
Zápisnica zo zasadnutia Komisie Kultúry, 

konanej dňa: 9.4.2013 

 

 

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

Mgr. Miroslav Marciš, Mgr. Denisa Pogáčová, Prof. Ing. Rudolf Kuma, PhD., 

 

program: 

1. schválenie, prípadne doplnenie programu zasadnutia komisie 

2. rozpočet jednotlivých kultúrnych udalostí, ako z/ na kultúrnych podujatiach zarobiť 

financie, nápady k rozvoju kultúry – Miro Marciš 

3. návrh kultúrnych projektov na podporu turizmu v ZB – Miro Marciš 

4. Mapa ZB – informácia ako pokračuje tvorba mapy – Barbora Besedičová 

5. umiestnenie informačných tabúľ a smerovníkov -  Miro Marciš 

6. Ľudový dom - jeho označenie, smerové tabule 

7. Návrh rockového koncertu na jeseň – Miro Marciš 

8. Street Art v Záhorskej Bystrici – Miro Marciš 

9. Informácia o návrhu VZN č1/2013 o určení podrobností financovania materskej školy 

a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA ZB 

10. pripravujeme najbližšie podujatie:  „Stavanie máje“ – 30.4.2013 

11. odporučenie návrhu loga k 700 stému výročiu ZB – Barbora Besedičová 

12. diskusia 

 

K bodu č. 1 

Prítomní členovia program zasadnutia komisie jednohlasne schválili. 

 

K bodu č. 2 a č. 3 

Miro Marciš apeloval na prítomných vymyslieť a zrealizovať niečo, čo v ZB nemáme 

a prilákali by sme tým turistov a eventuálne na tom zarobili. Napríklad rozhladňu.  

Členovia komisie sa zhodli na tom, že dôležité je dostať divákov na akcie, ktoré budeme 

organizovať a snažiť sa prilákať ich zaujímavým programom. Prípadné získavanie financií 

z akcií budeme posudzovať individuálne podľa druhu akcie.  

Zodpovedný Miro Marciš. 

 

K bodu č. 4 

Komisia si prezrela návrhy firmy CBS a zaujala nasledovné stanovisko: 

Umiestniť Plánky na prvú stranu s bližším určením,  

intravilán – umiestniť kultúrne pamiatky, cyklotrasy,  

extravilán – umiestniť Krematórium, nákupné centrum, cyklotrasy,  

mapa bude len v slovenskom jazyku 

pripraviť zoznam pamätihodností, ktoré chceme mať na mape 

Zodpovedná Barbora Besedičová. 

 

K bodu č. 5 

Miro Marciš navrhuje vytvoriť informačné smerovníky a mapy, na ktorých budú uvedené 

trasy, smery k pamätihodnostiam. Uvedené smerovníky sa u nás nachádzajú na rohu ulice 

Gbelská a Čsl. tankistov – je tam aj neaktuálna mapa ZB, na Tešedíkovej ulici pred 

potravinami a pri tabuli pred trafikou u Macánka. Mapa ZB je umiestnená aj na konečnej 

MHD č. 37.  



Barbora Besedičová požiada v mene komisie pána Hasoňa, aby smerovníky skontroloval 

a prípadne zariadil ich akualizáciu. 

Zodpovedná: Barbora Besedičová 

 

K bodu č. 6 

Miro Marciš navrhuje umiestniť na Ľudový dom, prípadne na bránu ĽD nápis „Ľudový dom“ 

pre lepšie určenie.  

Ostatní členovia neodporúčajú navrhované umiestnenie nápisu na Ľudový dom, ani na 

bránku. Nápis s popisom kedy bol ĽD postavený a kto ho financoval je na plechovej tabuly 

umiestnenej cca 4 m pred objektom.  

Prioritou referátu kultúry je vo dvore Ľudového domu nahradiť makadamovú dlažbu pevnou 

dlažbou, je potrebné exponáty, ktoré sa nachádzajú v exteriéry zrenovovať a umiestniť ich 

spolu s popisom.  

Zodpovedná: Barbora Besedičová 

 

K bodu č. 7 

Na predchádzajúcej komisii sme schválili možnosť organizovať rockový koncert 

v Spoločenskom dome. Miro Marciš kontaktoval potenciálne kapely a  oboznámil nás s ich 

finančnými požiadavkami.  

Názov koncertu: BRKO – Bystrický Rokový KOlotoč, logo: gitara s brkom 

Úlohy: Besedičová zistí od bezpečnostného technika maximálnu kapacitu miestnosti veľkej 

sály, T: 7.5.2013 

Zodpovedný: Miro Marciš 

 

K bodu č. 8 

Miro Marciš nás informoval o pripravovanom zámere Street Artu v ZB. Ide o umelecké 

objekty na skrášlenie verejného priestoru, je to určitá forma umenia. 

Navrhol hromadné vytvorenie skalky na Bratislavskej ulici pred rezidenciou, umiestniť starý 

bicykel s kvetmi v košíku na Námestie Rodiny. 

Martina Gašparkova navrhla dať natrieť lavičky na Gbelskej ulici pred poštou. 

Komisia poveruje Mira určiť dátum a podmienky pre záujemcov Street Artu. V návrhu bude 

uvedené čo je Street Art, prečo to chceme v ZB, prípadne čo je cieľom, kde na ktorých 

miestach sa môžu umelci realizovať.  

Záujemcovia predložia svoj návrh s návrhom umiestnenia svojho diela kultúrnej komisii, 

ktorá zaujme stanovisko. Týmto opatrením chceme predísť prípadným nedorozumením 

a umiestnením hanlivých a nevhodných objektov na verejnom priestranstve. Téma Street Artu 

je ľubovolná. Mestská časť poskytne len priestor na realizáciu, finančné náklady znáša tvorca 

diela. Diela budú umiestnené dlhodobo – prípadne podľa dohody s ich tvorcom. 

Úlohy: vypracovať návrh s vysvetlením pre občanov a záujemcov 

Zodpovedný: Miro Marciš 

Termín:  

 

K bodu č. 9 

Pripravované VZN č1/2013 o určení podrobností financovania materskej školy a školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA ZB členovia komisie berú na vedomie bez 

pripomienok.  

 

K bodu č. 10 

Najbližšou akciou je Stavanie máje, ktoré sa bude konať 30.4.2013.  

Scenár na 30.4.2013: 



17:00 strom je umiestnený vo dvore Ľudového domu, strom na akciu pripravia hasiči – odstránia 

konáre, členovia kultúrnej komisie ozdobia strom aj veniec stuhami, potom ho hasiči naložia na voz  

18:00 odchod z Ľudového domu za sprievodu spev. zboru Bystričan, folklórnej skupiny Chasa - 

 príchod na Námestie Rodiny,  

18:15 na Gbelskej ulici bude pripravený žeriav, ktorý Máju začne stavať 

Ešte pred stavaním Máje môžu deti pripevniť svoju stužku na Máju – akcia pripevni si svoju stužku. 

Počas stavania stromu prítomných zabáva ľudovými piesňami SZ Bystričan a FS Chasa,  

Prítomný môžu tipovať výšku stromu – svoje tipy píšu na lístoček, ktorý hádžu do pripravovanej 

nádoby spolu s uvedením mena tipujúceho. Keď je strom postavený prezradí šéf hasičov správnu 

výšku stromu, tipujúci, ktorý uhádol dostane odmenu – poukaz na občerstvenie (to ešte zistíme). 

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

Pripevni si svoju stužku – na Námestí Rodiny bude stánok so stužkami v čase od 17:00 do 

18.00, deti na stuhu napíšu svoje meno alebo odkaz za poplatok, 1m stuhy = 0,20 €, potom 

keď privezú máju cca o 18:15 deti pripevnia stužky na strom. 

Zodpovedný za akciu Pripevni si svoju stužku – Miro Marciš 

 

K bodu č. 11 

Pri príležitosti 700 stého výročia prvej písomnej zmienky o ZB oslovila MČ miestnych 

grafikov o vytvorenie loga, ktoré bude použité na propagačné účely. 

Návrhy si komisia pozorne prezrela a dospela k nasledovným záverom: 

Návrh  

č. 3 – celkom pekný, vhodný na plagát či knihu 

č. 10M –doporučujeme tento návrh a požadujeme od autora viaceré farebné variácie a doplniť 

názov mestskej časti do ďalšieho zasadnutia komisie, kde spolu s pracovnou skupinou k 700. 

výročiu rozhodneme o víťaznom návrhu 

č. 11 – KK neodporúča 

č. 10A – nadväzuje na logo Bratislavy 

č. 10L – tiež padá v úvahu 

 

požiadavky komisie: logo – jednoznačný obrázok, vhodné na mincu, nálepku, oficiálne 

dokumenty. 

 

Úlohy: Barbora Besedičová poďakuje osloveným za návrhy, požiada autora č. 10M o farebné 

variácie a doplnenie názvu MČ, aj o vizualizáciu prípadného použitia na propagačných 

materiáloch. 

Termín: 7.5.2013 

 

K bodu č. 12 

Pracovná skupina, ktorá zasadá pri príležitosti príprav osláv k 700 stému výročiu bude 

zasadať podľa potreby spolu s komisiou kultúry. Cieľom spojenia komisií je zlepšenie 

informovanosti členov a príprava dôstojnej oslavy v roku 2014. 

 

 

 

Pán predseda sa poďakoval za účasť členov komisie.  

Najbližšie zasadnutie komisie bude 7.5. od 18.00 h. 

 

 

 

Zapísala: Barbora Besedičová a Vladimír Kristl, 10.4.2013 


