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Zápisnica zo stretnutia členov kultúrnej komisie pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 

Bratislava Záhorská Bystrica 

zo dňa: 7.5.2014 

 

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

 

Program: 

1. Schválenie programu 
2. Vyjadrenie sa k zriadeniu materskej školy ako elokovaného pracoviska – na žiadosť pána 

starostu 
3. Informovanie prítomných o príprave Bystrických hodov (Malých hodov) 28. – 29.6.2014 
4. Stavanie mája 2014 – vyhodnotenie podujatia realizovaného 30. 4. 2014 
5. Ocenenie občanov Záhorskej Bystrice – požiadavka pána starostu 
6. Aisoft – podujatie pre mládež s výkladom o vojenskej histórii 31.5.2014  
7. Rôzne 

  
K bodu č. 1 
Program zasadnutia bol schválený bez pripomienok. 
 
K bodu č. 2 
Vyjadrenie sa k zriadeniu materskej školy ako elokovaného pracoviska 
 
Pán starosta predložil do Komisie kultúry list, v ktorom poukazuje na nedostačujúci počet miest 
v existujúcom predškolskom zariadení. Berúc do úvahy aktuálny záujem rodičov umiestniť svoje deti 
do existujúceho predškolského zariadenia navrhol, riešiť vzniknutú situáciu vytvorením elokovaného 
pracoviska. 
Prítomní členovia pre zodpovedné posúdenie uvedeného problému požadujú preskúmanie 
demografickej krivky, ktorá by poukázala nielen na vyriešenie momentálneho stavu, ale aj na 
perspektívne využitie potenciálnej novovzniknutej kapacity  v horizonte 5-10 rokov. Zároveň žiadame 
štatistiku prijatých a odmietnutých detí s prihliadnutím na vek a bydlisko dieťaťa a bydlisko jeho 
rodičov za ostatné 3 roky. 
Pri hľadaní optimálneho riešenia rozšírenia kapacity škôlky navrhujeme preskúmať a zvážiť, či je pre 
mestskú časť  skutočne výhodným riešením vytvorenie elokovaného pracoviska. Teda, či je 
ekonomicky výhodnejší prenájom priestoru (domu, bytu) a jeho následná úprava na účely 
predškolského zariadenia, alebo prístavba v rámci areálu školy s už existujúcou materskou školou 
(formou nadstavby, event. prístavby).   
 
K bodu č. 3 
Informovanie prítomných o príprave Bystrických (malých) hodov 28. – 29.6.2014 
Bod o príprave Bystrických (malých) hodov sa presunul na nasledujúce stretnutie Komisie kultúry, 
ktorá sa uskutoční 4.6.2014, nakoľko nie je toho času definitívne uzavretá programová štruktúra  
podujatia.  
 
K bodu č. 4 
Stavanie mája  – vyhodnotenie podujatia 30. 4. 2014 
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Plusy:   
V tohtoročnom stavaní mája bol pozitívne hodnotený  početnejší sprievod účinkujúcich, ktorí  spevom 
a hrou na akordeóne sprevádzali prevoz mája z Ľudového domu na Námestie Rodiny. Sprievod  bol 
v tomto roku rozšírený o tanečnú skupinu Jaroslava Moravčíka . Pozitívom bolo inštalovanie a  
použitie pódia, na ktorom odzneli príhovory a následne umelecký program, čo dalo celému podujatiu 
slávnostnejší ráz.  Novým, veľmi zaujímavým počinom a možno i začiatkom novej tradície, bolo 
odovzdávanie stúh predstaviteľom reprezentujúcim 11 územných zón Záhorskej Bystrice a 3 školské 
zariadenia. Stuhy jednotlivých zón boli následne priviazané na veniec mája priamo na Námestí Rodiny.  
Mínusy:  
Pán Prokop upozornil na malú ponuku nealkoholických nápojov na podujatí. 
Pán Kristl žiada, aby kultúrne podujatia organizované našou mestskou časťou neboli zneužívané na 
prezentáciu (kampaň) politických strán a jednotlivých politikov ako tomu bolo počas slávnostného 
odovzdávania stúh na pódiu. Počas tohto aktu sa totiž nechtiac ocitli ako „pozadie“ počas príhovoru 
dvoch kandidátov z SDKÚ niektorí občania Záhorskej Bystrice, ktorí s touto stranou nemajú nič 
spoločné. Takúto propagáciu je nutné s účinkujúcimi predom dohodnúť a priestor pre prezentáciu má 
obec poskytovať za úplatu ako formu reklamy.  
Návrhy na zlepšenia:  
Prítomní navrhli pre rok 2015 ako súčasť umeleckého programu simulovať ručné stavanie mája, ktoré 
by mohla naštudovať a uviesť tanečná skupina Chasa, alebo (podľa objemu finančných prostriedkov) 
frakcia tanečného súboru Lúčnica v rámci pripraveného umeleckého programu. 
Pán Marciš navrhol, pre budúcnosť početnejší aj zástoj občanov do sprievodu z Ľudového domu na 
Námestie Rodiny.  
Prítomní sa zhodli na tom, že by bolo vhodné perspektívne doplniť  ponuku pohostenia o väčší výber 
nealkoholických nápojov, o zmrzlinu, tradičný skalický trdelník a i.  
 
K bodu č. 5 
Ocenenie občanov Záhorskej Bystrice pri príležitosti 700 výr. prvej písomnej zmienky o ZB   
Prítomní navrhli niekoľko občanov zo Záhorskej Bystrice, ktorí by mali byť ocenení za záslužnú činnosť 
pre svoju mestskú časť. Prítomní navrhli z dám Annu Dobšičkovú (in memoriam), Ľudmilu Mokovú, 
Albínu Mišovskú a z pánov JUDr. Štefana Martinkoviča, Ing. Ivana Bošňáka a Jaroslava Kotlebu. 
Zároveň navrhujeme, aby laureáti boli odmenení plaketami a pamätnými predmetmi s tématikou 700. 
výročia. Považujeme za nevhodné odmeňovanie finančnými prostriedkami.  
 
K bodu č.6 
Airsoft – podujatie pre mládež s výkladom o vojenskej histórii 
 
Airsoft a vojenská história pre mladých – zodpovední páni Miroslav Prokop a Pavol Papšo. 
Akcia je plánovaná na sobotu 31.5.2014 a bude sa konať na Plácku od 9,00hod. do 18,30h. 
Pán Prokop oboznámil prítomných s programom a predpokladanými nákladmi na toto podujatie. 
Klub S.A.F. Košúty zabezpečí: stacionárnu ukážku zbraní používaných pri realizácii Airsoftu, ukážky 
reálnej streľby, základy brannej výchovy, súťažné disciplíny s prvkami vojenského výcviku, panoptikum 
moderných vojakov. 
Klub Klub vojenskej histórie Slovenska (KPVHS) zabezpečí - 3 stacionárne informačné panely 
a výstavky, dynamické prvky a living history – 1. a 2. svetová vojna, podľa možností uniformu, 
vybavenie pruského vojaka 
Pripraví 3 panely – 3 pracoviská( kt. sa používajú pri voľbách) na edukačné tabule prusko-rakúska, 
1.svet. a 2.svet. vojna a 4. pracovisko bude prezentovať hist. Nálezy (potrebný mobilný mikrofón). 
 
Mestská časť zabezpečí: 

- sprístupnenie Plácku  30.5.2014, nakoľko je  potrebné pripraviť stanovištia  na umiestnenie 
stanov   

- 2 stoly a 2 lavice na rozloženie zbraní 
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- zabezpečí  rezerváciu aspoň 6 parkovacích miest pre organizátorov pred Pláckom   
- zašle oznámenie Obvodnému oddelenie PZ Dúbravka, Saratovská 24/A, 841 02 Bratislava o 

realizácii akcie Airsoft a vojenská história pre mladých 
- občerstvenie pre členov klubov v piatok večer a jedno teplé jedlo v sobotu 

 
Náklady mestskej časti 500,-€ - rozpis položiek:  

- pohonné hmoty Hodonín – Záhorská Bystrica – Hodonín 
- strelivo – 100 € 
- stravné na piatok a sobotu pre organizátorov  – 250 €  
- príspevok na dopravu - 150 €  
- v piatok dohodnúť bufet na Plácku a v sobotu varenie guláša (cca pre 25 ľudí – Mäso má 

dohodnúť pán Kristl s poľovníkmi). Guláš budú variť dobrovoľníci zo stolnotenisového klubu.  
- s chatou Poľovník dohodne pán Kristl občerstvenie pre učinkujúcich na piatok v počte 20 

porcií (my ponúkame exkluzivitu občerstvenia pre bufet a ako protihodnotu požadujeme 
poskytnutie elektriny a občerstvenie v počte 20 porcií – poukazov v hodnote 5 € ) 

 
 
Promo MČ, zodpovedná pani Novosedlíková: 

- Podklad pre plagát a leták zaslané grafičke (fotografie a text), následná distribúcia plagátov po 
obci a letákov každému žiakovi ZŠ 

- AIRSOFT „Užitočná hra na vojakov“- urobiť smerovky od Šrámka na Plácek (od zastávky 37) 
- Pripraviť ozvučenie akcie – bezdrôtový mikrofón – prejednať s chatou poľovníkov 
- Fotograf (osloviť ) 
- Prizvať na účasť hasičov na odprezentovanie sa s historickou striekačkou. V prípade záujmu 

uverejniť na plagáte ich logo. 
 

Pán Prokop: 
- Granáty 
- Pán Prokop osloví pána Jánošíka, aby na akciu poskytol 10ks pneumatík a EKO-čata zabezpečí 

ich prevoz vo štvrtok na Plácek  
 
 
 
Záver: 
Pán Kristl  sa prítomným poďakoval za účasť a navrhol termín najbližšieho stretnutia, ktoré sa 
uskutoční v stredu 4.6.2014. Termín bol akceptovaný. 
 
 
Zapísala: Mgr. Eva Novosedlíková a Vladimír Kristl 


