
Zápisnica  z 8. zasadnutia kultúrnej komisie v Košickej Belej
konaného dňa 31. marca 2022

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

Verejnosť: viď prezenčná listina

Program zasadnutia:
1. Otvorenie (overovateľ, zapisovateľ) 
2. Oboznámenie  o plánovaných  akciách  v roku  2022-  obecná  brigáda,  Beľanská

kvapka krvi, Deň obce
3. Zadelenie úloh jednotlivým zložkám počas Dňa obce
4. Diskusia
5. 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 v sobotu 9. apríla bude opäť Obecná

brigáda.  Ďalej je plánovaný v spolupráci s Národnou transfúznou službou Košice mobilný
odber krvi v našej obci – Beľanská kvapka krvi. Termín po dohode s NTS je 27. máj 2022.
Ďalšou plánovanou akciou je Deň obce, ktorý sa uskutoční v sobotu 6.8.2022. 

Ďalej zhrnula, aké práce sú plánované počas Obecnej brigády a vyzvala prítomných na
doplnenie ďalších návrhov (možné predložiť až do dňa brigády).  Počas Beľanskej kvapky
krvi  bude  opäť  pripravené  pohostenie  pre  darcov.  Je  potrebné  nahlásiť  sa  najneskôr  do
20.5.2022.

K  bodu  3.
Deň obce bude prebiehať na školskom ihrisku. Predbežne plánovaný program:

14:00 – 16:00 detský program, od 16:00 hod. – country kapela, folklórny klub Omladina,
ľudová  rozprávačka  Araňa,  domáce  folklórne  skupiny  Beľanka,  Beľanček,  Pantľička,  FS
Sokoly,  od  19:00  hod.  –  voľná  zábava,  hrá  skupina  Akcent.  Rozdelenie  úloh:  DHZ  –
organizácia dopravy a parkovania v areáli školy, učiteľky MŠ a ZŠ, pracovníčky OÚ – dozor
nad  deťmi,  sprevádzanie  účinkujúcich  do  šatní  a  na  vystúpenie.  Únia  žien  –  úloha  bude
zadelená neskôr.

K  bodu  4
Prítomní diskutovali na rôzne podnety a návrhy, ktoré zazneli v predchádzajúcich 

bodoch program. Na základe pozitívnych ohlasov na predchádzajúce divadelné predstavenie 
je plánované ďalšie predstavenie. V podaní hercov Divadla na doske to bude Ženský zákon. 
Termín a čas upresní p. Pavol Bačko po dohode s hercami. 



P. Bačko informoval o možnosti venovať 2% z dane z príjmu v prospech OZ FOLKLÓR 
KOŠICKÁ BELÁ. Termín podania je najneskôr do 30. apríla 2022.

K  bodu  5
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


