
Záznam z XI. zasadnutia  

Komisie kultúry, školstva a športu  

konanej dňa 7.9.2020 

 
 

Predseda komisie:   Mgr. Marián Horenský, PhD. 
 
Prítomní:                        Mgr. Ľubica Fedorová; Iveta Adamčíková; Ing. Roman 

Matoušek; Bc. Dávid Karľa; Iveta Zelinková; Bc. Marián 
Podolinský; 

 
Ospravedlnení:             Ing. Katarína Mamáková; Ing. Milan Pach; Dominika 

Maškuľáková; Bc. Karin Guzaninová; Mgr. Pavol Popovec; Ing. 
Marcela Pavličková, PhD.; 

 
Za MiÚ:                           Ing. Roksolana Ščuroková, PhD.; Mgr. Alica Schützová 
 
Pozvaní:           Mgr. Ladislav Lörinc (starosta MČ) 
 
Hostia:    Mgr. Martin Ištvan, Martin Horník, Maroš Vagaský 
 
Program:  

1. Schválenie programu rokovania 
2. Predstavenie organizácií z oblasti kultúry, vzdelávania a športu  
3. Plnenie uznesení 
4. Uskutočnené podujatia 
5. Pripravované podujatia 
6. Návrh na doplnenie a zmeny Zásad informovanosti občanov prostredníctvom 

komunikačných prostriedkov Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP    
7. Informatívna správa z rokovaní MZ (oblasť kultúry, školstva a športu) 
8. Európsky týždeň športu 2020 
9. Rôzne  
10. Záver 

 
1. Schválenie programu rokovania 
Zasadnutie komisie otvoril a viedol p. Horenský, ktorý zároveň privítal všetkých 

prítomných členov komisie. Komisia bola uznášaniaschopná. Neprítomných členov 
ospravedlnil. Privítaný bol aj p. starosta, p. Lörinc. Nakoľko nik z prítomných nemal žiaden 
bod na doplnenie programu rokovania, hlasovalo sa o programe rokovania.  
Návrh na uznesenie č. 20200907/1: 

 „KKŠaŠ schvaľuje program XI. zasadnutia KKŠaŠ.“ 
(   7   -   0   -   0   ) 

 
2. Predstavenie organizácií z oblasti kultúry, vzdelávania a športu  
P. Horenský prenechal slovo zástupcom Cassovia hockey league (CHL), amatérskej 

hokejovej ligy, ktorej v poradí tretí ročník vyvrcholil počas leta a ktorú (CHL) podporila 



v spoluorganizátorstve aj MČ. P. Ištvan zrekapituloval ostatný ročník, bližšie informoval 
o celej lige, jej účastníkoch a plánoch do budúcnosti. Starostovi MČ odovzdali plaketu ako 
poďakovanie za participáciu MČ na projekte CHL. Zástupcovia klubu HC KVP Reprezent 
odovzdali starostovi dres.  
Návrh na uznesenie č. 20200907/2: 

 „KKŠaŠ berie na vedomie informáciu o činnosti Cassovia Hockey League.“   
(   7   -   0   -   0   ) 

 
3. Plnenie uznesení 
P. Horenský informoval o prijatých uzneseniach KKŠaŠ (uznesenia avšak neboli platné 

z dôvodu neuznášaniaschopnosti komisie), ktoré mali odporúčací charakter a o ktorých sa 
diskutovalo a hlasovalo aj na ostatnom Miestnom zastupiteľstve. Podujatia boli schválené 
a zapracované do programového rozpočtu a návrhy týkajúce sa Infotabúľ boli taktiež 
schválené v znení, ktoré odporúčala schváliť KKŠaŠ.  
Návrh na uznesenie č. 20200907/3: 

 „KKŠaŠ berie na vedomie plnenie uznesení KKŠaŠ.“   
(   7   -   0   -   0   ) 

 
4. Uskutočnené podujatia 
P. Horenský informoval o podujatiach, ktoré sa uskutočnili od ostatného zasadnutia 

komisie: 
- Uvítanie novorodeniatok 12/2020 (31.7.), 
- Letné serenády (20.8.), 
- Letné kino na KVP (28.8.), 
- 5. Kolo Slovenského pohára vo Freestyle BMX (29.8.), 
- Cassovia hockey league – vyvrcholenie v letných mesiacoch,  
- Olympiáda MČ – ešte prebieha, priebežne sa uskutočnili turnaje vo futbale, 

petangu a stolnom tenise.  
Vyúčtovania boli zaslané členom komisie v materiáloch na KKŠaŠ spolu s pozvánkou.  
P. Schützová sa poďakovala všetkým členom komisie, ktorí svojou účasťou a pomocou 
prispeli k zdraným výsledkom kultúrnych podujatí. P. Matoušek informoval, že v prípade 
podujatia Letné serenády bolo sponzorsky získaných 400EUR.  
Návrh na uznesenie č. 20200907/4: 

 „KKŠaŠ berie na vedomie informáciu o uskutočnených podujatiach.“   
(   7   -   0   -   0   ) 

 
5. Pripravované podujatia 
P. Horenský informoval o podujatí Olympiáda MČ. K vyhláseniu definitívnych výsledkov 

je potrebné odohrať ešte turnaj v tenise, ktorý je plánovaný 18.9. P. Horenský a p. Matoušek 
sa zhodli v potrebe lepšieho nastavenie formátu budúcoročnej Olympiády MČ či už 
samotných súťažných športov a taktiež upresnenia možnej účasti hráčov v jednotlivých 
športoch. Počíta sa s vyššou účasťou mestských častí a taktiež aj s vyšším počtom športov. 
10. októbra je plánovaný Turnaj MČ v minifutbale mužov. P. Horenský ďalej informoval 
o podujatí Detský festival, ktorý sa z dôvodu trvania obdobia korony neuskutoční.  
Návrh na uznesenie č. 20200907/5: 

 „KKŠaŠ berie na vedomie informáciu o pripravovaných podujatiach.“    
(   7  -   0   -   0   ) 



6. Návrh na doplnenie a zmeny Zásad informovanosti občanov prostredníctvom 
komunikačných prostriedkov Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP    

P. Horenský informoval o bode zaradenom na rokovanie Miestneho zastupiteľstva. 
Zmeny súvisia s vypustením maloplošných informačných zariadení určených na 
zverejňovanie aktuálnych informácii týkajúcich sa diania v mestskej časti. Dopĺňa sa chatbot 
– virtuálny kolega na webovú stránku ale aj na sociálnu sieť. Ďalšie zmeny vyplynuli z 
aplikačnej praxe, ktorá poukázala na neaktuálnosť uvedených ustanovení.  Vypustenie 
povereného zamestnanca vo funkcii sekretára redakčnej rady s hlasom poradným nahrádza 
špecialista pre marketing & PR. 
Návrh na uznesenie č. 20200907/6: 
„KKŠaŠ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť doplnenie a zmeny Zásad 
informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov Mestskej časti Košice 
– Sídlisko KVP s vypustením navrhovanej zmeny v čl. 15, bod 3 j).“   

(   6  -   0  -  1   ) 
 

7. Informatívna správa z rokovaní MZ (oblasť kultúry, školstva a športu) 
P. Horenský informoval o prijatých uzneseniach Mestského zastupiteľstva, týkajúcich sa 

kultúry, školstva a športu, ktoré sú svojím charakterom zaujímavé z hľadiska potrieb MČ.  
Informovalo sa o týchto témach: 
- Správa o odpovediach na interpelácie poslancov MZ vznesené po XIV. a XV. zasadnutí MZ 
v Košiciach 
- Zvýšenie základného imania v obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s. 
- Grantový program na rok 2020 – schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej výzvy 
- Stratégie rozvoja mestských podnikov 2020 – 2023 – plnenie uznesení Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach – Knižnica mesta Košice + Prerokovanie dokumentu „Petícia za 
odvolanie riaditeľa K13 – košických kultúrnych centier, príspevkovej organizácie v Košiciach “ 
a „Zmena štatutárneho orgánu v príspevkovej organizácii K 13 – Košické kultúrne centrá 
zriadenej Mestom Košice“  
- Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, 
n.o. za rok 2019 
- Návrh na udelenie „Ceny Košického samosprávneho kraja“ 
Návrh na uznesenie č. 20200907/7: 
„KKŠaŠ berie na vedomie Informatívnu správu z rokovaní MZ (oblasť kultúry, školstva 
a športu).“   

(  7  -   0  -  0   ) 
 

8. Európsky týždeň športu 2020 
P. Horenský informoval o Európskom týždni športu 2020. Európsky týždeň športu je 

iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 
2020 pobeží už jeho 6. ročník. V roku 2019 bola aj MČ súčasťou tejto iniciatívy a je tu návrh 
o opätovné zapojenie sa. Konkrétne Turnajom MČ v minifutbale mužov.  

Národné športové centrum (NŠC) bolo opätovne menované Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR za národného koordinátora 6. ročníka Európskeho týždňa športu. 
Úlohou je koordinovať aktivity s cieľom motivovať slovenskú verejnosť k aktívnej účasti na 
športových podujatiach ako aj iných pohybových aktivitách a tým viesť obyvateľov Slovenska 
k zdravému životnému štýlu. Podujatia by sa mali uskutočniť v termíne od 23. do 30. 
septembra 2020. Tento týždeň je určený naozaj pre každého – bez ohľadu na vek, zázemie či 



úroveň zdatnosti. Mal by spojiť jednotlivcov, verejné orgány, športové hnutia, organizácie 
občianskej spoločnosti a súkromný sektor. V rámci celoeurópskej kampane sú evidované aj 
ostatné pohybové aktivity v termíne od 1. septembra – 15. októbra 2020. 
Návrh na uznesenie č. 20200907/8: 
„KKŠaŠ odporúča zapojiť sa do iniciatívy Európskej komisie „Európsky týždeň športu 2020“.“   

(  7  -   0  -  0   ) 
 

9. Rôzne 
P. Horenský informoval o participatívnom rozpočte a projektoch, ktoré bolo možné 

podávať do konca augusta. Bolo možné podávať aj v kategóriách kultúra a šport. 
V dohľadnom čase sa uskutoční kontrola navrhovaných projektov aj zadaní pre MČ po 
formálnej stránke, či spĺňajú podmienky pre zaradenie do verejného hlasovania občanov.  
 

10. Záver 
P. Horenský na záver ukončil zasadnutie komisie a zúčastneným poďakoval za účasť 

a spoluprácu na zasadnutí komisie. 
 

                                   Mgr. Marián Horenský, PhD., v. r.  
                                                                                                                                   predseda Komisie KŠaŠ            

Zapísal:  Mgr. Marián Horenský, PhD. 
 
 


