
Záznam zo XVII. zasadnutia  

Komisie kultúry, školstva a športu  

konanej dňa 29.9.2021 

 
 

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

Ing. Roman Matoušek; Ing. Marcela Pavličková, PhD.; Ing. Milan 
Pach 

 
Ospravedlnení:             Dominika Maškuľáková; Iveta Adamčíková; Ing. Katarína 

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

1. Schválenie programu rokovania 
2. Plnenie uznesení 
3. Uskutočnené podujatia 
4. Pripravované podujatia  
5. Štatút Mládežníckeho parlamentu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
6. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu: 

“Kultúrno - spoločenské centrum KVP“      
7. Skatepark pod mostom       
8. Udeľovanie najvyšších ocenení KSK 
9. Rôzne  
10. 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. 20210929/1: 

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

 
 
 
 



2. Plnenie uznesení 

P. Horenský informoval o uznesení, ktoré prijala KKŠaŠ na svojom ostatnom zasadnutí 
a o ktorom rokovalo a hlasovalo Miestne zastupiteľstvo. Miestne zastupiteľstvo schválilo 
pohybové aktivity v Dennom centre. Odporúčacie stanovisko obsahovalo aj predmetné 
uznesenie KKŠaŠ.  
Návrh na uznesenie č. 20210929/2: 

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

 

3. Uskutočnené podujatia 

P. Horenský informoval o 2-krát preloženou podujatí – Slovenský pohár vo freestyle 
BMX. Organizátor podujatia sa ešte nevzdáva realizácie tohto podujatia, ktoré by mohlo byť 
aj súčasťou otvorenia ďalšej časti areálu Dirtpark.  

P. Ščuroková bližšie informovala o Zbierke pre Ukrajinu, ktorej výťažok sa využil pre 
nákup nevyhnutných potrieb. Tie sú už pripravené pre vyzdvihnutie.   
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 – futbalový turnaj pre mužov a Olympiáda seniorov. Je predpoklad 
ich uskutočniť počas mesiaca október. Z kultúrnych podujatí p. Ščuroková spomenula 
podujatie Sadíme strom života, ktoré sa uskutoční v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom 
Košíc (9.10.2021). Otázna je organizácia podujatia Deň čistého KVP taktiež z dôvodu 
pandemických opatrení. Zbierky šatstva sa uskutočnia 22. októbra a 10. decembra. 
S určitosťou sa uskutočnia aj aktivity súvisiace s Mikulášom a Vianocami (online koncerty, 
nasvietenie miestneho kostola). Ak to situácia umožní, budú sa organizovať aj sprievodné 
podujatia, známe s predchádzajúcich rokoch. P. Ščuroková informovala aj o vyskladaní 
nových balíčkov pre podujatie Uvítanie novorodeniatok a taktiež informovala o modifikácii 
podujatia Jubilantov.  
Návrh na uznesenie č. 20210929/4: 

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

 

5. Štatút Mládežníckeho parlamentu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

P. Horenský informoval o vypracovanom Štatúte, ktorý je výsledkom aj stretnutia 
mladých ľudí s vedením MČ. Štatút vymedzuje zásady, postavenie, pôsobnosť, ciele a úlohy 
Mládežníckeho parlamentu. Hlavným cieľom MP je zastupovanie mládeže, posilnenie 
postavenia mládeže, zlepšovanie prístupu mladých k rozhodovacím procesom a participácia 
mladých na živote spoločnosti. 

Návrh na uznesenie č. 20210929/5: 
 „KKŠaŠ odporúča MieZ schváliť Štatút Mládežníckeho parlamentu Mestskej časti Košice – 
Sídlisko KVP.“      

(   7  -   0   -   0   ) 
 
 



6. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu: 
“Kultúrno - spoločenské centrum KVP“      

Projekt „Kultúrno – spoločenské centrum KVP“ rieši komplexnú rekonštrukciu interiéru 
priestorov nachádzajúcich sa na poschodí v budove OC IV, Cottbuská 36 v Košiciach, ktoré 
momentálne slúžia ako jediný krytý kultúrny priestor pre spoločenské a kultúrne podujatia 
organizované mestskou časťou pre širšiu verejnosť. Tento priestor zároveň slúži ako Denné 
centrum pre kultúrne aktivity našich seniorov.   

Vlastníkom budovy je mesto Košice, mestská časť ju má zverenú do správy. 
Projekt v celkovej predpokladanej hodnote 400.000 eur bez DPH  počíta s komplexnou 

rekonštrukciou interiéru vrátane vnútorných priečok, stropov, toaliet, kuchyne, elektriky, 
vody, vzduchotechniky a interiérového vybavenia. Výsledkom projektu bude zvýšenie kvality 
poskytovaných služieb v oblasti kultúry pre našich obyvateľov, seniorov a širokú verejnosť, 
zlepšenie úrovne hygienických štandardov, materiálno - technické vybavenie slúžiace na 
zabezpečenie ochrany zdravia v boji proti COVID-19. 
Návrh na uznesenie č. 20210929/6: 
„KKŠaŠ odporúča MieZ schváliť predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19, 
oprávneným žiadateľom Mestskou časťou Košice – Sídlisko KVP za účelom realizácie projektu 
s názvom „Kultúrno – spoločenské centrum KVP“.“     

(  7  -   0  -  0   ) 
 

7. Skatepark pod mostom 

Parkour park MČ vníma ako príležitosť privítať športovcov a záujemcov o nové 
rozvíjajúce sa mestské športy  z mesta Košice, ale aj širokého okolia. Parkour ako šport nemá 
dostatočné zázemie a je limitovaný mestským mobiliárom alebo nie úplne bezpečnými 
prekážkami.  Plánuje tento projekt ako verejno-prospešnú aktivitu, ktorá bude prístupná 
bezodplatne všetkým obyvateľom. Predpokladá vznik extrémneho centra moderných 
športov, ktorých parkourová časť bude prvou etapou celého projektu. Druhou etapou bude 
lezecká stena a skateboardová časť, kde vníma medzi mládežou nárast popularity. Mestská 
časť Košice - Sídlisko KVP plánuje zorganizovať pravidelne (v letných mesiacoch) súťažné 
preteky minimálne krajského významu a pravidelne niekoľkokrát do roka aj lokálne a 
regionálne súťaže, ktoré dodajú športovisku širší význam a potrebnú medializáciu. P. 
Matoušek informoval členov o skutočnosti, že existuje už aj investor, ktorý by sa na realizácii 
podieľal sumou 30 000EUR.  
Návrh na uznesenie č. 20210929/7: 
 „KKŠaŠ berie na vedomie projekt Skatepark pod mostom.“     

(  7  -   0  -  0   ) 
 

8. Udeľovanie najvyšších ocenení KSK 

P. Horenský predstavil finálne znenie návrhu na podanie návrhu na verejné ocenenie 
Košického samosprávneho kraja pre p. Fedorovú za jej prínos pre MČ a predovšetkým 
celoslovenské ocenenie – Amos sympaťák.  
Návrh na uznesenie č. 20210929/8: 
 „KKŠaŠ odporúča MieZ nominovať na verejné ocenenie „Cena predsedu Košického 
samosprávneho kraja“ Mgr. Ľubicu Fedorovú.“     

(  7  -   0  -  0   ) 
 



9. Rôzne 

P. Horenský pripomenul blížiaci sa termín podávania projektov do projektu 
Participatívny rozpočet. Taktiež informoval o aktuálnom čísle občasníka KVaPka. P. 
Ščuroková informovala o potrebe navýšiť počet výtlačkov z dôvodu zvyšujúceho sa počtu 
domácností, spôsobeného výstavbou na sídlisku. P. Pavličková upozornila na zgrupovanie sa 
bezdomovcov pri ihrisku na Starozagorskej ulici.  
 

10. 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. 


