
Záznam z III. zasadnutia  

Komisie kultúry, školstva a športu  

konanej dňa 24.6.2019 

 
 

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

Podolinský, Ing. Marcela Pavličková, PhD.; Bc. Dávid Karľa; Mgr. 
Pavol Popovec; Dominika Maškuľáková; Iveta Zelinková; Ing. 
Katarína Mamáková; Mgr. Ľubica Fedorová; Ing. Milan Pach, Bc. 
Karin Guzaninová 

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

1. Schválenie programu rokovania 
2. Uskutočnené podujatia 
3. Pripravované podujatia 
4. Plán zasadnutí KKŠaŠ – 2. polrok 2019  
5. Dotácie  
6. Informatívna správa z MZ (vzdelávanie, kultúra, šport) 
7. Rôzne 

- Bikesharing na KVP 
- Dizajn manuál MČ 
- Rekonštrukcia TEHO – zásahy do športovej infraštruktúry 

8. Záver 
 

 

1. Schválenie programu rokovania 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol p. Horenský, ktorý zároveň privítal všetkých 
prítomných členov komisie. Komisia bola uznášaniaschopná. Rokovania komisie sa zúčastnili 
všetci členovia. Nakoľko nik z prítomných nemal žiaden bod na doplnenie programu 
rokovania, hlasovalo sa o pôvodne zaslanom návrhu.  
Návrh na uznesenie č. 20190624/1: 
„Komisia kultúry, školstva a športu schvaľuje program III. rokovania Komisie kultúry, školstva 

a športu.“   
(   12   -   0   -   0   ) 

 
 



2.  Uskutočnené podujatia 

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

– Olympiáda pre seniorov, 
– Turnaj vo vybíjanej I. stupeň, 
– Turnaj vo futbale chlapcov II. stupeň, 
– Míľa pre mamu, 
– Samospráva dnes, 
– Deň detí, 
– Zbierka šatstva, 
– Jubilanti, 
– Uvítanie novorodeniatok. 

Rozsiahlejšia diskusia sa viedla pri podujatiach Míľa pre mamu, Samospráva dnes a Deň Detí. 
Aj napriek nie dostatočnému času na prípravu podujatia Míľa pre mamu, dopadlo dané 
podujatie nad očakávanie, čoho dôkazom nie je len samotná účasť, ale aj spätná väzba. Deň 
detí bol zároveň spojený so slávnostným otvoreným detského ihriska Žihadielko (spoločnosť 
Lidl). P. Pavličková upriamila pozornosť na územie, na ktorom sa časť tohto podujatia 
uskutočnilo a vyjadrila presvedčenie, že by bolo škoda dané územie zastavať ako venčovisko. 
V rámci Dňa detí sa počas dňa na podujatí vystriedalo približne 2500-3000 ľudí. Pri podujatí 
Samospráva dnes mal p. Horenský pripomienku pre nasledujúce roky, aby sa dané podujatie 
skôr orientovalo pre žiakov 7., 8. a 9. ročníkov, menej pre žiakov 5. a 6. tried 2. stupňa.  
P. Pach upozornil na zázemie v Drocárovom parku, ktoré je využívané na kultúrne a športové 
účely, ktoré je často predmetom devastovania mládeže. P. Matoušek dal do pozornosti 
zámer vyhotoviť v Drocárovom parku petangové ihrisko, ktorým by s amalo predmetné 
územie skultúrniť a postupne eliminovať nežiaduce správanie predovšetkým zo strany 
mládeže na tomto území. P. Horenský vyjadril presvedčenie, že sa v dohľadnej dobe 
rozbehne zámer výstavby športového ihriska v Drocárovom parku, na ktoré sú uznesením 
Miestneho zastupiteľstva viazané finančné prostriedky z predaja mobilnej ľadovej plochy. P. 
Matoušek na záver bodu upriamil pozornosť na vysoké teploty v Dennom centre 
predovšetkým počas letných mesiacoch, v rámci ktorých sa konajú rôzne podujatia, najmä 
pre seniorov. Do budúcnosti je v tomto smere potrebné riešiť nevyhovujúce podmienky 
z hľadiska teploty.   
Návrh na uznesenie č. 20190624/2: 

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

(   13   -   0   -   0   ) 
 

3. Pripravované podujatia 

P. Horenský informoval o troch podujatiach, ktoré sa v najbližšom období prpravujú: 
– 3. kolo Slovenského pohára vo freestyle BMX, 
– Letné kino na KVP, 
– Škola volá. 

V rámci pripravovaného premietania filmov a rozprávok sa členovia zhodli, že po dlhšom 
čase, aj napriek prejavenému záujmu zo strany občanov o tento druh podujatia, dané 
podujatie pôjde ako pilotný projekt, realizovaný minimálne jedenkrát vo Výmenníku na 
Wuppertálskej ulici. P. Horenský už predbežne odkomunikoval možnosti s p. Košovou z 
Výmenníka. P. Ščuroková, alebo p. Eliášová ešte dohodnú detaily, potrebné na uskutočnenie 



podujatia v predmetnom Výmenníku. P. Pavličková upozornila, aby pri dolaďovaní 
dátumu/dátumov nekrížil/nekrížili s dátumom/dátumami premietania filmov v Amfiteátri.  
Návrh na uznesenie č. 20190624/3: 

 „Komisia kultúry, školstva a športu schvaľuje podujatie Letné kino na KVP ako pilotný 
projekt v minimálnom počte usporiadaných podujatí 1.“   

(   13   -   0   -   0   ) 
Diskusia sa viedla aj ohľadom podujatia Škola volá. P. Matoušek, aj s prihliadnutím na 
uskutočnené podujatie Deň detí navrhol pre budúcoročné rozpočty nákup veľkokapacitných 
stanov, ktoré je možné využívať pre masovejšie podujatia organizované MČ. Z úradu sa 
pripravia podklady o plusoch a mínusoch konania podujatia Škola volá v priestoroch 
Drocárovho parku, Areálu Čičku a miesta na Starozagorskej ulici, kde sa čiastočne konalo aj 
podujatie Deň detí.  
Návrh na uznesenie č. 20190624/4: 

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

(   13   -   0   -   0   ) 
 

4. Plán zasadnutí KKŠaŠ – 2. polrok 

 P. Horenský prítomným navrhol termíny rokovaní komisie aj s prihliadnutím na 
všeobecnú dohodu v záležitosti rokovania komisie – pondelok v týždni konania zasadnutia 
Miestneho zastupiteľstva: 

– 9.9.2019 o 16:00, 
– 11.11.2019 o 16:00, 
– 16.12.2019 o 16:00. 

P. Matoušek pripomenul možnosti výjazdového rokovania komisie, spojeného napr. aj 
s prehliadkou športovej infraštruktúry na KVP. V tejto súvislosti p. Horenský uviedol, že stále 
platí pozvanie od p. Mergleského usporiadať rokovanie komisie v priestoroch Arény sršňov.   
Návrh na uznesenie č. 20190624/5: 

„Komisia kultúry, školstva a športu schvaľuje Plán zasadnutí Komisie kultúry, školstva 
a športu na 2. polrok 2019.“ 

(   13   -   0   -   0   ) 
 

5. Dotácie 

P. Horenský informoval o žiadostiach o dotácie. Aj napriek platnému VZN, týkajúce sa 
dotácií, je všeobecná zhoda v súčasnom období neposkytovať žiadne dotácie. Skôr je tu zo 
strany MČ snaha iným spôsobom participovať na podpore kultúrnych a športových 
organizácií, predovšetkým so sídlom na sídlisku.  
Návrh na uznesenie č. 20190624/6: 
„Komisia kultúry, školstva a športu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu pre 

Klub všestrannej turistiky Košičan; Ľudia ľuďom, n.o. a pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia 
v Košiciach.“ 

(   0   -   0   -   13   ) 
 

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 ostatného rokovania, prípadne ďalšie informácie, ktoré odzneli 



na predmetných komisiách a ktoré sa svojím spôsobom významovo dotýkajú aj KVP, resp. 
majú celomestský význam.  
Návrh na uznesenie č. 20190624/7: 

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

(   13   -   0   -   0   ) 
 

7. Rôzne 

P. Horenský požiadal p. Matoušeka, aby podrobnejším spôsobom informoval 
o zavádzaní bikesharingu aj na Sídlisku KVP.  
Návrh na uznesenie č. 20190624/8: 
„Komisia kultúry, školstva a športu berie na vedomie informáciu o zavádzaní bikesharingu na 

Sídlisku KVP.  
(   13   -   0   -   0   ) 

P. Horenský zaslal členom komisie podklady, ktoré sa týkali dizajn manuálu vo 
všeobecnosti, nakoľko aj v prostredí MČ je snaha o zavedenie takéhoto manuálu. Zaslal aj 
vzorové manuály či už z prostredia samosprávy, ale aj podnikateľskej sféry. Pre hlasovaním 
sa členovia komisie dohodli, že do cca týždňa zašlú predsedovi komisie svoje návrhy, čo by 
mal obsahovať manuál MČ (písmo, farebnosť, tlačoviny, vizitky, hlavičkový papier a pod.). 
Následne námety predseda komisie zosumarizuje a bude ďalej tlmočiť vedeniu MČ.  
Návrh na uznesenie č. 20190624/8: 

„Komisia kultúry, školstva a športu 
1. odporúča vyhotoviť Dizajn manuál MČ, 

2. odporúča Miestnemu zastupiteľstvu vyčleniť finančné prostriedky pre potreby 

vyhotovenia Dizajn manuálu MČ, 

3. žiada zabezpečenie prieskumu trhu, týkajúceho sa Dizajn manuálu MČ.“ 

(   13   -   0   -   0   ) 
P. Matoušek informoval o rekonštrukcii TEHO, ktorá zasiahla aj športové ihrisko na 

Starozagorskej ulici a zároveň informoval o rokovaniach s TEHO vo veci uvedenia aj tohto 
ihriska do pôvodného stavu.      
Návrh na uznesenie č. 20190624/9: 

„Komisia kultúry, školstva a športu žiada uviesť do pôvodného stavu objekty športovej 
infraštruktúry, ktoré sú zasiahnuté rekonštrukciou TEHO.“ 

(   13   -   0   -   0   ) 
P. Popovec pozval členov komisie na florbalový turnaj mladšej a staršej prípravky, ktorý 

sa pravdepodobne uskutoční v priestoroch ZŠ Starozagorská.   
 

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. 

 
 
 
 


