
Záznam zo XX. zasadnutia  

Komisie kultúry, školstva a športu  

konanej dňa 25.4.2022 

 
 

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

Ing. Milan Pach; Matúš Nemec; Iveta Zelinková; Mgr. Pavol 
Popovec; Bc. Marián Podolinský; Iveta Adamčíková 

 
Ospravedlnení:             Ing. Katarína Mamáková; Ing. Marcela Pavličková, PhD. 
 
Za MiÚ:                           Ing. Roksolana Ščuroková, PhD.; Klaudia Eliášová 
 
Pozvaní:            
 
Hostia:     
 
Program:  

1. Schválenie programu rokovania 
2. Plnenie uznesení 
3. Uskutočnené podujatia 
4. Pripravované podujatia  
5. Schválenie investičného zámeru využitia verejného priestranstva medzi Moskovskou 

triedou a podchodom ku obchodnému centru Iskra         
6. Súťaž návrhov na umelecké dielo vo verejnom priestore ARTWORK KVP 
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. 20220425/1: 

 „KKŠaŠ schvaľuje program XX. zasadnutia KKŠaŠ.“ 
(  10   -   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 (v súlade 
s odporúčaniami komisie) vzalo na vedomie Stanovisko kontrolóra MČ Košice – Sídlisko KVP 



týkajúce sa konceptu „Participatívny rozpočet“, zavedeného v podmienkach Mestskej časti 
Košice – Sídlisko KVP.  
Návrh na uznesenie č. 20220425/2: 

 „KKŠaŠ berie na vedomie plnenie uznesení KKŠaŠ.“   
(  10   -   0  -   0  ) 

 
 

3. Uskutočnené podujatia 

P. Horenský informoval o zaslaných vyúčtovaniach podujatí - v súvislosti s Valentínom – 
výzdobe pred Miestnym úradom sa rokovalo aj na ostatnom zasadnutí KKŠaŠ. Od ostatného 
zasadnutia KKŠaŠ sa uskutočnili podujatia: 

- Zbierka šatstva (25.3.), 
- Deň čistého KVP (9.4.).  
- Veľkonočné tvorivé dielne (14.4.), organizované Mládežníckym parlamentom. 

P. Nemec, p. Pach a p. Ščuroková vyjadrili svoje postrehy k uskutočneným podujatiam, na 
ktorých sa zúčastnili. 
Návrh na uznesenie č. 20220425/3: 

 „KKŠaŠ berie na vedomie informáciu o uskutočnených podujatiach.“   
(  10   -   0  -   0  ) 

 
 

4. Pripravované podujatia 

P. Horenský s p. Ščurokovou informovali o plánovaných kultúrno-spoločenských 
a športových podujatiach na najbližšie dva mesiace: 

- 6.5. - Uvítanie novorodeniatok 1/2022 (deti nar. november-február), 
- 11.5. - Jubilanti 1/2022 (január – apríl), 
- 3.6. - Deň detí (Drocárov park), v rámci ktorého je predpoklad, že sa bude slávnostne 

otvárať Komunitná kaviareň,  
- Slávnostné otvorenie ŠI Cottbuská – Wuppertálska (po 15. máji), 
- 31.5. - Posedenie v knižnici Jána Bocatia (seniori-súťažné popoludnie), 
- 11.6. – Za krajšie KVP (maľovanie exteriéru – projekt), ku ktorému p. Ščuroková pošle 

bližšie informácie,  
- 24.6. - Zbierka šatstva 2/2022, 
- 24.5. – Olympiáda seniorov, 
- máj – jún - Liga CHL, 
- športové podujatia pre žiakov základných škôl na KVP sa budú konať po dohode zo ZŠ. 

P. Popovec v predstihu informoval o pripravovanom hokejbalovom turnaji, ktorý sa plánuje 
uskutočniť 30.-31. júla. Nadväzuje na minuloročný ročník, formát ostáva dvojdňový s tým, že 
je predpoklad, že by prišli opäť aj mužstvá nielen z regiónu, ale aj z iných častí Slovenska.  
P. Nemec informoval o podujatiach, ktoré plánuje realizovať Mládežnícky parlament 
k príležitosti Dňa matiek a Dňa detí. Informoval aj o činnostiach, spojených s projektom 
participatívneho rozpočtu, v ktorom Mládežnícky parlament bol úspešný – vybavenie 
vybraných športovísk.  
P. Podolinský sa informoval o možných ďalších športových aktivitách – streetbalovom turnaji 
a turnaji v plážovom volejbale. P. Horenský dodatočne informoval prítomných o možnom 
konaní streetbalového turnaja aj na území MČ. V súčasnosti sa dolaďujú detaily možnej 
spolupráce s hlavným usporiadateľom lokálnych turnajov, ktoré by sa mali uskutočniť v 4 MČ 
a finále sa bude konať v košickom Kulturparku. V prípade turnaja v plážovom volejbale 



poprosil p. Podolinského, aby pripravil obsahovú štruktúru podujatia a predstavil ju členom 
komisie na najbližšom rokovaní.  
Návrh na uznesenie č. 20220425/4: 

 „KKŠaŠ berie na vedomie informáciu o pripravovaných podujatiach.“    
(  10   -   0  -   0  ) 

 
 

5. Schválenie investičného zámeru využitia verejného priestranstva medzi 
Moskovskou triedou a podchodom ku obchodnému centru Iskra         

Verejné priestranstvo – spevnená plocha medzi Moskovskou triedou a podchodom ku 
obchodnému centru Iskra je v súčasnej dobe v nevyhovujúcom stave a vzhľadom na túto 
skutočnosť nie je možné jej širšie účelové využitie. Pozemok, na ktorom sa táto spevnená 
plocha nachádza, ako aj susediace pozemky dotknuté predloženým zámerom sú majetkom 
mesta Košice, ktoré sú zverené do správy mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. Predkladaná 
štúdia uvažuje s rozsiahlym využitím predmetného územia pre rôzny typ činností v prospech 
obyvateľov mestskej časti, ako aj pre aktivity a podujatia organizované samotnou mestskou 
časťou. 
V zmysle štúdie je na predmetnom území navrhované umiestnenie nového trhoviska, pódia s 
možnosťou organizácie podujatí (vrátane letného kina) s možnosťou konštrukcie 
prestrešenia, amfiteátra, detského ihriska, ihriska pre väčšie deti a lezecká stena, gastro 
prevádzky.  

Finančné zapojenie mestskej časti bude spočívať vo vybudovaní prístupovej komunikácie 
pre motorové vozidlá za účelom zabezpečenia zásobovania a obsluhy trhoviska, a 
organizácie podujatí a taktiež vo vybudovaní rozvodov vody a kanalizácie a ich napojenia na 
existujúce siete. Predmetné výdavky bude potrebné v budúcnosti zahrnúť do rozpočtu 
mestskej časti. Ingerencia súkromného investora do realizácie projektu bude zahŕňať jednak 
investíciu vlastných finančných prostriedkov do revitalizácie spevnenej plochy, čo je 
nevyhnutne vyžadované s ohľadom na nevyhovujúci stav tejto plochy, vybudovanie 
verejného osvetlenia verejného priestranstva, dodanie a osadenie pódia, amfiteátrového 
sedenia vo svahu ako aj vybudovanie ihrísk a lezeckej steny. Vybudované prvky budú 
následne bezodplatne odovzdané do majetku mestskej časti. Súkromný investor by bol 
prevádzkovateľom gastro zariadenia, pričom prenájom pozemkov pod touto prevádzkou 
bude predmetom nájomnej zmluvy so zníženým nájomným v porovnaní s obvyklým 
nájomným. Prenájom pozemku bude predmetom rozhodovania miestneho zastupiteľstva 
osobitným uznesením, ako nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

Prínosom realizácie predkladaného zámeru je zabezpečenie revitalizácie predmetného 
verejného priestoru a umožnenie jeho maximálneho využitia v prospech obyvateľov 
mestskej časti a tiež vybudovanie nového trhoviska, ktoré bude spĺňať zákonom stanovené 
podmienky a štandardy súčasnej doby. 
Návrh na uznesenie č. 20220425/5: 

„„KKŠaŠ odporúča MieZ:    
a) schváliť investičný zámer využitia verejného priestranstva medzi Moskovskou triedou a 

podchodom ku obchodnému centru Iskra podľa predloženého návrhu 
b) poveriť starostu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP k vykonaniu potrebných úkonov 

týkajúcich sa financovania predmetného investičného zámeru.“ 
(  10   -   0  -   0  ) 

 
 



6. Rôzne Súťaž návrhov na umelecké dielo vo verejnom priestore ARTWORK KVP 

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP v rámci podpory určenej na tvorbu, vyhotovenie a 
umiestnenie umeleckého diela vo verejnom priestore vyhlásila verejnú súťaž na 
predkladanie návrhov na realizáciu umeleckého diela – ARTWORK KVP. Umelecké dielo je v 
podmienkach tejto súťaže chápané ako osobitý umelecký prejav určitých kvalít, ktorý 
reflektuje súčasnosť a je schopný komunikovať s divákom a bezprostredným okolím ako 
súčasť verejného priestoru. Účelom súťaže je získať najlepší návrh na vytvorenie umeleckého 
diela, ktoré bude zodpovedať kritériám súčasného vizuálneho umenia, dizajnu a 
architektúry, pričom svojim adekvátnym umeleckým spôsobom dotvorí verejný priestor 
mestskej časti. Umelecké dielo so zámerom trvalého umiestnenia by malo odolať v rámci 
možností vplyvu času z dlhodobého hľadiska nie len materiálovo, ale i myšlienkovo. Návrh 
bude originálnym autorským dielom.  

Predmetom súťaže je spracovanie súťažného návrhu umeleckého diela. Víťazné dielo 
bude za predpokladu poskytnutia finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia pre 
podprogram Tvorba a realizácie diela vo verejnom priestore, následne realizované 
autorom/autorkou v súlade s jeho/jej víťazným návrhom v danom priestore. Dielo bude 
umiestnené v blízkosti zastávky MHD Starozagorská na rozšírenej asfaltobetónovej ploche 
tvoriacej chodník, na pozemku, ktorý má mestská časť zverený do správy od vlastníka 
pozemku – mesto Košice.  

Súťaž je určená iba pre profesionálnych umelcov/umelkyne etablovaných a aktívne 
pôsobiacich na profesionálnej scéne v oblasti vizuálneho umenia, dizajnu, či architektúry. 

Predpokladaná hodnota nákladov spojených s realizáciou diela je 20 000 € ( do tejto 
sumy sú započítané i všetky vedľajšie náklady). Celková výška finančných odmien stanovená 
pre účastníkov určená vyhlasovateľom súťaže nesmie prekročiť sumu 1 500 €. Náklady 
spojené s realizáciou diela budú v prípade úspešnosti hradené z finančných prostriedkov 
Fondu na podporu umenia a z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. 

Kritériá pre vyhodnotenie súťažných návrhov sú určené s cieľom výberu najvhodnejšieho 
návrhu účastníka/účastníčky pre realizáciu diela z pohľadu umeleckého, výpovedného a z 
pohľadu trvácnosti diela a jeho údržby. 

P. Timková přítomných členov informovala o výsledku súťaže, do ktorej sa prihlásili 
viacerí autori, ale len jeden spĺňal kritériá. Súťaž nebola komisiou nakoniec vyhodnotená a je 
odporúčanie komisie, aby sa súťaž zopakovala. Termín je navrhovaný na jeseň 2022.  
Návrh na uznesenie č. 20220425/6: 
„KKŠaŠ berie na vedomie priebeh Súťaže návrhov na umelecké dielo vo verejnom priestore 

ARTWORK KVP.“ 
(  10   -   0  -   0  ) 

 
 

7. Rôzne 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 

- rozšírení tréningového času na prenájom telocvične v objekte ZŠ Drábova 3 v 
Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Atletika Košice, o. z., Dúhová 
26, Košice, 

- rozšírení tréningového času v objekte ZŠ Mateja Lechkého v Košiciach v malej 
telocvični priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa nájomcovi 
Trampolíny Košice, o.z., 



- prenájme nebytových priestorov v budove na Čordákovej ulici z dôvodu hodného 
osobitého zreteľa pre nájomcu Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordáková 50, Košice 

- návrhu na zmenu VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto 
Košice, 

- návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení výšky finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských 
škôl a školských zariadení, 

- návrhu na zmenu VZN mesta Košice č. 227 o spádových materských školách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, 

- menovaní člena kontrolného orgánu v obchodnej spoločnosti Košická Futbalová 
Aréna a. s. a člena kontrolného orgánu v obchodnej spoločnosti NTC Košice a. s.,   

- návrhu na udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2022, 
- grantovom programe na rok 2022 – schválenie dotácií úspešným žiadateľom 

grantovej výzvy, 
- návrhu na prerozdelenie dotácií na šport v roku 2022. 

Návrh na uznesenie č. 20220425/7: 
„KKŠaŠ berie na vedomie Informatívnu správu z rokovaní MZ (oblasť kultúry, školstva a 
športu).“    

(  10   -   0  -   0  ) 
 
 

8. Rôzne 

P. Horenský informoval o stave rekonštrukcie, resp. výstavby športovej infraštruktúry na 
Sídlisku KVP, týkajúcu sa: 

- ihriska na Cottbuskej ulici, 
- atletického oválu na Starozagorskej ulici v réžii mesta Košice, kde pribudne aj ihrisko 

pre malý futbal, 
- rekonštrukcie pumptracku v Dirtparku, ktorá bola podporená aj cez participatívny 

rozpočet MČ. 
P. Horenský poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili ostatnej distribúcie občasníka 

KVaPka. Taktiež pripomenul aktívny vklad Mládežníckeho parlamentu čo sa týka ich aktivít. 
Spomenul aj ocenenia, ktoré dostala členka KKŠaŠ – p. Fedorová – Čestnú cenu predsedu 
Košického samosprávneho kraja za rok 2021 ako aj ocenenia sTOPa (Asociácia krajských rád 
mládeže v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR), kde ocenenia v troch 
kategóriách získali: 
- MČ Košice – Sídlisko KVP v kategórii „Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži“, 
- Mládežnícky parlament bodoval v kategórii „Top subjekt, neformálna skupina“, 
- člen komisie p. Horenský v kategórii „Top líder samosprávy“. 
Ocenenia sa podarilo získať vďaka nominácii od Rada mládeže Košického kraja. 

Pripomenul aj možnosť stať sa dobrovoľníkom na blížiacich sa Majstrovstvách Európy  
v malom futbale, ktoré budú hostiť Košice v termíne do 4. do 11. júna.  

P. Nemec pozval prítomných na zasadnutie Mládežníckeho parlamentu, ktoré sa 
uskutoční 26.4.2022 v priestoroch Miestneho úradu. 

P. Matoušek informoval o tom, že športové ihrisko s workoutom a bežeckou dráhou, 
ktoré majú byť vybudované pri ihrisku s umelou trávou na Janigovej ulici budú vybudované 
ešte tento rok, resp., je finančné krytie v orzpočte mesta Košice na tento rok.  
 



 

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. 


