
Zápisnica  zo  6. zasadnutia kultúrnej komisie v Košickej Belej 

konaného dňa 13. augusta 2020 

 

 

 

Prítomní: Mária Hudáková, Mgr. Pavol Bačko, Ing. Jana Lenártová 

 

Verejnosť: viď prezenčná listina 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie (overovateľ, zapisovateľ)  

2. Oboznámenie o akcii – Beľanská kvapka krvi 21.9.2020 

3. Zhrnutie doterajších kultúrno-spoločenských akcií v obci 

4. Plánované podujatia 

5. Diskusia 

6. Záver, poďakovanie za účasť 

 

 

K bodu 1 

 Predsedníčka komisie p. Mária Hudáková privítala prítomných. Určila overovateľa 

zápisnice – Ing. Janu Lenártovú, zapisovateľa – Mgr. Pavla Bačka.  

 

K  bodu  2 

 Predsedníčka komisie oboznámila prítomných, že 21. septembra 2020 pripravujeme v 

spolupráci s Národnou transfúznou službou Košice mobilný odber krvi v našej obci – 

Beľanskú kvapku krvi. Termín po dohode s NTS je 21. september. Ďalej oboznámila 

prítomných s podmienkami darovania krvi a upozornila, že je potrebných min. 15 účastníkov, 

preto vyzvala prítomných, aby oslovili čím viacerých. Nahlásiť sa je potrebné do 14.9. na 

obecnom úrade alebo u p. Márie Hudákovej. Odber prebehne v sále kultúrneho domu od 8:00 

hod. Pre všetkých darcov krvi bude pripravené občerstvenie.  

 

K  bodu  3 

 Predsedníčka komisie spomenula doterajšie aktivity v tomto roku. 23. februára bolo u 

nás divadelné predstavenie Rysavá jalovica, ktoré malo veľmi dobré ohlasy. 13. júna sa 

uskutočnila obecná brigáda, zapojilo sac cca 25 dobrovoľníkov, ktorí urobili značný kus práce 

na zveľadení našej obce. Poďakovala všetkým zložkám, ktoré sa do tejto brigády zapojili. 

Poslednou akciou bol športový deň rodiny, ktorý sa konal 9. augusta na školskom ihrisku. Aj 

toto popoludnie malo veľmi dobré ohlasy, aj keď sa zapojilo menej detí, než sme očakávali. 

Počasie a program bol výborný, preto aj do budúcna chce obec takéto akcie podporovať a 

organizovať. 

 

K  bodu  4 

 Na základe pozitívnych ohlasov na divadelné predstavenie je plánované ďalšie 

predstavenie na mesiac november. V podaní hercov Divadla na doske to bude Ženský zákon. 

Termín a čas upresní p. Pavol Bačko po dohode s hercami.  

Ďalšou plánovanou kultúrno-spoločenskou akciou je 12. ročník Zimného folklórneho večera. 



Vzhľadom na aktuálnu situáciu však je ťažké predpokladať, či ju bude možné realizovať v 

takom rozmere ako po minulé roky. Členovia folklórnej skupiny Beľanka oznámia svoje 

rozhodnutie čo najskôr, reálne sa podrobnosti upresnia neskôr. 

 

K  bodu  5 

Prítomní diskutovali na rôzne podnety a návrhy, ktoré zazneli v predchádzajúcich 

bodoch program.  

 

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:     

Ing. Jana Lenártová 

 

 

Predseda kultúrnej komisie: 

Mária Hudáková 

 


