
Záznam z XXX. zasadnutia  

Komisie kultúry, školstva a športu  

konanej dňa 3.5.2018 

 
 

Predseda komisie:   Mgr. Marián Horenský 
 
Prítomní:                        Iveta Zelinková; Mgr. Pavol Popovec; Iveta Adamčíková; Mgr. 

Martin Ištvan; Mgr. Mária Ivanecká; Ing. Roman Matoušek; 
Mgr. Martin Boršč 

  
Ospravedlnení:             Ing. Milan Pach (podpredseda); Mgr. Zdenka Košová; Mgr. 

Tomáš Gáll; Mgr. Zuzana Fiľakovská 
 
Za MiÚ:                           Ing. Roksolana Ščuroková, PhD. (tajomník komisie) 
 
Pozvaní:            
 
Hostia:     
 
Program:  

1. Schválenie programu rokovania 
2. Uskutočnené podujatia 
3. Pripravované podujatia 
4. Dotácia 
5. Rôzne 
6. 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. 20180503/1: 

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

(   8   -   0   -   0   ) 
 

2.  Uskutočnené podujatia 
P. Ščuroková informovala o jednotlivých podujatiach, ktoré sa konali od posledného 

zasadnutia komisie: 
- 14.3. – Turnaj na ZŠ – florbal chlapci 1. stupeň, 
- 11.4. – Oslava životných jubileí, 
- 14.4. – Masky na ľade v rámci podujatia Karneval na ľade, 
- 17.4. – Turnaj na ZŠ – futbal chlapci 2. stupeň, 
- 21.4. – Deň čistého KVP, 
- 25.4. – Turnaj na ZŠ – vybíjaná zmiešané družstvá 1 stupeň.  



Návrh na uznesenie č. 20180503/2: 
„Komisia kultúry, školstva a športu berie na vedomie uskutočnené podujatia.“   

(   7   -   0   -   0   ) 
 

3. Pripravované podujatia 
P. Horenský informoval o najbližších podujatiach, resp. podujatiach, ktoré boli plánované 

na 1. polrok, ale z dôvodu veľkého množstva podujatí sa ich organizácia presúva na 2. polrok: 
- 5.5. – Turnaj o pohár MČ Košice – Sídlisko KVP v amatérskom hokeji: celé podujatie je 

pripravené, organizované v Aréne sršňov. Na základe skutočnosti, že turnaj sa nebude hrať 
v Drocárovom parku (ako tomu bolo po minulé roky), nie sú už poukážky ako ocenenia 
v nominálnych hodnotách; 

- Turnaj vo florbale mužov sa presúva na jeseň; 
- Turnaj vo futbale mužov sa presúva na 6.10.2018; 
- koncom mája sa uskutoční športové podujatie pre seniorov s totožnou obsahovou 

štruktúrou, ako tomu bolo v roku 2017, organizované bude Sociálnym referátom, 
- Samospráva dnes – organizácia bude ako po minulé roky v priebehu mesiaca máj 

(najpravdepodobnejší dátum – 24. máj), členovia komisie požiadali p. Ščurokovú informovať  
o možnostiach aktívnej účasti poslancov na tomto podujatí; 

- Deň detí – členovia komisie sa zhodli, že najvhodnejším prostredím bude opäť Areál 
Čičky. P. Matoušek prízvukoval medzery v marketingu, bolo by podľa neho vhodné, aby sa 
pred veľkým podujatím zabezpečili brigádnici, ktorí by po sídlisku roznášali letáky 
s informáciami o konkrétnom podujatí. Taktiež p. Horenský pripomenul tú skutočnosť, že 
stránka MČ na sociálnej sieti FB je už opäť aktívna a bolo by vhodné zabezpečiť platenú 
reklamu, prostredníctvom ktorej by sa taktiež zabezpečil dosah na cieľovú skupinu, pre ktorú 
sa dané podujatie (podujatia) robia, čiže hlavne obyvateľov KVP. Už v minulosti boli 
informácie, ktoré potvrdzovali možnosti propagácie podujatí aj takouto formou. P. Ščuroková 
ešte raz preverí spôsob platby. Členovia sa o. i. zhodli aj na obsahovej štruktúre, kde by na 
podujatí nemali chýbať rôzne atrakcie, maskoti, maľovanie na tvár, poník a pod.   
Návrh na uznesenie č. 20180503/3: 

 „Komisia kultúry, školstva a športu schvaľuje obsahovú štruktúru podujatia Deň detí.“   
(   7   -   0   -   0   ) 

 
Návrh na uznesenie č. 20180503/4: 

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

 
4. Dotácia 
 P. Horenský informoval o dvoch žiadostiach o dotáciu, ktoré boli adresované MČ 

v stanovenej lehote. P. Horenský k žiadosti o dotáciu od Slovenského skautingu vyslovil 
presvedčenie, že nespĺňa všetky náležitosti, ktoré k takému typu žiadosti je potrebné splniť 
v rámci platného VZN.     
Návrh na uznesenie č. 20180503/5: 

„Komisia kultúry, školstva a športu odporúča schváliť MieZ dotáciu pre Wrestling Jedla 
Košice, občianske združenie.“ 

(   3   -   2   -   2   ) 
 
Návrh na uznesenie č. 20180503/6: 
„Komisia kultúry, školstva a športu odporúča schváliť MieZ dotáciu pre Slovenský skauting, 

68. zbor Biele vrany Košice, organizačná zložka občianskeho združenia.“ 
(   0   -   4   -   3   ) 



 
5. Rôzne 
P. Horenský informoval o schválení navýšenia finančných prostriedkov MieZ v rámci 

zmeny rozpočtu jednak pre oblasť kultúry a jednak pre oblasť športu.  
Zároveň pripomenul prebiehajúci výzvu, týkajúcu sa podávania návrhov na verejné 

ocenenia.  
Uznesenie, týkajúce sa zakomponovania podujatí Verejné korčuľovanie – 2x 

a Janigovská športolympiáda nebolo starostom MČ podpísané, bez uvedenia dôvodu.  
Záverom p. Boršč informoval o podujatí, ktoré sa uskutoční 1.9.2018 v priestoroch 

Dirtparku. Konkrétne ide o podujatie Slovenského pohára freestyle BMX.  
 

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

a spoluprácu na zasadnutí komisie.  
 
 

                                   Mgr. Marián Horenský v.r. 
                                                                                                                                   predseda Komisie KŠaŠ            

Zapísal:  Mgr. Marián Horenský 
 
 
 
 
 


