
Zápisnica 

z rokovania kultúrnej komisie pri MZ Bratislava – Záhorská Bystrica 

zo dňa  5.5. 2011 

 

Prítomní :Martina Gašpáreková, Miroslav Marciš, Martin Besedič, Denisa Pogáčová 

Hostia: Barbora Besedičová 

  

Program rokovania : 

1. Príprava Dňa Rodiny 

 

 

K bodu 1. príprava Dňa Rodiny  

Členovia komisie sa dohodli na nasledovnom programe: 

Program akcie: 

15:05 moderátorka -Michaela Mäsiarová privíta divákov aj hostí, vyzve starostu o krátky 

príhovor 10 min 

Moderátorka privíta Majstra „N“ 

15:15 nastupuje Majster „N“, kúzelník, súťaže – program pre deti 45 min 

Moderátorka privíta Mareka Vadrnu a Ľudovíta Pokojného 

16:00 rozhovor Marek Vadrna a Ľudo Pokojný  

+ súťaž č.1 (udržanie na rukách – mama +dieťa) 

+ súťaž č.2 (smiech rodín) 30 min 

odmena -  kozmetický balíček od spoločnosti Estetico 

16:30 pokračuje Majster „N“  45 min 

Majster „N“ končí – moderátorka uvedie súťaž č.3 

17:15 súťaž č.3 (do minúty zjesť suchý rožok bez zapíjania) 

odmena: poukážka „La Piazza“ 

Moderátorka privíta p. Mgr. Adriana Kušíková, Slovenské duly – Škola lásky v rodine 15 min 

17:30 rozhovor s Dulami – Škola lásky v rodine  15 min 

Moderátorka uvedie súťaž č.4 a po nej súťaž č.5 

17:45 súťaž č.4 (zjesť ošúpaný citrón, prvý vyhráva) 

odmena - 2kg citrónov  

súťaž č.5 (vypitie 1l mlieka, prvý vyhráva) 

odmena - kartón mlieka  

Moderátorka uvedie Janka Heráka 

18:15 vystúpenie Janka Heráka – spev 20 min, a rozhovor s niekým z Úsmevu ako dar 

Moderátorka uvedie Jakuba Petraníka 

18:30 vystúpenie Jakuba Petraníka – spev 45 min 

Moderátorka uvedie Barbbaru Bajkai & Band 

19:15 vystúpenie Barbbara Bajkai & Band 30 min 

19:45 pustenie podmazu - príprava Regiment + moderátorka pripomenie predaj lampiónov 

a kníh o ZB 

Moderátorka uvedie koncert skupiny Regiment 

20:00 REGIMENT 

21:00 Slávnostné vypúšťanie lampiónov + poďakovanie divákom a účinkujúcim 
 
Sprievodné akcie: v čase od 15:00 do 18:00 
vozenie na poníkoch – p. Suchý z Marianky  
Slovenský červený kríž - meranie tlaku 
Hlasy nádeje, p. Antalová – maľovanie na tvár, priestor pre najmenších, hry 



Stánok mestskej časti – predaj lampiónov a kníh o Záhorskej Bystrici (predávajúci oproti 
podpisu prevezme 25 kníh o Záhorskej Bystrici, a 120 lampiónov, a príjmové pokladničné 
doklady – po vypredaní tovaru odovzdá hotovosť p. Besedičovej a následne do pokladne 
miestneho úradu) 
Bystrický svet najmenších – maľovanie na tvár 
Opera SL Group – rozdávanie balónov 
Diagnostické centrum mládeže – chalani sú oblečení v maskách, budú sa pohybovať medzi 
divákmi, ktorí sa s nimi môžu odfotografovať 

 

Úlohy:  

Besedičová: príprava zmlúv účinkujúcim, nákup občerstvenia, 

Marciš: distribúcia plagátov, dovoz – odvoz kostýmov pre klaunov, 

Gašpareková: kvetinová výzdoba, meranie tlaku 

 

 

 

 

V Záhorskej Bystrici  

Zapísala: Martina Gašpáreková, predseda komisie 

 

  


