
Zápisnica zo zasadnutia Komisie Kultúry, 

konanej dňa: 21.1.2014 

 
prítomní: Vladimír Kristl, Barbora Besedičová, Martina Gašpáreková, Mgr. Miroslav 

Marciš, Prof. PhD., Mgr. Denisa Pogačova, Ing. Miroslav Prokop 

ospravedlnený: Ing. Rudolf Kuma 

 

Program: 
1. Schválenie programu 

2. Pripravovaná akcia – Na fašiangy veselo – zabíjačka v Ľudovom dome 

3. Fotografická súťaž - 700 rokov ZB (navrhnúť témy) 

4. Maskot /sova/ cena, návrh 

5. Návrhy tričiek k 700-tému výročie 

6. Ako oživiť Námestie Rodiny? (nápady, myšlienky) 

7. Farmárske trhy – návrh pána starostu 

8. Rôzne 

 

K bodu č. 1   
 

Schválenie programu 

Program bol schválený bez pripomienok.  

 

K bodu č. 2 

 
Pripravovaná akcia – Na fašiangy veselo – zabíjačka v Ľudovom dome  8.2.2014 

Pripravujeme akciu s názvom „Na fašiangy veselo“ v Ľudovom dome. V minulom roku sa 

osvedčil predaj mäsových výrobkov od miestnych mäsiarov, aj tento rok by sme chceli 

v predaji pokračovať. Mäsiari boli oslovení, veľmi radi prídu. 

Začiatok akcie bude o 14:00 h. 

Program bude nasledovný:  

vystúpenie FS Chasa 15:00 h. 

vystúpenie SZ Bystričan 16.30 h. 

B. Besedičová osloví miestne organizácie s ponukou predaja vlastných výrobkov, zabezpečí 

fotografa a ozvučenie 

V. Kristl dohodne spoluprácu s mäsiarmi  a zabezpečí predaj občerstvenia  

 

K bodu č. 3 

 
Fotografická súťaž – 700. rokov ZB  

Aj tento rok organizuje náš člen Miro Marciš fotografickú súťaž.  

Súťaž bude mať 4 kategórie: 

 zábavná fotografia z prostredia Záhorskej Bystrice 

 Oslavy 700-tého výročia 

 Ľudia a život v Záhorskej Bystrici 

 Dovolenková fotografia so symbolom Záhorskej Bystrice 

Vyvrcholením súťaže bude výstava fotografií, ktorá prebehne vo vestibule spoločenského 

domu v období komunálnych volieb na jeseň.  

 



K bodu č. 4 

 
Maskot 

Návrh dvoch kostýmov v tvare kľúča a meča  predloží Miro Prokop na budúcom zasadnutí 

komisie. 

 

K bodu č. 5 

 
Návrhy tričiek 700. sté výročie 

Na zasadnutí bolo predložených pár návrhov na dámske – pánske a detské tričká. 

Tričká by mali rôzne motívy.  

 

K bodu č. 6 
 

Ako oživiť Námestie Rodiny? 

Členovia komisie sa neformálne zaoberali potrebou revitalizácie Námestia  rodiny ako 

verejného priestranstva, ktoré by malo byť centrom hlavného diania a pohybu, ktoré by malo 

byť súčasťou každodenného života, ponúkajúce miesto na náhodné aj zámerné stretnutia, 

rozhovory, relax a oddych. Cieľom úvah je zvýšiť atraktivitu terajšieho námestia najmä 

v letných mesiacoch a to aj mimo organizovaných kultúrno–spoločenských akcií. Základom 

revitalizácie by malo byť čo najrýchlejšie dosiahnutie zvýšenia množstva zelene na námestí 

a zatienených zón na sedenie. Členka komisie p. Besedičová zistí názor riadiacich orgánov 

obce na prípadnú revitalizáciu a možnosti jej financovania. 

  

 

K bodu č. 7 

 
Farmárske trhy  

Členovia komisie sa zaoberali návrhom pána starostu o poskytnutie priestoru na farmárske 

trhy v ZB. Komisia privítala návrh a odporúča trh umiestniť na Námestí Rodiny. B. 

Besedičová zistí podmienky zo strany spoločnosti Farmárske trhy (voda, elektrina) a v aké dni 

si predstavujú predaj výrobkov.  

 

K bodu č. 8 

 
Rôzne 

 

1. Členovia komisie určili dátumy zasadnutia v roku 2014 nasledovne (dátum je 

uvedený aj s hlavnými témami zasadnutia): 

18.2. zhodnotenie akcie Na fašiangy veselo,  

11.3. predbežné návrhy na  akciu Stavanie máje 

8.4. príprava akcie Stavanie máje 

6.5. zhodnotenie akcie Stavanie máje 

3.6. príprava Bystrických hodov, Hasičská hodová zábava, návrhy na BRKO 

29.7. zhodnotenie Bystrických hodov a príprava Súsedé súsedom, príprava Bystrických 

hrubých hodov, príprava na Slávnosti vína 

12.8. spresnenie koordinácie personálu na Súsedé súsedom a Bystrických hrubých hodoch – 

hlavné oslavy výročia,  

2.9. zhodnotenie akcií, ktoré už prebehli, bližšia koordinácia Slávností vína,  



7.10.zhodnotenie Slávností vína, fotosúťaž 

4.11.návrhy a predbežná príprava na akcie: Privítanie adventu, Vánoce pod Krispánkom, 

Silvester, oslovenie zúčastnených účinkujúcich  

2.12. dôkladnejšia príprava na Vánoce pod Krispánkom – zabezpečenie personálu 

 

2. Airsoft pre mládež – Pán Prokop predložil členom komisie návrh na zorganizovanie 

branno-športového programu  Airsoft v rámci MDD. Realizátor pre našu MČ 

rezervoval termín na sobotu 31.5.2014 (sobota), ktorý by sa mohol konať na Plácku. 

Program spočíva v predstavení  výzbroje, pre vážnych záujemcov bude pripravená 

airsoftová strelnica na vyskúšanie streľby zo zbrane. Súčasťou sú ukážkové streľby na 

cieľ a pátranie po fiktívnom nepriateľovi a rôzne branno-športové aktivity. Predbežne 

bol prostredníctvom p.Hasoňa oslovený aj prevádzkovateľ areálu na Plácku o možnosť 

jeho realizácie na danom mieste a dátume. 

Kontakt: www.safkosuty.sk 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Barbora Besedičová a Vladimír Kristl  24.1.2014 

 

http://www.safkosuty.sk/

