
Záznam z VIII. zasadnutia  

Komisie kultúry, školstva a športu  

konanej dňa 17.02.2020 

 
 

Predseda komisie:   Mgr. Marián Horenský, PhD. 
 
Prítomní:                        Ing. Roman Matoušek; Ing. Katarína Mamáková; Mgr. Ľubica 

Fedorová; Ing. Milan Pach, Bc. Karin Guzaninová; Iveta 
Adamčíková; Bc. Dávid Karľa; Iveta Zelinková; Mgr. Pavol 
Popovec 

 
Ospravedlnení:             Bc. Marián Podolinský, Dominika Maškuľáková; Ing. Marcela 

Pavličková, PhD. 
 
Za MiÚ:                           Ing. Roksolana Ščuroková 
 
Pozvaní:            
 
Hostia:     
 
Program:  

1. Schválenie programu rokovania 
2. Uskutočnené podujatia 
3. Pripravované podujatia 
4. Rozpočet MČ Košice – Sídlisko KVP 
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. Nakoľko nik z prítomných nemal 
žiaden bod na doplnenie programu rokovania, hlasovalo sa o programe rokovania.  
Návrh na uznesenie č. 20200217/1: 

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

(   7   -   0   -   0   ) 
 

2.  Uskutočnené podujatia 

P. Horenský informoval o podujatí, ktoré sa v súčasnosti pravidelne opakuje: Verejné 
korčuľovanie. 
Návrh na uznesenie č. 20200217/2: 

„Komisia kultúry, školstva a športu berie na vedomie informáciu o uskutočnených 
podujatiach.“   

(   7  -   0   -   0   ) 



3. Pripravované podujatia 

P. Horenský, p. Ščuroková a p. Matoušek informovali o podujatí Fašiangové hody, ktoré 
sa uskutoční najbližšiu sobotu 22.2.2020. Členovia komisie boli oboznámení o materiálnom 
zabezpečení a o programe účinkujúcich. Zároveň boli členovia komisie požiadaní o pomoc pri 
organizačnom zabezpečení podujatia, čo sa stretlo s pozitívnou odozvou.  
Návrh na uznesenie č. 20200217/3: 
„Komisia kultúry, školstva a športu schvaľuje obsahovú náplň podujatia „Fašiangové hody“.“ 

(   9   -   0   -   0   ) 
P. Horenský v prípade podujatia „Verejné korčuľovanie“ opäť poprosil členov komisii 

o súčinnosť pri organizácii, aby v prípade záujmu mu dali vedieť, v ktorú sobotu by vedeli 
prísť. Podujatie Verejné korčuľovanie bude prebiehať do 14.3.2020. Komisia zabezpečila 
personálne dané podujatie aj v čase konania podujatia Fašiangové hody, nakoľko sa 
termínovo a časovo tieto podujatia kryli.  
Návrh na uznesenie č. 20200217/4: 

 „Komisia kultúry, školstva a športu berie na vedomie informáciu o pripravovaných 
podujatiach.“   

(   9   -   0   -   0   ) 
 

4. Rozpočet MČ Košice – Sídsliko KVP  

P. Horenský prítomným ozrejmil jednotlivé položky rozpočtu MČ, ktoré sa prioritne 
dotýkali oblastí kultúry a športu. Nielen jeho ale aj ostatných členov potešila vyčlenená 
finančná čiastka pre oblasť kultúry a športu. Pre rok 2020 je plánovaných 57 podujatí 
(vrátane kultúry a športu mimo podujatí, ktoré sa budú organizovať pod hlavičkou Denného 
centra). Vo finančnom vyčíslení: 

➡ kapitola Šport, podpora športových podujatí, oproti roku 2019 navýšenie o 5 403 EUR 
(11 215 EUR), čo predstavuje navýšenie o 93%; 

➡ kapitola Kultúra, podpora kultúrnych podujatí, oproti roku 2019 navýšenie o 9 692 
EUR (33 699 EUR), čo predstavuje navýšenie o 40%. 
Návrh na uznesenie č. 20200217/5: 

„Komisia kultúry, školstva a športu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a 
schváliť Rozpočet MČ Košice – Sídlisko KVP.“ 

(   10   -   0   -   0   ) 
 

5. Rôzne 

Informácie z Mestského zastupiteľstva budú podané až na najbližšiu komisiu, nakoľko 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach sa koná až po termíne zasadnutia Komisie.  

P. Horenský informoval aj o možnosti zapojenia našich seniorov do 3. ročníka osláv 
Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých – WTTD for all na Slovensku s Projektom 
„...ideme hrať ping -  poooooong...“. V roku 2019 sa do osláv zapojilo 187  škôl, CVČ, klubov 
a 19 803 účastníkov z celého Slovenska. Cieľom je, aby sa do osláv zapojilo čo najviac 
účastníkov všetkých vekových kategórií. Podujatia by sa mali uskutočniť v termíne od 23. 
marca do 23. apríla 2020. Na Slovensku organizuje dané podujatie Asociácia športu pre 
všetkých  Slovenskej republiky. Od organizátorov je možné získať za účasť športový materiál 
pre podujatie (stolnotenisové rakety a loptičky).   

Koncepcia rozvoja práce s mládežou je v procese prípravy. Nakoľko z časového hľadiska 
sa posunul termín rokovania komisie na skorší termín ako bol pôvodne schválený termín 
komisiou z dôvodu podujatia Fašiangové hody, Koncepcia bude predložená priamo na 



rokovanie Miestneho zastupiteľstva, avšak o výsledku bude p. Horenský informovať členov 
komisie. Ten má vieru v tom, že tento materiál bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť žiadosti 
Výzva KOMUNITA D-2-2020 v rámci programu KOMUNITA mladých, o ktorej komisia 
rokovala na ostatnom stretnutí a ktorej čas podania žiadosti končí dňa 28.2.2020, teda deň 
po konaní rokovania MieZ. 

P. Guzaninová v rámci diskusia navrhla prehodnotiť osobitný zreteľ, týkajúci sa O. z. 
Lentilka a navrhla možnosť širšej spolupráce s materskými centrami. P. Matoušek prisľúbil 
pozrieť sa na osobitný zreteľ a zároveň pripomenul, že konečné rozhodnutie má v tomto 
ohľade Miestne zastupiteľstvo.  
 

6. 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. 

 
 
 
 


