
Zápisnica zo zasadnutia Komisie Kultúry, 

konanej dňa: 10.9.2013 

 
prítomní: Vladimír Kristl, Barbora Besedičová, Martin Gašpáreková, Mgr. Miroslav Marciš 

Ing. Miroslav Prokop 

ospravedlnení: Prof. Ing. Rudolf Kuma,  Mgr. Denisa Pogačová 

 

Program: 
1. schválenie programu 

2. BRKO – organizácia – zodpovední páni Marciš a Kristl 

3. Works shop – klub dôchodcov – Miro Marciš 

4. diskusie na tému: dlažobné kocky známych/dôležitých osobností ZB – Miro Marciš 

5. Jarná akcia – park Bratislavská – Miro Marciš 

6. návrh maskota ZB k 700-tému výročiu – Miro Marciš 

7. Zhodnotenie Bystrických hrubých hodov (klady, zápory, pripomienky) – všetci 

8. Slávnosti vína 

9. Zhodnotenie: Súsedé súsedom  

10. rôzne 

 

K bodu č. 1   
Program bol schválený s nasledovnými pripomienkami: 

1. bod číslo 5 bol presunutý na nasledujúcu komisiu 

2. k programu boli doplnené body  

                                                    

K bodu č. 2 

    

BRKO – Bystrický rokový kolotoč, 18.10. 2013 
Komisia za zaoberala intenzívnejšou prípravou koncertu.  

Besedičová – zmluvy účinkujúcim sú zaslané, požiadali sme mestskú políciu o zabezpečenie 

poriadku a bezpečnosti, červený kríž je oboznámený, DHZ p. Urdovič – oboznámený, treba 

zistiť security servis – cca 6 strážnikov, objednať zvukára,  

Marciš – rieši sponzorov, plagáty, bilboardy, komunikuje s účinkujúcimi, 

Gašpáreková - šatňa + Červený kríž bude v sobášnej miestnosti  

Kristl – predaj lístkov  

 

K bodu č. 3 

    

Works shop  
Miro Marciš nás oboznámil s nápadom krúžku tvorivých rúk pre seniorov v klube dôchodcov. 

Členovia komisie odboručili predniesť nápad na sociálnej komisii. 

 

K bodu č. 4 

   

Dlažobné kocky známych/dôležitých osobností ZB  
M. Marciš oboznámil prítomných s návrhom priestor pred Spoločenským domom spestriť 

dlažobnými kockami s menami žijúcich alebo nežijúcich legiend ZB.  

 



Miro Prokop navrhol kocky na Námestí Rodiny predávať za symbolických 70 centov/ kus 

a napísať na ňu meno rodiny, ktorá prispela.  

Členovia komisie budú návrh zvažovať individuálne a vyjadria sa na nasledujúcej komisii. 

 

K bodu č. 5 

   

Jarná akcia – park Bratislavská 
Bod bol odložený na budúcu komisiu. 

 

K bodu č. 6 

 

Návrh maskota ZB k 700-tému výročiu 
B. Besedičová poprosí riaditeľku ZŠ a ZUŠ J. Kresánka o súčinnosť pri návrhu maskota. 

Kresby na tvrdom papieri A4 musia deti odovzdať do 15.11.2013.  

tématika a podmienky: veselá postavička prípadne zvieratko, alebo predmet (pravítko, kresba, 

pero)  

Po odovzdaní návrhov budú jednotlivé obrázky vystavené a komisia vyberie víťaza. 

 

K bodu č. 7 

 

Zhodnotenie Bystrických hrubých hodov  
klady:  dobrá atmosféra na zaplnenom Námestí, bolo dostatok občerstvenia 

zápory: na futbale bolo málo divákov, moderátorku nebolo počuť po celom Námestí,  

pripomienky: rokový koncert dať na záver, kolotoče – ruské kolo sa občanom páčilo 

 

K bodu č. 8 

 

Slávnosti vína 
B. Besedičová - propagácia: billboardy sú rezervované aj vylepené, letáky do schránok 

a plagáty budú tlačené po odsúhlasení spoluorganizátora, pozvánka je v novinách Naša 

Bystrica, vyhlasovanie v miestnom rozhlase aj v Stupave a Marianke, 

      - letáky do schránok zachovať ako minulý rok aj s mapkou, 

 skákacie hrady aj trampolínu umiestniť k Červenému krížu, 

 súťaž v nátierkach – uverejniť podmienky súťaže + odmeny 

 B. Besedičová spíše organizačné pokyny – „úlohovník“, pošle mailom všetkým 

zainteresovaným, stretneme sa na mimoriadnej komisii v stredu 18.9.2013, 8:30 h. na 

úrade. 

  

K bodu č. 9 

 

Zhodnotenie Súsedé súsedom 
klady: futbalový turnaj 

zápory: nižšia účasť občanov ZB, miesto bolo ďaleko od ZB 

pripomienky: Komisia kultúry doporučuje v roku 2014 akciu organizovať  na Pútnickej ulici 

pri vodárničke. Dôvod: miesto medzi obcami viac symbolizuje toto podujatie a zároveň 

zaručuje vyššiu účasť občanov Marianky aj Záhorskej Bystrice 

 



K bodu č. 10 

 

Rôzne 
1. najbližšiu komisiu venovať 700 stému výročiu, zavolať vedúcich jednotlivých sekcií, 

termín komisie je 1.10.2013 o 18:30 h, na miestnom úrade 

 

 

 

členovia komisie si premyslia návrhy do rozpočtu na rok 2014 

 

 

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční: 10.09.2013, o 18:30 h na Miestnom úrade.  

 
 

 

 

 

 

Zapísali: Barbora Besedičová a Vladimír Kristl, 11.9.2013 


