
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie kultúry dňa 14.2.2022 

Prítomní: Mgr. Martin Besedič, prof. PhDr. Pavol Smolík,PhD., Viera Marošová, Mgr. Dagmar Krajčírová, Daniel 

Liďák, Mgr. Barbora Besedičová 

Neprítomní: ArtD., Ing. Miroslav Prokop, Mgr. Miriam Trgová 

Program:  

1. Informácia o Sochárskom sympóziu – informuje sochár Vít Bojňanský  

2. Návrh na nové názvy ulíc 

3. Informácia o podujatí Pochovávanie basy 

4. Rôzne 

K bodu č. 1 – Informácia o Rezbárskom sympóziu  

Akademický sochár Vít Bojňanský oboznámil členov komisie s možnosťou organizovania sochárskeho 
sympózia. Mestská časť by hradila ubytovanie, honorár a stravu pre rezbárov. Sympózia by sa zúčastnili 
minimálne traja rezbári. Zadanie: samonosná socha. Záštitu nad sympóziom prevezme p. Bojňanský, tiež 
vypracuje predbežný rozpočet. Termín: 20.6.-25.6.2022, miesto: Ľudový dom. Slávnostné predstavenie 
rezbárov a sôch bude 25.6. počas Bystrických malých hodov. Besedičová preverí ubytovanie.  

 

K bodu č. 2 – Návrh na nové názvy ulíc 

V mestskej časti vznikajú nové ulice, ktoré je potrebné pomenovať. Jedná sa o tri ulice – 1. budúca ulica za 
Rezidenciou, 2. odbočka z Donskej ulice, 3. pozdĺž Mariánskeho potoka 

Členovia kultúrnej komisie navrhujú nasledovné názvy: 

 Ulica číslo 1 vzniká kolmo na hlavnú Bratislavskú ulicu, za obytným súborom bytoviek „Rezidencia“. Ulica 
povedie smerom k Zbernému dvoru, bude rovnobežná s ulicou Československých tankistov. V lokalite sú 
momentálne záhrady majiteľov rodinných domov z ulice Čsl. tankistov a súkromné polia                                                 
s poľnohospodárskymi plodinami. V tejto časti navrhujeme názov ulice – Na Hliníku. Názov je odvodený od 
tradičného pomenovania lokality.  
Ulica číslo 2 vzniká v intraviláne odbočkou z Donskej ulice. Rovnobežné s ňou sú ulice Sekýlska a Vrbánska. 
Pomenovanie Sekýlska je podľa blízkeho vrchu, Vrbánska – podľa Vrbánskeho potoka. Názov ulice Donská je 

podľa rieky Don v Rusku. Z Donskej ulice je odbočka na Nevskú ulicu – názov je tiež podľa Ruskej rieky Neva. 

Z tohto dôvodu navrhujeme názov ulice Jenisejská – Jenisej – názov rieky v Rusku. 

Ulica číslo 3 pozemky niektorých majiteľov rodinných domov z Trstínskej ulice končia pri Mariánskom potoku, 
kde noví, alebo pôvodní majitelia začínajú budovať nové domy. Tak vzniká pokračovanie jestvujúcej Záhorskej 
ulice. Z uvedeného dôvodu navrhujeme pokračovať v názve – Záhorská ulica. 

Navrhované názvy ulíc budú preposlané na prerokovanie Názvoslovnej komisii hlavného mesta. Až potom 
budú predložené na schválenie miestnemu zastupiteľstvu.  

 

K bodu č. 3 – Pochovávanie basy 

Plánujeme na 27.2.  – nedeľa, miesto: Námestie Rodiny, v spolupráci s OZ Klub dôchodcov. Klub zapožičia 

basu, členky klubu budú plačky. Besedičová osloví FS Chasa – pochôdzka z Ľudového domu po uliciach – 

Hargašova – Tatranská – Gbelská na Námestie -kde bude pochovávanie basy. Besedičová osloví aj domácich 

predajcov s možnosťou ponúkania občerstvenia.  

 

 



 

K bodu č. 4 - Rôzne 

Marec – mesiac knihy – miestnu knižnicu navštívia žiaci základnej školy 1-4 ročník. Pani Marošová im povie 
informácie o knižnici. Na každú triedu má čas jednu vyučovaciu hodinu.  

Ostatné podujatia budú plánované v zmysle platných opatrení. 

 

 

Predseda sa prítomným poďakoval za účasť na dnešnej komisii aj za podnetné návrhy. 

 

 

 

       Mgr. Martin Besedič, PhD. 

       predseda komisie kultúry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Barbora Besedičová, tajomníčka  


