
Záznam zo XVI. zasadnutia  

Komisie kultúry, školstva a športu  

konanej dňa 24.8.2021 

 
 

Predseda komisie:   Mgr. Marián Horenský, PhD. 
 
Prítomní:                        Mgr. Ľubica Fedorová; Bc. Dávid Karľa; Mgr. Pavol Popovec; 

Iveta Zelinková; Bc. Marián Podolinský; Ing. Katarína Mamáková 
 
Ospravedlnení:             Ing. Roman Matoušek; Dominika Maškuľáková; Ing. Milan Pach; 

Iveta Adamčíková; Ing. Marcela Pavličková, PhD. 
 
Za MiÚ:                           Mgr. Alica Schützová 
 
Pozvaní:            
 
Hostia:     
 
Program:  

1. Schválenie programu rokovania 
2. Plnenie uznesení 
3. Uskutočnené podujatia 
4. Pripravované podujatia  
5. Mládežnícky parlament Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
6. Činnosť Denného centra – športovo pohybové aktivity       
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 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. 20210824/1: 

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

 
 

2. Plnenie uznesení 

P. Horenský informoval o uzneseniach, ktoré prijala KKŠaŠ na svojom ostatnom 
zasadnutí a o ktorých rokovalo a hlasovalo Miestne zastupiteľstvo. Miestne zastupiteľstvo 
prijalo uznesenie v intenciách odporúčacích stanovísk Komisie. Taktiež bola podaná 



informácia o uznesení, ktoré hovorilo o schvaľovaní podujatia (hokejbalový turnaj). Turnaj sa 
uskutočnil v mesiaci júl. 
Návrh na uznesenie č. 20210824/2: 

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

 
 

3. Uskutočnené podujatia 

P. Horenský informoval o podujatiach, týkajúcich sa kultúrnych podujatí: Festival 
lokálnych produktov a Letný festival, čiastočne financovaných cez programy Interreg. 
Bilancovali sa aj športové podujatia v rámci spoluorganizátorstva – Spoznaj behom KVP, 
Cassovia Hockey League a Cassovia KVP CUP (hokejbalový turnaj).   

P. Schützová poďakovala členom komisie, ktorí sa aktívne zúčastnili na pomoci pri 
organizácii kultúrnych podujatí. P. Horenský poďakoval aj p. Popovcovi, ktorý sa angažoval 
pri príprave a organizácii hokejbalového turnaja. Kultúrne, aj športové podujatia naplnili svoj 
cieľ z hľadiska nielen účasti, ale aj obsahového zamerania.  
Návrh na uznesenie č. 20210824/3: 

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

 
 

4. Pripravované podujatia 

P. Horenský informoval o jedinom plánovanom podujatí, ktoré sa uskutoční – 5. kolo 
Slovenského pohára Freestyle bmx. Členovia komisie sa zhodli na tom, že v súčasnej dobe aj 
v rámci pandemickej situácie je rizikové pripravovať veľké podujatia ako napr. Deň detí 
(Škola volá a pod.). Počas jesenného obdobia bude zrejmé, či sa budú pripravovať ďalšie 
podujatia (ako napr. futbalový turnaj), alebo sa pozornosť bude venovať až vianočným 
podujatiam. Aj z dôvodu pápežskej návštevy, resp. z dôvodu organizácie cyklistických 
pretekov sa očakáva možný nárast nakazených občanov. Preto bude vhodné až o mesiac 
bilancovať a navrhovať možný scenár podujatí, organizovaných MČ. P. Karľa navrhol, aby sa 
napr. prostredníctvom KVaPky uskutočnila súťaž, cez ktorú by napr. mohli deti vyhrať nejaké 
ceny (ako kompenzáciu za neuskutočnenie podujatia pre deti).  
Návrh na uznesenie č. 20210824/4: 

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

 
 

5. Mládežnícky parlament Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

P. Horenský informoval o uznesení, ktoré bolo prijaté Mestským zastupiteľstvom 
v Košiciach a ktoré umožnilo mestským častiam zriaďovať si mládežnícke parlamenty. 
Informoval aj o aktuálnom pôsobení mládeže v rámci neformálneho zoskupenia Miestna 
rada mládeže, ktorej členovia majú záujem o členstvo v budúcom MP. Súčasťou materiálu 
pre Miestne zastupiteľstvo bude aj Štatút, ktorý vymedzí mantinely pôsobenia MP.   
Návrh na uznesenie č. 20210824/5: 
 „KKŠaŠ odporúča MieZ zriadiť Mládežnícky parlament Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.“   

(   7  -   0   -   0   ) 
 



6. Činnosť Denného centra – športovo pohybové aktivity       

Miestne zastupiteľstvo na ostanom rokovaní neschválilo športové pohybové aktivity pre 
Denné centrum z dôvodu nejasnej situácie ohľadom pandémie a fungovania záujmovej 
činnosti. P. Knežová zaslala formou listu podnet, ktorý by mal opäť podnietiť opätovné 
prerokovanie Návrhu na záujmovú činnosť Denného centra MČ.  
Návrh na uznesenie č. 20210824/6: 
„KKŠaŠ odporúča MieZ schváliť pohybové aktivity Denného centra MČ – tanec, stolný tenis, 
petang a bowling.“   

(  7  -   0  -  0   ) 
 
 

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

P. Horenský informoval o bodoch z ostatného Mestského zastupiteľstva, ktoré svojím 
významom bolo vhodné odprezentovať aj na KKŠaŠ. V materiáloch k danému bodu sa 
hovorilo o  
 Zmene uznesenia MZ v Košiciach č. 819 zo dňa 16.12.2013 v časti týkajúcej sa ZŠ 
Janigova 2, Košice – aktualizácia nehnuteľného majetku zvereného do správy základnej 
školy 

- MZ schválilo zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy 
Základnej školy, Janigova 2, Košice na dobu neurčitú. 

Dôvodom zverenia je rozčlenenie pôvodne zverenej parcely č. 3013. Parcela č. 3013, k.ú. 
Grunt bola geometrickým plánom rozčlenená na 7 samostatných parciel, a to jednak z 
dôvodu zápisu budovy súp. č. 3154 (telocvičňa) umiestnenej na parcele č. 3013/8, ako aj z 
dôvodu komplexného riešenia areálu na Janigovej v nadväznosti na požiadavku Slovenského 
futbalového zväzu na zmenu predmetu nájmu formou úpravy výmery prenajatej plochy na 
pôvodnej parcele č. 3013. Parcela č. 3013/1 tvorí areál školského dvora základnej školy, na 
parcele č. 3013/8 je umiestnená telocvičňa a parcela č. 3013/4 je vhodná pre zámer 
vybudovania školského ihriska so zameraním na atletiku pre základné školy, nakoľko ZŠ 
Janigova nedisponuje vhodnou plochou pre výučbu telesnej výchovy. Predmetné ihrisko 
bude zrealizované v rámci rozpočtových prostriedkov referátu športu a mládeže na príslušný 
kalendárny rok. 
 
 Harmonograme prípravy novej Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2022 – 
2027 

- MZ vzalo na vedomie harmonogram prípravy novej Koncepcie rozvoja práce s 
mládežou na roky 2022 – 2027. 

Cieľom predkladaného materiálu bolo prerokovanie Akčného plánu prípravy novej Koncepcie 
rozvoja práce s mládežou na roky 2022-2027. Koncepcia rozvoja práce s mládežou je 
strategický dokument, ktorý určuje smerovanie a ciele obce v oblasti práce s mládežou, 
starostlivosti o mládež, ako aj spôsoby ich dosiahnutia. Vnáša systematickosť do procesu 
práce s mládežou. 
Víziou mesta je spokojná mládež, ktorá žije, študuje a pracuje v meste Košice. Využíva 
príležitosti a možnosti, ktoré im naše mesto ponúka. Mladí ľudia sa učia participovať a 
participujú na verejnom živote a svojimi názormi a správaním sú výrazným prínosom pre 
spoločnosť ako aj pre napredovanie a zviditeľnenie nášho mesta nielen doma, ale aj v 
zahraničí. 
Mesto Košice schválením koncepcie dá jasne najavo, že chce: 



- posilniť postavenie detí a mládeže v meste vo všetkých sférach života a garantovať 
ich rovnoprávne postavenie v spoločnosti na báze partnerstva, 
- posilňovať záujem o aktívne občianstvo, naučiť mladých ľudí efektívne komunikovať s 
kompetentnými zástupcami školy, samosprávy, komunity, vysloviť svoj názor, svoje 
požiadavky a návrhy na predmetnú zmenu, 
- využiť nevyužitý potenciál mladých ľudí, ktorý tu v meste Košice a jeho okolí máme, 
- nastaviť medzirezortnú a medzisektorovú spoluprácu medzi relevantnými partnermi 
vzdelávacími inštitúciami, zástupcami miestnych samospráv, zástupcom podnikateľského 
sektora, zástupcami mesta Košice a samotným mladými ľuďmi. 
 
 starostlivosti o mládež a možnosti zriadenia mládežníckeho parlamentu mestskými 
časťami 

- MZ schválilo zriadenie mládežníckych parlamentov pre mestské časti v Košiciach, 
pričom zloženie, spôsob ustanovenia a úlohy mládežníckeho parlamentu si určí každá 
mestská časť. 

Explicitne sa ustanovuje možnosť plniť úlohy na úseku starostlivosti o mládež a zriadiť 
mládežnícky parlament. Túto kompetenciu však naďalej môže vykonávať aj samotné mesto 
Košice. 
 
 prenájme pozemkov v k. ú. Južné mesto na dobu určitú 30 rokov pre Košickú 
Futbalovú Arénu a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

- MZ schválilo prenájom pozemkov pre obchodnú spoločnosť Košická Futbalovú Arénu 
a.s. (doba nájmu: určitá 30 rokov, cena za prenájom 1 €/rok za celý predmet nájmu) z 
dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorým je vybudovanie a prevádzkovanie 
futbalového štadióna, čo je vo verejnom záujme za účelom podpory športu v meste 
Košice. 

Nájomná zmluva medzi mestom Košice a KFA má byť uzavretá na dobu určitú na dlhý čas (30 
rokov). Napriek záväzku mesta Košice, že bude akceptovať dlhodobý nájomný vzťah, sa 
nazdávame, že so zreteľom na mimoriadne dlhú dobu trvania nájmu je vhodné mať 
zadefinované dôvody, pri ktorých môže mesto Košice odstúpiť od zmluvy, ak KFA nenapĺňa 
účel prenájmu. 
Úprava doby nájmu sa navrhuje z dôvodu stability právnych vzťahov medzi prenajímateľom a 
nájomcom a prípadných budúcich investorských partnerov, ako i ďalšieho rozvoja územia. 
Časť predmetu nájmu sa navrhuje prenajať priamo spoločnosti SLOVAK SPORT 
DEVELOPMENT s.r.o., ktorá prejavila ochotu vybudovať a prevádzkovať tréningové plochy a 
budovy zázemia pre futbalovú akadémiu. 

 
 prenájme pozemkov v k. ú. Južné mesto pre SLOVAK SPORT DEVELOPMENT s.r.o. z 
dôvodov hodných osobitného zreteľa na dobu 30 rokov za účelom vybudovania a 
prevádzkovania tréningových plôch a budovy zázemia pre futbalovú akadémiu   

- MZ schválilo prenájom pozemkov pre SLOVAK SPORT DEVELOPMENT s.r.o., (doba 
nájmu: určitá 30 rokov, cena za prenájom: 1 €/rok za celý predmet nájmu). Prenájom 
pozemkov pre SLOVAK SPORT DEVELOPMENT s.r.o. je z dôvodov hodných  
osobitného zreteľa, ktorým je vybudovania a prevádzkovania tréningových plôch a 
budovy zázemia pre futbalovú akadémiu v nadväznosti na činnosť Košickej futbalovej 
arény, čo je vo verejnom záujme za účelom podpory športu v meste Košice, pričom 
len dlhodobý právny vzťah uzatvorený na určitú dobu predstavuje dostatočnú 
garanciu pre nájomcu ako budúceho investora v danej lokalite. 



Strany v rokovaniach dospeli k záveru, že pre SSD bude príslušnú stabilitu právneho vzťahu 
garantovať najmä nájomný (nie podnájomný) vzťah. Z toho dôvodu sa navrhuje časť 
pozemkov odňať KFA z nájmu a naopak, tieto pozemky prenechať do nájmu priamo SSD. 
Zároveň sa SSD zaviazala usporiadať súvisiace investície realizované spoločnosťou KFA a 
spolupracovať pri prevádzke celého areálu v zmysle projektu Košická futbalová aréna. 
 
Návrh na uznesenie č. 20210824/7: 
 „KKŠaŠ berie na vedomie Informatívnu správu z rokovaní MZ (oblasť kultúry, školstva 
a športu).“   

(  7  -   0  -  0   ) 
 
 

8. Rôzne 

P. Horenský informoval o možnosti zaslať KSK návrhy na verejné ocenenia do 30.9.2021. 
Zároveň v mene Komisie zagratuloval členke p. Fedorovej za jej úspech a ocenenie – Amos 
sympaťák. Aj skrze toto ocenenie by si vedel predstaviť, že by jeden z návrhov na ocenenie 
KSK mohla byť p. Fedorová.  

P. Popovec upriamil pozornosť na zgrupovanie sa neprispôsobilej mládeže v okolí práve 
budovaného nového multifunkčného ihriska v Drocárovom parku.  
Návrh na uznesenie č. 20210824/8: 
 „KKŠaŠ odporúča Mestskej polícii zvýšiť bezpečnosť v okolí Drocárovho parku zvýšením 
intenzity hliadkovej činnosti.“    

(  7  -   0  -  0   ) 
Diskusia sa viedla aj o novo zrekonštruovanom detskom ihrisko na Cottbuskej ulici. 

Pribudla aj nová plocha s umelým trávnikom. Sťažnosť sa týka nadmerného detského hluku. 
P. Karľa sa podujal, že bude diskutovať osobne so seniormi, ktorí v rámci okolia okolo 
predmetného ihriska vyjadrili nespokojnosť.  
 
 

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. 


