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

Dátum zasadnutia: 19.9.2019 
  
Prítomní:    Predseda komisie –Martin Cuper 

   Členovia komisie : Mária Horváthová, Eva Zummerová, , Terézia Kovalčíková, Jozef Eged,   

   Ospravedlnení neprítomní: Ildikó  Szegedyová, Zuzana Slivenská 

  Neospravedlnení neprítomní:  Marián Hudák 

   Asistentka:  Janka Rajňáková     

                    Hostia:  

                Beáta Zemková – prednostka miestneho úradu 

               Jarmila Repčíková- zodpovedná za kultúru 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie realizovaných kultúrnych podujatí za predchádzajúce obdobie od posledného 

zasadnutia komisie 

3. Plán kultúrnych podujatí na ďalšie obdobie 

Ad1/ 

Predseda komisie Martin Cuper privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia 

Ad2/ 

K tomuto bodu bolo zo strany predsedu komisie konštatované, že všetky plánované podujatia, ktoré 

boli zahrnuté do rozpočtu  pre kultúru mestskej časti  v sledovanom období, boli  aj zrealizované.  

Členovia komisie diskusiu k tomuto bodu venovali téme využitia finančných prostriedkov 

z nezrealizovaných podujatí  na financovanie akcie s názvom GURMÁNFEST, ktorú navrhol zástupca 

starostu Miroslav Janitor na zasadnutí komisie športu. 

Diskusia: 

Beáta Zemková – v úvode zhodnotila všetky zrealizované podujatia a vyčíslila ušetrené finančné 

prostriedky. Ďalej navrhla zmeniť  plánované podujatie Športový deň rodín (finančné krytie 200€) na 

Šarkaniádu, ktorú by mestská časť realizovala v spolupráci s firmou Detičkovo. Následne navrhla 

zrušiť oceňovanie darcov krvi, nakoľko si darcovia z mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce plakety 

prevzali na Územnom spolku Košice a finančné prostriedky vo výške 200 € presunúť na Gurmánfest. 

Zároveň pripomenula, že v športovej komisii bolo odsúhlasených 1400 eur z nezrealizovaných 

športových podujatí na Gurmánfest a z realizovaných kultúrnych podujatí sa zvýšilo približne 150€. 

Mária Horváthová – informovala o zabezpečení kultúrneho programu na Gurmánfest, o ktorý bola 

požiadaná zo strany organizátorov. 40 minútové vystúpenie folklórneho súboru Hornád + škola tanca  

(celkový čas 1 hod.)by malo stáť 750€. K tomu je potrebné zabezpečiť pódium a ozvučenie. Zároveň 

oznámila, že plánované podujatie, ktoré mala mestská časť zorganizovať pod jej vedením, sa ruší 

a 300 € vyčlenených na toto podujatie je voľných . V závere však podotkla, že je už dosť pokročilý 

dátum na organizovanie podujatia takéhoto druhu v súvislosti s ročným obdobím a počasím, nakoľko 

dátum podujatia bol určený na 19. októbra 2019. 
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Jarmila Repčíková – informovala, že Gurmánfest by malo byť podujatie podobné mestskému 

Polievkáču. Skonštatovala, že kultúru už máme, je potrebné už len organizačne to zabezpečiť. 

Martin Cuper – ponúkol možnosť zabezpečiť podnikateľov – vystavovateľov, čo by zabezpečilo vyššiu 

účasť a aj nižšie náklady na podujatie. Zároveň ponúkol do programu dievčenské spevácke duo za 

200€-ový honorár. 

Juraj Mazák – pripomenul, že o príprave takéhoto podujatia nemal vopred žiadne informácie a myslí 

si, že finančné prostriedky v hodnote asi 2000€ by sa dali použiť aj na iné kultúrne či vzdelávacie 

projekty pre deti.  V hlasovaní oznámil svoju zdržanlivosť. 

Uznesenie č. 4/2019 

Komisia komunitného rozvoja a kultúry  

doporučuje  

presunúť finančné prostriedky z nerealizovaných športových podujatí v roku 2019 v celkovej výške 

1700€ (nohejbalová inter a extraliga – 950€, basketbalový turnaj – 150€, workout King of Olympia – 

300€ a Bež za svojím zdravím – 300€) na podujatie GURMÁNFEST, plánovaný na 19. októbra 2019. 

Hlasovanie:    za 4,    proti 0,    zdržaný 1 hlas 

 

Ad3/ 

Informácie odzneli už v predchádzajúcom bode, o ďalších podujatiach informovala prednostka Beáta 

Zemková, ktorá zároveň prečítala  list od M. Langerovej z Dobrovoľníckeho centra KSK, v ktorom 

prezentuje možnosti, ako využiť nadchod na Americkej triede, aby boli tieto priestory skultúrnené 

a nejakým spôsobom využité.  Most by mohol byť symbolom dobrovoľníctva a zároveň by ponúkol  

možnosti na zviditeľnenie úspešných a výnimočných osobností mestskej časti prostredníctvom 

nejakých výtvarných kreácií  

Martin Cuper – vyjadril záujem podieľať sa na realizácii takéhoto projektu a rád by poznal spôsoby 

a formy realizácie zámeru. 

 

 

V Košiciach 23.9.2019 

Zapísala: Janka Rajňáková 

Schválil: Martin Cuper , v.r. 
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