
Záznam z XVIII. zasadnutia  

Komisie kultúry, školstva a športu  

konanej dňa 18.1.2017 

 
 

Predseda komisie:   Mgr. Marián Horenský 
 
Prítomní:                        Ing. Milan Pach (podpredseda); Iveta Adamčíková; Bc. Pavol 

Popovec; Iveta Zelinková; Mgr. Zdenka Košová; Mgr. Martin 
Boršč 

 
Pozvaní:            
  
Ospravedlnení:             Ján Olexa; Mgr. Zuzana Fiľakovská; Mgr. Mária Ivanecká; Mgr. 

Martin Ištvan; Mgr. Tomáš Gáll; Ing. Roman Matoušek; 
 
Za MiÚ:                           Ing. Alica Šmelková (tajomník komisie) 
 
Hostia:     
 
 
Program:  

1. Schválenie programu rokovania 
2. Uskutočnené podujatia 
3. Pripravované podujatia 
4. Rozpočet MČ (návrh) na rok 2017 (oblasť kultúry a športu) / dotácie 
5. Rôzne 
6. Záver 

 
Zasadnutie je zvolané z dôvodu konania rokovania MieZ v mimoriadnom termíne.  

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

členov komisie a ospravedlnil neprítomných členov, ktorí sa do času konania rokovania 
komisie ospravedlnili. Komisia bola v počte siedmych členov uznášaniaschopná. P. Horenský 
navrhol korekciu v programe rokovania, aby sa o rozpočte a o dotáciách hovorilo ihneď po 
schválení programu rokovania, nakoľko ide o najdôležitejší bod zasadnutia a nakoľko traja 
členovia komisie sú členmi aj Sociálnej komisie, ktorá zasadala o 30 minút neskôr ako 
KKŠaŠ. Nik z prítomných do programu rokovania komisie nenavrhol nový bod. 
Návrh na uznesenie č. 20170118/1: 

„Komisia kultúry, školstva a športu schvaľuje program XVII. rokovania Komisie kultúry, 
školstva a športu s navrhovanou úpravou poradia prerokovávaných bodov.“ 

 (   7   -   0   -   0   ) 
 

2.  Rozpočet MČ (návrh) na rok 2017 (oblasť kultúry a športu) / dotácie 
P. Horenský informoval o aktuálnom stave prípravy rozpočtu MČ s dôrazom na oblasť 

kultúry a športu. Prioritou bola otázka dotácií. Neformálne stretnutie poslancov 



nerešpektovalo závery, na ktorých sa uzniesla KKŠaŠ. V čase konania zasadnutia bola táto 
otázka ešte stále otvorená. Názory sa rôznia, od schválenia všetkých žiadostí o dotácie až po 
ich úplné zrušenie. P. Horenský vyjadril pochybnosti nad zmyslom existencie komisií pri 
MieZ ako takých, ak nie sú ich závery aspoň v minimálnej miere rešpektované. P. Zelinková 
a p. Adamčíková boli toho názoru, aby sa buď zrušili dotácie ako také, alebo aby sa schválili 
všetky žiadosti o dotácie. Podľa p. Pacha je potrebné prihliadať sa zmysel požadovanej 
dotácie a taktiež aj na tú skutočnosť, aká organizácia stojí za žiadosťou o dotáciu (sídlo; už 
existujúca spolupráca s MČ a pod.). P. Horenský navrhol uznesenie, ktoré v prípade zrušenia 
všetkých žiadostí o dotácie, hovorilo o presunutí finančných prostriedkov z podprogramov na 
podporu kultúry a športu formou dotácií na podprogramy kultúrno-spoločenských 
a športových podujatí, organizovaných MČ. 
Návrh na uznesenie č. 20170118/2: 
„Komisia kultúry, školstva a špotu v prípade neschválenia žiadostí o dotácie odporúča MieZ 

presun finančných prostriedkov z podprogramov 6.3 podpora kultúrnych a spoločenských 
aktivít a 5.2 podpora športových klubov a organizácií do podprogramov 6.2 kultúrne 

podujatia a 5.3 podpora športových aktivít.“ 
 (   7   -   0   -   0   ) 

 
Následne sl. Šmelková informovala o rozviazaní pracovného pomeru s MČ. Aj z toho 

dôvodu p. Horenský navrhol vyňať z programového rozpočtu dve podujatia (Karneval na ľade 
a Letné premietanie filmov a rozprávok), nakoľko odchodom sl. Šmelkovej ostáva pracovať 
na príslušnom referáte jediná osoba a nie je známe, ako bude postupovať vedenie MČ 
v obsadení uvoľneného pracovného miesta. Vyňatie sa navrhuje z dôvodu značného množstva 
kultúrnych a športových podujatí s prihliadnutím na personálne obsadenie Referátu kultúry, 
vzdelávania a športu. Operatívne sa vyňaté podujatia budú riešiť v rámci rozpočtového roka 
po obsadení už vyššie spomenutého uvoľneného pracovného miesta.  
Návrh na uznesenie č. 20170118/3: 
„Komisia kultúry, školstva a športu ruší z programového rozpočtu podujatia Karneval na ľade 

a Letné premietania filmov a rozprávok.“ 
 (   7   -   0   -   0   ) 

 
Nasledujúce body boli prerokované informatívnym spôsobom, nakoľko po odchode 3 

členov komisie bola komisia neuznášania schopná.  
 

3. Uskutočnené podujatia 
P. Horenský informoval o jedinom podujatí, ktoré sa uskutočnilo od ostatného zasadnutia 

komisie. Podujatie Vianoce na KVP sa stretlo s pozitívnou odozvou. Členom komisie bolo 
zaslané aj vyúčtovanie z podujatia, ktoré ukazuje potrebu zachovania finančného krytia tohto 
podujatia, prípadné navýšenie.  
 

4. Pripravované podujatia 
 P. Horenský informoval o najbližšom podujatí, ktoré sa uskutoční, a to Turnaj MČ 

v hokeji mužov. Sl. Šmelková sa podujala pomôcť s prípravou a organizáciou tohto podujatia, 
ktoré by sa malo uskutočniť v priebehu prvej polovice mesiaca február. Bližšie informácie 
budú zaslané e-mailom. 

P. Košová predstavila podujatie Európsky deň susedov, ktoré by rada zakomponovala do 
programového rozpočtu. Okrem svojej predstavy tlmočila minuloročné skúsenosti s týmto 
podujatím. Čo sa finančného krytia týka, nejde o podujatie s náročným financovaním, od MČ 
sa očakáva predovšetkým podpora propagácie tohto podujatia. P. Košová sa podujala pomôcť 
v komunikácii s organizáciami, ktoré prichádzajú do úvahy v rámci realizácie podujatia. 



Členovia komisie sa zhodli na tom, že realizácia a podpora podujatia ostáva otvorená. Nové 
podujatia sa budú dopĺňať až po vyriešení personálneho obsadenia Referátu kultúry, 
vzdelávania a športu.   
 

5. Rôzne 
V bode p. Horenský informoval o kladnej odpovedi zo strany Ekonomického oddelenia 

(p. Nogová). Z rozpočtu je možné hradiť platenú reklamu (na propagáciu podujatí) na 
sociálnej sieti, na ktorej má MČ zriadený profil. Po odchode sl. Šmelkovej je potrebné o. i. 
vyriešiť (v rámci diskusie s p. starostom a p. prednostkou) aj spravovanie daného profilu MČ. 

Nakoľko nie je známy harmonogram zasadnutí MieZ, nie je možné dopredu informovať 
členov komisie o najbližšom zasadnutí. V prípade ujasnenia termínov MieZ p. Horenský zašle 
informatívny mail o najbližšom zasadnutí komisie.   
 

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

a spoluprácu na zasadnutí komisie.  
 
   

                                   Mgr. Marián Horenský  
                                                                                                                                   predseda Komisie KŠaŠ            

 
Zapísala:  Ing. Alica Šmelková, 18.1.2017 


