Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka dňa 16.08. 2017
Miesto konania: Zasadačka na 8. poschodí, Miestneho úradu Bratislava-Petržalka
Čas zasadnutia komisie: 14:00 do 15:10
Prítomní: Lýdia Ovečková, Miroslava Makovníková Mosná, Oľga Adamčiaková, Daniela
Palúchová, Milan Vetrák, Marek Kovačič, Jarmila Gonzales Lemus, Alexandra
Petrisková
Ospravedlnení: Martin Jóna
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Informácie o Galaprograme Petržalské dni. (vedúca OK)
3. Rôzne
K bodu 1: Rokovanie Komisie kultúry a mládeže otvorila predsedníčka komisie, privítala členov
komisie a dala hlasovať o schválení programu tak ako bol uvedený v pozvánke.
Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Makovníková-Mosná, O. Adamčiaková, M. Kovačič, Jarmila
Gonzales Lemus, Alexandra Petrisková, D. Palúchová, M. Vetrák)
Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 2: Informácia o Galaprograme Dni Petržalky.
Rozprava: Tento bod programu uviedla vedúca oddelenia kultúry Miestneho úradu Mestskej časti
Bratislava-Petržalka, A. Greksa. Zhodnotila posledný ročník Galaprogramu ako veľmi úspešný
s policajným odhadom návštevnosti 27 000 návštevníkov aj napriek chladnému počasiu. Program
bol kvalitný a veľkolepý, pódium, ozvučovacia technika, led obrazovka, osvetlenie a všetko s tým
súvisiace bolo na veľmi vysokej úrovni. Stánky s občerstvením mali pestrú ponuku a nový systém
predaja. Ohlasy ľudí sú prevažne pozitívne, najmä na kvalitný program a na snahu otočiť smer
reproduktorov. Toto zaznamenal aj M. Vetrák. Sťažnosti boli dve, na ohňostroj. A. Greksa
uviedla, že na tohtoročnom Galaprograme sa mimoriadne dobre spolupracovalo s agentúrou,
ktorá odviedla výbornú prácu a využila svoje možnosti na plno, aby do Petržalky priviezla
najlepšiu techniku a umelcov.
L. Ovečková položila otázku, prečo presunutý plánovaný čas na ohňostroj (24,00 hod) na skorší
čas. A. Greksa uviedla, že toto opatrenie prijala preto, aby nebol rušený nočný kľud obyvateľov.
L. Ovečková navrhuje, aby bol v rámci tzv. „Petržalskej uličky“, umiestnený stan Petržalskej
samosprávy - poslancov a Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka a Petržalčania by
mali možnosť sa osobne stretnúť s vedením MČ (starosta, zástupcovia starostu) a svojimi
poslancami, prípadne necháva na zváženie aj účasť vedúcich zamestnancov vybraných oddelení
Miestneho úradu s cieľom prezentovať poskytované služby zo strany MČ. („Petržalská ulička“
vznikne v areáli podujatia na nasledovnom Galaprograme 2018, a budú sa tu môcť prezentovať
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Petržalčania, ktorý sa venujú ručnej vyrobe „HAND MADE“ – napr. ručné práce, šperky, tradičné
remeslá, atď., prípadne sa venujú niečomu čo by chceli odprezentovať svojim spoluobčanom –
s heslom Petržalčania Petržalčanom).
A. Petrisková a L. Ovečková dali na zváženie, či by nebolo v budúcnosti možné na tomto podujatí
organizovať charitatívnu zbierku, kde by mali návštevníci Galaprogramu možnosť dobrovoľne
finančne podporiť vybraný projekt Mestskej časti. A. Greksa zistí podrobnejšie možnosti
a odkonzultuje aj právny rámec tohto návrhu..
Toto podujatie je čoraz obľúbenejšie, známe aj v širokom okolí a má veľký potenciál. A. Greksa
poukázala na fakt, že každý rok sa musí vyhlasovať súťaž na spoluorganizátorského partnera
a to značne skracuje čas na prípravu samotného podujatia. Preto navrhla, aby víťaz súťaže
vyhlásenej tohto roku bol zazmluvnený na celé tri roky za takých podmienok aké boli stanovené
na tento rok.
M. Makovníková Mosná uviedla, že jej sa suma 100 000 € pre víťaza vyhlásenej súťaže na
organizovanie podujatia zdá vysoká aj napriek tomu, že je primeraná kvalite podujatia.
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča zazmluvniť partnera na organizáciu
Galaprogramu Petržalských Dní na 3 roky s finančným limitom maximálne 100.000,- €/1 rok –
spolu za 3 roky v maximálnej výške limitu 300.000 €.
.
Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Makovníková-Mosná, O. Adamčiaková, M. Kovačič, Jarmila
Gonzales Lemus, Alexandra Petrisková, D. Palúchová, M. Vetrák)
Prítomných: 8

Za: 7

Proti: 1

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu Rôzne: A. Petrisková uviedla, že by bolo vhodné keby sa vyčlenila väčšia suma peňazí
a investovala by sa do nových umeleckých diel, ktoré by skrášľovalo prostredie Petržalčanom.
vedúca oddelenia kultúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, A. Greksa
upozornila na fakt, že Petržalka má mnoho umeleckých diel a pamätihodností, ktoré chátrajú,
mnohé sú značne poškodené a ohrozujú tak obyvateľov. Oddelenie kultúry pracuje na súpise
týchto diel a po jeho vytvorení bude potrebné sa zamyslieť nad ďalšími krokmi ako naložiť s už
existujúcimi pamätihodnosťami. M. Vetrák pripomenul skutočnosť, že viceprimátorka hl. mesta
Bratislavy uvedie v dohľadnej dobe nový projekt „Kontajnerová galéria“ na Farského ul., a tam by
sme mohli využiť možnosť dať umelcom objednávku aby vytvorili niečo pre Petržalku a po
vystavení v tejto galérii by sa dielo následne mohlo umiestniť na vybranom verejnom priestore v
rámci Petržalky. Týmto sa diskusia uzavrela.
Na záver rokovania sa predsedníčka Komisie kultúry a mládeže poďakovala za účasť. Ďalšie
rokovanie komisie sa bude konať 13. septembra 2017.

za správnosť zápisu
Lýdia Ovečková, v. r.
predsedníčka komisie
v Bratislave 16. 08. 2017
zapísala: Alena Greksa, tajomníčka komisie
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