
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre kultúru a šport z dňa 12.11.2019: 

 

Prítomní: Ing. Peter Kubička, Ing. Peter Tomko, Ing. Patrik Gordoň, Ing. Patrik Ivanišin, Mgr. 

Silvia Sladíková, PaedDr. Veronika Becová, PaedDr. Františka Fecková, PhDr. Alena Rácková, 

Lucia Študencová, Marek Takáč 

 

Program: príprava a bližšie informácie k podujatiam konaným počas najbližších dní, rôzne 

 

Zasadnutie otvoril krátkym príhovorom predseda komisie Ing. Peter Kubička. 

 

Témy: 

      1. Mikuláš (6.12., kostol sv. Cyrila a Metoda/ 8.12. kultúrny dom): 

• o mieste sa rozhodlo deň po schôdzi, pán dekan súhlasil s konaním v kostole 

• zabezpečiť Mikuláša a anjelov 

• kostým – zo školy 

• mikulášske balíčky – Metro – cca 200 kusov 

• plagáty k akcii – zabezpečiť má P. Gordoň do 29.11. - do ZŠ 4 ks, MŠ 2, aj na iné verejné 

miesta a elektronicky 

      2. Silvester (31.12., Námestie sv. Cyrila a Metoda): 

• zabezpečiť stánok z minulého roku 

• ponuka – vianočný punč detský a dospelý so symbolickým príspevkom 1 euro – využitie 

príspevkov – sociálna komisia 

• ohňostroj od polnoci 

• začiatok od 22:00 

      3. Rodinný ples (15.2.2020., kaštieľ): 

• max. kapacita cca 120 ľudí 

• potrebný je plagát 

• vstupné – 15 eur/rodina 

• potrebný DJ, sponzori na tombolu, nejaký program (napr. Angelovič, Halúzka, Plamienok...) 

      4. Ples v Krásnej (22.2., kultúrny dom): 

• max.kapacita okolo 130-150 osôb 

• do 30.11. zabezpečiť hudbu (Sady N zabezpečené, možnosť aj Hrdza, Ščamba...) 

• skúsiť osloviť sponzorov 

• do 30.11. vybaviť catering od p. Jedináka 



• cena za vstupenku – 25 alebo 30 eur, možnosť priniesť si vlastné občerstvenie 

• potrebný aj program, uvádzačky, moderátor 

• pri vstupe – upomienkový predmet, kvietok 

• december/január – príprava plagátov 

 5. rôzne: 

• 21.2. - bude sa konať Krásňanská kvapka krvi 

• p. Becová – návrh vydať bulletin/knihu/brožúrku s fotkami krojov od pani Bojkunovej, 

možný aj článok do Krásňančana 

• 21.12., 4.1., 25.1. - verejné korčuľovanie v Aréne sršňov  

 

 

Košice-Krásna, 12.11.2019 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ: Marek Takáč     Predseda komisie: Ing. Peter Kubička 


