
Zápis zo zasadnutia Komisie komunitného rozvoja a kultúry        
pri MZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Dátum zasadnutia:   
27.3.2019 

Prítomní:    Predseda komisie –Martin Cuper 

   Členovia komisie : Mária Horváthová, Juraj Mazák, Zuzana Slivenská, Eva Zummerová, 

                                     Jozef Eged,  Terézia Kovalčíková 

   Ospravedlnení neprítomní:   Ildikó Szegedyová, Marián Hudák 

   Asistentka:  Janka Rajňáková     

                    Hostia: Miloš Ihnát – starosta mestskej časti,   

                Beáta Zemková – prednostka miestneho úradu 

              

Program:   

1. Otvorenie 

2. Kalendár podujatí na I. polrok  2019 _komunitný rozvoj a kultúra 

 

Ad1/ 

Predseda komisie  Martin Cuper   privítal všetkých prítomných členov a v úvode zasadnutia vysvetlil 

nedorozumenia pri vyberaní termínu zasadnutia a ospravedlnil sa za prieťahy. Požiadal, aby sa 

pracovné veci riešili v rámci komisie alebo osobne, nie verejne. 

Ad2/ 

Kalendár podujatí na I. polrok  2019 komunitný rozvoj a kultúra 

Predseda komisie udelil  prednostne slovo Zuzane Slivenskej, ktorá sa z dalšieho rokovania komisie 

ospravedlnila. Vo svojom vystúpení vysvetlila spôsob organizácie podujatia  LEGO deň, propagáciu, 

dizajnmanuál  zastreší osobne, vecné ceny zabezpečí mestská časť. Podujatie sa bude konať 9. júna 

2019 v ŠA na Bruselskej ulici, v prípade nepriazne počasia sa akcia presunie do kultúrneho strediska 

na Budapeštianskej 30.  Na otázku prednostky MÚ Zemkovej, ako budeme za podujatie platiť, Zuzana 

Slivenská informovala o viacerých možnostiach – buď  to bude čistý prenájom, alebo sa legosystém 

zakúpi a po podujatí rozdelí  pre materské školy, tretia možnosť je postupne nakupovať  lego kocky 

(predpokladá to istú periodicitu podujatia) a vytvoriť v mestskej časti vlastnú lego herňu na 

usporadúvanie detských súťaží a hier. V rámci diskusie padol návrh, aby pán Karabín (majiteľ akcie) 

sponzorsky zastrešil prvý ročník podujatia. Juraj Mazák  vyjadril presvedčenie, že by mestská časť 

nemala suplovať CVČ a akcie by mali zabezpečovať profesionáli. 

Druhý projekt, ktorý navrhla Zuzana Slivenská, je „Vesmírne divadlo“ (mobilné observatórium). 

Podujatie by malo byť realizované v telocvični ZŠ Belehradská 28. júna 2019 pre cca 100 – 150 detí.  

K tomuto projektu je potrebné vymyslieť a zrealizovať elektronický prihlasovací systém, ktorý by 

fungoval cez webové sídlo mestskej časti, propagácia by prebehla v Ťahanovských novinách a na 

sociálnych sieťach.  

Podujatie Deň pre sídlisko, ktoré sa ocitlo v kalendári podujatí, predstavila prednostka MÚ Beáta 

Zemková. Uviedla, že náklady s podujatím nebude mať mestská časť žiadne, nakoľko všetky pracovné 
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prostriedky , pomôcky i občerstvenie pre účastníkov  sú zabezpečené sponzorsky.  Mária Horváthová 

poznamenala, že bol zvolený dosť nevhodný termín, pretože dátum 6.4.  koliduje so zápisom prvákov 

do základných škôl. V budúcnosti by mal byť  termín podujatia prekonzultovaný širšie, aby sa do 

dobrovoľníckej akcie zapojilo čo najviac účastníkov. 

Predseda komisie Martin Cuper požiadal o predstavenie podujatia Uvítanie detí do života. 

Informovala o ňom prednostka MÚ Beáta Zemková. Ide o slávnostný akt zápisu novonarodených detí 

do pamätnej knihy mestskej časti spojený s krátkym programom, malým darčekom pre dieťatko 

a spoločnou fotografiou.  Podobné podujatia organizujú v Košiciach všetky veľké mestské časti. Prvé 

podujatie je naplánované na 7. mája 2019. Je potrebné zverejniť výzvu rodičom novonarodených 

detí, aby sa, ak majú záujem o slávnostný akt, prihlásili akoukoľvek formou na miestnom úrade.  

 Jozef Eged informoval o podujatí Graffiti  jam, ktoré sa uskutoční  v prvom júlovom týždni , umelci 

budú mať k dispozícii oporný múr na Aténskej ulici. Pri tejto príležitosti požiadala prednostka úradu aj 

o návrh na úpravu mosta na Americkej triede, ktorý si nevyhnutne žiada úpravy. Jozef Eged prisľúbil 

osloviť umelca z MČ Dargovských hrdinov, ktorý sa takýmto veľkoformátovým projektom venuje 

a navrhol tiež osloviť Street art communication, ktorí každoročne pozývajú umelcov zo Slovenska 

i zahraničia na veľkoplošné realizácie na budovách  miest prostredníctvom  tohto festivalu. 

Starosta mestskej časti Miloš Ihnát požiadal aj o návrh a realizáciu úpravy zastávok MHD. V tejto 

záležitosti prisľúbil aj súčinnosť (povolenie). 

Veľká časť diskusie bola venovaná júnovému podujatiu v lesoparku (historická bitka a pálenie vatry), 

ktoré zatiaľ nemá oficiálny názov.  Predseda komisie Martin Cuper predstavil celý scenár  

celodenného podujatia, do ktorého by sa zapojili školy,  folklórne skupiny, OZ Via cassa, interpreti 

populárnej hudby  a DJ. K dispozícii bude kompletne vybavené osvetlené a ozvučené pódium, stoly 

s lavicami, občerstvenie (guláš, drobné občerstvenie, pivo, nealko, hry pre deti. Starosta Miloš Ihnát 

informáciu doplnil o fakt, že vatru pre mestskú časť pripravia Mestské lesy, je však potrebné 

zabezpečiť  bezpečnostný dozor, hasičský a zdravotný dozor. 

V závere sa starosta mestskej časti zmienil aj o požiadavke zriadenia miestnej knižnice. Najväčším 

problémom je získanie relevantného priestoru. Ak sa to podarí, mestská časť bude hľadať riešenia pre 

zriadenie knižnice v spolupráci s mestskými knižnicami (VK J. Bocatia alebo Knižnica pre mládež  KMK) 

Prednostka MÚ Beáta Zemková pripomenula, že členovia komisie by sa mali zúčastňovať na 

podujatiach mestskej časti a byť aktívni pri ich organizačnom zabezpečení. Na slávnostnom 

ceremoniáli odovzdávania verejných ocenení je účasť všetkých poslancov povinná. 

Mestská časť sa v roku 2019 zúčastní aktívne aj osláv Dňa mesta – konkrétne súťaže Košické Benátky 

na Jazere a Súťaže vo varení gulášu. Je potrebné zorganizovať tím, ktorý by zabezpečil reprezentačnú 

loďku  a tiež kuchársky tím, ktorý by reprezentoval mestskú časť.  

V Košiciach 28.3.2019 

Zapísala: Janka Rajňáková 

Schválil: Martin Cuper , v.r. 
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