
Záznam z IX. zasadnutia  

Komisie kultúry, školstva a športu  

konanej dňa 8.6.2020 

 
 

Predseda komisie:   Mgr. Marián Horenský, PhD. 
 
Prítomní:                        Ing. Katarína Mamáková; Mgr. Ľubica Fedorová; Ing. Milan 

Pach, Bc. Karin Guzaninová; Iveta Adamčíková; Bc. Dávid Karľa; 
Mgr. Pavol Popovec; Bc. Marián Podolinský; Ing. Marcela 
Pavličková, PhD. 

 
Ospravedlnení:             Dominika Maškuľáková; Ing. Roman Matoušek; Iveta Zelinková 
 
Za MiÚ:                           Mgr. Alica Schützová; Klaudia Eliášová; Eva Fedorcová 
 
Pozvaní:            
 
Hostia:     
 
Program:  

1. Schválenie programu rokovania 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Plán zasadnutí KKŠaŠ – 2. polrok 2020 
4. Uskutočnené podujatia 
5. Pripravované podujatia 
6. Dotácie 
7. Informatívna správa z rokovaní MZ (oblasť kultúry, školstva a športu) 
8. Rôzne  
9. 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. Nakoľko nik z prítomných nemal žiaden bod na doplnenie programu rokovania, 
hlasovalo sa o programe rokovania.  
Návrh na uznesenie č. 20200608/1: 

 „KKŠaŠ schvaľuje program IX. zasadnutia KKŠaŠ.“ 
(   9   -   0   -   0   ) 

 

2.  Kontrola plnenia uznesení 

P. Horenský informoval o uzneseniach, prijatých KKŠaŠ, ktoré mali odporúčací charakter 
pre poslanecký zbor a ktoré sa týkali materiálov, ktoré boli predmetom rokovania na úrovni 
zasadnutí Miestneho zastupiteľstva. Vyjadril potešenie, že stanoviská KKŠaŠ sú rešpektované 
a brané plnou vážnosťou na úrovni MieZ, nakoľko v minulosti tomu tak nebolo zvykom. 



V podstate sa MieZ stotožnilo s názormi KKŠaŠ, ktoré boli vyjadrené v podobe uznesení 
KKŠaŠ.  
Návrh na uznesenie č. 20200608/2: 

„KKŠaŠ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení.“ 
(   9  -   0   -   0   ) 

 

3. Plán zasadnutí KKŠaŠ – 2. polrok 2020 

P. Horenský navrhol termíny stretnutí podľa kľúča stretávania sa členov KKŠaŠ – 
zasadnutie komisie v týždni, keď zasadá aj MieZ, konkrétne v pondelok: 

- 13.7.2020 (pondelok) o 16:15 hod.  
- 7.9.2020 (pondelok) o 16:15 hod. 
- 2.11.2020 (pondelok) o 16:15 hod. 
- 14.12.2020 (pondelok) o 16:15 hod. 

Členovia nemali výhrady. P. Horenský vyjadril presvedčenie, že plán sa podarí zrealizovať 
a nebude nutné rušiť zasadnutia komisie z dôvodu, akým bola napr. koronakríza. 
Pripomenul, že v prípade potreby sa KKŠaŠ môže stretnúť v opodstatnených prípadoch aj 
v iných termínoch, podľa závažnosti a danej potreby.  
Návrh na uznesenie č. 20200608/3: 

„KKŠaŠ schvaľuje Plán zasadnutí KKŠaŠ na 2. polrok 2020.“   
(   10   -   0   -   0   ) 

 

4. Uskutočnené podujatia 

P. Horenský otvoril diskusiu k dvom podujatiam, ktoré boli predmetom debaty a ku 
ktorým boli zaslané členom komisie aj vyúčtovania. Týkalo sa to Fašiangov a Verejného 
korčuľovania, ktoré pozostávalo zo série stretnutí, v rámci ktorých mali občania KVP možnosť 
bezplatného vstupu. Členom komisie bola zaslaná aj tabuľka účasti na verejnom korčuľovaní. 
Celkovo sa zúčastnilo 9 verejných korčuľovaní 1429 obyvateľov KVP, v priemere 179 
obyvateľov na jedno stretnutie verejného korčuľovania. P. Horenský vyjadril presvedčenie, 
že ponuka verejného korčuľovania pre KVPčkárov má zmysel aj do budúcnosti, všetko bude 
záležať na budúcej možnej spolupráci s p. Mergleským.    
Návrh na uznesenie č. 20200608/4: 

 „KKŠaŠ berie na vedomie informáciu o uskutočnených podujatiach.“   
(   10   -   0   -   0   ) 

 

5. Pripravované podujatia 

P. Horenský v prvom rade informoval o pripravovanom podujatí „Deň čistého KVP III.“, 
ktoré je plánované na 20. júna 2020. Obsahová štruktúra ostáva v pôvodnom formáte. P. 
Pavličková mala otázku, prečo je stretnutie v Drocárovom parku. Narážala na to, že predtým 
sa stretávalo pred miestnym kostolom, ktoré geograficky je bližšie k stredu sídliska. P. 
Horenský je toho názoru, že v Drocárovom parku (aj povybudovaní parkoviska pred 
kostolom) je lepšie zázemie pri organizácii daného podujatia.  

Diskusia sa následne niesla v duchu určenia prioritných podujatí zo športu a kultúry, 
ktoré by sa dokonca mali uskutočniť, nakoľko aj v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie 
vzniknutej šírením choroby COVID – 19 a s tým spojenými opatreniami sa niektoré podujatia 
neuskutočnili, resp. ich uskutočnenie sa termínovo posunulo. P. Adamčíková sa vyslovila za 
to, aby sa určite uskutočnila Olympiáda seniorov. Aj p. Pach bol toho názoru, aby bolo 
podporené športové podujatie pre seniorov a taktiež podujatia, ktoré sú organizované 



v spoluorganizátorstve. Viacerí členovia vyslovili presvedčenie, aby sa myslelo na podujatia, 
prioritne zamerané na deti. P. Popovec bol toho názoru, že bude v silách úradu uskutočniť 
všetky podujatia. P. Pavličková je toho názoru, aby v rámci programovej štruktúry účinkoval 
aj naďalej p. Sorger. P. Horenský pripomenul, že treba myslieť aj na zamestnancov úradu, 
ktorí neorganizujú len podujatia, ale majú aj inú agendu, avšak je potešujúce, že členovia 
komisie svojou účasťou na podujatiach výraznou mierou pomáhajú pri organizácii. Nakoniec 
sa členovia dohodli, že do ďalšieho rokovania sa rozpošle zoznam podujatí s návrhom 
priorizácie a s prihliadnutím na názory už vyslovené. P. Podolinský navrhol nové podujatie na 
Čickách, ktoré by malo súvislosť s plážovým volejbalom a pod. Taktiež P. Horenský 
interpretoval informáciu od p. Matoušeka, ktorý navrhuje nové podujatie – turnaj v tenise, aj 
v súvislosti so záujmom o tenisový kurt v Drocárovom parku. P. Horenský navrhol, aby daní 
členovia (p. Podolinský, P. Matoušek) zaslali návrh obsahovej štruktúry navrhovaných 
podujatí a budú následne predmetom rokovania na ďalšom zasadnutí.   
Návrh na uznesenie č. 20200608/5: 

„KKŠaŠ berie na vedomie informáciu o pripravovaných podujatiach.“    
(   10   -   0   -   0   ) 

 

6. Dotácie 

P. Horenský informoval o prijatých žiadostiach o dotáciu. Pripomenul, že existuje platné 
VZN o poskytovaní dotácií, avšak v poslednom období MieZ neudeľovalo dotácie. P. 
Podolinský bol toho názoru, aby sa aj v tejto oblasti „pohli ľady“. P. Horenský pripomenul 
členom komisie, že v minulosti sa len veľmi ťažko hľadala zhoda v podpore projektov 
prostredníctvom dotácií, nakoľko prvok subjektívnosti bol veľmi vysoký. V tomto prípade 
poukázal na schválený projekt participatívneho rozpočtu ako istej formy grantovej schémy, 
v rámci ktorého môžu jednotlivé organizácie a jednotlivci uspieť so svojimi projektami. 
Plusom je, že o týchto projektoch nebude rozhodovať 13 poslancov MieZ (ako je tomu 
v prípade dotácií), ale je tu šanca, že o víťazných projektoch rozhodne väčší počet občanov.  
Návrh na uznesenie č. 20200608/6: 

„KKŠaŠ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu pre OZ Pauzička.“ 
(   0   -   9   -   1   ) 

Návrh na uznesenie č. 20200608/7: 
„KKŠaŠ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu pre Rodičovské združenie MŠ 

Myslava.“ 
(   0   -   8   -   1   ) 

 

7. Informatívna správa z rokovaní MZ (oblasť kultúry, školstva a športu) 

P. Horenský informoval o témach z oblasti kultúry, školstva a športu, ktoré majú 
celomestský význam, resp. význam z pohľadu Sídliska KVP. Informoval aj o témach, ktoré si 
ako mestskí poslanci za KVP rozdelili v rámci svojej agendy, ktoré sa týkajú aj oblastí športu 
a školstva.   
Návrh na uznesenie č. 20200608/8: 

 „KKŠaŠ berie na vedomie Informatívnu správu z rokovaní MZ (oblasť kultúry, školstva a 
športu).“ 

(   10   -   0   -   0   ) 
 

8. Rôzne 

P. Horenský informoval o podanom projekte Komunita II a aktuálnom vývoji. Nakoľko 



odstupujúca ministerka sa nevenovala rozhodnutiu v rámci programov pre mládež, 
rozhodnutie v rámci už nového vedenia na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu 
ešte nepadlo. V dohľadnom čase by malo byť rozhodnuté aj s prihľadnutím na koronakrízu 
ako ďalej. Informoval aj o zámere vedenia MČ sprístupniť plochu v Drocárovom parku na 
mieste bývalej mobilnej ľadovej plochy, nakoľko v tomto roku sa zrejme neuskutoční 
investícia výstavby multifunkčného ihriska.  

P. Karľa a p. Popovec v intenciách Koncepcie rozvoja športu pripravujú pasportizáciu 
športových ihrísk na Sídlisku s KVP s návrhmi na kapitálové investície do predmetných 
športovísk.  

P. Guzaninová informovala o výsledkoch rokovania aj s vedením MČ ohľadom MC 
Lentilka. Oznámila, že s najväčšou pravdepodobnosťou bude musieť odstúpiť od nájmu. A to 
nielen z dôvodu plánovanej rekonštrukcie priestorov, kde pôsobí Materské centrum.    

 

9. 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. 

 
 
 
 


