
Zápisnica zo zasadnutia Komisie Kultúry, 

konanej dňa: 12.3.2013 

 

 

 

 

Prítomní: Vladimír Kristl, Barbora Besedičová, Ing. Miroslav Prokop, Mgr. Miroslav 

Marciš,  Mgr. Denisa Pogáčová 

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

 

 

Program zasadnutia: 

1. privítanie  

2. informácia o možnosti prezentácie MČ BA ZB v Rakúsku, 9.6.2013 – p. Besedičová 

3. definitívne ukončenie návrhov na rekonštrukciu zázemia – p. Besedičová 

4. dohodnutie podmienok pre sponzorov uvedených na mape  

5. informácia o fotosúťaži – p. Marciš 

6. rôzne + diskusia 

 

 

 

 

K bodu č. 1 

Pán predseda všetkých prítomných privítal a neprítomných ospravedlnil. Oboznámil členov 

komisie s  ukončením členstva p. Martina Besediča v komisiii kultúry.  

 

 

K bodu č. 2 

Boli sme oslovení možnosťou prezentovať Záhorskú Bystricu na podujatí, ktoré sa bude 

konať 9.6.2013 v Rakúskom Schlosshofe. V rámci maratónu medzi zámočkami nám bol 

ponúknutý priestor, kde by sme mohli ukázať náš folklór, kulinárske špeciality či nápoje. 

Rozhodli sme sa tento rok ponuku odmietnuť nielen z dôvodov finančných a organizačných, 

ale aj z dôvodu, že nemáme v súčasnosti dostatočné propagačné materiály. Na budúci rok 

oslávime 700-sté výročie a budeme mať dostatočné množstvo rôznych materiálov na dôstojnú 

prezentáciu Záhorskej Bystrice. V prípade, že budeme znovu oslovení, komisia sa bude 

ponukou zaoberať. 

Materiál bol posunutý na prerokovanie do Komisie športu a cestovného ruchu. 

 

 

K bodu č. 3 Definitívne ukončenie výberu návrhov na rekonštrukciu zázemia pódia 

Spoločenského domu.  

Komisia kultúry odporúča rekonštrukciu zázemia spoločenského domu podľa verzie 10              

so zapracovanými pripomienkami. Pripomienky na zapracovanie do projektu odovzdá p. 

Kristl Ing. Molnárovi, ktorý následne vypracuje konečnú verziu projektu zázemia. 

 

Hlasovanie 

Prítomní:5 

Za: 4 

Proti:1 

 



 

 

K bodu č. 4  

Prvá strany mapy:  

Členovia komisie navrhujú do mapy zakresliť kopcovitý a lesný terén v hornej časti obce. 

Cieľom je zviditeľniť Záhorskú Bystricu ako obec, ktorá je súčasťou Malých Karpát. Do 

voľného rohu mapy žiadame umiestniť detail lokality Plánky. Po obvode mapy budú fotky s 

popisom najvýznamnejších stavieb a pamiatok. 

Druhá strany mapy: 

Na druhej strane mapy bude mapa celého katastra Záhorskej Bystrice s  lokálnymi názvami 

jednotlivých zón. Jednotlivé lokality budú farebne rozlíšené tak ako to býva na politických 

mapách. Široká verejnosť bude mať prostredníctvom tejto druhej strany mapy možnosť 

spoznať obec v celej jej veľkosti. Na tejto strane mapy budú vyznačené aj cyklotrasy. 

Potenciálnych sponzorov, ktorí by mali záujem o umiestnenie na mape osloví p. Miro Marciš. 

 

 

K bodu č. 5 

Člen komisie Miro Marciš zhodnotil začiatok fotografickej súťaže pozitívne. Občania sú 

o súťaži informovaní formou plagátov po Záhorskej Bystrici, plagáty sú aj v základnej škole, 

na stránke mestskej časti, na facebooku Záhorskej Bystrice, tiež sú distribuované aj do 

okolitých mestských častí.  

 

 

K bodu č.6 

1. Vladimír Kristl navrhol komisii zaoberať sa vonkajším osvetlením kostola, ktoré by 

túto pamiatku zviditeľnilo ako dominantu Z.B. Členovia komisie tento zámer 

podporili. Pani Besedičová požiada pána Hasoňa o informáciu aké sú možnosti 

realizácie tohto zámeru. 

2. Komisia navrhla rozšíriť plán kultúrno-spoločenských činnosti o zorganizovanie  

rockového koncertu viacerých kapiel v spoločenskom dome so zameraním na mladšiu 

generáciu. 

 

 

Pán predseda sa poďakoval prítomným za účasť a za podnetné návrhy a pripomienky. 

Najbližšie stretnutie komisie bude 9.4.2013 o 18:00 h. na miestnom úrade. 

 

 

 

 

 

Zapísali: Besedičová Barbora a Vladimír Kristl 

Dňa: 12.3.2013 


