
Záznam zo XIX. zasadnutia  

Komisie kultúry, školstva a športu  

konanej dňa 21.2.2022 

 
 

Predseda komisie:   Mgr. Marián Horenský, PhD. 
 
Prítomní:                        Mgr. Ľubica Fedorová; Bc. Dávid Karľa; Ing. Roman Matoušek; 

Ing. Marcela Pavličková, PhD.; Ing. Milan Pach; Matúš Nemec 
 
Ospravedlnení:             Bc. Marián Podolinský; Iveta Adamčíková; Ing. Katarína 

Mamáková; Iveta Zelinková; Mgr. Pavol Popovec 
 
Za MiÚ:                           Ing. Roksolana Ščuroková, PhD.  
 
Pozvaní:            
 
Hostia:     
 
Program:  

1. Schválenie programu rokovania 
2. Plnenie uznesení 
3. Uskutočnené podujatia 
4. Pripravované podujatia  
5. Stanovisko kontrolóra MČ Košice - Sídlisko KVP týkajúce sa konceptu „Participatívny 

rozpočet“, zavedeného v podmienkach Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP   
6. Rôzne  
7. Záver 

 
 

1. Schválenie programu rokovania 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol p. Horenský, ktorý zároveň privítal všetkých 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. 20220221/1:: 

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

 
 

2. Plnenie uznesení 

P. Horenský informoval o uzneseniach, ktoré prijala KKŠaŠ na svojom ostatnom 
zasadnutí a o ktorom rokovalo a hlasovalo Miestne zastupiteľstvo. Miestne zastupiteľstvo (v 
súlade s odporúčaniami komisie) schválilo rozpočet MČ na rok 2022, vzalo na vedomie 
rozpočet na roky 2023 a 2024; vzalo na vedomie Konsolidovanú výročnú správu Mestskej 
časti Košice – Sídlisko KVP za rok 2020 a zvolilo členov Mládežníckeho parlamentu., resp. 



vykonali sa personálne zmeny v komisii. P. Maškuľáková z časového hľadiska nevedela 
garantovať svoju účasť na zasadnutiach komisie. Z tohto dôvodu bola na ostatnom rokovaní 
Miestneho zastupiteľstva odvolaná. Zvolený bol do komisie predseda Mládežníckeho 
parlamentu p. Nemec.   
Návrh na uznesenie č. 20210929/2: 

 „KKŠaŠ berie na vedomie plnenie uznesení KKŠaŠ.“   
(   7   -   0   -   0   ) 

 
 

3. Uskutočnené podujatia 

P. Horenský informoval o aktivite v súvislosti s Valentínom – výzdobe pred Miestnym 
úradom. P: Ščuroková informovala o zbierke kníh, ktorá sa realizovala ako tradične spoločne 
s mestskou knižnicou.  
Návrh na uznesenie č. 20210929/3: 

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

 
 

4. Pripravované podujatia 

P. Horenský informoval o možných podujatiach, ktoré by sa mohli uskutočniť v závislosti 
od pandemickej situácie: 
- Deň čistého KVP, podľa prognóz p. Ščurokovej by sa mohlo podujatie uskutočniť 9. apríla; 
- Uvítanie Novorodeniatok, možnosť uskutočnenia koncom apríla, začiatkom mája; 
- Výzdoba počas Veľkej noci. 
Predovšetkým v súvislosti s pomocou organizácie pri podujatí Dňa čistého KVP poprosil 
členov komisie o súčinnosť. Týkalo sa to hlavne nahlásenia sa za hlavných koordinátorov 
jednotlivých stanovíšť, ktoré sa budú pripravovať.  
Mnoho rodičov sa v poslednom období často dopytuje na podujatie Uvítanie 
novorodeniatok. V prípade možností uskutočnenia tohto podujatia budú o tom členovia 
komisie informovaní. 
Tak ako počas Vianoc, alebo počas Valentína, aj počas obdobia sviatkov Veľkej noci sa počíta 
s podobnou výzdobou pred Miestnym úradom.  
P. Ščuroková informovala ešte o Zbierke šatstva, ktoré by sa malo uskutočniť 25. marca 
v priestoroch Miestneho úradu. P. Pach poprosil, aby sa pre prípad enormného záujmu 
občanov vyčlenil dostatočný ukladací priestor.  
Ďalšie podujatia športového, kultúrneho a spoločenského charakteru budú predmetom 
diskusie pred aprílovým konaním Miestneho zastupiteľstva.  
Návrh na uznesenie č. 20210929/4: 

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

 
 

5. Stanovisko kontrolóra MČ Košice - Sídlisko KVP týkajúce sa konceptu „Participatívny 
rozpočet“, zavedeného v podmienkach Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP   

P. Horenský informoval Stanovisku kontrolóra MČ, ktoré sa venovalo zavedeniu projektu 
Participatívny rozpočet v podmienkach MČ Košice – Sídlisko KVP. Aj z vlastnej skúsenosti 
potvrdil, že vznik a schválenie tohto projektu na území MČ má svoje opodstatnenie. 



Výsledkom čoho sú realizované projekty prvého ročníka PR. 
Návrh na uznesenie č. 20210929/5: 

„KKŠaŠ odporúča MieZ vziať na vedomie Stanovisko kontrolóra MČ Košice – Sídlisko KVP 
týkajúce sa konceptu „Participatívny rozpočet“, zavedeného v podmienkach Mestskej časti 

Košice – Sídlisko KVP.“ 
(   7  -   0   -   0   ) 

 
 

6. Rôzne 

P. Horenský pripomenul, že aj so špecifickým rokom – volebný rok, aj v súvislosti 
s pandémiou sa budú zasadnutia komisií odvíjať od konkrétnej situácie. Prioritne sa budú 
konať pred riadnymi zasadnutiami Miestneho zastupiteľstva.  

P. Horenský taktiež informoval, že Predseda Košického samosprávneho kraja ocení na 
základe návrhu KKŠaŠ p. Fedorovú cenou Predsedu KSK. Tá sa poďakovala členom komisie za 
nomináciu.  

Ďalej informoval o tom, že aj na základe dopytu Rady mládeže Košického kraja 
nominoval na Ocenenie STOPA subjekty v dvoch kategóriách: obec / mesto 
s najpriateľskejším vzťahom k mládeži – Mestskú časť Košice Sídlisko KVP a Top subjekt, 
neformálna skupina – Mládežnícky parlament Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. Názov 
ocenenia sTOPa nesie v sebe myšlienku zanechania stopy aktivitou, angažovanosťou, 
príkladom dobrej praxe v životoch mladých ľudí aj celej komunity. Ocenenie sTOPa sa 
udeľuje v rámci týchto kategórií: Aktívny mládežník, Aktívny občan, Top líder samosprávy, 
Obec/ mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži, Top projekt, Top subjekt, neformálna 
skupina Poslaním ocenenia sTOPa je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí a 
subjekty, ktoré svojou prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže v 
každom kraji Slovenska svojim aktívnym občianskym a ľudským prístupom. Cieľom ocenenia 
je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva a participácie. 

P. Nemec informoval, že v rámci rovnakého ocenenia navrhli v kategórii Top líder 
samosprávy p. Horenského za jeho prístup v rámci vzniku Mládežníckeho parlamentu na 
KVP.   

P. Pach sa informoval ohľadom výsledkom hodnotenia lokálnych novín, v rámci 
hodnotenia TIS skončila KVaPka na 22. mieste. P. Horenský prítomných informoval, že sa 
bude konať tele-konferenčný hovor s TIS, kde sa vyjasnia niektoré hodnotenia. Ako príklad 
uviedol, že body sa stratili z dôvodu absencie kritiky v novinách, no v prípade, ak objektívna 
kritika nie je, nemožno ju ani uverejniť. Alebo v prípade p. Matoušeka, ktorý sa vyjadroval 
ako poslanec, ale bol v hodnotení bratý za vedenie samosprávy. Aj napriek 22. miestu je p. 
Horenský toho názoru, že za posledné roky a to najmä v prípade tohto volebného obdobie sa 
v oblasti KVaPky urobilo veľa pozitívneho, či už po obsahovej, alebo aj grafickej stránke.   

 
 

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. 


