
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie kultúry dňa 14.9.2021 

Prítomní: Mgr. Martin Besedič, PhD., Viera Marošová, Mgr. Miriam Trgová, Mgr. Dagmar Krajčírová, Daniel 

LiĎák, Mgr. Barbora Besedičová 

Neprítomní: prof. PhDr. Pavol Smolík, ArtD., Ing. Miroslav Prokop, 

Program:  

1. Slávnosti vína 16.10.2021 

2. Informácia o knižnici 

3. Informácia o plánovanom vytvorení športovo spoločenského areálu 

4. Rôzne  

 

K bodu č. 1 – Slávnosti vína 

Termín podujatia je 16.10.2021, Námestie Rodiny, čas od 15.00 h.  

Podujatie by sa uskutočnilo bez spoluorganizátora, všetko bude riešiť mestská časť. Besedičová osloví vinárov 
s možnosťou prezentovať svoje vína. MČ zabezpečí poháre, predajné miesto – každý vinár dostane dva stoly 
s obrusmi. Členovia komisie navrhli, aby MČ oslovila aj bývalých spoluorganizátorov s možnosťou vlastného 
predaja vína, prípadne občerstvenia. Sprievodnou akciou by mohli byť jesenné trhy – predaj len občerstvenia. 
Na predaj občerstvenia budú oslovené domáce organizácie. Môžu ponúkať guláš, langoše, placky, kapustnicu, 
fazuľovicu, hríbový guláš, chlieb s masťou, pagáče.... Predaj vína bude na námestí pod stanom, predaj 
občerstvenia na parkovisku pred miestnym úradom. Hudobný program- plánujeme: Barbora Piešová, FS 
Chasa, Dudíci, Čečinka ... 

Ďalšou sprievodnou akciou bude výstava obrazov združenia Arte via Stupava vo foyeri  spoločenského domu.  

 

K bodu č. 2 – Informácia o knižnici a Ľudovom dome  

V júni sa presťahovala miestna knižnica z budovy na ul. Čsl. tankistov do priestorov Ľudového domu. 
Expozícia v Ľudovom dome bola zrušená, zapožičané predmety boli vrátené do múzeí. Z celkového množstva 
kníh bolo viacero vyradených.  

Pani Marošová upozornila na stav dvoru v Ľudovom dome, vystavené predmety je potrebné zakonzervovať. 
Navrhuje na dvor umiestniť vonkajšiu pec, počas zimnej sezóny by sa mohli vymeniť dosky na bránke do ĽD. 
V interiéri je potrebné upratať „čiernu kuchyňu“, v kuchynke sa nachádzajú poháre a fotografie futbalového 
klubu – navrhujeme odovzdať ich futbalistom do ich areálu.  V budove Ľudového domu pokračuje vyučovanie 
Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka, v pracovných dňoch od 12.00 h. Presný rozvrh hodín ešte nie je 
známy. Klub dôchodcov prejavil záujem o prenájom jednej miestnosti na kurz šikovných rúk. Čo mu bolo 
umožnené.  

Miestna knižnica získala grant na nákup kníh od Fondu na podporu umenia vo výške 1200 €. Tiež bol do 
knižnice zakúpený nový počítačový program na evidenciu kníh a čitateľov. 

 

K bodu č. 3 - Informácia o plánovanom vytvorení športovo spoločenského areálu 

Predseda informoval o plánovanom vytvorení športovo spoločenského areálu v lokalite na Krčoch za 
existujúcim futbalovým ihriskom. Súčasťou bude tréningové futbalové ihrisko, univerzálne hľadisko, 
reštaurácia, zatrávnená piknic plocha – bližšie informácie prepošle predseda komisie. Vybudovanie areálu je 
ešte v teoretickej rovine.  

 



 

K bodu č. 4 – rôzne 

Predseda prítomných poprosil o návrh rámcového plánu podujatí na budúci rok.  

Svoje návrhy môžu členovia posielať mailom tajomníčke komisie do konca septembra.  

 

 

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

 

       Mgr. Martin Besedič, PhD. 

       predseda komisie kultúry  

 

Zapísala: Barbora Besedičová, tajomníčka  


