
Zápisnica  z  2. zasadnutia kultúrnej komisie v Košickej Belej 

konaného dňa 23. mája 2019 

 

 

 

Prítomní: Mária Hudáková, Mgr. Pavol Bačko, Ondrej Kurjan 

 

Ďalší prítomní: Ing. Jozef Petkač – starosta obce, Bc. Michal Rzuhovský – poslanec obecného 

zastupiteľstva 

 

Verejnosť: viď prezenčná listina 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie (overovateľ, zapisovateľ)  

2. Deň obce 2019 

3. Obecná brigáda spojená so stavaním mája 

4. Jednodňový výlet do Maďarska - Nyíregyháza 

5. Diskusia 

6. Záver, poďakovanie za účasť 

 

 

K bodu 1 

 Predsedníčka komisie p. Mária Hudáková privítala prítomných. Určila overovateľa 

zápisnice – Mgr. Natáliu Plichtovú, zapisovateľa – Mgr. Pavla Bačka.  

 

K  bodu  2 

 Predsedníčka komisie oboznámila prítomných, čo bolo doposiaľ zabezpečené do 

programu na Deň obce: 

1. Hlavným bodom programu je vystúpenie skupiny Traky, plánované na 19:00; 

2. Hudobná skupina Jas – hodinové vystúpenie; 

3. Škola tanca pre deti a dospelých – tanečníci a hudba zo súboru Jahodná, cca 1 hod.; 

4. Folklórna skupina Abovčan z Čane; 

5. Folklórna skupina Haniščan z Hanisky pri Košiciach; 

6. Tvorivé dielne pre deti ÚĽUV – koža, drôt, hlina – cca 3 hod. 

7. Únia žien tradične pripraví kysnuté koláče. 

Ďalej vyzvala prítomných, aby predniesli ďalšie návrhy na doplnenie programu. 

Program pre deti – návrhy na doplnenie tvorivých dielní (podľa potreby a situácie): 

- Maľovanie na tvár – je potrebné osloviť p. Annu Ádiovú (úloha pre Matúša Valenčíka); 

- Športové hry na multifunkčnom ihrisku 

- Práca s drevom 

- Zodpovední: Martina Rzuhovská, Iveta Kišidayová, Katarína Danielová, Monika 

Hockicková 

Ďalej je potrebné zabezpečiť a dohodnúť: 

- DJ – Maximilián Koľvek, resp. iný; 

- Moderátor programu; 

- Plagát a distribúcia po obci – zodpovedná p. Mária Hudáková; 



- Bufet a občerstvenie pre hostí – starosta obce a poslanci OZ; 

- Pódium – zabezpečí starosta obce; 

- Stánky – je potrebné osloviť domácich výrobcov (p. Dominika Gregová, p. Viktória 

Diškantová), prípadne ďalších; 

- Stany – 2 ks sú dostupné na obci, ďalšie je potrebné požičať; 

- Varenie guľášu – osloviť p. Antona Rzuhovského st., členov poľovníckeho združenia. 

 Ďalším predloženým návrhom bol jánsky oheň, ktorý pripravia hasiči z DHZ Košická Belá.  

 

K  bodu  3 

 Predsedníčka komisie oznámila prítomným, že nakoľko predošlý termín obecnej 

brigády bol zrušený kvôli nepriaznivému počasiu, tak bolo by vhodné určiť náhradný. 

Predložený návrh je sobota 8. jún 2019, pričom brigáda by bola ukončená symbolickým 

stavaním mája pred obecným úradom, nakoľko je to sobota pred Turícami. Vedúci 

jednotlivých zložiek nech oboznámia svojich členov, aby sa podľa možnosti zúčastnili. 

Starosta obce spolu s poslancami OZ pripravia návrhy, čo by bolo potrebné počas brigády 

urobiť. Pre všetkých zúčastnených bude pripravený guľáš (varí p. Veronika Krištofová). 

 

K  bodu  4 

 Predsedníčka komisie oboznámila prítomných, že na predošlom zasadnutí komisie bol 

predložený návrh organizácie jednodňového zájazdu do Maďarska. Oslovila dopravné 

spoločnosti, aby sme mali predbežné cenové ponuky na dopravu, pričom je možné ísť 50- alebo 

29-miestnym autobusom. Oslovila prítomných, aby navrhli termín výletu. Viacerí prítomní sa 

zhodli na júlovom termíne počas pracovného týždňa. Ďalšie informácie budú poskytnuté po 

porade poslancov OZ. 

 

K  bodu  5 

 Do diskusie sa prihlásili: 

- Starosta obce oboznámil prítomných, že dňa 22.6.2019 sa bude konať v našej obci 

spomienkové stretnutie legionárov pri príležitosti 100 rokov od bojov na vrchu 

Železná. Tejto akcie sa zúčastnia: starosta obce a občania z Vysokého Mýta (ČR), 

Český spolok, veľvyslanectvo ČR, zástupcovia mesta Košice. Organizátori oslovili aj 

ZŠ Košická Belá, aby na programe boli prítomní aj žiaci školy a tiež členov TOM 

Sivec. Začiatok je naplánovaný na 9:00 hod. na obecnom úrade, najskôr bude 

položený veniec na miestnom cintoríne, potom sa bude pokračovať na vrchu Železná. 

Zároveň oslovil Úniu žien, aby pripravili koláče pre hostí. Mestské lesy Košice 

zabezpečia guľáš.  

- p. Pavol Bačko oboznámil prítomných, že odpustová slávnosť Narodenia sv. Jána 

Krstiteľa bude 30. júna 2019, pozvanie prijal o. Martin Štrbák, opát kláštora v Jasove. 

- Starosta obce uviedol, že 8. septembra 2019 pripravujeme v spolupráci s farnosťou 

návštevu kardinála, maďarského prímasa Pétera Erdö, ktorý požehná pamätnú tabuľu 

nášmu rodákovi Jánovi kardinálovi Scitovskému pri príležitosti 400 rokov od úmrtia 

svätých košických mučeníkov. Bližšie informácie uverejníme neskôr.  

 

K bodu 6 



Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť, zároveň uviedla, že termín 

najbližšieho zasadnutia komisie bude všetkým oznámený telefonicky. 

 

 

 

Zapísal:  

Mgr. Pavol Bačko 

 

Overovateľ zápisnice:     

Mgr. Natália Plichtová 

 

 

Predseda kultúrnej komisie: 

Mária Hudáková 

 


