,
nakoľko vytvára 80% príjmov KZP, je relatívne v centre Petržalky a sú k nemu dobré
prístupy, je vo veľmi zlom technickom stave, okrem iného zateká strecha zariadenia. P.
Radosa argumentoval tým, že cieľom tohto projektu je aby sa zvýšili príjmy aj v DK Lúky
a prilákali sa ľudia, pretože teraz nemajú veľmi záujem DK Lúky navštevovať. P. Jóna
poukázal na fakt, že ak budú DK Lúky zrekonštruované, nastane aj úspora energií.
K DK Zrkadlový háj sa vyjadril tak, že úlohou starostu by malo byť vyčlenenie peňazí
z rozpočtu, poprípade ďalšieho úveru tak, že sa DK Zrkadlový háj zavrie na cca pol
roka, počas ktorého sa zrekonštruuje a po pol roku sa slávnostne na novo otvorí pre
verejnosť.
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P. M. Makovníkove Mosnej sa priestor DK Lúky podľa vizualizácií nepáči a zdá sa jej
neútulný, položila otázku, čo by ju malo do tohto zariadenia prilákať. Odpoveď p. Z.
Rattajovej bola: činnosti, ktoré sa tu budú diať, kaviareň, detský kútik a administratívne
priestory s možnosťou co-workingu. P. M. Jóna doplnil, že ide o to aby sa v DK Lúky
povýšili petržalské aktivity a využívala sa aj možnosť krátkodobého prenájmu coworkingového priestoru. P. M. Radosa uviedol, že cieľom je z DK Lúky spraviť
„komunitný dom“ – miesto „kde to žije“.
P. Z. Rattajová poprosila členov komisie aby sa spýtali aj svojich poslaneckých kolegov,
či nepoznajú nejaké subjekty, ktoré by potrebovali využívať novovniknuté coworkongové priestory a ostatné zrenovované priestory DK Lúky.
p. M. Radosa a p. Z. Rattajová informovali aj o úmysle druhej fázy projektu, kde dali na
výber a rozmyslenie, či renovovať strechu alebo pokračovať na tomto podlaží
rekonštrukciou divadelnej sály. Členovia komisie, tak ako aj riaditeľ tohto zariadenia sa
zhodli na tom, že by mala byť rekonštruovaná divadelná sála, aby bolo zrenovované
toto podlažie komplet. Na tento účel bude potrebných ďalších 70 000 €.

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča pokračovať a realizovať
revitalizáciu divadelnej sály s technikou vo výške 70 000 €.
Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Jóna, D. Palúchová, M. MakovníkováMosná, A. Petrisková, M. Vetrák, M. Kovačič)
Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4: Informácia o Vianočnej Petržalke 2016
Rozprava: Informácie podala p. A. Greksa, vedúca oddelenia kultúry Miestneho úradu
Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Členom komisie rozposlala pred rokovaním komisie
úplný rozpis kultúrnych podujatí a sprievodných programov počas celého trvania
Vianočnej Petržalky 2016 spojenej s Vianočnými trhmi. Vianočná Petržalka začína
príchodom Mikuláša, rozsvietením Vianočného stromčeka a kultúrnym programom na
Námestí republiky 2.12.2016 a bude trvať do 20.12.2016. Každý víkend v tomto období
je obohatený o atraktívny hudobno, tanečno, divadelný program. P. A. Greksa pozvala
prítomných aj na tohtoročnú novinku Vianočnej Petržalky a to sú gastro víkendy.
Sprievodné programy sa konajú od 30.11.2016 do 23.12.2016. Toto všetko je uvedené
aj na plagátoch a letákoch informujúcich o Vianočnej Petržalke 2016, tak isto bude
informácia dostupná na webe, facebooku a v Petržalských novinách .
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K bodu 5: Rôzne
V tomto bode predstavila predsedníčka komisie p. L. Ovečková myšlienku výmeny
obrazov v sobášnej sieni CCCentra na Jiráskovej ulici. Podľa nej tie, ktoré tam visia
v súčasnosti sú čierno-biele a spolu s mobiliárom sobásnej miestnosti pôsobia
nezáživne, chladne. Uviedla, že pani poslankyňa E. Pätoprstá má k dispozícii farebné
fotografie petržalskej prírody z Regionálneho ochranárskeho združenia, ktoré by boli
vhodným spestrením miestnosti, navrhla zvážiť vytlačenie týchto fotografii a ich
následné osadenie do pôvodných sklenených fotorámov a na striedačku ich po určitom
čase striedať s tými, ktoré sú v súčasnosti osadené v sobášnej sieni. L. Ovečková dala
túto myšlienku na zváženie a ďalšiu diskusiu na budúcu komisiu.
P. L. Ovečková, predsedníčka komisie, na záver rokovania poďakovala prítomným za
účasť. Nasledujúce rokovanie Komisie kultúry a mládeže sa bude konať 1.12.2016
o 16,30 hod..

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

v Bratislave 14. 11. 2016
zapísala: Alena Greksa, tajomníčka komisie
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