
Záznam z VII. zasadnutia  

Komisie kultúry, školstva a športu  

konanej dňa 27.01.2020 

 
 

Predseda komisie:   Mgr. Marián Horenský, PhD. 
 
Prítomní:                        Ing. Roman Matoušek; Ing. Katarína Mamáková; Mgr. Ľubica 

Fedorová; Ing. Milan Pach, Bc. Karin Guzaninová; Iveta 
Adamčíková;Ing. Marcela Pavličková, PhD.; Bc. Dávid Karľa; 
Dominika Maškuľáková; 

 
Ospravedlnení:             Iveta Zelinková; Bc. Marián Podolinský, Mgr. Pavol Popovec 
 
Za MiÚ:                           Ing. Roksolana Ščuroková 
 
Pozvaní:           Ing. Anna Hóková – kontrolór MČ 
 
Hostia:     
 
Program:  

1. Schválenie programu rokovania 
2. Plán zasadnutí KKŠaŠ 
3. Uskutočnené podujatia 
4. Pripravované podujatia 
5. Koncepcia rozvoja športu MČ Košice – Sídlisko KVP na roky 2020 - 2024 
6. Výzva KOMUNITA D-2-2020 v rámci programu KOMUNITA mladých  
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 programu rokovania, hlasovalo sa o programe rokovania.  
Návrh na uznesenie č. 20200127/1: 

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

(   9   -   0   -   0   ) 
 

2. Plán zasadnutí KKŠaŠ 

Nakoľko ešte nebol zverejnený plán zasadnutí MieZ pre 1. polrok 2020, p. Horenský 
navrhol všeobecné znenie, týkajúce sa konania zasadnutí komisie. Navrhoval sa zachovať 
princíp rokovania v pondelok v týždni, v ktorom zasadá aj Miestne zastupiteľstvo. Nik 
z prítomných nemal námietky. Schválený formát rokovania komisie avšak nevylučuje 
zvolanie zasadnutia komisie aj v iných termínoch, teda podľa potreby.  



Návrh na uznesenie č. 20200127/2: 
„Komisia kultúry, školstva a športu schvaľuje formát zasadnutí KKŠaŠ pre rok 2020: pondelok 

v týždni zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.“ 
(   9   -   0   -   0  ) 

 

3.  Uskutočnené podujatia 

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

- Vianoce na KVP, 
- 24 hodín na ľade,   
- Silvestrovská oslava v DC, 
- Verejné korčuľovanie. 

Diskusia bola vedená o všetkých uskutočnených podujatiach. O podujatí „Vianoce na KVP“ už 
prebehla diskusia aj na ostatnom rokovaní komisie, avšak bez finančného vyúčtovania, ktoré 
bolo dodané na rokovanie až na januárové rokovanie. P. Matoušek ozrejmil aj nový formát 
podujatia „Silvestrovská zábava v DC“, ktorá sa stretla s veľmi dobrým ohlasom. Podujatie 
„24 hodín na ľade“ bolo aj medializované, v každom príspevku bola spomenutá aj MČ ako 
spoluorganizátor podujatia. Podujatie „Verejné korčuľovanie“ sa stretlo s veľmi pozitívnym 
ohlasom, na prvých dvoch podujatiach bolo v oboch prípadoch viac ako 200 obyvateľov 
z KVP. P. Horenský na záver vyjadril potešenie, že sa členovia komisie zúčastňujú na 
podujatiach MČ nielen v úlohe účastníkov, ale často sú v úlohe pomocníkov pri realizácii 
podujatí. 
Návrh na uznesenie č. 20200127/3: 

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

(   10   -   0   -   0   ) 
 

4. Pripravované podujatia 

P. Horenský informoval o podujatiach, ktoré sa v najbližšom období uskutočnia: 
– Verejné korčuľovanie, 
– Stolno-tenisový kvalifikačný turnaj v DC, 
– Tanečné popoludnie v DC, 
– Fašiangy na KVP. 

P. Horenský v prípade podujatia „Verejné korčuľovanie“ poprosil členov komisii o súčinnosť 
pri organizácii, aby v prípade záujmu mu dali vedieť, v ktorú sobotu by vedeli prísť. Podujatie 
„Fašiangy na KVP“ je už v súčasnej dobe medializované. P. Matoušek s p. Ščurokovou 
predstavili bližšie dané podujatie, ktoré bude mať premiéru. Informovali o materiálnom 
zabezpečení aj o predbežnom programe účinkujúcich.  
Návrh na uznesenie č. 20200127/4: 

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

(   9   -   0   -   0   ) 
 

5. Koncepcia rozvoja športu MČ Košice – Sídlisko KVP na rok 2020 - 2024    

P. Horenský prítomným vysvetlil opätovné predloženie Koncepcie. Sú v nej zapracované 
akceptované pripomienky, ktoré boli vznesené zo strany starostu MČ a poslanca Mariána 
Koszorua. Zmysel, poslanie, resp. vízia Koncepcie sa nemení, v podstate ide predovšetkým 



o upresnenie niektorých opatrení a merateľných cieľov.  
Návrh na uznesenie č. 20200127/5: 
„KKŠaŠ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť Koncepciu rozvoja športu MČ Košice – 

Sídlisko KVP na roky 2020 – 2024.“ 
(   10   -   0   -   0   ) 

 

6. Výzva KOMUNITA D-2-2020 v rámci programu KOMUNITA mladých 

P. Horenský prítomných informoval o možnosti zapojiť sa do výzvy v rámci programu 
KOMUNITA mladých, v ktorej vidí potenciál uchádzať sa o externé finančné prostriedky: 

– Vyhlasovateľom PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky. Zabezpečujú sa prostredníctvom príslušného odboru, 
ktorým je odbor mládeže. Implementačným orgánom programov je IUVENTA – 
Slovenský inštitút mládeže. 

– Programy sú nástrojom na zvyšovanie kompetencií (vedomosti, zručnosti a postoje) 
mladých ľudí v oblasti ich prípravy na ďalší život a na posilnenie ich postavenia v 
spoločnosti. 

– Program KOMUNITA MLADÝCH sa zameriava na: 
a) tvorbu takých opatrení, ktoré sú predpokladom pre systémovú a strategickú mládežnícku 
politiku na miestnej a regionálnej úrovni, 
b) zavádzanie nových trendov v práci s mládežou na miestnej a regionálnej úrovni, 
c) tvorbu medzisektorovej politiky voči mládeži na miestnej a regionálnej úrovni, 
d) posilnenie synergického efektu pôsobenia všetkých zainteresovaných strán aktívnych v 
oblasti starostlivosti o mládež na miestnej a regionálnej úrovni, 
e) posilnenie validácie a uznania prínosu práce s mládežou a neformálneho vzdelávania na 
miestnej a regionálnej úrovni, 
f) rozvoj dialógu medzi mladými ľuďmi a osobami zodpovednými za mládežnícku politiku a 
zapájanie mládeže do rozhodovacích procesov na miestnej a regionálnej úrovni. 

– Program KOMUNITA MLADÝCH má 3 fázy, v rámci ktorých podporuje tieto oblasti 
činností: 

I. fáza: Zber údajov a ich analýza pre potreby tvorby mládežníckej politiky založenej na 
dôkazoch, 

II. fáza: Tvorba strategického dokumentu pre oblasť mládeže, 
III. fáza: Napĺňanie strategických cieľov mládežníckej politiky prostredníctvom modernej 

práce s mládežou. 
– V súlade s cieľmi programu KOMUNITA MLADÝCH, ako aj s cieľmi Stratégie SR pre 

mládež na roky 2014 – 2020, sa výzva KOMUNITA/D/2/2020 zameriava na 3.fázu - 
implementáciu opatrení strategického dokumentu na miestnej úrovni pre oblasť 
mládeže. 

– Oprávnenými aktivitami sú napríklad: 
1. aktivity súvisiace s implementáciou opatrení definovaných v strategickom dokumente pre 
oblasť mládeže na miestnej úrovni, 
2. grantové schémy vyhlasované žiadateľom na podporu mikroprojektov zameraných na 
implementáciu vybraných opatrení zo strategického dokumentu pre oblasť mládeže na 
miestnej úrovni 

– MŠVVaŠ SR môže v rámci tejto výzvy poskytnúť dotáciu najviac 70 % z oprávnených 
nákladov uvedených v žiadosti o dotáciu. Žiadateľ preukazuje, že má na financovanie 
činnosti zabezpečených najmenej 30 % nákladov z iných zdrojov. Výška dotácie 
poskytnutej jednému žiadateľovi je 8 000 EUR. 



Návrh na uznesenie č. 20200127/6: 
„Komisia kultúry, školstva a športu odporúča zapojiť sa do Výzvy KOMUNITA/D/2/2020 

v rámci programu KOMUNITA mladých.“ 
(   10   -   0   -   0   ) 

 

7. Rôzne 

P. Horenský informoval o pripravovanom zámere uskutočniť zasadnutie KKŠaŠ v Aréne 
sršňov, kde by pozval aj zástupcu Cassovia Hockey League, p. Ištvána, aby bližšie predstavil 
formát amatérskej ligy, na podpore ktorej má mať svoj podiel aj mestská časť. Pozvanie by 
bolo súčasťou predstavovania organizácií z oblasti kultúry, vzdelávania a športu. Informoval 
aj o tom, že na najbližšom rokovaní komisie sa bude hlasovať o rozpočte v oblasti kultúry 
a športu, hlasovaním by mala komisia dať odporúčací charakter pre MieZ pre dané oblasti. 
Informácie z Mestského zastupiteľstva budú podané na najbližšiu komisiu.  

P. Pach informoval o možnosti pomôcť zo strany MČ skupine šachistov, ktorí hľadajú pre 
svoje potreby (usporiadanie podujatia) vhodné priestory.  

P. Matoušek informoval o možnej spolupráci s MČ Sídliskom Ťahanovce v rámci 
pilotného projektu súťaží medzi samotnými mestskými časťami. Formát možnej súťaže bude 
predstavený na najbližšom rokovaní komisie.  
 

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. 

 
 
 
 


