
Zápis zo zasadnutia Komisie športu pri MZ MČ Košice-Sídlisko 
Ťahanovce 

Dátum zasadnutia:   
13.2.2019 

Prítomní: predseda komisie – Miroslav Janitor 

členovia komisie – Jozef Figeľ, Peter Bozogáň, Šimon Forrai, Tatiana Vargovčáková 

ospravedlnení -  Stanislav Šimko 

asistentka:  Janka Rajňáková     

Program:   

1. Otvorenie 

2. Predstavenie členov komisie 

3. Rozpočet mestskej časti na rok 2019 _šport 

 

Ad1/ 

Predseda komisie  Miroslav Janitor  na prvom zasadnutí Komisie športu privítal všetkých prítomných 

členov a poprial im veľa úspechov v práci pre mestskú časť. 

Ad2/ 

Členovia komisie svoje predstavy a priority prezentovali  pri prerokovávaní rozpočtu mestskej časti . 

Ad3/ 

Prítomní členovia komisie dostali na rokovanie návrh rozpočtu na rok 2019 pre oblasť športu (zaslaný 

elektronicky), rozpočet športových podujatí v rokoch 2015 – 2018 a špecifikáciu športových podujatí 

organizovaných mestskou časťou v rokoch 2008 – 2018.  

Predseda komisie Miroslav Janitor informoval o všetkých navrhovaných podujatiach v rozpočte 

jednotlivo, komentoval prečo boli niektoré podujatia z rozpočtu vyškrtnuté a ktoré nové podujatia 

mestská časť do rozpočtu na  rok 2019 zahrnula.  

Miroslav Janitor navrhol doplniť do rozpočtu mestskej časti podujatie s pracovným názvom Futbalový 

turnaj škôl - Východ, ktorý sa podujal organizovať spolu s poslancom Štefanom  Berešom  pre 

futbalové tímy pri základných školách. Do rozpočtu navrhol pre toto podujatie vyčleniť 300 €. 

Uznesenie č.1/2019 

Komisia športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

doporučuje 

doplniť do rozpočtu mestskej časti  v podprograme 8.3 Športové podujatia -  Futbalový turnaj škôl –

Východ s finančným krytím vo výške  300€. 

Hlasovanie:  za 5, proti 0, zdržaných hlasov 0. 

 

Miroslav Janitor ďalej informoval o podujatí, ktoré do rozpočtu navrhol poslanec Martin Cuper. Ide 

o akciu s názvom Škola zručnosti pre malých i veľkých šoférov. Bližšie informácie o podujatí členovia 

komisie vzhľadom na neprítomnosť pána Cupera nezískali , a tak k nemu nezaujali stanovisko. 
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Šimon Forrai priblížil členom komisie nový, pre mládež atraktívny silový šport  STREET WORKOUT, 

ktorý získava medzi mladými stále väčšiu popularitu. Vzhľadom na to, že v ŠA Olympia je najlepšie 

workoutové ihrisko v Košiciach, je ideálne na organizovanie súťaží vo workoute.  King of Olympia sa 

stáva tradičným ťahanovským podujatím a preto si zaslúži podporu mestskej časti. Členovia komisie 

sa rozhodli zvýšiť čiastku v rozpočte na toto podujatie o 100 €. 

Uznesenie č.2/2019 

Komisia športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

doporučuje 

upraviť v  rozpočte mestskej časti  v podprograme 8.3 Športové podujatia – finančné krytie podujatia  

King of Olympia z 200 na 300 € a zároveň znížiť finančné krytie podujatia Škola zručnosti z 500 na 

450 € a podujatie  Extraliga a Interliga  v nohejbale z 1000 na 950 €. 

Hlasovanie:  za 5, proti 0, zdržaných hlasov 0. 

Tatiana Vargovčáková navrhla do rozpočtu pre šport zaradiť aj  podujatie pod názvom  Body fit day, 

ktorý by sa podujala zorganizovať spolu s inštruktormi fitness a bodybilding pre širokú verejnosť 

v mesiaci máj – jún. Pre toto podujatie by bolo potrebné vyčleniť 200 €. 

Uznesenie č.3/2019 

Komisia športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

doporučuje 

doplniť do rozpočtu mestskej časti  v podprograme 8.3 Športové podujatia -  Body Fit Day s finančným 

krytím vo výške  200€. 

Hlasovanie:  za 5, proti 0, zdržaných hlasov 0. 

 

V Košiciach 13.2.2019     Miroslav Janitor-predseda komisie  

Zapísala: Janka Rajňáková 

 

 

 

 

          


