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Zápisnica zo zasadnutia Komisie Kultúry, 

konanej dňa: 12.12. 2013 

 
prítomní: Vladimír Kristl, Barbora Besedičová, Mgr. Miroslav Marciš, Mgr. Denisa 

Pogačova, Ing. Miroslav Prokop 

ospravedlnení: Martina Gašpáreková, Prof. Ing. Rudolf Kuma, PhD. 

hostia: Ing. Jozef Krúpa 

 

Program: 

 
1. Schválenie programu 

2. Zvonkohra – návrh pána starostu 

3. Pripravovaná akcia: Vánoce pod krispánkem, 12.12.2013 – Besedičová 

4. Rôzne –    A) Stanovisko komisie k umeleckému dielu do okružnej križovatky na 

Bratislavskej ulici  

- B) Maskot ZB 

 

 

K bodu č. 1   
 

Schválenie programu 

Program bol schválený bez pripomienok.  

 

K bodu č. 2 
 

Zvonkohra 

Členovia komisie sa zaoberali návrhom pána starostu umiestniť zvonkohru na Námestie 

Rodiny. Zvonkohra by bola v adventnom období umiestnená na budovu miestneho úradu. Po 

stlačení tlačidla, by zahrala vianočnú koledu alebo inú vianočnú melódiu. Cieľom 

umiestnenia zvonkohry by bolo zatraktívniť Námestie Rodiny v zimnom období.  

Hlasovanie: 

Proti: 4 

Za: 0 

Zdržal za: 1 

Členovia komisie neodporúčajú umiestnenie elektronickej zvonkohry na Námestie Rodiny. 

 

K bodu č. 3 
 

Pripravovaná akcia Vánoce pod krispánkem 

V sobotu 14. decembra pripravujeme predvianočné stretnutie v Ľudovom dome – Vánoce pod 

krispánkem. Zoznam predajcov: kapustnica – Priatelia stolného tenisu, zabíjačkové špeciality: 

Mäsiarstvo s.r.o., čaj a koláče – MC bl. s. Zdenky, varené víno – Kultúrna komisia, medovina 

a malé darčeky – MO Červeného kríža, vianočné sviečky. Príchod predajcov o 14:00 h. 

Ozvučenie a osvetlenie zabezpečíme svojpomocne. Vystúpi Folklórna skupina Chasa, 

v expozíciii Ľudového domu budú vystavené vianočné ozdoby od detí z Materskej školy 

Hargašova.  
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K bodu č. 4 
 

Rôzne 

A) Stanovisko komisie k umeleckému dielu do kruhového objazdu na Bratislavskej ulici  

Autorom návrhu umeleckého diela je akad. sochár Vít Bojňanský, obyvateľ Záhorskej 

Bystrice. Dielo symbolizuje patrónov mestskej časti sv. Petra a Pavla. Členovia kultúrnej 

komisie sa stotožňujú s návrhom autora a odporúčajú dielo osadiť do okružnej križovatky.  

Členovia komisie navrhujú, aby dielo bolo umiestnené na podstavci, na ktorom nápis bude 

výrazne viditeľný a čitateľný. 

Ďalej navrhujeme formou článku v novinách Naša Bystrica pripraviť stručný popis 

pripravovaného diela tak, aby boli občania informovaní o tom ako vznikol námet pre plastiku, 

z akého materiálu bude vyrobené, pri akej príležitosti vzniká a čo vyjadruje. Cieľom je 

umožniť širokej verejnosti ľahšie pochopenie tohto umeleckého diela. 

 

B) Maskot ZB 

Z predložených návrhov od žiakov ZŠ členovia komisie ako podklad pre maskota 

nevybrali žiaden návrh. Prítomných oslovila kresba Klárky Kúdolovej ako podklad pre 

potlač na tričká k výročiu.  

Členovia komisie navrhli osloviť základnú školu a ZUŠ s návrhom maskota k 700-

stému výročiu, ktorého motívom bude sova (logo ZŠ). 

B. Besedičová s týmto návrhom oboznámi pani riaditeľku ZŠ a učiteľku výtvarnej 

výchovy ZUŠ.  

 

 

 

 

Pán predseda poďakoval prítomným za celoročnú prácu v prospech našej obce. 

 

 

 

 

Zapísali: Barbora Besedičová a Vladimír Kristl, 13.12.2013 


