
Organizačné zabezpečenie Dúbravského fašiangového plesu 2020 

 

Dátum konania:  15.2.2020 

Miesto konania: Dom kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, BA-Dúbravka 

   Modrá tanečná sála, VIP salónik, foyer DKD 

Organizátor plesu: mestská časť Bratislava-Dúbravka 

Cena vstupenky: 49,00 EUR/osobu 

Oficiálny program plesu: 

18,30h príchod hosti (vítanie starostom pred vchodom) 
  
19,00h - začiatok celej akcie (príchody hostí, podmazová hudba, nastreté predjedlo a 

prípitok na stole) 
  
19,20- cca.19.30h - oficiálny úvod plesu 
- slávnostná pieseň 
- úvodné slovo moderátorky 
- príhovor a prípitok starostu MČ 
- DFS Klnka vstup 
- TK Danube - ukážky a pozvanie do tanca  
- pokračuje tanečne kolo DJ (štandard) max. 15-20min. 
  
20,00h - servírovaná večera (podmaz DJ) 
 
21,00h – 23.30h – striedanie programu s DJ 
 
23,30h – tombola 
 
24,00h – 03,00h – zábava DJ 

  
 
Účinkujúci: 

Moderátorka – Lenka Debnárová 
 
Hudobné vystúpenia:  
Starmánia originál, striedanie s produkciou DJ – rôzne žánre 
Umelecké vystúpenie – Fly Sue 
 
Účinkujúcich si zmluvne zabezpečuje priamo mestská časť, nie je to súčasť ponuky! 
  



Požiadavky na catering a technické zabezpečenie plesu 

 
 

1) CATERING – predpokladaný počet hostí: 200 osôb 
 

Záväzný jedálny lístok: 
Aperitív: Cinzano s citrónom 
  

Predjedlo: 
Zverinová paštéta v pistáciovej kruste, brusnicový deep, 
banketka 

Hlavné jedlo: Bravčová panenka v oravskej slanine, restované zemiaky s 
cibuľkou  a bylinková omáčka 

Dezert: Čokoládový koláčik s gaštanmi  a mangovým coulis 80 g 
Na stôl: Pagáč oškvarkový 2 ks/osobu 
Nápoje: Voda s citrónom 
  Víno 1 fľ / 2x osoba priemer 
O 24:00 Guláš, chlieb 

 
Požadovaný personál na podávanie jedál: kuchár, čašník, pomocníci na roznesenie po stoloch. 
Servis v cene cateringu. 

 
Cena za catering na jednu osobu: ............... EUR/osobu 

 
 

2) Technické zabezpečenie plesu: 
 

- Mobiliár pre 200 osôb - 20x okrúhly stôl pre 10 osôb, 20x biely obrus, 200 x návlek 
biely na stoličku, 200 x stolička, montáž, demontáž, doprava, vynesenie a znesenie 

- Výzdoba - 20x stôl, vstup, pódium - živé kvety, žardiniéry, ozdoby v sále 
 

Cena za kompletné technické zabezpečenie plesu: ............... EUR 
 


