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Zápisnica zo stretnutia členov kultúrnej komisie pri Miestnom zastupiteľstve mestskej 

časti Bratislava Záhorská Bystrica 

zo dňa: 8.4.2014 

 

Prítomní: Vladimír Kristl, Barbora Besedičová, Martina Gašpáreková, Ing. Miroslav Prokop, 

Mgr. Miroslav Marciš 

Hostia: PhD. Pavel Papšo, doc. PhDr. Pavel Smolík Art. D. 

Ospravedlnení: Prof. Ing. Rudolf Kuma, PhD., Mgr. Denisa Pogačová 

 

Program: 

1. Schválenie programu 

2. Stavanie máje 

3. Výsadba stromčekov a kvetov v zelenom páse na Bratislavskej ulici pred Rezidenciou 

4. Galéria Bistric – projekt  

5. Otázky na facebook 

6. Airsoft a vojenská história pre mladých 

7. Rôzne 

 

K bodu č. 1 

Program zasadnutia bol schválený bez pripomienok. 

Pán predseda prítomných privítal na dnešnom stretnutí a oboznámil ich s programom.  

 

K bodu č. 2 

Stavanie máje 

Pani Besedičová oboznámila prítomných s pripravovaným programom na Stavanie mája. 

Program akcie: 

Námestie Rodiny  

16:00 uzatvorenie parkoviska pred miestnym úradom – pracovník referátu kultúry 

16:30 príchod stánkarov s občerstvením 

           montáž pódia 

           príchod a umiestnenie zvukára – potrebuje elektrinu 

17:00 umiestnenie skákacích atrakcií, stolov, lavíc, smetných košov 

17:00 Stužka na máju – podpisovanie stužiek – zodpovedný pán Miroslav Prokop 

 

Pred Ľudovým  domom: 

17:00 strom umiestnený pri  Ľudovom dome, strom na akciu pripravia hasiči – odstránia konáre 

Slečna Martina Gašpáreková pripravený veniec ozdobí čečinou.  

17:20 príchod vozu s koňmi, neozdobený strom sa naloží na voz 

17:40 odchod z Ľudového domu za sprievodu Speváckeho zboru Bystričan  a tanečnej skupiny 

Jaroslava Moravčíka -  príchod na Námestie Rodiny  
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Námestie Rodiny: 

18:00 máju ešte na voze ozdobia obyvatelia vopred pripravenými stužkami – „Akcia Stužka na máju“ 

18:20 na Gbelskej ulici bude pripravený žeriav, ktorý máju začne stavať 

18:25 príhovor starostu – na pódiu 

Počas stavania máje prebieha na pódiu tanečné vystúpenie tanečníkov Jaroslava Moravčíka 

a Speváckeho zboru Bystričan. 

 

Nasleduje voľná individuálna zábava s možnosťou občerstvenia do 22:00 h. 

22:00 demontáž pódia, ukončenie akcie. 

 

Stužka na máju:  

Na Námestí budú pripravené dva stoly so stužkami, na ktoré sa môžu občania podpísať. Stužky sú 

rozdelené podľa „územných zón“, každá zóna má svoju farbu. 

Stužky budú pripevnené oslovenými ľuďmi pred stavaním máje. 

 

 

K bodu č. 3 

Výsadba stromčekov a kvetov v parku na Bratislavskej ulici pri bytovkách/návrh akcie spojený 

s výsadbou a zveľadením parku na Bratislavskej, kde by si každá rodina mohla zasadiť svoj stromček 

alebo kvet, ktorý si prinesie, spoločne s obcou ktorá by výsadbu ďalších kvetov prípadne malých 

stromčekov a kríkov zabezpečila – návrh pána Miroslava Marciša  

Členovia komisie si vypočuli návrh a zaujali k nemu stanovisko: 

- predmetný pozemok nepatrí mestskej časti, ale urbáru 

- na zveľadenie pozemku je potrebné osloviť odborníka na výsadbu rastlín resp. záhradného architekta, 

odporúčame nenáročné stromy a kríky 

- odborník/architekt vo svojom návrhu môže navrhnúť zónu v ktorej by si občania zasadili svoje kvety  

o ktoré sa budú starať  

 

 

K bodu č. 4 

Galéria Bistric – projekt, predkladá pán Miroslav Marciš  

Projekt bol plánovaný ešte za éry bývalého starostu, ale nepodarilo sa ho zrealizovať.  

Návrh vypracoval pán Ladislav Ďurkovič. 

Členovia komisie si návrh vypočuli a zhodnotili, že projekt je nad rámec našich kompetencií.  

Odporúčame návrh vypracovať dôslednejšie, už s prísľubmi od autorov, ktorí by diela v ZB 

vystavovali, za akých podmienok a v akom termíne. Takto pripraveným návrhom osloviť pána starostu 

o súhlas s umiestnením diel v ZB.  

 

 

K bodu č. 5 

Otázky na facebook – bod predniesol pán Miroslav Marciš 

Tento bod bol prezentovaný aj na minulej komisii. 

Facebooková stránka ZB má čoraz viac fanúšikov. Raz v týždni je pre fanúšikov naplánovaná jedna 

otázka,  cez ktorú sa môžu zapojiť a vyjadriť svoj názor, postreh. Pán Marciš oslovil členov s návrhom 

otázok.  

Členovia navrhujú otázky z rôznych oblastí: životné prostredie, kultúra, šport, komunálna politika ..... 

Nová otázka bude zverejnená každú nedeľu. 
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K bodu č.6 

Airsoft a vojenská história pre mladých – zodpovední páni Miroslav Prokop a Pavol Papšo. 

Akcia je plánovaná na sobotu 31.5.2014, bude sa konať na Plácku. 

Miro Prokop oboznámil prítomných s programom na Plácku. Klub Arisoftu zabezpečí: stacionárnu 

ukážku zbraní používaných pri realizácii Airsoftu, ukážky reálnej streľby, základy brannej výchovy, 

súťažné disciplíny s prvkami vojenského výcviku, panoptikum moderných vojakov. 

Klub KPVHS zabezpečí: stacionárne informačné panely a výstavky, dynamické prvky a living history 

– 1. a 2. svetová vojna, podľa možností uniformu, vybavenie pruského vojaka 

Mestská časť zabezpečí: sprístupnenie Plácku už 30.5.2014 – je potrebné na umiestnenie stanov 

a pripravenie stanovísk, vymedziť pred Pláckom aspoň 6 parkovacích miest pre organizátorov, zašle 

oznam na políciu BA IV. – o konaní akcie, občerstvenie pre členov klubov v piatok večer a jedno teplé 

jedlo v sobotu 

 

mestská časť uhradí náklady:  

pohonné hmoty Hodonín – ZB – Hodonín  

strelivo – 100 € 

stravné na piatok a sobotu pre organizátorov – v piatok dohodnúť bufet na Plácku a v sobotu varenie 

gulášu (cca pre 25 ľudí) – 250 € 

 

K bodu č. 7 

Rôzne 

1.Divadielko pre deti – na minulej komisii bolo odsúhlasené divadielko pre deti, ktoré sa bude konať 

13.4.2014 v Spoločenskom dome. 

Pri príležitosti 700. výročia sa predstaví divadielko Žužu s predstavením Dobrú chuť, o malom 

Vendelínovi, ktorý jedol samé nezdravé veci, a tak mu narástlo veľmi veľké bruško.  

začiatok predstavenia je o 14:00 h. Predaj vstupeniek je pred predstavením. 

zodpovedná: pani Besedičová 

 

2. Boli sme oslovení obyvateľkou chatovej osady Podkrepušky o výpomoc pri organizovaní MDD na 

Podkerepuškách – napríklad občerstvenie, alebo odmeny víťazom súťaží. 

Stanovisko komisie je nasledovné: 

Mestská časť (komisia školstva a komisia kultúry) organizuje oslavy MDD v areály Základnej školy. 

Program je v piatok popoludní 30.5. pre všetky deti zo Záhorskej Bystrice (aj pre deti 

z Podkerepušiek). Tohto roku prvý krát komisia kultúry organizuje v sobotu Airsoft pre mládež na 

Plácku, s čím sú spojené isté finančné nároky.  

Členovia komisie sa nestotožňujú s podporou individuálnej akcie, keďže organizujeme tohto roku dve 

oslavy MDD pre všetky deti našej mestskej časti.  

 

 

Pán predseda sa prítomným poďakoval za účasť. Najbližšie stretnutie komisie  bude 6.5.2014. 

Zapísala: pani Barbora Besedičová  

 

 

 


