
Záznam z XIII. zasadnutia  

Komisie kultúry, školstva a športu  

konanej dňa 17.2.2021 

 
 

Predseda komisie:   Mgr. Marián Horenský, PhD. 

 
Prítomní:                        Mgr. Ľubica Fedorová; Ing. Roman Matoušek; Bc. Dávid Karľa; 

Bc. Marián Podolinský; Ing. Katarína Mamáková; Ing. Milan 
Pach; Mgr. Pavol Popovec; 

 

Ospravedlnení:             Iveta Zelinková; Dominika Maškuľáková; Bc. Karin Guzaninová; 
Iveta Adamčíková; Ing. Marcela Pavličková, PhD. 

 
Za MiÚ:                           Ing. Roksolana Ščuroková, PhD.; Mgr. Alica Schützová 
 
Pozvaní:            
 

Hostia:     
 
Program:  

1. Schválenie programu rokovania 
2. Plnenie uznesení 
3. Plán zasadnutí KKŠaŠ 
4. Uskutočnené podujatia 

5. Pripravované podujatia 
6. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2021 a roky 2022, 2023     
7. Mládežnícky parlament Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP                 

8. Dotácie 
9. Cena primátora mesta Košice – návrh na verejné ocenenie 

10. Informatívna správa z rokovaní MZ (oblasť kultúry, školstva a športu) 
11. Rôzne  
12. 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. Navrhol pôvodne zaradený bod, týkajúci sa Arény sršňov 
neschváliť, nakoľko je potrebné, aby sa navrhovaná štúdia dopracovala a daný materiál 
nebude predmetom rokovania ani na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva. Nakoľko nik 

z prítomných nemal žiaden bod na doplnenie programu rokovania, hlasovalo sa o programe 
rokovania.  
Návrh na uznesenie č. 20210217/1: 

 „KKŠaŠ schvaľuje program XIII. zasadnutia KKŠaŠ.“ 
(   8   -   0   -   0   ) 



2. Plnenie uznesení 

P. Horenský informoval o 7 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.   
Návrh na uznesenie č. 20210217/2: 

 „KKŠaŠ berie na vedomie plnenie uznesení KKŠaŠ.“   
(   8   -   0   -   0   ) 

 

3. Plán zasadnutí KKŠaŠ 

P. Horenský otvoril diskusiu vo veci zasadania KKŠaŠ. Pôvodne bol ponechať návrh 
rokovať pondelky v týždni, kedy zasadá Miestne zastupiteľstvo. P. Matoušek, svojho času aj 

predseda Finančnej komisie požiadal o ústretový krok, o výmenu rokovacích dní komisií 
v danom týždni, v ktorom zasadá MieZ. Nakoľko nie sú známe termíny zasadnutia MieZ, bol 

navrhnutý všeobecne znejúci návrh na uznesenie.   
Návrh na uznesenie č. 20210217/3: 

 „KKŠaŠ schvaľuje formát zasadnutí KKŠaŠ pre rok 2021: streda v týždni zasadnutia 
Miestneho zastupiteľstva.“   

(   8   -   0   -   0   ) 

 

4. Uskutočnené podujatia 

P. Horenský informoval o zaslaných vyúčtovaniach, ktoré sa týkali Vianočného fotenia, 
Vianočného koncertu, Zbierky šatstva a Vianočného osvetlenia kostola. V rámci podujatia 
KVP pomáha sa ešte uskutočnili zbierky pre psov a zbierka v rámci podujatia „Potrebujeme 
sa – Staň sa aj ty Mikulášom“. Uskutočnené podujatia mali pozitívnu odozvu, na Vianočný 
koncert nebola ani jedna sťažnosť, naopak, občania si túto formu prezentácie kult úry 
pochvaľovali. Nové priestory v rámci Miestneho úradu sa v rámci zbierky šatstva javia ako 
výhodnejšie oproti priestorom Denného centra.  
Návrh na uznesenie č. 20210217/4: 

 „KKŠaŠ berie na vedomie informáciu o uskutočnených podujatiach.“   

(   8   -   0   -   0   ) 
 

5. Pripravované podujatia 

P. Ščuroková informovala o zbierke pre psov, ktorá sa uskutoční v dňoch 1.3 – 7.3.2021. 
zbierka šatstva sa uskutoční predbežne 26. marca . Ostatné podujatia a ich realizácia je 

závislá od stavu pandemickej situácie. V prípade uvoľnenia opatrení sa podľa možností budú 
postupne realizovať podujatia. P. Matoušek pripomenul aj úspešné grantové schémy 
Interreg, prostredníctvom ktorých MČ získala externé zdroje pre kultúrne podujatia vo výške 
takmer 50 000e. Ich realizácia bude taktiež závislá od situácie spôsobenej koronavírusom.  
Návrh na uznesenie č. 20210217/5: 

 „KKŠaŠ berie na vedomie informáciu o pripravovaných podujatiach.“    
(   7  -   0   -   0   ) 

 
 



6. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2021 a roky 2022, 2023     

P. Horenský informoval o programoch v rozpočte, ktoré prioritne sa týkajú činnosti 
KKŠaŠ – program Kultúra a program Šport a program Služby občanom – podprogram 
Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá. Podujatia aj v programovom rozpočte sú 
definované spôsobom, aby sa vedelo reagovať na prípadné uvoľňovanie opatrení a následnú 

realizáciu podujatí. Taktiež počas kalendárneho roka bude môcť dopĺňať, resp. zasahovať do 
skladby podujatí podľa aktuálnych potrieb. P. Matoušek pripomenul aj kapitálovú investíciu 
v podobe výstavby multifunkčného ihriska v Drocárovom parku na mieste bývalej mobilnej 
ľadovej plochy. Taktiež sa bude pripravovať PD pre potreby cyklochodníka.  
Návrh na uznesenie č. 20210217/6: 
 „KKŠaŠ  
a) odporúča schváliť rozpočet Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2021, 

b) odporúča vziať na vedomie rozpočet Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na roky 2022, 
2023.“   

(   7  -   0   -   0   ) 
 

7. Mládežnícky parlament Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP                 

P. Horenský informoval o projekte mládežníckeho parlamentu. Pôvodne sa navrhovalo 
už na najbližšom zasadnutí MieZ zriadiť tento orgán, avšak p. Horenský bol upozornený, že je 
potrebné zmeniť Štatút mesta Košice, aby si aj samotné MČ mohli zriaďovať MP. Súčasná 
platná právna úprava umožňuje zriadenie MP len mestu Košice. Z toho dôvodu sa preto bude 
odporúčať vziať na vedomie zámer založenia MP.  

Mládežnícky parlament je považovaný za iniciatívny, výkonný a poradný orgán, 
zastupujúci záujmy mládeže vo vzťahu k orgánom štátnej správy a územnej samosprávy. 
Základnými cieľmi a úlohami mládežníckeho parlamentu sú: 

- vytváranie predpokladov pre demokratický a slobodný rozvoj mládeže, 

- reprezentovanie, presadzovanie a obhajovanie záujmov mládeže s trvalým pobytom 

na území obce/mesta vo vzťahu k územnej samospráve, štátnej správe a iným 

inštitúciám a organizáciám vládneho a mimovládneho sektora, 

- iniciovanie a organizovanie aktivít, týkajúcich sa života mladých ľudí v obci/meste, 

- nadväzovanie partnerstiev s obdobnými mládežníckymi parlamen tami (resp. 

obecnými radami mládeže), ktoré pôsobia v iných obciach/mestách. 

O mládežníckom parlamente sa hovorí ako o „streche“ neformálnych mládežníckych  skupín, 

občianskych združení, resp. iných organizácií (ktoré vyvíjajú aktivity pre mládež), ktorá mô že 
pôsobiť ako „komunikačný kanál“ medzi mladými občanmi a samosprávou (primátor mesta, 

starosta obce, poslanci mestských/miestnych a obecných zastupiteľstiev). Na základe 
zistených potrieb, túžob, resp. problémov mladých v obci sa v rámci diskusného fóra na 
úrovni samosprávy vedie dialóg o dôležitých veciach, predkladajú sa predstavy mladých, 

navrhujú sa konkrétne postupy (riešenia) a spôsoby ich realizácie (za účasti mladých).  
Mládežnícky parlament môže napomôcť k väčšej aktivizácii a participácii mládeže na 

miestnom (poprípade regionálnom) živote a pri realizácii mládežníckej pol itiky. So 
zvyšujúcou politickou gramotnosťou bude narastať aj občianska vyspelosť. Pravdou ostáva, 
že ich hodnota pre posilňovanie demokracie v súčasnosti ešte nie je plne uznávaná. 

Návrh na uznesenie č. 20210217/7: 
„KKŠaŠ odporúča vziať na vedomie zámer zriadenia Mládežníckeho parlamentu Mestskej 

časti Košice – Sídlisko KVP.“   
(  7  -   0  -  0   ) 



8. Dotácie      

P. Horenský informoval o Žiadosti o dotáciu basketbalového družstva ŠŠK Tydam Košice. 
P. Matoušek pripomenul, že dotácia nespĺňa požiadavky podľa nových pravidiel VZN  
o dotáciách, žiadosť nebola podaná elektronicky. Na základe tohto dôvodu  komisia o danej 
žiadosti nehlasovala.  

 

9. Cena primátora mesta Košice – návrh na verejné ocenenie 

V rámci osláv Dňa mesta Košice sa o. i. udeľuje verejné ocenenie Cena primátora mesta 
Košice. Cenu primátora mesta Košice udeľuje primátor mesta Košice obyvateľom mesta 
s trvalým pobytom za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja mesta, za 

vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, 
umeleckej, kultúrnej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Udeľuje sa 
každoročne raz v roku najviac 15 jednotlivcom a 3 kolektívom.   

Mestská časť bola požiadaná zo strany mesta Košice o zaslanie prípadného návrhu, resp. 
prípadných návrhov. Termín uzávierky na ocenenie jednotlivca (jednotlivcov), alebo 

kolektívu (kolektívov) je 15. marca 2021. 
P. Popovec navrhol nominovať na predmetné ocenenie Michala Dudoviča, slovenského 

reprezentanta vo florbale, ktorý robí dobré meno nielen mestu Košice, ale aj Slovensku. 
Členovia komisie súhlasili s navrhovanou osobou.   
Návrh na uznesenie č. 20201130/8: 
„KKŠaŠ odporúča navrhnúť na verejné ocenenie Cena primátora mesta Košice Michala 
Dudoviča .“   

(  7  -   0  -  0   ) 
 

10. Informatívna správa z rokovaní MZ (oblasť kultúry, školstva a športu) 

P. Horenský informoval o bodoch z ostatného Mestského zastupiteľstva, ktoré svojím 
významom bolo vhodné odprezentovať aj na KKŠaŠ. V materiáloch k danému bodu sa 
hovorilo o  
 

➡ Prenájme Mestskej krytej plavárne v Košiciach spoločnosti TEHO, s.r.o. z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 

✅ MZ schválilo prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice - budovu Mestskej 
krytej plavárne, pozemky, vonkajšie úpravy a príslušenstvo na dobu neurčitú za účelom ich 

prevádzkovania za nájomné vo výške 1,- EUR/rok pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s 
ručením obmedzeným Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je zabezpečenie 

prevádzky stavby verejného charakteru určenej pre širokú verejnosť a športové kluby s 
cieľom zlepšenia podmienok pre udržateľnosť a následný rozvoj športu v Košickom regióne.  
 

➡ Zámere predaja pozemkov vo vlastníctve mesta Košice pre Košický samosprávny kraj z 
dôvodu výstavby tréningovej hokejovej haly na Medickej ulici v Košiciach 

✅ MZ schválilo zámer predaja pozemkov vo vlastníctve mesta Košice pre Košický 
samosprávny kraj za kúpnu cenu 1 euro/m2, tzn. za celkovú kúpnu cenu 4 522 eur, za 

účelom výstavby tréningovej hokejovej haly, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým 
je rozvoj športu a charakter stavby, ktorá bude slúžiť pre potreby výchovnovzdelávacieho 

procesu pre budúcich športovcov a pre obyvateľov mesta Košice a za podmienok, že Košický 
samosprávny kraj: 



- poskytne mestu Košice v tejto hale bezodplatne časovú dotáciu v tréningovom procese 18 

hodín týždenne počas obdobia 10 rokov od začatia jej prevádzkovania,  
- poskytne raz ročne túto halu pre potreby mesta Košice na športové podujatia v rozsahu 
jedného dňa, 
- parkovacie miesta vybudované v súvislosti s výstavbou tejto haly, poskytne mimo 
prevádzkovej doby haly bezodplatne na využívanie verejnosti, za podmienok dohodnutých s 

mestom Košice. 
 

➡ Návrhu na zmenu VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice 

✅  MZ schválilo zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 103 o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je mesto Košice 
 

➡ Návrhu na zmenu VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy 
a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a 
školským zariadeniam 

✅ MZ schválilo zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 138 o poskytnutí 
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým 
školám, materským školám a školským zariadeniam. 
 

➡ Odňatí nehnuteľného majetku mesta zo správy ZŠ Janigova 2, Košice a zverenie 
nehnuteľného majetku mesta do správy Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

✅ MZ schválilo odňatie nehnuteľného majetku mesta Košice zo správy ZŠ Janigova 2, 
Košice, zmenu jeho účelového určenia, ako aj zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice 
do správy MČ - Sídlisko KVP 
 
P. Matoušek pripomenul kapitálovú investíciu, ktorá je plánovaná v rozpočte mesta Košice, 
ktorý sa bude schvaľovať 23. februára – výstavbu atletickej dráhy na Starozagorskej ulici, vo 
vnútri dráhy sa plánuje vybudovať ihrisko pre malý futbal .  
Návrh na uznesenie č. 20210217/9: 
 „KKŠaŠ berie na vedomie Informatívnu správu z rokovaní MZ (oblasť kultúry, školstva 
a športu).“   

(  7  -   0  -  0   ) 
 

11. Rôzne 

P. Horenský informoval, že na MieZ dá návrh na odvolanie p. Guzaninovej, ktorá na 
vlastnú žiadosť sa vzdala členstva v komisii. Taktiež informoval, že sa MČ zapojí do výzvy, 

ktorá je vypísaná prostredníctvom Fondu na podporu športu.  
 

12. 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. 


