
Záznam zo IV. zasadnutia  

Komisie kultúry, školstva a športu  

konanej dňa 23.9.2019 

 
 

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; Ing. 
Marcela Pavličková, PhD.; Bc. Dávid Karľa; Dominika 
Maškuľáková; Bc. Karin Guzaninová 

 
Ospravedlnení:              
 
Za MiÚ:                           Ing. Roksolana Ščuroková, Mgr. Alica Schützová, Klaudia 

Eliášová 
 
Pozvaní:           Ing. Anna Hóková, Mgr. Martin Boršč, p. Murko 
 
Hostia:     
 
Program:  

1. Schválenie programu rokovania 
2. Predstavenie organizácií z oblasti kultúry, vzdelávania a športu 
3. Uskutočnené podujatia 
4. Návrh na IV. zmenu rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2019    
5. Pripravované podujatia 
6. Informatívna správa z MZ (vzdelávanie, kultúra, šport) 
7. Rôzne 
8. Záver 

 
 

1. Schválenie programu rokovania 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol p. Horenský, ktorý zároveň privítal všetkých 
prítomných členov komisie. Komisia bola uznášaniaschopná. Nakoľko nik z prítomných nemal 
žiaden bod na doplnenie, hlasovalo sa o programe rokovania.  
Návrh na uznesenie č. 20190923/1: 

„Komisia kultúry, školstva a športu schvaľuje program IV. rokovania Komisie kultúry, 
školstva.“   

(   13   -   0   -   0   ) 
 
 

2. Predstavenie organizácií z oblasti kultúry, vzdelávania a športu 

Komisia si vypočula jednak zástupcu OZ Enjoy the ride (p. Martina Boršča) o ich činnosti 
v oblasti športu a ich cieľoch do budúcna a jednak p. Petra Murka a jeho ideových plánoch 



prevažne v kultúrnej oblasti, ktoré navrhoval v rámci možnosti zakomponovania do 
programového rozpočtu a možného vyčlenenia finančných prostriedkov.  
Návrh na uznesenie č. 20190923/2: 

„KKŠaŠ berie na vedomie vystúpenia p. Boršča a p. Murka.“   
(   13   -   0   -   0   ) 

 
 

3. Uskutočnené podujatia 

P. Horenský informoval v chronologickom poradí o podujatiach, ktoré sa uskutočnili od 
ostatného rokovania KKŠaŠ: - 2019.6.12 – Jubilanti, 

- 2019.6.21 - Uvítanie novorodeniatok, 
- 2019.8.22 - Letné kino na KVP, 
- 2019.8.31 - 3. kolo Slovenského pohára vo freestyle BMX, 
- 2019.9.12 - Škola volá, 
- 2019.9.13 - Zbierka šatstva, 
- 2019.9.21 - Deň čistého KVP. 

Členovia komisií sa vyjadrili k jednotlivým uskutočneným podujatiam, na ktorých sa aj 
osobne zúčastnili.  
Návrh na uznesenie č. 20190923/3: 

„KKŠaŠ berie na vedomie informáciu o uskutočnených podujatiach.“   
(   13   -   0   -   0   ) 

 
 

4. Návrh na IV. zmenu rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP na rok 2019 

Členovia komisie diskutovali o IV. zmene rozpočtu MČ, v rámci ktorej bolo navrhnuté o. 
i. aj podujatie Non stop 24 hod. verejné korčuľovanie, o ktorom bližšie informoval p. 
Matoušek. Pôvodný návrh hovoril o podpore tohto podujatia v sume 1000EUR, pozmeňujúci 
návrh bol vo výške 500EUR. 
Návrh na uznesenie č. 20190923/4: 

„KKŠaŠ odporúča MieZ schváliť  
a. IV. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019, 

b. zmeny v textovej časti programového rozpočtu.“ 
(   13   -   0   -   0   ) 

 
 

5. Pripravované podujatia    

P. Horenský informoval o podujatiach, ktoré sa v najbližšom období pripravujú: 
- 2019.9.28 – Turnaj MČ v streetbasketbale, 
- 2019.10.5 – Turnaj MČ v minifutbale mužov. 

Rozsiahla diskusia sa niesla ohľadom podujatí Vianoce na KVP a Mikuláš na KVP, s podujatím 
ktorého sa v tomto roku nepočíta. O. i. p. Horenský informoval aj o podujatí, ktoré nie je 
súčasťou rozpočtu, ale v spolupráci s MČ bude Dobrovoľnícke centrum Košíc 12.10.2019 
realizovať projekt Zasaď strom života.  
Návrh na uznesenie č. 20190923/5: 

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

(   13   -   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: 

- Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, 
ktoré boli prednesené na VII. zasadnutí MZ v Košiciach dňa 19.06.2019 a 04.07.2019, 

- Zabezpečenie úverových prostriedkov určených na krytie vybraných kapitálových 
výdavkov mesta Košice v rozpočtovanom období 2019-2022, 

- Výberové konanie a voľba člena v príspevkovej organizácii K 13. 
Návrh na uznesenie č. 20190923/6: 

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

(   13   -   0   -   0   ) 
 
 

7. Rôzne 

P. Horenský informoval o prebiehajúcom Európskom týždni športu 2019. Európsky 
týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej 
Európe. V roku 2019 pobeží už jeho 5. ročník. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, 
ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.  

Aj v tomto roku bolo Národné športové centrum (NŠC) menované Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR národným koordinátorom 5. ročníka Európskeho týždňa 
športu. Úlohou NŠC je koordinácia športových podujatí na Slovensku s cieľom zapojiť ich v 
septembri do iniciatívy Európskej komisie a motivovať slovenskú verejnosť k aktívnej účasti 
na športových podujatiach a/alebo pohybových aktivitách ako aj k pravidelnému športovaniu 
a zdravému životnému štýlu. 

Európsky týždeň športu sa koná v 38 krajinách Európy od 23. do 30. septembra. Tento 
týždeň je určený naozaj pre každého – bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň zdatnosti. Mal 
by spojiť jednotlivcov, verejné orgány, športové hnutia, organizácie občianskej spoločnosti a 
súkromný sektor. Pod hlavičkou #BeActive registrujeme pohybové aktivity organizované od 
01. septembra do 15. októbra 2019. 

Všetky podujatia škôl organizované pod hlavičkou #BeActive budú zároveň súčasťou 
kampane European School Sport Day, ktorá je oficiálne súčasťou Európskeho týždňa športu 
2019. 
Návrh na uznesenie č. 20190923/7: 
„KKŠaŠ odporúča zapojiť sa do iniciatívy Európskej komisie „Európsky týždeň športu 2019“.“ 

(   13   -   0   -   0   ) 
 
P. Horenský informoval aj o Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na 

modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. V súlade s uznesením 
vlády Slovenskej republiky č. 285 z 12. júna 2019 k Výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii 
športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 - 2021 budú v rozpočte kapitoly 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenené finančné 
prostriedky v objeme 3 mil. eur, ktoré budú poskytnuté Slovenskému olympijskému a 
športovému výboru na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. Za 
týmto účelom Slovenský olympijský a športový výbor ako strešná organizácia slovenského 



športové hnutia vyzýva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, 
rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. 

P. Horenský informoval o prebiehajúcom Európskom týždni športu 2019. Európsky 
týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej 
Európe. V roku 2019 pobeží už jeho 5. ročník. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, 
ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.  

P. Horenský zosumarizoval návrhy členov KKŠaŠ k obsahovej stránke Dizajn manuálu: 
- logo MČ, 
- písomná komunikácia (listy, pozvánky, objednávky atď.) vrátane e-mailovej 

komunikácie (vzory iniciál na konci e-mailu a pod.), 
- tlačoviny (letáky, plagáty. citylighty a pod.) + bannery, 
- vizitky, 
- reklamné / darčekové predmety (perá, praktické látkové tašky, prípadne šálky, resp. 

poháre, šiltovky),  
- jednotný dizajn / vzhľad pre občasník KVaPka a web MČ. 

Navrhovaná suma je vyčleniť 3 000eur (jeden člen komisie zaslal čiastku, ktorú by odporučil 
vyčleniť). 

P. Guzaninová pripomenula, že v jesennom období absentuje program, ktorý by bol 
zameraný na mamičky a deti. Rada by aj z pozície MČ podporila jesenné workshopy pre 
mamičky. Členovia komisie sa nakoniec zhodli, že podujatie v jesennom období, ktoré by 
bolo zamerané aj pre mamičky a deti, bude súčasťou už existujúcich podujatí. Doplní sa 
obsahová štruktúra.   

P. Mamáková informovala o dobrovoľníckych aktivitách – maľovanie na chodníky, ktoré 
realizujú poväčšine mamičky s deťmi.  
 
 

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. 

 
 
 
 


