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Zápisnica zo stretnutia členov kultúrnej komisie a komisie 700. stého výročia                     

pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 

zo dňa: 11.3.2014 

 

Prítomní: Ing. Jozef Krúpa, Vladimír Kristl, Barbora Besedičová, Martina Gašpáreková,          

Ing. Miroslav Prokop, Mgr. Miroslav Marciš, Mgr. Denisa Pogačová, Mgr. Martin Besedič,          

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

 

Ospravedlnení: Prof. Ing. Rudolf Kuma, PhD., JUDr. Štefan Martinkovič, ThLic. Ľudovít 

Pokojný, Jana Szaboová 

 

Program: 

1. Schválenie programu 

2. Informácia o postupe realizácie plánovaných propagačných materiálov k výročiu – 

predkladá pán starosta 

3. Informovanie prítomných o pripravovaných ťažiskových akciách v priebehu roka 

2014 

4. Návrh na nominácie významných občanov ZB – požiadavka pána starostu 

5. Rôzne 

 

K bodu č. 1 

Program zasadnutia bol schválený bez pripomienok. 
Pán starosta prítomných privítal na dnešnom stretnutí a oboznámil ich s programom.  

 

K bodu č. 2 

Informácie o postupe realizácie plánovaných propagačných materiálov k výročiu  

Mestská časť uzatvorila zmluvu o nájme plochy na celý rok 2014 s billboardovou 

spoločnosťou. Na uvedenom billboarde pred vstupom do ZB je umiestnený plagát 

oznamujúci občanom naše výročie. 

V týchto dňoch je v tlači „skladačka“ s podujatiami, ktoré plánujeme organizovať v priebehu 

roka, a s textom k výročiu. Na skladačke sú uverejnení aj doterajší sponzori. 

Plánované CD Bystričan je vo fáze príprav, odkladá za jeho vydanie z júna na koniec augusta. 

Knižka o ZB je taktiež vo fáze príprav, momentálne pán Besedič čaká na články                         

od spoluautorov. Knižka bude vydaná v plánovanom termíne. 

 

 

Pán Smolík oboznámil prítomných so správou o PR stratégii: 

Vedenie obce venuje mimoriadnu pozornosť tomu, aby boli oslavy výročia 

odpromované smerom k verejnosti v Bratislave / na Slovensku na jednej strane – a „dovnútra“ 

obce na strane druhej. 

 S magistrátom Hlavného mesta Bratislavy sme vyjednali rozsiahlu reklamnú 

podporu celých osláv – i jednotlivých podujatí. Od tohto partnera dostávame k dispozícii: 

-  priebežne priestor na web portáli mesta pre podrobné informácie o podujatiach 
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- na apríl, júl a august – teda mesiace s ťažiskovými podujatiami – možnosť inzercií 

v periodiku InBA 

- mesačnú kampaň máj/jún – 400 informačných plagátov v MHD 

- spolu dvojmesačnú kampaň (v štyroch dvojtýždňových etapách) – 55 000 odvysielaní 

spotov o oslavách na obrazovkách v MHD 

- technickú podporu BKIS (stage, svetlá, zvuk) na jednotlivé podujatia 

- v apríli a októbri kampaň na citytoweroch a hypercuboch v centre mesta 

Finančný objem (trhová cena) týchto benefitov (okrem pomoci BKIS) je s DPH spolu 

73 000.- eur. Túto sumu na seba berie magistrát. Pomoc BKIS bude ďalšou sponzorskou 

podporou. Okrem toho využijeme už od týchto dní billboard pred obcou, do dvoch týždňov 

vydáme stručný informačný bulletin k celým oslavám a pracujeme aj na pätnásťminútovom 

videodokumente o našej mestskej časti a jej výročí. 

 Vedenie mestskej časti ďalej dohodlo s TV Markíza mediálnu podporu ťažiskových 

podujatí (informácie, reportáže), ale aj možnosť referovať o nich v rámci relácie Dobré ráno 

a pod. Na finalizácii zmluvy sa pracuje. 

 S prestížnym grafickým štúdiom sa vytvoril spoločný vizuál materiálov k výročiu, 

ktorý sa tematicky u formálne bude variovať podľa obdobia a podľa média, na ktorom bude 

použitý. 

 Príprava samotných podujatí je vo fáze výberu ponúk a oslovovania umelcov / 

umeleckých telies – a budeme o nej informovať priebežne. Už Reprezentačný ples, v ktorom 

vystúpilo široké spektrum špičkových hostí, s ktorými sme vyjednali výhodné finančné 

podmienky, resp. náklady na ich vystúpenie boli sponzorsky vykryté, naznačil stratégiu pre 

ďalšie tohtoročné podujatia; tie majú byť reprezentatívne a po umeleckej a spoločenskej 

stránke majú presahovať úroveň iných rokov, ale po celý čas bude realizačný tím hľadať 

ideálne finančné riešenia. 

vypracoval: Jozef Krúpa a Pavol Smolík, február 2014 

 

K bodu č. 3 

Informovanie prítomných o pripravovaných ťažiskových akciách v priebehu roka 

Pán Smolík prítomných oboznámil s Rámcovými konceptmi jednotlivých podujatí.  

Prvé hlavné podujatie je Stavanie máje (30.4.), posledné Slávnosť sv. Huberta (9.11.). 

Podujatiu Stavanie máje sa venovala kultúrna komisia na poslednom zasadnutí 20.2., 

konkrétnejšie sa bude venovať na zasadnutí 1.4.2014. 

Zoznam ťažiskových podujatí: Stavanie máje, Sviatok sv. Floriána, MDD a Deň rodiny, 

Bystrické hody, Súsedé súsedom, Bystrické hrubé hody, Slávnosti vína, Oslava sv. Huberta. 

 

K bodu č. 4 

Návrh na nominácie významných občanov ZB 

Pán starosta poprosil o návrhy na osobnosti Záhorskej Bystrice. Nominovaný by sa mal 

významne podieľať na verejnom živote v MČ. Návrhy treba posielať na sekretariát starostu, 

prípadne pani Krajčírovej do 30.4.2014. Na komisii boli uverejnené okruhy na inšpiráciu: 

predsedovia občianskych a neziskových združení, učitelia ZŠ s MŠ, duchovní otcovia 

farnosti, darcovia krvi, in memoriam. K návrhom mien je potrebné doplniť aj krátke 

odôvodnenie.  
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K bodu č. 5 

Rôzne 

1. Pri druhom kole volieb prezidenta umiestniť do foyeru spoločenského domu fotografie 

– zodpovedný Miro Marciš 

2. do foyeru umiestniť počas prvého aj druhého kola volieb prezidenta „roll-up 700“ aj 

skladačku s podujatiami – zodpovedná Besedičová 

3. vymaľovánky pre najmenších so symbolmi a objektmi ZB – zodpovedný Miro Marciš, 

veľkosť vymaľovánky A5, cca 10 strán – t.j. 5 obrázkov 

4. členovia komisie navrhnú otázky na facebook pre občanov, čo by chceli zmeniť, 

zlepšiť, čo im v ZB, chýba ..... – otázky treba zasielať priebežne Mirovi Marcišovi 

5. Miro Marciš prezentoval návrhy obrázkov na tričká – cieľom je zabezpečiť dva druhy 

tričiek – pre mladých a konzervatívne. Komisia vybrala z predložených návrhov tri 

víťazné. Besedičová a Maciš oslovia autorov víťazných návrhov, následne Besedičová 

vypracuje návrh zmluvy a pripraví podmienky na realizáciu tričiek. termín: 31.3.2014 

6. Člen komisie Miroslav Prokop daroval Záhorskej Bystrici vlastnoručne zhotovený 

historický román – s názvom: TERRAM PISTRICH. Starosta sa mu za dar poďakoval 

a s radosťou ho prevzal.  

 

Pán starosta sa prítomným poďakoval za účasť. Najbližšie spoločné stretnutie komisií               

sa členovia včas dozvedia. 

 

Zapísala: Barbora Besedičová  


