
Záznam z V. zasadnutia  

Komisie kultúry, školstva a športu  

konanej dňa 11.11.2019 

 
 

Predseda komisie:   Mgr. Marián Horenský, PhD. 
 
Prítomní:                        Iveta Adamčíková; Ing. Roman Matoušek; Bc. Marián 

Podolinský, Mgr. Pavol Popovec; Iveta Zelinková; Ing. Katarína 
Mamáková; Mgr. Ľubica Fedorová; Ing. Milan Pach,  

 
Ospravedlnení:             Ing. Marcela Pavličková, PhD.; Bc. Dávid Karľa; Dominika 

Maškuľáková; Bc. Karin Guzaninová 
 
Za MiÚ:                           Ing. Roksolana Ščuroková, Mgr. Alica Schützová 
 
Pozvaní:            
 
Hostia:     
 
Program:  

1. Schválenie programu rokovania 
2. Predstavenie organizácií z oblasti kultúry, vzdelávania a športu 
3. Uskutočnené podujatia 
4. Pripravované podujatia 
5. Dotácia 
6. Rozpočet MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2020 v oblasti kultúry a športu - informácia    
7. Informatívna správa z MZ (vzdelávanie, kultúra, šport) 
8. Rôzne 
9. Záver 

 
 

1. Schválenie programu rokovania 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol p. Horenský, ktorý zároveň privítal všetkých 
prítomných členov komisie. Komisia bola uznášaniaschopná. Navrhol vypustiť pôvodne 
navrhovaný bod 2 z organizačných dôvodov. Nakoľko nik z prítomných nemal žiaden bod na 
doplnenie programu rokovania, hlasovalo sa o programe rokovania s pozmeňujúcim 
návrhom – vypusteným bodom č. 2.  
Návrh na uznesenie č. 20191111/1: 
„Komisia kultúry, školstva a športu schvaľuje program V. rokovania Komisie kultúry, školstva 

a športu s vypustením bodu 2.“   
(   7   -   0   -   0   ) 

 
 
 
 



2.  Uskutočnené podujatia 

P. Horenský informoval v chronologickom poradí o podujatiach, ktoré sa uskutočnili od 
ostatného rokovania KKŠaŠ: 
- 28.9.2019 - Turnaj o pohár MČ Košice - Sídlisko KVP v streetballe, 
- 19.10.2019 - Jesenné variácie, 
- 23.10.2019 - Jubilanti 2/2019, 
- 25.10.2019 - Uvítanie novorodeniatok 3/2019, 
- 30.10.2019 - Mesiac úcty k starším, 
- 5.11.2019 - Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v prehadzovanej (dievčatá - 2. 
stupeň, 
- 9.11.2019 - Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v minifutbale mužov. 

Členovia komisií sa vyjadrili k jednotlivým uskutočneným podujatiam, na ktorých sa aj 
osobne zúčastnili. Zároveň poďakovali za pomoc pri príprave organizácie športových 
turnajov. P. Adamčíková podotkla, že úroveň podujatí je už na vyššej, kvalitatívnej úrovni. 
Ako príklad uviedla napr. ako obohatenie obsahovej štruktúry podujatia Mesiac úcty 
k starším úspešnú recepciu, ktorá nasledovala po predmetnom podujatí. 
Návrh na uznesenie č. 20191111/2: 

„Komisia kultúry, školstva a športu berie na vedomie informáciu o uskutočnených 
podujatiach.“   

(   8   -   0   -   0   ) 
 

3. Pripravované podujatia 

P. Horenský informoval o podujatiach, ktoré sa v najbližšom období pripravujú: 
– 14.11.2019 – Turnaj MČ vo futbale chlapcov 1. stupeň, 
– 22.11.2019 - Súťaž o najkrajší bytový dom a jeho okolie,  
– 27.11.2019 - Turnaj MČ vo florbale chlapcov 2. stupeň, 
– 28.11.2019 - Viazanie adventných vencov, 
– 6.12-2019 a 9.-13.12.2019 - Zbierky, 
– Vianoce na KVP, 

V Dennom centri sa pripravujú podujatia Mikuláš a predvianočné posedenie, Lekárska 
prednáška a Tanečné popoludnie. Zároveň informoval o 4 podujatiach, ktoré sa v tomto 
kalendárnom roku neuskutočnia z rôznych dôvodov: Podujatie zamerané na gastronomické 
a ľudové tradície na KVP, Turnaj MČ v squashi, Turnaj MČ v hokejbale mužov a Olympiáda 
seniorov.  
Rozsiahla diskusia sa viedla ohľadom podujatia Vianoce na KVP. P. Horenský informoval 
o odpovedia členov komisie, ktorí sa pred konaním rokovania komisie vyjadrovali k miestu 
konania podujatia a termínu. Väčšina bola za dvojdňové podujatie a súhlasilo s organizáciou 
podujatia v priestoroch okolo fontány na Zombovej ulici. P. Ščuroková informovala, že mesto 
Košice v predmetnú sobotu organizuje v rámci celomestských Vianoc program, ktorý by 
zapríčinil nižšiu účasť na podujatí na Sídlisku KVP. Informovala aj o podpore zo strany KSK, 
v rámci žiadosti o poskytnutie dotácie získala MČ dotáciu vo výške 2000EUR. Podujatie bude 
zamerané na folklór. Poprosila aj o pomoc pri príprave zabezpečenia podujatia. Zároveň 
uviedla, že s predajcami je problém, nakoľko kúpna sila je slabšia. P. Pach upozornil na 
potrebné zabezpečenie stráženia pódia v prípade dvojdňového podujatia. Pre budúcnosť 
navrhol organizáciu tohto podujatia v Drocárovom parku. P. Popovec navrhol, aby sa na 
podujatie pozvalo čo najviac gastro prevádzok. P. Schützová informovala o dobrovoľnej 
zbierke. O tom, komu poputuje výťažok, rozhodne komisia na ďalšom stretnutí.  
 



Návrh na uznesenie č. 20191111/3: 
 „Komisia kultúry, školstva a športu schvaľuje podujatie „Vianoce na KVP“ vo formáte 2 dní 

(12.-13.12.2019), miesto konania: priestor fontány na Zombovej ulici.“   
(   9   -   0   -   0   ) 

 
Návrh na uznesenie č. 20191111/4: 

 „Komisia kultúry, školstva a športu berie na vedomie informáciu o pripravovaných 
podujatiach.“   

(   9   -   0   -   0   ) 
 
 

4. Dotácia 

 P. Horenský prítomných informoval o predmetnej žiadosti. Informoval aj o stretnutí s p. 
Mergleským, ktorého sa zúčastnil aj zástupca starostu p. Matoušek, ktorého predmetom 
bolo dohodnúť sa na vzájomnej spolupráci v oblasti jednak organizovania rôznych 
spoločensko-športových podujatí a jednak v oblasti podpory mládežníckeho športu. Pred 
otvorením diskusie p. Horenský navrhol pozmeňujúci návrh oproti návrhu, ktorý je pôvodne 
predkladaný na rokovanie Miestneho zastupiteľstva. Pozmeňujúci návrh sa týkal výšky 
navrhovanej podpory – namiesto požadovanej sumy 5000EUR bol daný návrh na podporu vo 
výške 1000EUR.  

P. Pach pripomenul „napnutý rozpočet“ a nepísanú dohodu o neposkytovaní dotácií, 
sám sa v danom čase nevedel rozhodnúť, či podporí tento návrh. V podobných intenciách sa 
vyjadrila aj p. Adamčíková. Podľa nej by sme mali so schvaľovaním počkať.  
Návrh na uznesenie č. 20191111/5: 

„KKŠaŠ odporúča MieZ MČ Košice – Sídlisko KVP schváliť dotáciu pre HK Sršne - hokejový 
mládežnícky klub, Občianske združenie vo výške 1 000 EUR.“ 

(   4   -   1   -   4   ) 
 
 

5. Rozpočet MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2020 v oblasti kultúry a športu - informácia    

P. Horenský predostrel prítomným návrh kultúrnych a športových podujatí aj 
s finančným krytím pre rok 2020. Návrh vzišiel po diskusii s vedením MČ a odbornými 
útvarmi a za prítomnosti p. Adamčíkovej, ktorá je aj predsedom Sociálnej a zdravotnej 
komisie.  

Nakoľko je predpoklad, že rozpočet MČ na rok 2020 sa bude schvaľovať v januári 2020, 
výslednú podobu výstupu návrhov komisie v oblasti kultúry a športu bude komisia 
schvaľovať pre MieZ na svojom decembrovom rokovaní.    

P. Fedorová sa informovala, či s p. Mergleským bude aj písomná dohoda v rámci 
organizovania podujatí v Aréne sršňov. P. Horenský s p. Matoušekom potvrdili, že určite to 
nebude dohoda vo verbálnej rovine.  
Návrh na uznesenie č. 20191111/6: 

„KKŠaŠ berie na vedomie prípravu rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP na rok 2020 v oblasti 
kultúry a športu.“ 

(   8   -   0   -   0   ) 
 
 
 



6. Informatívna správa z MZ (vzdelávanie, kultúra, šport) 

P. Horenský prítomným aj z pozície člena komisií pri Mestskom zastupiteľstve, ktorých 
predmetom záujmu je vzdelávanie, kultúra a šport, zosumarizoval schválené uznesenia 
Mestského zastupiteľstva z ostatných rokovaní, prípadne ďalšie informácie, ktoré odzneli na 
predmetných komisiách a ktoré sa svojím spôsobom významovo dotýkajú aj KVP, resp. majú 
celomestský význam: 

- Príprava a predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
cezhraničného projektu INTERREG V-A Slovakia – Hungary Cooperation programme 
„Zlepšenie vzdelanostnej úrovne žiakov materských, základných a stredných škôl v oblasti IT 
na oboch stranách hranice“, 

- Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2018 neziskovej organizácie Creative 
Industry Košice, n.o., 

- Návrh na udelenie „Ceny Košického samosprávneho kraja“,  resp. „Ceny predsedu 
Košického samosprávneho kraja“, 

- Informácia o výsledkoch výberového konania a voľba členov štatutárneho orgánu v 
Knižnici pre mládež mesta Košice, 

- Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 
Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os 1 Príroda a 
kultúra, Špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti, za účelom realizácie 
cezhraničného projektu „História očami súčasnosti na oboch stranách hranice“, 

- Program spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko, Fond malých 
projektov – projekt s názvom: Stretnutie tradičnej a modernej vínnej kultúry - na oboch 
stranách hranice, 

- Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Mateja Lechkého, ul. Jána Pavla II. 1 v 
Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. 
Košice, 

- Zvýšenie základného imania v spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s., 
- Memorandum o spolupráci medzi mestom Košice a Slovenským zväzom ľadového 

hokeja pri zabezpečovaní organizácie a prípravy Olympijskej kvalifikácie v ľadovom hokeji na 
Zimné olympijské hry 2022. 
Návrh na uznesenie č. 20191111/7: 

„Komisia kultúry, školstva a športu berie na vedomie Informatívnu správu z MZ (oblasť 
vzdelávania, kultúry a športu).“ 

(   8   -   0   -   0   ) 
 
 

7. Rôzne 

P. Horenský informoval členov komisie o ďakovnom liste pre Mestskú časť Košice – 
Sídlisko KVP zo strany Národného športového centra za aktívnu účasť a podporu aktivít 
Európskeho týždňa športu 2019. Pripomenul, že v predmetnom čase konania Európskeho 
týždňa športu 2019 MČ usporiadala turnaj v streetbale.  

Ďalej informoval o tom, že spolu s p. Ščurokovou sa zúčastnia školenia, týkajúceho sa 
strategické plánovanie v práci s mládežou pre samosprávy. 

P. Popovec informoval o aktivitách v Dennom centri – o novej knižnici a o potrebe 
pomôcť zabezpečiť kvalifikačný turnaj v pingpongu seniorov pre potreby nominácie na 
mestskú úroveň. P. Schützová požiadala členov komisie, aby v prípade, ak plánujú realizovať 
aktivity v Dennom centre, aby to konzultovali práve s ňou, nakoľko je za Denné centrum 
zodpovedná práve ona.  



P. Matoušek informoval o novovzniknutej Akadémii Mateja Tótha, ktorá vznikla na ZŠ 
Starozagorskej. Informoval (poslancov a neposlancov) aj o možnosti zapojiť sa do kúpy kníh 
pre knižnicu JB na Hemerkovej ulici. 
 
 

8. Záver 

P. Horenský na záver ukončil zasadnutie komisie a zúčastneným poďakoval za účasť 
a spoluprácu na zasadnutí komisie.  

 
                                   Mgr. Marián Horenský, PhD.  

                                                                                                                                   predseda Komisie KŠaŠ            
Zapísal:  Mgr. Marián Horenský, PhD. 

 
 
 
 


