
Záznam z X. zasadnutia  

Komisie kultúry, školstva a športu  

konanej dňa 13.7.2020 

 
 

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

Pach, Iveta Adamčíková; Ing. Marcela Pavličková, PhD.; Ing. 
Roman Matoušek; 

 
Ospravedlnení:             Dominika Maškuľáková; Iveta Zelinková; Bc. Karin Guzaninová; 

Bc. Dávid Karľa; Mgr. Pavol Popovec; Bc. Marián Podolinský; 
 
Za MiÚ:                           Ing. Roksolana Ščuroková, PhD.; Mgr. Alica Schützová 
 
Pozvaní:            
 
Hostia:     
 
Program:  

1. Schválenie programu rokovania 
2. Predstavenie organizácií z oblasti kultúry, vzdelávania a športu – O. Z. Keď môžem 

pomôžem 
3. Uskutočnené podujatia 
4. Pripravované podujatia 
5. Infotabule 
6. Rôzne  
7. 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. 20200713/1: 

 „KKŠaŠ schvaľuje program X. zasadnutia KKŠaŠ.“ 
(   7   -   0   -   0   ) 

 
2. Predstavenie organizácií z oblasti kultúry, vzdelávania a športu – O. Z. Keď môžem 

pomôžem 
P. Horenský predstavil zástupcov O. Z. Keď môžem pomôžem, p. Andora a p. 

Brožovského. Zástupcovia O. Z. predstavili samotné združenie, dôvod ich vzniku, ich 
uskutočnené aktivity, resp. aktivity, ktoré v súčasnosti realizujú. Z ich pohľadu je cieľom 
spolupráca medzi O. Z. a Mestskou časťou predovšetkým v športovej oblasti. Jednotliví 



členovia následne mali priestor na prípadné otázky z hľadiska ďalšieho záujmu dozvedieť sa 
viac o samotnom O. Z. P. Matoušek upriamil pozornosť na projekt participatívneho rozpočtu, 
do ktorého by sa O. Z. mohlo zapojiť. P. Horenský prisľúbil, že s ponukou na spoluprácu sa 
budú zaoberať už onedlho, v čase, keď sa bude kreovať nový rozpočet a budú sa navrhovať 
podujatia pre rok 2021. Prezentácia O. Z. bola hodnotená členmi komisie pozitívne.   
Návrh na uznesenie č. 20200713/2: 

 „KKŠaŠ berie na vedomie informáciu o činnosti O. Z. Keď môžem pomôžem.“   
(   7   -   0   -   0   ) 

 
3. Uskutočnené podujatia 
P. Horenský informoval o 3 podujatiach, ktoré sa uskutočnili od ostatného zasadnutia 

komisie: 
- Uvítanie novorodeniatok 1/2020, 
- Spoznaj behom KVP (v spoluorganizátorstve s Active life) – 7.7.2020, 
- Deň čistého KVP III – 11.7.2020.  

Vyúčtovania boli poskytnuté členom komisie priamo na zasadnutí. Uvítanie novorodeniatok 
sa neuskutočnilo z dôvodu koronakrízy klasickou formou, darčekové balíčky si jednotlivé 
rodiny vyzdvihli osobne na Miestnom úrade. Na podujatí Spoznaj behom KVP na zúčastnilo 
vyše 170 aktívnych bežcov. P. Horenský opäť upriamil pozornosť na význam organizovania 
podujatí v spoluorganizátorstve. Dňa čistého KVP sa zúčastnilo vyše 100 občanov, prevažne 
zástupcov pozvaných občianskych združení. P. Matoušek pripomenul, že podujatie bolo 
z dôvodu nepriaznivého počasia presunuté na náhradný prázdninový termín a práve obdobie 
dovoleniek bolo zrejme príčinou nižšej očakávanej účasti. Dané podujatie sa bude 
v budúcnosti časovo orientovať na jarné a jesenné obdobie. Na oboch podujatiach sa aktívne 
zúčastnili aj členovia komisie.   
Návrh na uznesenie č. 20200713/3: 

 „KKŠaŠ berie na vedomie informáciu o uskutočnených podujatiach.“   
(   7   -   0   -   0   ) 

 
4. Pripravované podujatia 
P. Horenský pred diskusiou daného bodu oznámil, že komisia sa stala 

neuznášaniaschopnou, nakoľko jeden člen komisie opustil rokovaciu miestnosť. Aj napriek 
tomu komisia hlasovala o jednotlivých návrhoch s dôvetkom pri uzneseniach 
o neuznášaniaschopnosti.  

P. Ščuroková, p. Schutzová a p. Horenský informovali o podujatiach, ktoré sa uskutočnia 
prioritne v mesiacoch júl a august aj s prihliadnutím na súčasnú situáciu spojenú 
s opatreniami v súvislosti s koronakrízou. Aj z tohto dôvodu sa odkladá konanie podujatia 
Jubilanti, nakoľko bolo by riskantné usporadúvať podujatie tohto charakteru v uzavretom 
priestore pre danú rizikovú skupinu občanov. Aj v prípade podujatia Detský festival sa 
rozhodne podľa situácie, komisia bude vedieť operatívne zasadnúť a rozhodnúť 
o uskutočnení podujatia, ktoré je predbežne naplánované na 19. septembra.  

Podujatia, ktoré sa plánujú v najbližšom období: 
- Osvetová činnosť, prednášky v DC – 21.7.2020, 
- Uvítanie novorodeniatok 2/2020 – 31.7.2020, 
- Cassovia Hockej league (v spoluorganizátorstve) – prebieha vyraďovacia fáza, 

vyvrcholenie (finálové zápasy) je plánované na mesiac august, 
- Olympiáda seniorov – august – presný dátum sa upresní, 
- Verejné kultúrne podujatia zamerané na seniorov 2/2020 – august – presný 



dátum sa upresní, 
- Letné kino na KVP – 27.8.2020, 
- Slovenský pohár vo freestyle BMX (v spoluorganizátorstve s Enjoy the ride) – 

30.8.2020. 
Návrh na uznesenie č. 20200713/4: 

 „KKŠaŠ berie na vedomie informáciu o pripravovaných podujatiach.“    
(   6  -   0   -   0   ) 

Uznesenie nie je platné z dôvodu neuznášaniaschopnosti KKŠaŠ 
 

P. Matoušek navrhol do programového rozpočtu zaradiť 2 športové podujatia bez 
potreby navýšenia finančných prostriedkov v danom podprograme. Zo strany zástupcu 
starostu MČ Sídlisko – Ťahanovce bola MČ oslovená vo veci zapojenia sa do podujatia 
Olympiáda mestských častí. V tomto roku by sa do súťaží okrem vyššie spomenutých MČ 
zapojiť aj MČ Dargovských hrdinov. Obsahová štruktúra bude zaslaná. Hrať by sa malo 
v športoch tenis, stolný tenis, futbal a petang. Druhým podujatím aj z hľadiska enormného 
záujmu o tenis je navrhované podujatie Turnaj MČ v tenise. Nakoľko MČ je vlastníkom 
tenisového kurtu, náklady by mali byť len na ocenenia.  
Návrh na uznesenie č. 20200713/5: 

 „KKŠaŠ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu doplniť do programového rozpočtu podujatia 
„Olympiáda mestských častí“ a „Turnaj MČ Košice – Sídlisko KVP v tenise“.“    

(   6   -   0   -   0   ) 
Uznesenie nie je platné z dôvodu neuznášaniaschopnosti KKŠaŠ 

 
5. Infotabule 
V súčasnosti sa vo verejnom priestore Sídliska KVP nachádza niekoľko druhov 

informačných tabúľ s rôznymi úrovňami informácií. Dva z týchto systémov spravuje miestny 
úrad mestskej časti a je vhodné prehodnotiť ich funkcie, informačný charakter, vzhľad a 
mieru príspevku v rámci vizuálneho smogu. Miestny úrad by zjednodušením a zjednotením 
svojej vizuálnej komunikácie v exteriéroch sídliska mohol spraviť prvý krok v boji proti 
vizuálnemu smogu. 

Prvým informačným systémom je sada ôsmych obojstranných bielych informačných 
tabúľ, ktoré majú primárne prinášať verejné informácie (podujatia, oznamy) a v čase konania 
volieb slúžia ako transparentný a spravodlivý priestor pre politickú kampaň subjektov a 
predstaviteľov, ktorí sa v konkrétnych voľbách uchádzajú o voličské hlasy. Tabule sú však 
zároveň pravidelne zneužívané na propagáciu informácií, ktoré s činnosťou miestneho úradu 
nemajú nič spoločné, na propagáciu komerčných informácií a čelia drobnému vandalizmu 
v podobe znehodnocovania plagátov a tagovania. Výsledkom je nedôstojná podoba týchto 
tabúľ v priebehu veľkej väčšiny roka. Osem informačných tabúľ sa nachádza v tesnej blízkosti 
zastávok verejnej dopravy, na ktorých sú pre miestny úrad dostupné citylighty, dochádza tak 
k zbytočnému duplikovaniu vizuálnych informácií na jednom mieste. Citylighty zároveň 
predstavujú dôstojnejšiu úroveň prezentácie a zdieľania informácie. 
Návrh na uznesenie č. 20200713/6: 

 „KKŠaŠ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť zrušenie informačných tabúľ a 
posilnenie a spravidelnenie informačných kampaní prostredníctvom citylightov a ďalších 

komunikačných kanálov.“ 
(   6   -   0   -   0   ) 

Uznesenie nie je platné z dôvodu neuznášaniaschopnosti KKŠaŠ 
 
 



Druhým informačným systémom v správe miestneho úradu sú tabule náučného 
chodníka rozmiestnené vo verejných priestoroch a vnútroblokoch sídliska. Informujú o 
histórii, názvosloví ulíc a voľnočasových aktivitách na sídlisku. Obsahovo sú veľmi bohaté a 
zmysluplné, ich prevedenie a technický stav však za čas od ich osadenia značne zastarali. 
Tento náučný chodník sídliskom by bolo vhodné aktualizovať. Obsahovo aj formálne. Za 
poslednú dekádu na sídlisku vznikli ďalšie body záujmu a možnosti na voľnočasové aktivity. 
Prostredníctvom tohto chodníka je možné posilniť informácie o miestnej identite, 
enviromentálnom povedomí a ďalších témach, ktoré v čase vzniku tohto chodníka neboli 
aktuálne. 
Návrh na uznesenie č. 20200713/7: 

„KKŠaŠ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 
a. vziať na vedomie obsahovú nasýtenosť a zmysluplnosť tabúľ náučného chodníka; 

b. schváliť ponechanie tabúľ naučného chodníka, rozmiestnených vo verejných 
priestoroch a vnútroblokoch sídliska a informujúcich o histórii, názvosloví ulíc a 

volnočasových aktivitách na sídlisku; 
c. aktualizovať tabule naučného chodníka formálne (z dôvodu zastaraného technického 

stavu) a obsahovo (o témy, ktoré v čase vzniku chodníka neboli aktuálne).“ 
 (   6   -   0   -   0   ) 

Uznesenie nie je platné z dôvodu neuznášaniaschopnosti KKŠaŠ 
 

6. Rôzne 
P. Horenský informoval, že pôvodne zamýšľané uznesenie v tomto bode, týkajúce sa 

Európskeho týždňa športu, bude aj z dôvodu neuznášaniaschopnosti, predložené na 
najbližšie rokovanie komisie.  
 

7. 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. 
 
 
 
 


