
Zápisnica zo zasadnutia Komisie Kultúry, 

konanej dňa: 6.6.2013 

 
prítomní: Vladimír Kristl, Barbora Besedičová, Mgr. Denisa Pogáčová, Martin Gašpáreková 

ospravedlnení: Mgr. Miroslav Marciš, Prof. Ing. Rudolf Kuma, PhD., Ing. Miroslav Prokop 

 

Program: 
1. schválenie programu 

2. informácie o hudobných pozdravoch 

3. príprava Bystrických hodov 

4. príprava spoluorganizácie Slávnosti vína 2013 na 28.9.2013  

5. stanovisko Komisie kultúry k organizácii koncertu elektronickej hudby 

6. informácia o pripravovanej kreslenej mape  

7. rôzne  

 

K bodu č. 1  

   Program bol schválený bez pripomienok 
 

K bodu č. 2 

Informácia o hudobných pozdravoch 
Pán starosta navrhol, aby sme do novín uverejnili oznam o možnosti hudobných pozdravov 

v miestnom rozhlase.  

Text oznamu:  

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica ponúka možnosť hlásenia v miestnom rozhlase:  

Ponúkame Vám hudobné gratulácie v miestnom rozhlase – venujte svojmu blízkemu 

originály darček! 

Hlásenie v miestnom rozhlase je v pracovných dňoch v časoch 10:00h., 15:00 h. a 17:30 h. 

v sobotu o 11:00 h., v nedeľu sa nehlási 

 

Postup pre občanov – záujemcov o pozdrav: 

Na miestny úrad doručíte minimálne deň vopred text želania, rozsah textu: maximálne 30 

slov, CD s piesňou, ktorá bude odvysielaná po prečítaní želania, maximálna dĺžka piesne 5 

min. 

Uhradíte poplatok v pokladni miestneho úradu 1 hlásenie .... 1,66 € - komisia odporúča 

cenu 2 €/hlásenie 

Ponúkame Vám aj oznam o konaní poslednej rozlúčky so zosnulým – bezodplatne 

na miestny úrad doručíte text minimálne deň vopred  

  Neodvysielame  príspevok, ak text alebo pieseň obsahuje neslušné alebo hanlivé slová. 

 

K bodu č. 3 

Bystrické hody 28.6.2013 až 30.6.2013  
kolotoče budú prítomné pred miestnym úradom od 26.6.2013 do 2.7.2013.  

piatok 28.6. Rozprávkový večer v miestnej knižnici – 18.00 do 21:00 pozývame všetky deti 

do knižnice na večerné čítanie z rozprávkových kníh 

sobota 29.6.Na Námestí Rodiny plánujeme program pre deti od 17:00 do 20:30 h., 

   skákacie atrakcie(hrad, chobotnica, šmykľavka) – treba zabezpečiť dozor 

občerstvenie: osloviť Rasťa Mečiara, cukrovú vatu a pukance 



Pani Magda Mišovská na sobotu zoženie miestne šikovné gazdinky, ktoré by mohli 

predávať vlastné výrobky (napr.všeličo ušité) – takže by sme mali aj malý trh – je to dobrý 

nápad, ak by mali záujem môžu prísť aj v nedeľu 

Besedičová – ponúkne priestor na prezentáciu Neziskovej organizácii Opatrovateľka, osloví 

aj MC bl. sestry Zdenky – kreslenie s kriedami, kolobežkové súťaže 

-overí umiestnenie transparentu nad cestu, zabezpečí zakúpenie drobných odmien pre deti 

19:00 koncert v Spoločenskom dome: skupina Soulmates a deti z Cechu amatérskych 

hudobníkov 

Hasičská hodová zábava – 29.6.2013, pri požiarnej zbrojnici, vstup voľný- organizujú 

dobrovoľní hasiči, miestny úrad zabezpečí propagáciu, stolíky, lavice a taktiež dopravné 

uzavretie Gbelskej ul. 

nedeľa 30.6.– 10.00 h. slávnostná hodová sv. omša v kostole sv. Petra a Pavla, 17.00 h. 

posedenie pri muzike – na Námestí Rodiny 

 

K bodu č. 4 

Predbežná príprava Slávností vína 2013  
Tento rok budú Slávnosti vína 28.9.2013. Pán Dávid Winter prejavil vôľu byť 

spoluorganizátorom Slávností vína. Členovia komisie navrhujú stretnutie organizačného 

tímu: starosta Jozef Krúpa, predseda KK Vladimír Kristl, za referát kultúry Barbora 

Besedičová a Dávid Winter – spoluorganizátor. Na stretnutí, ktoré sa uskutoční 12.6. sa 

určia podmienky prípravy.  

Komisia ako spestrenie akcie zorganizuje: 

- súťaž pre gazdinky: pomazánky – ako jednohubky súťažná pomazánka musí byť natretá na 

koliesku rohlíka 

- odporúčame zachovať prešovanie hrozna, prítomní môžu tipovať cukornatosť muštu 

  

K bodu č. 5 

Podujatie elektronickej hudby  
Miro Marciš ako spoluorganizátor  požadoval z rozpočtu kultúrnej komisie na túto akciu 

500 €. Členovia komisie zaujali nasledovné stanovisko: V prípade, že sa finančné 

prostriedky uvoľnia z plánovaných akcií kultúrnej komisie, sme ochotní túto akciu podporiť 

maximálne sumou 200 €. 

Kultúrna komisia navrhuje ukončiť festival elektronickej hudby do 3:00 h, a hlučnú hudbu 

vypnúť o 2.00 h. Keďže sa jedná o hlučnú akciu v zastavnej časti obce komisia požiada o 

stanovisko ku koncertu Mestskú políciu – vybaví pani Besedičová. 

 

K bodu č. 6 

Informácia o pripravovanej maľovanej mape Záhorskej Bystrice 
Pani Besedičová požiadala zhotoviteľov mapy o informáciu v akom stave je objednávka. 

Z firmy CBS odpovedali, že fotografiu maľovanej mapy zašlú na budúci týždeň (10.6.-

14.6.2013). Potom ju dajú popísať kartografovi.  

Podklady k mape a k textovej časti  môžeme posielať priebežne do 21.6.2013. 

Kultúrna komisia navrhuje na mapu farebne číslom rozlíšiť reštauračné zariadenia 

a pamiatky. Na druhej strane mapy bude umiestnený popis očíslovaných pamiatok. 

Z pamiatok navrhujeme na mape určiť: kostol sv. Petra a Pavla, Ľudový dom, Požiarnu 

zbrojnicu, kaplnku na rázcestí a Božiu muku, sochu sv. Floriánka 

 

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční: 16.7.2013, o 18:00 h na Miestnom úrade.  

Zapísala: Barbora Besedičová a Vladimír Kristl, 9.6.2013 


