
Záznam z XXV. zasadnutia  

Komisie kultúry, školstva a športu  

konanej dňa 31.8.2017 

 
 

Predseda komisie:   Mgr. Marián Horenský 
 
Prítomní:                        Iveta Zelinková; Mgr. Zuzana Fiľakovská; Mgr. Tomáš Gáll; 

Mgr. Pavol Popovec; Mgr. Martin Boršč; Iveta Adamčíková 
  
Ospravedlnení:             Ing. Milan Pach (podpredseda); Mgr. Zdenka Košová; Mgr. 

Martin Ištvan; Mgr. Mária Ivanecká; Ing. Roman Matoušek; Ing. 
Roksolana Ščuroková, PhD. (tajomník komisie) 

 
Za MiÚ:                           Mgr. Alica Schützová 
 
Pozvaní:           Ing. Anna Hóková (kontrolórka) – ospravedlnená 
 
Hostia:     
 
Program:  

1. Schválenie programu rokovania 
2. Uskutočnené podujatia 
3. Pripravované podujatia 
4. Rôzne 
5. Záver 

 
 

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

prítomných členov komisie. Komisia bola uznášaniaschopná. Neprítomných členov zo 
zasadnutia ospravedlnil.  
Návrh na uznesenie č. 20170831/1: 

„Komisia kultúry, školstva a športu schvaľuje program XXV. rokovania Komisie kultúry, 
školstva a športu.“   

(   7   -   0   -   0   ) 
 
 

2.  Uskutočnené podujatia 
P. Horenský informoval o uskutočnenom podujatí o posledného rokovania komisie - 

„Uvítanie novorodeniatok“. Zároveň informoval o preložení futbalového turnaja mužov 
(Turnaj o pohár MČ vo futbale mužov), nakoľko v pôvodnom termíne došlo k odhláseniu 
troch súťažných mužstiev. Náhradný termín je naplánovaný na 14. októbra. 
Návrh na uznesenie č. 20170831/2: 

„Komisia kultúry, školstva a športu berie na vedomie uskutočnené podujatie.“ 
 (   7   -   0   -   0   ) 

 



3. Pripravované podujatia 
P. Horenský informoval o podujatiach, ktoré sa v najbližšom období uskutočnia. Tradičné 

podujatie „Škola volá“ sa uskutoční 4.9.2017. P. Schützová bližšie ozrejmila obsahovú náplň 
podujatia. Doplnila, že ďalším podujatím bude 8.9.2017 „Zbierka šatstva“. Zároveň p. 
Horenský otvoril tému podujatia „Týždeň športu“. Navrhol možnosť zmeny obsahovej 
štruktúry v porovnaní s predošlým rokom. Šlo o možnosť zakomponovania turnaja vo 
florbale, resp. bol tu návrh, aby sa v rámci podujatia uskutočnilo aj športové stretnutie 
seniorov. Teda o. i. by už neboli k dispozícii len športoviská na území MČ, alev rámci 
podujatia by sa uskutočnili aj sprievodné športové akcie. Následne požiadal členov komisie, 
aby v prípade, ak by mali ďalšie podnety, aby ich zasielali napr. e-mailom. 
Návrh na uznesenie č. 20170831/3: 

„Komisia kultúry, školstva a športu berie na vedomie pripravované podujatia.“ 
 (   7   -   0   -   0   ) 

 
 

4. Rôzne 
P. Horenský informoval o požiadavke zo strany Právneho oddelenia za jednotlivé 

komisie zasielať a predkladať požiadavky do „Návrhu rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP na 
rok 2018“. Termín k predloženiu požiadaviek za jednotlivé komisie je  30. september 2017.  

Na záver p. Horenský informoval o odpovediach zo strany Knižnice pre mládež mesta 
Košice a Galérie6 – Košice O.Z., ktoré si podali žiadosti o poskytnutie dotácie, ktoré im 
neboli schválené. Odpovede sú k nahliadnutiu na Referáte kultúry, vzdelávania a športu.   
  
 

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

a spoluprácu na zasadnutí komisie.  
 

                                   Mgr. Marián Horenský  
                                                                                                                                   predseda Komisie KŠaŠ            

Zapísal:  Mgr. Marián Horenský 
 
 
 
 
 


