
Zápisnica zo zasadnutia kultúrnej komisie 

zo dňa 19.1.2012 
 

prítomní: Martina Gašpáreková, Barbora Besedičová, Martin Besedič, Miroslav Marciš, 

Denisa Pogačová   

 

 

Program: 

1. kalendár kultúrnych podujatí na I. polrok 2012 

2. príprava „Na fašiangy veselo“ 

3. nové ulice mestskej časti 

4. zmluva o spolupráci s Star production 

5. rôzne 

 

K bodu 1: Kalendár kultúrnych podujatí na I.polrok 2012 

Komisia schválila navrhovaný plán kultúrnych podujatí. Navrhujeme spojiť Deň Rodiny 

s Dňom detí. Presný dátum upresníme vzhľadom na odchod detí do školy v prírode. Treba 

o spoluprácu poprosiť komisiu školstva. 

Plán kultúrnych podujatí,  január - jún 2012                            organizuje      

7.1. Novoročný turnaj v stolnom tenise Spoločenstvo priateľov stolného tenisu, MČ BA ZB   

21.1. 19. reprezentačný ples starostu Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica   

28.1. Farský ples Rímskokatolícka farnosť Záhorská Bystrica   

8.2. Športovec roka Komisia športu pri Miestnom zastupiteľstve    

4.2. Krojovaný ples  Miestny odbor Matice Slovenskej, MČ BA ZB   

11.2. Na fašiangy veselo - karneval MČ BA ZB, Občianske združenie Hlas nádeje   

18.2. Na fašiangy veselo - fašiangová obchôdzka MČ BA ZB, FS Chasa       

19.2. Fašiangy v klube dôchodcov Klub dôchodcov Záhorská Bystrica     

3.3. Urbár - členská schôdza Lesné spoločenstvo Záhorská Bystrica     

10.3. voľby do NRSR             

14.3.-18.3. Poľovnícka spoločnosť - výstava trofejí Mestská organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu   

25.3. Členská schôdza Červeného kríža Miestny spolok Slovenského červeného kríža   

15.4. Členská schôdza Klubu dôchodcov Klub dôchodcov Záhorská Bystrica     

30.4. Stavanie Mája Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica, FS, SZ   

5.5. Záhorák open TJ Záhorák         

13.5. Deň matiek MČ BA ZB, MŠ, ZŠ         

20.5. Deň Rodiny Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica   

2.6. Deň detí Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica,komisia školstva   

24.6. Oslava jubilantov Klub dôchodcov Záhorská Bystrica     

29.6. Bystrické hody Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica   

30.6. Bystrické hody Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica   

         

vysvetlivky:           

FS - Folklórny súbor Chasa        

SZ - Spevácky zbor Bystričan        

MŠ - Materská škola         

ZŠ - Základná škola         

MČ BA ZB- mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica      



 K bodu 2: Príprava: „Na fašiangy veselo“ 

sobota 11.2.2012 

Karneval detí v Spoločenskom dome, program pre deti zabezpečuje Občianske združenie 

Hlasy nádeje – Diskoparáda šaša Maroša. Karneval sa začína o 15:00. Predpokladaný záver         

je o 18:00.  

 

sobota 18.2.2012 

fašiangová obchôdzka maškár, zabíjačkové občerstvenie v Ľudovom dome 

 

cca 14.30 v ľudovom dome začne folklórny súbor Chasa s fašiangovým programom, kto chce 

tak sa pridá  k sprievodu. Sprievod v maskách môžete stretnú na  uliciach mestskej časti: 

z Ľudového domu, po Pútnickej, Na Vlkovkách, Kollárova, Rošického, Čsl. tankistov                

do Ľudového domu. 

 

záver cca 19.00 h. 

  

Mestská časť zabezpečí: 

folklórnu skupinu Chasa, Spevácky zbor Bystričan 

priestory 

propagáciu -aj návrh na plagáty, tlač plagátov 

výzdobu - nákup balónov 

občerstvenie  

 

OZ Hlasy nádeje zabezpečí: 

výzdobu - realizáciu 

občerstvenie 

umelohmotné poháre aj tanieriky 

vystúpenie pre deti od 15:30 

 

K bodu 3: nové ulice mestskej časti 

Zmena pomenovania ulíc:  

Obytný súbor Pod vŕškami: 2 názvy 

Premenovanie časti ulice Antona Floreka: 1 názov 

 

Členovia komisie návrhy na nové ulice prerokujú na najbližšom zasadnutí. 

 

 

K bodu 4: zmluva o spolupráci s Star production 

Komisia z časti súhlasí s podmienkami zmluvy, zároveň má nasledovné pripomienky:  

Navrhujeme: 

- termín „včas poskytovať“ nahradiť konkrétnym dátumom, napr. do 24.dňa 

kalendárneho mesiaca,  

- „na stránke vyhradenej pre mestskú časť“ zameniť za „na jednej strane veľkosti A4“ 

- V čl. 3 a) vydávať a zabezpečovať riadnu a včasnú distribúciu novín METROPOLA – 

doplniť dátumom, napr. do 6. kalendárneho dňa mesiaca – aby bolo jasné kedy môžu 

občania noviny očakávať v schránke. 

 

Kultúrna komisia kladne hodnotí mesačník METROPOLA. Občania celej Bratislavy                   

sa dozvedia o živote v susedných mestských častiach. 

 



K boru 5: rôzne 

Treba dať vyrobiť stojan s nápisom WC so šípkami, aby boli hostia podujatí lepšie 

nasmerovaní na toalety.  

Zavolať kolotoče na hody v septembri.  

Uzavrieť a pripraviť informatívnu správu o čerpaní rozpočtu na kultúrne podujatia za rok 

2011.  

 

 

Najbližšie zasadnutie kultúrnej komisie bude 22.februára 2012. 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Besedičová Barbora 

Skontrolovala: Gašpáreková Martina 


