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Zápisnica zo stretnutia členov kultúrnej komisie pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 

Bratislava Záhorská Bystrica 

zo dňa: 4. 6. 2014 o 17,00 hod. 

 

Prítomní: Vladimír Kristl, Prof. Ing. Rudolf Kuma, PhD.,  Mgr. Miroslav Marciš, 
Martina Gašpáreková, Mgr. Eva Novosedlíková 
Hostia: -  Ing. Jozef Krúpa - starosta  
Ospravedlnení: Ing. Miroslav Prokop, Mgr. Denisa Pogačová 

 

Program 

 

Vážení členovia Komisie kultúry, program zasadnutia  komisie bude pojednávať o nasledovných 

bodoch:  

Program: 

1. Schválenie programu 
2. Prehľad a informácie o júnových podujatiach ...- 14. Country Rag Day (deň netradičných               

športových aktivít pre rodiny v country atmosfére), na Plácku, od 14.00 hod. 
3.  Informovanie prítomných o príprave Bystrických hodov (Malých hodov) 28. – 29.6.2014 
4. VYHODNOTENIE - MDD a Deň rodiny 30.5.2014 a „Užitočná hra na vojakov“ - Airsof     31.5. 2014, 

podujatie pre mládež s výkladom o vojenskej histórii (vyhodnotenie podujatia) 
5. Hypercuby 700. výročia – ich ďalšie využitie  (rozmer cca 5 x 4 m) – ide o promo plátna, ktorými 

sme v meste propagovali 700. výročia Záhorskej Bystrice  
6. Trhové stánky – návrh na zakúpenie (cca 2ks) fotodokumentáciu prinesiem:  Parametre:  

menší variant   2,5 x1,7 m... cena 708,33 € bez  DPH   
         väčší variant    3 x 3 m  .......cena 1000,- € bez DPH  
         + preprava 
7. Rôzne:  Príprava a vydanie brožovaného spevníčka s regionálnymi ľudovými piesňami 
 
 
K bodu č. 1 
Program zasadnutia bol schválený bez pripomienok. 
 
K bodu č. 2 
Prehľad a informácie o júnových podujatiach: 14.6. sa uskutoční 4. ročník Country Rag Day (deň 
netradičných športových aktivít pre rodiny v country atmosfére), na Plácku, od 14.00 hod. 
Pán predseda Kristl informoval o príprave podujatia, ktorého hlavnými organizátormi sú: Ivan Bošňák, 
Dalibor Bošňák a Vladimír Kristl. 
 
K bodu č. 3 
Informovanie prítomných o príprave Bystrických hodov (Malých hodov) 28. – 29.6.2014 
Informácie o malých hodoch a niektorých ďalších júnových podujatiach prítomným poskytla p. 
Novosedlíková v nasledovnom znení:  
Júnové podujatia  v rámci sedemstého výročia:  
14. júna 2014  14.00 hod.     Country Rag Day , Na Plácku (strelnica Poľovníckej spoločnosti Záhorská Bystrica) 
19.júna  2014 18.00 hod.      Hurá na prázdniny! (koncert ZUŠ J. Kresánka), Spoločenský dom  
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21. júna 2014 18.00 hod. Na kovárni sa zas kalí (kováčska Oldies Party), Ľudový dom s remeselným 
dvorom (Ul. čsl. tankistov č. 216)  
21. júna 2014      18.00 -21.30           HODOVÉ OSLAVY NA NÁMESTÍ RODINY 
                                                                     BYSTRICKÉ HODY  
28. júna 2014 17.00 hod.            Bicie s ozvenou – duo Dunja  (Švédsko)  
28. júna 2014 19.00 hod. Hasičská hodová zábava   Spoločenský dom, Námestie Rodiny 
29. júna 2014 10.00 hod. Slávnostná sv. omša v Kostole sv. Petra a Pavla 
29. júna 2014 18.00 -21.30 HODOVÉ OSLAVY NA NÁMESTÍ RODINY 
                               18.00 hod.             Ľudová hudba Dudíci a Spevácky zbor Bystričan  
                               19.15 hod. Bratislava Rag Time Jazz Band pod vedením Michala Jaška 
                               20.00 hod.             Slávnostný koncert – Hudobné a tanečné čísla z  legendárneho slovenského 
rockového muzikálu  „Cyrano z predmestia“  autorov P. Hammela, M. Vargu, J. Štrassera a  K. Peteraja 
v interpretácii mladých slovenských muzikálových interpretov  

V rámci Bystrických hodov budú od 24. 6. 2014 do 1. 7. 2014 na parkovisku pred Miestnym úradom zábavné 

atrakcie a kolotoče. 

Ľudová škola dodatočne nahlásila, že sa záverom roka bude prezentovať ešte dvoma komornými koncertmi 
(vokálnym a klavírnym) okrem plánovaného.  
 
 
K bodu č. 4 
VYHODNOTENIE - MDD a Deň rodiny 30.5.2014 a „Užitočná hra na vojakov“ - Airsof     31.5. 2014 - 
podujatie pre mládež s náučným výkladom o vojenskej histórii - vyhodnotenie podujatia: 
+ MDD a DR bol hodnotený ako úspešná akcia, do ktorej sa zapojilo i napriek počasiu veľké množstvo 
detí vo väčšine  s oboma rodičmi.  
+ Airsoft bol zhodnotený ako rovnako zaujímavé a úspešné, edukačne hodnotné podujatie, ale pán 
Marciš konštatoval, že by sa možno bolo hodilo zrealizovať ho na Deň otcov.  
- 31.5. na Airsoft bola nižšia účasť verejnosti i napriek – plagátom, letáčikom rozdaným deťom  ZŠ v 
kooperácii s pani riaditeľkou, vyhlasovaniu v miestnom rozhlase a SMS  )- je potrebná lepšia 
propagácia 
- Rozpočet na akciu sa navŕšil v porovnaní s plánom v prípade Klubu priateľov vojenskej histórie 
Slovenska o 100€.    
 
 
K bodu č. 5 
Hypercuby k 700. výročiu – návrhy na ich ďalšie využitie   
V priebehu predchádzajúcich mesiacov sme mali  v rámci Bratislavy umiestnené Hypercuby (rozmer 
cca 5 x 4 m)  k 700. výročiu Záhorskej Bystrice, ktoré nám toto významné jubileum úspešne promovali. 
Keďže ide o plátna, ktoré nie sú znehodnotené a dajú sa naďalej použiť,  pani Novosedlíková 
informovala KK, že je možné podať návrhy na  ich ďalšie využitie a požiadala o návrhy na umiestnenie. 
Zatiaľ zo strany KK bola navrhnutá bočná stena na budove Tesca (smer na autobusovú zastávku) 
a štadión. Zatiaľ  je jeden Hypercube umiestnený na lešení kostola sv. Petra a Pavla, tenisových 
kurtoch a ráta sa s jeho využitím aj v čase hodov na bočnej stene pódia. Ďalšie návrhy sú vítané 
nakoľko ide celkovo o 5 ks.  
 
 
K bodu č.6 
Trhové stánky – návrh na zakúpenie 
Pani Novosedlíková informovala o možnosti zakúpenia viacúčelových  trhových stánkov v dvoch 
veľkostiach. Komisia odporučila zakúpenie 2 kusov menšieho variantu 2,5 x1,7 m v cene 708,33 € +  
DPH + prevoz . Zároveň preferujeme ich umiestnenie na okraji námestia medzi SLSP a Gbelskou 
ulicou. Stánky by sa využívali pri rôznych kultúrnych podujatia a v čase Vianoc a i. 
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K bodu 7  
Rôzne 
1/ Na zasadnutí KK bol prítomný aj pán starosta, ktorý predniesol návrh na zhotovenie smerovníka, 
ktorý by mal informačno - zážitkovú hodnotu a symbolicky by označoval smer  našich družobných obcí 
v Čechách, Rakúsku a Taliansku. 
 
2/ Pán Marciš informoval o pripravovaných upomienkových predmetoch  k 700. výročiu v podobe 
magnetiek, na ktorých sa bude prezentovať  nejaký symbol Záhorskej Bystrice . 
Magnetka bude zo zinku. Keďže všetci členovia neboli prítomní komisia sa uzniesla, že sa ako 
o umeleckom návrhu, tak o výbere symbolu (kostol, Peter a Pavol, eventuálne iný symbol) dá hlasovať 
mailom. 
 
3/ Pán Marciš  otvoril diskusiu o hľadaní priestoru na  podujatie STRAWBERRY – electronic open air, 
avšak komisia sa zatiaľ definitívne nedohodla ani na termíne ani na mieste konania.  
 
 
4/ Pani Novosedlíková informoval, že k Slávnostiam vína chce MČ vydať malý spevníček ľudových 
piesní z regiónu. Komisia však k tomuto zásadné stanovisko zatiaľ nezaujala.  
 
 
Záver: 
Pán Kristl  sa prítomným poďakoval za účasť a navrhol termín najbližšieho stretnutia, ktoré sa 
uskutoční v utorok 8.7.2014 o 17,30hod. Termín bol akceptovaný. 
 
 
Zapísala: Mgr. Eva Novosedlíková a Vladimír Kristl 


