
Záznam z XIV. zasadnutia  

Komisie kultúry, školstva a športu  

konanej dňa 28.4.2021 

 
 

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

Ing. Katarína Mamáková; Ing. Milan Pach; Iveta Zelinková; Iveta 
Adamčíková 

 
Ospravedlnení:             Dominika Maškuľáková; Bc. Marián Podolinský; Mgr. Pavol 

Popovec; Ing. Marcela Pavličková, PhD. 
 
Za MiÚ:                           Mgr. Alica Schützová; Klaudia Eliášová 
 
Pozvaní:            
 
Hostia:     
 
Program:  

1. Schválenie programu rokovania 
2. Plnenie uznesení 
3. Uskutočnené podujatia 
4. Pripravované podujatia 
5. Žiadosť o stanovisko k zámeru rozšírenia areálu Arény Sršňov     
6. Štúdia – Cyklistická komunikácia Ulica Jána Pavla II. – Kremnická ulica 
7. Rôzne  
8. Záver 

 

1. Schválenie programu rokovania 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol p. Horenský, ktorý zároveň privítal všetkých členov 
komisie. Zasadnutie sa konalo online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft teams 
z dôvodu opatrení, súvisiacich s koronakrízou. 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. 20210428/1: 
„KKŠaŠ schvaľuje program XIV. zasadnutia KKŠaŠ.“  

(   8   -   0   -   0   ) 
 

2. Plnenie uznesení 

P. Horenský informoval o uzneseniach, ktoré prijala KKŠaŠ na svojom ostatnom 
zasadnutí. Jedno uznesenie nebolo naplnené podľa odporúčania KKŠaŠ, týkajúce sa rozpočtu 
pre rok 2021 (uznesenie č. 20201130/10). Finančné prostriedky pre oblasť kultúry a športu 
neboli navrhnuté v rozpočte vo výške, ktorá zodpovedala schválenej výške pre rok 2020. 
Dôvodom je pretrvávajúce obdobie, ktoré súvisí s ochorením COVID-19. Je predpoklad, že 



ani v roku 2021 sa nebudú môcť uskutočniť všetky plánované kultúrno-spoločenské 
a športové podujatia. MieZ vzalo na vedomie zámer zriadenia Mládežníckeho parlamentu, 
starosta MČ si osvojil návrh komisie, týkajúci sa nominácie p. Dudoviča v rámci ocenenia 
Cena primátora mesta Košice.  
Návrh na uznesenie č. 20210428/2: 
 „KKŠaŠ berie na vedomie plnenie uznesení KKŠaŠ.“  

(   8   -   0   -   0   ) 
 

3. Uskutočnené podujatia 

P. Horenský informoval o zaslaných vyúčtovaniach, ktoré sa týkali Zbierky šatstva 
a Zbierky pre útulok. P. Pach informoval, že v rámci Zbierky šatstva sa opäť vyzbieralo veľké 
množstvo šatstva. S formátom umiestnenia Zbierky do priestorov Miestneho úradu je 
spokojnosť. Šatstvo poputuje do Komunitného centra v Sečovciach a do Útulku pre psov.  
Návrh na uznesenie č. 20210428/3: 
„KKŠaŠ berie na vedomie informáciu o uskutočnených podujatiach.“    

(   8   -   0   -   0   ) 
 

4. Pripravované podujatia 

P. Ščuroková informovala o pripravovanom podujatí Deň čistého KVP, ktoré sa uskutoční 
15.5.2021. Nakoľko sa nachádzame v rámci kultúrneho semaforu v červenej zóne, je možné, 
aby sa podujatia zúčastnilo max. 200 ľudí. Situácia sa bude aj naďalej sledovať a podľa toho 
sa budeme musieť prispôsobiť s organizáciou. Taktiež informovala o Zbierke pre Ukrajinu. 
V rámci pomoci je možné sa prihlásiť telefonicky, aj elektronicky.  
Návrh na uznesenie č. 20210428/4:: 
„KKŠaŠ berie na vedomie informáciu o pripravovaných podujatiach.“  

(   8  -   0   -   0   ) 
 

5. Žiadosť o stanovisko k zámeru rozšírenia areálu Arény Sršňov     

Zámerom štúdie je rozšírenie existujúceho areálu krytej ľadovej plochy „Aréna Sršňov“ 
aj s priľahlými objektami a pozemkami v šiestich navrhovaných etapách. Táto štúdia má 
slúžiť ako podklad pre rokovanie investora s mestom Košice o podmienkach prenájmu 
pozemkov, ku ktorým nemá investor v súčasnej dobe právny vzťah a ktoré sú predpokladom 
na realizáciu jednotlivých etáp.  

K predloženej štúdii sa vyjadrilo aj oddelenie útvaru hlavného architekta Magistrátu 
mesta Košice a komisia VDaŽP, ktorej pripomienky sa týkali hlavne požiadavky na výstavbu 
podzemného parkoviska pod novou halou, vyriešenia prístupu k navrhovanému parkovisku a 
k novej hale z Triedy KVP, doriešenia súčasného problému s využívaním komunikácie medzi 
garážami a náhradnej výsadby za záber zelene, ktorý vznikne vybudovaním nového 
parkoviska.  

Na základe vznesených pripomienok autor upravil urbanistickú štúdiu a predložil na 
opätovné posúdenie. Autor zapracoval všetky zásadné pripomienky. Úplná kompletizácia 
areálu bude riešená etapovito spôsobom, ako to bolo zamýšľané aj v pôvodnej štúdii, mení 
sa len obsah a rozsah jednotlivých etáp. 
Návrh na uznesenie č. 20210428/5: 
„KKŠaŠ odporúča MieZ vziať na vedomie zámer rozšírenia areálu Arény Sršňov na základe 
upravenej urbanistickej štúdie.“   

(   8  -   0   -   0   ) 



6. Štúdia – Cyklistická komunikácia Ulica Jána Pavla II. – Kremnická ulica 

P. Matoušek bližšie priblížil aktuálne informácie, týkajúce sa projektovej dokumentácie 
predmetného cyklochodníka. Nakoľko finančné prostriedky na realizáciu takéhoto dieaa sú 
rádovo v 100-vkách tisíc eur, je predpoklad zapojenia sa do rôznych výziev, určených na 
realizáciu predmetného prvku športovej infraštruktúry.  
Návrh na uznesenie č. 20210428/6: 
„KKŠaŠ berie na vedomie Štúdiu cyklistickej komunikácie Ulica Jána Pavla II. – Kremnická 
ulica.“ 

(  8  -   0  -  0   ) 
 

7. Rôzne 

P. Matoušek požiadal členov komisie v prípade, ak by mali návrhy do obsahovej 
štruktúry pre podujatie Deň detí, aby ich zasielali na Miestny úrad.  
 

8. 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. 


