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ÚVOD. 

Predkladatelia sa snažili, aby bol program v rámci možnosti vyvážený pre všetky vekové skupiny a obsahoval rôznorodosť žánrov.  

V Maximálnej variante ktorá mala trvať 14 dní ,  boli zahrnuté vystúpenia všetkých základných, stredných a umeleckých škôl v Košiciach. Viac ako 30 interpretov 

okrem škôl vykrývalo široké spektrum hudobných žánrov :  Pop, Rock, Hard Rock, Heavy Metal, Country, vystúpenia Speváckych zborov rôznych žánrov , 

folklórnych tanečných skupín, Jazz, Folk, inštrumentálne vystúpenia, včítane verejnej omše plánovanej v nedeľu 08.12.2019 v posledný deň podujatia vo večerných 

hodinách.  Hlavným organizátorom podujatia je MČ Košice-Sever. 

Z dôvodu obmedzenia finančného rozpočtu MČ, sme zvolili, systém pružného doplňovania techniky. V maximálnej variante by uvedená svetelná a zvuková 

technika bola  namontovaná ihneď nepretržite počas celých 14 dní. U variabilného riešenia , bude hlavne svetelná  technika síce plne  k dispozícii, ale bude sa 

montovať vždy v deň daného koncertu na základe podmienok a typu účinkujúcich v možných aj zúžených variantoch. 

S ohľadom na vyššie spomínanú finančnú  situáciu MČ , vznik nepredvídaných výdavkov a nejasnosti či Magistrát mesta uvoľní ešte nejaké fin. zdroje a  následne 

s vydanými pokyny pána starostu na poslednom poslaneckom dni , sme predložený projekt zúžili a prepracovali tak ako bolo vyššie spomenuté na variabilný 

projekt aj čo sa týka účinkujúcich,  čím sa čiastočne zmenila celá umelecká koncepcia projektu, čo ale neznamená,  že pôvodnú myšlienku Katarína & ADVENT 

2019  pri prípadnom doplňovaní  financií, nebude možné v pôvodnom rozsahu realizovať a celkový projekt rehabilitovať,  keďže produkcia dokáže pružne reagovať 

v súčinnosti s vedením MČ tak, aby predstavy pána starostu boli v čo najväčšej miere  z dôrazom na realné finančné zdroje naplnené. Projekt predloží, vysvetlí 

a odpovie na prípadné otázky : p. Dušan Kokoška. 

 

Predkladáme: Kultúrna komisia + starosta MČ Košice Sever. 

 

Spracoval: Sandonorico Music Production                
                                                       STUDIO S32 Košice. 
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No.: 1   

 „ Najlacnejší „   do výšky cca 3000 eur (+-10%). 

Doba realizácie:  22.11 a 23.11. 2019 ( piatok a sobota)  

Názov akcie:  „ KATARINSKA BAVENICA- Začíname ADVENT  ( Katarínske hody, Katarínsky bašaveľ, a pod. určí sa po vzájomnej dohode ) “  

Podtext podľa ročného plánu Komisie kultúry:   ADVENT 2019 

Produkcia: Externé zabezpečenie - STUDIO S32 /Collosseum Music Club/ Sandonorico Music Production Košice. 

ČAS: 0d 09.00 hod do 22.00 hod. ( brané do úvahy zatváranie  potravín (21.00h.) Na základe vývoja počasia scenár počíta s podujatím variantne aj do 20.00 

resp.21.00 hod. (Je potrebné sa na čase spoločne dohodnúť) 

 

POZOR: 

Zmeny v uvedenom čo sa týka času vystúpení v scenári sú  vyhradené a môžu sa uskutočniť či už vo výbere účinkujúcich, alebo v časových reláciách. 

Finálny scenár bude uzatvorený  05.10. 2019 !! 

 

Poznámka: ( Podľa počtu základných a stredných škôl sa môže program posúvať smerom časovo nadol  od lídrov daného dňa vyznačených červeným.) 
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Scenár - program: 

Piatok 22.11.2019 (  Rock- Pop) 

- Otvorenie predajných stánkov                                                                                                                                                                      09.00 hod.  

- Hudobná produkcia : ( reprodukovaná hudba zabezpečuje Produkcia)                                                                                   12.00 -14.00 hod.                                                         

- Vystúpenie ZŠ.....................................1 ( budeme ešte dopĺňať)                                                                                                14.00-14.25 hod. 25 min. 

- Vystúpenie ZŠ ....................................2 (budeme ešte dopĺňať)                                                                                                 14.30-14.55 hod. 25 min. 

- Slávnostné otvorenie – starosta príhovor                                                                                                                                                 15.00 hod.  

o ( prítomný všetci poslanci a zamestnanci úradu, celá Produkcia a náčelník Mestskej polície SEVER. ) 

- Vystúpenie Klubu dôchodcov  – MČ Košice SEVER                                                                                                                      15.05 -15.35 hod. 30 min. 

- Vystúpenie ZŠ.....................................3 ( budeme ešte dopĺňať)                                                                                                15.45-16.10 hod. 25 min. 

- Vystúpenie ZŠ ....................................4 (budeme ešte dopĺňať)                                                                                                 16.15-16.40 hod. 25 min. 

- Vystúpenie Detského folklórneho  súboru VIGANČEK                                                                                                                16.50-17.25 hod. 35 min. 

- Od 17.30 hod výdaj - predaj  Starostovského gulášu. ( varenie zabezpečujú poslanci MČ) 

- Technická prestávka:  ( reprodukovaná hudba zabezpečuje Produkcia)                                                                                  17.25 -18.00 hod.         

- Navezenie aparátu FEST  a jeho rozostavenie                                                                                                                                17.30 -17.50 hod. 

-  Zvuková skúška FEST                                                                                                                                                                          17.50 -18.00 hod.  

- KONCERT  skupiny FEST – Classic Rock Pop.                                                                                                                           18.00 -20.00 hod. 

- Technická prestávka: ( reprodukovaná hudba zabezpečuje Produkcia)                                                                                   20.00 -20.45 hod.                                                                                 

- Zmena aparátu – ETTERNA                                                                                                                                                                20.05 -20.35 hod. 

- Zvuková skúška - ETTERNA                                                                                                                                                                20.35 -20.45 hod.                                                                                                                              

-  KONCERT  ETTERNA                                                                                                                                                                     20.50 -21.50 hod.                                                                                                                                                                 

Ukončenie 1 dňa ( úrad starostu), pozvanie na sobotu.                                                                                                                           21.55 hod. 

- Zbalenie aparátu ,odovzdanie STAGE  a BACK STAGE na stráženie Mestskej polícii                                                                        23.00 hod. 

( Moderuje predseda , alebo členovia kultúrnej komisie MČ Košice Sever , resp. zamestnanec MÚ. ) 

 

Variantné 

riešenie podľa 

počasia. 
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Sobota 23.11.2019 „ Na ľudovú nôtku - Bavíce še ľudze?“. 

- Otvorenie predajných stánkov                                                                                                                                                                        09.00 hod.  

- Hudobná produkcia : ( reprodukovaná hudba zabezpečuje Produkcia)                                                                                     10.00 -11.00 hod. 

- Príhovor  Prednostu MČ KOŠICE -SEVER – otvorenie druhého dňa                                                                                                        11.00 hod.  

- Vystúpenie ZŠ.....................................1 ( budeme ešte dopĺňať)                                                                                                 11.00 -11.25 hod. 25 min. 

- Vystúpenie ZŠ ....................................2 (budeme ešte dopĺňať)                                                                                                  11.30 -11.55 hod. 25 min. 

-  Vystúpenie Klubu dôchodcov  – MČ Košice SEVER                                                                                                                       11.55 -12.35 hod. 40 min. 

- Vystúpenie ZŠ.....................................3 ( budeme ešte dopĺňať)                                                                                                 12.40 -13.15 hod. 25 min. 

- Vystúpenie ZŠ ....................................4 (budeme ešte dopĺňať)                                                                                                  13.20 -13.45 hod. 25 min 

- Vystúpenie ZŠ.....................................5 ( budeme ešte dopĺňať)                                                                                                 13.50 -14.15 hod. 25 min. 

- Vystúpenie ZŠ ....................................6 (budeme ešte dopĺňať)                                                                                                  14.20 -14.45 hod. 25 min 

- Vystúpenie ZŠ.....................................7 ( budeme ešte dopĺňať)                                                                                                14.50 -15.15  hod. 25 min. 

- Vystúpenie ZŠ ....................................8 (budeme ešte dopĺňať)                                                                                                  15.20 -15.45 hod. 25 min. 

- Vystúpenie Detského umeleckého súboru ČARNIČKA                                                                                                                  16.00 -16.50 hod. 2x25min 

- Vystúpenie umeleckého detského súboru BOBA BRELI- Hroncová                                                                                            17.50 -18.30 hod. 2x25 min 

- Od 17.30 hod výdaj - predaj  Starostovskej Katarínskej kapustnice . ( varenie zabezpečujú poslanci MČ) 

- Technická prestávka (reprodukovaná hudba zabezpečuje Produkcia)                                                                                      18.30 -19.00 hod.   

- Navezenie aparátu EXOTIK   a jeho rozostavenie                                                                                                                           18.30 -18.50 hod. 

- Zvuková skúška EXOTIK                                                                                                                                                                       18.50 -19.00 hod.  

- KONCERT  skupiny EXOTIK –Katarínsky Bašaveľ                                                                                                                        19.00-21.00 hod. 

- Ukončenie 2 dňa Poďakovanie.                                                                                                                                                                      21.00 hod. 

- Reprodukovaná hudba. (zabezpečuje Produkcia)                                                                                                                           21.00.-21.30 hod. 

- Zbalenie aparátu  do ..                                                                                                                                                                                     22.00 hod. 

- Odovzdanie STAGE  a BACK STAGE  na stráženie Mestskej polícii                                                                                                          22.30 hod. 
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Technické zabezpečenie : 

Príprava: 

Streda 20.11.2019 

- Navezenie a rozmiestnenie predajných stánkov a ich napojenie na elektrickú energiu ( zabezpečí MČ v súčinnosti s VSE a mestom Košice) podľa 

samostatnej prílohy ktorú dodáme dodatočne. 

Štvrtok 21.11.2019 

- Výstavba STAGE, BACK STAGE a Starostovského stanu 

- Dopojenie predajných stánkov  na elektrickú energiu, 

- Odovzdanie stánkov nájomníkom ( Prednosta úradu) 

 

Balenie a demontáž: 

Nedeľa 24.11.2019 

- Demontáž STAGE, BACK STAGE a Starostovského stanu 

- Prevzatie predajných stánkov od nájomníkov. ( pokiaľ neostávajú stánky naďalej ) 

Pondelok 25.11.2019 

1. Odvoz predajných stánkov na skládku mesta 

2. Vyčistenie námestia ( KOSIT v súčinnosti s vedením MČ) 
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V rámci akcie zabezpečiť prostredníctvom MČ: ( Viď výkres.č.1) 

1. Dostatok kontajnerov a košov na odpadky počas celých 2 dní! ( pokiaľ neostávajú stánky naďalej) 

2. Zabezpečiť stráženie STAGE , BACK STAGE a Starostovského stanu ako aj predajných stánkov stálou prítomnosťou hliadky Mestskej polície od štvrtka 

21.11.2019 do pondelka 25.11.2019. 

3. Spoluprácu s VSE pri zabezpečení elektrickej prípojky za prítomnosti zástupcov Produkcie. 

4. Otvorenie a ukončenie podujatia( starosta + prednosta) 

5. Prítomnosť poslancov a zamestnancov na otvorení 

6. Varenie gulášu a kapustnice 

7. Catering pre účinkujúcich - jedlo , čaj, nealko nápoje , káva, pre účinkujúcich, pre deti skladnosti a malé džúsiky, ovocie –počty budú spresnené ktoré sa 

budú nachádzať v BACK STAGE s obsluhou  - POZOR ŽIADEN ALKOHOL!  

8. Catering pre hostí starostu STAN STAROSTA  – čaj, káva, alko, nealko nápoje , pochutiny, ovocie s obsluhou. 

9. Nasvietenie a svetelnú výzdobu predajných stánkov 

10. Moderátora podujatia,  ktorý bude pripravený Produkciou. 

11. Spoluprácu a kooperáciu z mestom Košice – prenájom predajných stánkov 

12. Spoluprácu so spoločnosťou KOSIT- zabezpečenie kontajnerov , smetných košov a vyčistenie námestia po skončení  akcie. 

13. Vybudovanie  uzavretého a vykurovaného prístrešku BACK STAGE pre účinkujúcich a Produkciu. 

14. Vybudovanie uzavretého a vykurovaného  prístrešku Starostov stan.( určený pre poslancov a hostí starostu) 

15. Elektrické ( plynové) vykurovacie telesá ( body13 a 14) 

16. ( Po dohovore podľa finančného rozpočtu môže všetko zabezpečiť Produkcia okrem bodu 3, 4, 5,11, 12). 

 

 

Poznámka: Predajné stánky odporúčame ponechať až do Vianoc  čím sa vytvorí vianočná atmosféra na námestí. Výnos z prenájmu a určenie cien pri dlhodobom 

prenájme stánku bude predmetom rozhodnutia vedenia  MČ- KOŠICE- SEVER. Navrhujeme od 60-150 eur/deň, podľa typu....predaj alkoholických nápojov 150, 

spotrebný tovar cca100 eur , najlacnejšie cukrovinky pre deti cca 60 eur/deň. 

 

 



8 
 

8 
 

Produkcia zabezpečuje: 

 

1. Výstavbu a vybudovanie STAGE – ucelený konštrukčný systém T.A.F doplnený  prvkami TOMKO / 8x6m - Drum Riser NIVTEC-3x2m, s revíziou a certifikátom 

o bezpečnosti.  ( obr. je ilustračný  uvedená varianta na obrázku je bez stredových konzol)  

V min. variante Stage nebude určený pre profesionálne tanečné súbory z dôvodu rozmerov!. 

 

 

 

 

2. Technické vybavenie STAGE podľa požiadaviek účinkujúcich na základe dodaných RIDER & STAGE PLAN, ktoré účinkujúci dodajú, no v maximálnej 

variantnej  zostave nasledovne :  
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- DRUMS MIC:  OH + HI-HAT/RIDE  -  SHURE PG 81 - 4x,SHURE 16 L - 2x,   SNARE -  SHURE SM 57 / BETA57  KICK – audix D6 - 2x  TOM 1-5  –  

SENNHEISER E908d - 5x  / e604 – 5x  / AKG d40 - 1x  

- AMPS MIC :SHURE SM 57  - 2x  SENNHEISER E 609   - 2x     SHURE BETA 52/AKG  D112      AKG C- 411  - 2x SUPERLUX  PRA-383D - 2x  AUDIX  f5 – 2x    

- VOCALS: SHURE Beta 58 3x / SHURE SM 58  2x  SENNHEISER E 865 /E 835  AUDIO-TECHNICA ATM75 1x/hands-free  for vocal drummer/    

- FOH PA: F.O.H. Desk: Allen & Heath iLive T112 + 48ch stagerack,  Allen & Heath iLive R72 + 32ch stagerack Loudspeaker managment :XTA DP 226 

- AMPLIFIERS:  ELECTRO-VOICE  Q1212 - 2x   -mids /   ELECTROVOICE Q  99 - 4x   - subs /  DYNACORD S1200 – 2x   -highs /    

- MONITOR SECTION: AMP :  DAD FZ10004 – 4x 2100w  RCF 722A – 2x /750w/  RCF 4PRO 3002-SMA – 3x ELECTROVOICE TX1152FM – 9x 

ELECTROVOICE ZX5 – 4x  ELECTROVOICE TX1152 – 1x + ELECTROVOICE ZX A1 Sub (drumfill) 

- LIGHT: LED beam (mac101 copy) 14x Beam  5R   200w  -   6x Futurelight MH 860 – 4x   LED Par 56  -  39x   Hazer Look Unique  Blinders - 4x par 56 – 

300w Front white light – 4x par 56 – 300w Desk: Chamsys PC Wing Compact  

- FOH LASER: LASEREFECT  GALACTIC G 300, 1x, RGY-140 MKII,1x MOVING HEADS INFINITY 1B5R2y,  

- EFFECT: Z1500 MKII 2x , Z3000 MKII,2x  

- Príslušná  kabeláž 

 

3. Riadenie a celú organizáciu podujatia. 

4. Výber a  vystúpenie účinkujúcich 

5.  Starostlivosť o účinkujúcich. 

6. Prípravu určeného moderátora. 

7. Demontáž STAGE. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

10 
 

Predajné stánky. 

 
Na realizáciu podujatia je plánovaných  min. 10 predajných stánkov určených len na predaj Teplých jedál a nápojov v rozmeroch 4x3,5 m s vnútornou 

vybavenosťou. Zároveň je možné prenajať aj plochu pre predajcov s návesmi alebo prívesmi. Predajné stánky ich sfunkčnenie , rozmiestnenie a vrátenie 

mestu Košice zabezpečuje MČ. Počet stánkov  ale aj typ je možné po dohode zo starostom zmeniť a zakresliť do realizačného projektu. Čím dlhšie predajné 

stánky bude MČ SEVER mať od Magistrátu mesta k dispozícii tým viac finančných zdrojov pre MČ s ich prenájmu. 

 

Využitie stánkov: 

Komerčne prenajaté : min. 9 x. 

Stánok MČ SEVER: 1 x  

 

- Cena nájomného ( NAVRHUJEME- určí starosta) na 2 dni:  spolu - 200 eur s energiami. (100 eur/deň) ( pokiaľ neostávajú stánky naďalej) 

 

Príjmy z nájmu:  cca : 9x150 = 1800 eur. 

 

Prenájom plochy pre návesy a prívesy: 80 eur/ deň.  

 

Navrhujeme pridať jeden stánok pre Košické kapely. Kapely budú mať možnosť si stánok prenajať na 1 deň a poctiť si svojich fanúšikov predajom 

svojho MERCH resp. predajom jedál a nápojov. Platí ....čím viac ľudí, tým  lepšia atmoška! V projekte nie je uvedený stánok zakomponovaný. V prípade 

odsúhlasenia urobíme prieskum na Košickej hudobnej scéne. 
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Cena uvedenej varianty NO.1: 
 

Rozpočet produkcie ( cena) :  3 400 eur. 

 

 

Cena obsahuje: 

 Montáž STAGE 

 Demontáž STAGE 

 Doprava 

 Potrebná svetelná technika podľa výberu uvedených  účinkujúcich s ponuky produkcie podľa dodaných RIDER & STAGE PLAN 

 Zvuková technika podľa dodaných RIDER & STAGE PLAN 

 Zvukár 

 Osvetľovač 

 Réžia, produkcia a post produkcia  a  organizácia podujatia -7 ľudí 

 Honoráre účinkujúcich 

 1/3 x video upútavka pre web. stránku MČ Košice Sever podľa dĺžky. 

 Plagát účinkujúcich v digitálnej podobe pre MČ 
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Skreslené v mierke Scan projektu. 
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Maximálna Varianta. 

Projekt bol koncipovaný ako KATARINA + ADVENT 2019 v čase od 22.11.-08.12.2019 a po úprave s následným predlžením od 10.12.2019 až do 31.01.2020.  

Keďže nebol  zadaný žiadny rozpočet , spracovatelia  , predpokladali kooperáciu mesta Košice pri financovaní projektu. Zámerom bolo zorganizovať  prvý ročník 

Katarínskych a Vianočných slávností , a následne poskytovanie služieb aj v čase zimných prázdnin , ktorý by pritiahol občanov  nie len z MČ SEVER ale  aj ostatných 

obyvateľov mesta. Maximálnu variantu uvádzame len informatívne bez scenárov, keďže v čase tvorby projektu nebolo potvrdené finančné krytie zo strany MČ. 

Tvorcovia sa nechali inšpirovať podobným námestím ktoré bolo vybudované vo Švajčiarsku ( viď foto.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôvodný projekt bol rozdelený na 2 fázy tak ako to bude uvedené nižšie.  

 



14 
 

14 
 

Prvá MAX . fáza od 22.11.2019  do  08.12.2019. 

 

V tejto fáze bolo plánované vybudovanie: ( výkres.č.1) 

1. Výstavbu a vybudovanie STAGE – ucelený konštrukčný systém T.A.F doplnený  prvkami TOMKO / 12 x10m – Drum Riser NIVTEC-3x2m, s revíziou 

tak aby bol určený aj pre tanečné Ľudove súbory 

2. Technické zabezpečenie stále  počas všetkých dní  nasledovne:  

a. DRUMS MIC:  OH + HI-HAT/RIDE  -  SHURE PG 81 – 4x,SHURE 16 L – 2x,   SNARE -  SHURE SM 57 / BETA57  KICK – audix D6 – 2x  TOM 1-5  –  

SENNHEISER E908d – 5x  / e604 – 5x  / AKG d40 – 1x  

b. AMPS MIC :SHURE SM 57  - 2x  SENNHEISER E 609   - 2x     SHURE BETA 52/AKG  D112      AKG C- 411  - 2x     SUPERLUX  PRA-383D – 2x  AUDIX  f5 – 

2x    

c. VOCALS: SHURE Beta 58 3x / SHURE SM 58  2x  SENNHEISER E 865 /E 835  AUDIO-TECHNICA ATM75 1x/hands-free  for vocal drummer/    

d. FOH PA: F.O.H. Desk: Allen & Heath iLive T112 + 48ch stagerack,  Allen & Heath iLive R72 + 32ch stagerack Loudspeaker managment :XTA DP 226 

e. AMPLIFIERS:  ELECTRO-VOICE  Q1212 – 2x   -mids /   ELECTROVOICE Q  99 – 4x   - subs /  DYNACORD S1200 – 2x   -highs /    

f. MONITOR SECTION: AMP :  DAD FZ10004 – 4x 2100w  RCF 722A – 2x /750w/  RCF 4PRO 3002-SMA – 3x ELECTROVOICE TX1152FM – 9x 

ELECTROVOICE ZX5 – 4x  ELECTROVOICE TX1152 – 1x + ELECTROVOICE ZX A1 Sub (drumfill) 

g. LIGHT: LED beam (mac101 copy) 14x Beam  5R   200w  -   6x Futurelight MH 860 – 4x   LED Par 56  -  39x   Hazer Look Unique  Blinders – 4x par 56 – 

300w Front white light – 4x par 56 – 300w Desk: Chamsys PC Wing Compact  

h. FOH LASER: LASEREFECT  GALACTIC G 300, 1x, RGY-140 MKII,1x MOVING HEADS INFINITY 1B5R2y,  

i. EFFECT: Z1500 MKII 2x , Z3000 MKII,2x  

j. Podľa potreby LED obrazovky modul 5x8m  ( Technika okrem LED obrazoviek sa nebude meniť podľa RIDER& STAGE PLAN účinkujúcich, a bude 

namontované  komplet počas celého obdobia) 
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3. Vybudovanie ľadovej plochy 10x20 m – syntetický ľad bez energetickej náročnosti s mantinelmi . Zámer počítal aj s vybudovaním  alternatívnej ľadovej 

plochy atypického  tvaru  10x 14 + ovál, kde by sa dalo z centrálnej ľadovej plochy korčuľovať zároveň aj okolo fontány ( viď. obr.)  
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4. Nasvietenie ľadovej plochy : 4 x SPECTRAL 35000MKII, Zoom, konštrukcia AL  

5. Vybudovanie požičovni korčúľ – zateplený stanový prístrešok 5x4m  

6. Centrálny krytý vstup na ľadovú plochu s turniketom a šatňou5x5( 5x10m) 

7. Back Stage pre účinkujúcich 4x6 m 

8. Back Stage  pre starostu a jeho hostí 5x6 m 

9. Postavenie 10 predajných stánkov  cca 4x4 m 

10. Postavanie  10 predajných stánkov  cca 3x3 m 

11. Bezpečnostné  nasvietenie  celej plochy ( 13 x 200W RECTANGLE LED Flood light housing) 

12. Úprava a zateplenie jestvujúcej  tržnice a jej predelenie na 2 časti s vybudovaním zatepleného výčapu  - vybavenie lavice a stoly. 

13. Úprava a zateplenie jestvujúcej  tržnice a jej predelenie na 2 časti s vybudovaním zatepleného  detského kútiku -herne- kina,   do 10 rokov. ( paletové 

podlahy+ OSB + koberec, zriedenie šatne pre odkladanie vetroviek, Veľkoplošná obrazovka s premietaním rozprávok, catering pre deti, lavičky a detské 

stoličky, animátorky, atrakcie pre deti 

14. Oplotenie celého areálu mobilným stavebným oplotením, pri zachovaní priechodov , ktoré sa po 23.00 hod uzavrú z dôvodu stráženia areálu MP. 

15. Obloženie celého areálu ihličnatými drevinami  

16. Dekoratívne nasvietenie stánkov, a súčasnej tržnice 4 x LED FLEXILIGHT 13 MM ,240V- 50m.RGB 

17. Zabezpečenie samostatnej RIS 360 V pre Stage. 

18. Zabezpečenie rozvodu elektrického vedenia pre  všetky predajné stánky a jednotlivé typy  nasvietenia( bezpečnostné osvetlenie, osvetlenie ľadovej plochy) 

 

Od 22.11.2019 do 08.12.2019 bol plánovaný každodenný kultúrny program od 13.00 do 21.00 hod. . 
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Druhá fáza bola plánovaná od 10.12. do 31.01.2020. 

 

 

V období od 08.12 do 10.122019 bola plánovaná prestavba námestia tak ako je uvedené vo výkrese č.2. nasledovne: 

1. Ľadová  plocha 10x20 m - syntetický ľad bez energetickej náročnosti- ostáva  

2. Nasvietenie ľadovej plochy : 4 x SPECTRAL 35000MKII, Zoom, konštrukcia AL -ostáva 

3. Požičovňa korčúľ – zateplený stanový prístrešok 5x4m -ostáva 

4. Centrálny krytý vstup na ľadovú plochu s turniketom a šatňou 5x5( 5x10m) -ostáva 

5. Prestavenie a zníženie počtu predajných stánkov rýchleho občerstvenia 4x4x na 5 Ks 

6. Dekoratívne nasvietenie stánkov, 1 x LED FLEXILIGHT 13 MM ,240V- 30m.RGB 

7. Zabezpečenie rozvodu elektrického vedenia pre  všetky predajné stánky) 

 

Počet predajných stánkov je samozrejmé možné meniť na základe  rozhodnutia starostu MČ. 
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Hrubý rozpočet  pre  maximálnu  variantu +- 10%: 

Náklady: 

Účinkujúci na celé obdobie:  35 000 eur 

Technika, produkcia, Stage, vybavenosť námestia:  14 600 eur   

Technické zabezpečenie  ostatný materiál potrebný : 5800 eur. 

Ľadová plocha s kompletnou vybavenosťou do 31.01.2019 – od. 17 000 eur ( od 22.11.2019 do 31.01.2020) 

Spolu predpokladaný náklad :  72 400 eur. 

 

Predpokladané príjmy:  

Príjmy z prenájmu stánkov : ( nájom ako v minimálnej variante) Je potrebné sa dohodnúť koľko stánkov bude mať k dispozícii MČ!!! 
 
Príjem z detského kútika  za 14 dní:  cca  min. 1500 eur. 
Príjem z prenájmu  zatepleného výčapu:  2 500 eur.  
Stánky Fáza 1:  25 200 eur 
Stánky Fáza 2: 26 000 eur 
Ľad odhad príjmy: ( 9 x turnus /denne priemer korčuliarov 25 ľudí na každú hodinu v cene 2 eu/h.) /70 dní= 31 500 eur  
Spolu predpokladané príjmy:  82 700 eur 

V cenách nebola počítaná spotreba el. energie, odmeny animátoriek v detskom kútiku a obsluhy ľadovej plochy.  

Variant postupného rozširovania,  podľa vývoja finančnej situácie v MČ. 

 

Uvedený variant  samozrejme pripadá do úvahy. Komplikovanejšie bude riešiť nejasné  situácie s umelcami,  čo ale nevidíme až taký problém. Produkcia má 

v portfóliu viac ako 86  hudobných skupín a interpretov , niekoľko umeleckých súborov a sólistov. Takže pri dobrom, pružnom a hlavne jasnom  a zásadnom  

systéme prípravy hlavne  pri podávaní informácii o finančnom krytí projektu ,je možné projekt ako bolo uvedené pružne dopĺňať  a rozširovať  

Pri dofinancovaní projektu o rôzne čiastky je možné program buď doplniť , alebo predlžovať jeho trvanie. Sme pripravený na osobné stretnutie a vysvetlenie 

všetkých potrebných informácii, postupov a riešení. Ďalšie a bližšie informácie dodáme na vyžiadanie do rúk starostu MČ KOŠICE –SEVER, respektíve potrebným 

komisiám. 
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Nadchádzajúce rokovania,  ktoré sú už rozbehnuté. 
 

 
1, Zamestnanec   MU Košice Sever- p. Raczová -  rokovanie  utorok 10.09.2019 koordinácia zo ZŠ prípadne strednými školami.   
2, Boba Breli tanečná škola- – rokovanie a výber programu  beží  doriešenie vystúpenia  do 30.09.2019 
3, VIganček -  doriešenie vystúpenia 10.09.2019 
4, Čarnička - doriešenie vystúpenia 10.09.2019 
5, Kooperácia s K13 – predbežne dohodnutá bude sa pokračovať po schválení projektu v súčinnosti s pánom starostom. 
 
Doplnenie a dolaďovanie účinkujúcich zo škôl,  ako aj umeleckých súborov sa realizuje až v mesiaci september 2019. Z dôvodu letných prázdnin a dovoleniek, 
nebolo ešte možné konkrétne súbory a školy uviesť presne v tomto  zámere, keďže ich  kultúrna činnosť vo väčšine prípadov začína od 15.09.2019. Preto sa 
v dovolenkovom období produkcia zameriavala na technickú pripravenosť  a riešenia.   
 
 

Ďalšie poznámky: 
 

- Zameranie priestoru a skreslenie  do projektu – realizované v mesiaci júl 2019. 
- Príprava Stage , zvukovej a svetelnej techniky  - doriešené 08.08.2019 
- Oslovenie umelcov a účinkujúcich – beží nepretržite od  01.08.2019 – oslovených už viac ako 45 účinkujúcich! 
- Rokovania s dodávateľmi ľadovej plochy – všetky rokovania prebehli v mesiacoch júl -august 2019. S ohľadom na finančnú situáciu špecifikácie a cenové 

ponuky ,ktoré sme obdŕžali  teraz neprikladáme. 
- Technické riešenia vybudovania detského kútiku, jeho program a zatepleného výčapu nepredkladáme taktiež z dôvodu  nejasnosti vo financovaní. Po 

dohode s pánom starostom budú riešenia predstavené. 
- Návrh riešenia rozvoja energetickej náročnosti – projektová príprava pre VSE sme pozastavili keďže musíme počkať na výslednú variantu schválenia 

projektu. 
- Výber učinkujúcich  v mnimalnej variante bol na základe ich tvorby tak aby program koncepčne oslovoval od mladých až po staršiu generáciu. 
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Linky ukážky účinkujúcich: 
 
 
 
Piatok:  

FEST Classic Rock Band  
( Východoslovenská legenda klasika Cover 70-80roky)  zameranie pre vekovú skupinu 35-70 rokov. 
 
Dokument: 
https://www.youtube.com/watch?v=XXwSptS3cng 
 
 
Tvorba ukážky: 
 
 https://www.facebook.com/300333161180/videos/2185171631701299/ 
 
https://www.facebook.com/300333161180/videos/358784754865622/ 
 
https://www.facebook.com/300333161180/videos/583472595417537/ 
 
https://www.facebook.com/300333161180/videos/478765396036760/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fuDxFeHfxfM 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XXwSptS3cng
https://www.facebook.com/300333161180/videos/2185171631701299/
https://www.facebook.com/300333161180/videos/358784754865622/
https://www.facebook.com/300333161180/videos/583472595417537/
https://www.facebook.com/300333161180/videos/478765396036760/
https://www.youtube.com/watch?v=fuDxFeHfxfM
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Piatok –  pre súčasnú rockovú  generáciu:  

ETTERNA ( hraje bez nároku na honorár, iba catering,  keďže im beží PROMO do konca roku 2019 na nový CD  singel ( inak 1500 eur! ) ) 
 

 Tvorba - ukážky : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MHqB6KCzxX0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a_qz1UQN4EI 
 
 Posledná štúdiová nahrávka  trochu v inom štýle no  s obrovskou pokorou  ...: 
 
https://www.facebook.com/etterna.eu/videos/1706720606126592/UzpfSTM5NTI1MDc5MDk5Mjk5Mzo2NzY1NDgzMTk1Mjk5MDQ/?modal=admin_todo
_tour 
 

Sobota:  
EXOTIK -   najširší  a najpestrejší viac ako 4 h - repertoár čo do žánru zo všetkých Show- zábava  kapiel na Slovensku !!:  
Tvorba – ukážky :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=NxPXdCK9yg0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BqY0vcediME 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oeOTzQmXYkA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=roYO3h4nh9M 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3-bhBrHVzbI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ogxW8qtDIoo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FquBplz0ZdA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9PxLfdhqf8c 

Dúfame,  že Vás ponuka a možnosti zaujali.  
Tešíme sa na spoločnú spoluprácu. 

 

Materiál spracoval:  

STUDIO S32 Košice. 
Sandonorico Music Production Košice. 

Collosseum Music Club Košice.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=MHqB6KCzxX0
https://www.youtube.com/watch?v=a_qz1UQN4EI
https://www.facebook.com/etterna.eu/videos/1706720606126592/UzpfSTM5NTI1MDc5MDk5Mjk5Mzo2NzY1NDgzMTk1Mjk5MDQ/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/etterna.eu/videos/1706720606126592/UzpfSTM5NTI1MDc5MDk5Mjk5Mzo2NzY1NDgzMTk1Mjk5MDQ/?modal=admin_todo_tour
https://www.youtube.com/watch?v=NxPXdCK9yg0
https://www.youtube.com/watch?v=BqY0vcediME
https://www.youtube.com/watch?v=oeOTzQmXYkA
https://www.youtube.com/watch?v=roYO3h4nh9M
https://www.youtube.com/watch?v=3-bhBrHVzbI
https://www.youtube.com/watch?v=ogxW8qtDIoo
https://www.youtube.com/watch?v=FquBplz0ZdA
https://www.youtube.com/watch?v=9PxLfdhqf8c
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