
Záznam z XXIX. zasadnutia  

Komisie kultúry, školstva a športu  

konanej dňa 7.3.2018 

 
 

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

Popovec; Iveta Adamčíková; Mgr. Martin Ištvan; Mgr. Mária 
Ivanecká; Mgr. Zdenka Košová; Ing. Roman Matoušek; 

  
Ospravedlnení:             Mgr. Martin Boršč; 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. 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. 20180307/1: 

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

(   7   -   0   -   0   ) 
 

2.  Uskutočnené podujatia 
P. Ščuroková informovala o podujatí „Uvítanie novorodeniatok“, ktoré sa konalo 9.3. 

v štandardnom formáte, čo sa týka obsahovej štruktúry podujatia. Suma v rámci vyúčtovania 
podujatia je nižšia z dôvodu ušetrených darčekových balíčkov ešte z roku 2017. 

V aktuálne prebiehajúcom týždni prebieha (z podujatí, ktoré sú zahrnuté v programovom 
rozpočte v programe Kultúra, v podprograme Kultúrne podujatia) „Zbierka trvanlivých 
potravín a hygienických potrieb“, ktorej vyvrcholením bude koncom týždňa (9.3.) „Zbierka 
šatstva“.   
Návrh na uznesenie č. 20180307/2: 

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



3. Pripravované podujatia 
P. Horenský predostrel zoznam športových aktivít na najbližšie obdobie. Diskusia bola 

ohľadom Turnaja mužov v amatérskom hokeji. Nakoľko mobilná ľadová plocha nie je pre 
potreby k dispozícii ako po minulé roky, jediná alternatíva je uskutočniť hokejový turnaj 
v Aréne sršňov. P. Ščuroková bližšie oboznámili prítomných s finančnými požiadavkami na 
turnaj tohto formátu. Zároveň sa členovia komisie zhodli na modifikácii obsahovej štruktúry – 
zavedenie štartovného. P. Matoušek prejavil záujem byť nápomocný pri príprave a organizácii 
turnaja.  

P. Ščuroková informovala o pripravovaných športových turnajov na ZŠ, ktoré 
a uskutočnia v mesiaci marec (florbal 1. stupeň a vybíjaná zmiešané družstvá). Zároveň 
vyjadrila znepokojenie s prístupom k turnajom zo strany vyučujúcich telesnej výchovy.  

V prípade futbalového turnaja mužov sa členovia komisie zhodli na opätovnom 
zorganizovaní turnaja v priestoroch areálu T-Systems na Alejovej ulici. Vhodný termín pre 
florbalový turnaj mužov je podľa p. Popovca koncom mája a začiatkom júna. Olympiáda 
seniorov bude pod taktovkou Sociálneho referátu. Členovia komisie sa taktiež zhodli na 
zorganizovaní podujatia v Aréne sršňov, ktoré bude súčasťou schváleného podujatia 
„Karneval na ľade“. P. Ščuroková následne informovala o pripravovanom podujatí „Deň 
čistého KVP“, ktoré by sa malo uskutočniť 21.4.2018. Bližšie ozrejmila obsahovú štruktúru, 
ktorá by mala kopírovať scenár z predošlých rokov.   

Na záver sa členovia komisie venovali možnosti realizácie podujatia, týkajúceho sa 
ocenenia osobností na sídlisku KVP. Samotné podujatie bolo schválene v programovom 
rozpočte na rok 2018. P. Ščuroková vyjadrila názor, že podujatie by sa nemalo uskutočniť, 
nakoľko by šlo o politickú propagáciu zo strany jednotlivých poslancov a podľa prijatých 
zásad v súčasnosti nie je významná udalosť na základe ktorej by sa jednotlivé ocenenia 
udeľovali. Členovia komisie boli opačného názoru. Mnohí členovia komisie, ktorí boli členmi 
poslaneckého zboru v minulom volebnom období, boli jednak zúčastnení ostatného 
udeľovania cien osobnostiam sídliska a jednak boli odporúčania uskutočnenia tohto podujatia 
aj v budúcnosti. Nik z prítomných členov komisie nebol toho názoru, že by šlo o propagáciu 
politikov (ocenenia prioritne odovzdáva podľa prijatých zásad štatutár – starosta a o udelení 
ocenení rozhoduje vykreovaná komisia pre oceňovanie). Členovia komisie nevideli v prípade 
zorganizovania podujatia v prvom polroku 2018 žiadnu propagáciu pred novembrovými 
komunálnymi voľbami. P. Košová potvrdila ochotu podieľať sa s pomocou na tomto podujatí 
v prípade, ak sa podujatie uskutoční opäť v priestoroch výmenníka na Wuppertálskej ulici. 
Práve v týchto priestoroch sa uskutočnilo aj ostatné oceňovanie osobností sídliska a boli na 
podujatie len pozitívne ohlasy. Predseda komisie do najbližšieho zastupiteľstva pripraví 
podklady a navrhne uznesenia na vytvorenie komisie a následne ďalšie náležitosti, spojené 
s prípravou organizácie podujatia pri príležitostí ocenenia. 
Návrh na uznesenie č. 20180307/3: 

 „Komisia kultúry, školstva a športu berie na vedomie pripravované podujatia.“   
(   9   -   0   -   0   ) 

 
4. Rôzne 
 V bode sa členovia komisie vrátili k možnosti zabezpečenia verejného korčuľovania 

v Aréne sršňov. Po krátkej diskusie jednohlasne boli za názor, aby sa vytvoril priestor pre 
korčuliarsku verejnosť a jej vyžutie.    
Návrh na uznesenie č. 20180307/4: 

„Komisia kultúry, školstva a športu žiada zakomponovať do programového rozpočtu MČ 
Košice – Sídlisko KVP na rok 2018 podujatie s názvom Verejné korčuľovanie – 2x.“ 

(   9   -   0   -   0   ) 
 



5. 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 
 
 
 
 
 


