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

 Dátum zasadnutia: 2.9.2020  
 
 Prítomní: Predseda komisie –Martin Cuper  
                  Členovia komisie : Eva Zummerová, , Terézia Kovalčíková,  Juraj Mazák, Mária Horváthová, 
Ildikó Szegedyová, 
 
                 Zapisovateľka: Janka Rajňáková  
                 Hostia: JUDr. Dana Sabová 
Program :   
                 1. Otvorenie 
                 2. Informácie o realizovaných kultúrnych podujatiach 
                 3. Informácie o plánovaných kultúrnych podujatiach 
                 4. Informácia o plánovanom programe miestneho zastupiteľstva 
                 5. Osvetový článok do miestnych novín o formálnych kompetenciách jednotlivých entít pri  
                     téme výstavby parkovacích domov (za čo zodpovedá MČ, mesto, okr. úrad, investor,  
                     štát...).  
                 6. Zmena predsedníctva v komisii  
                 7. Rôzne , diskusia členov 
                 8. Záver 
 
Vzhľadom na nedostatočný počet prítomných členov komisie v úvode rokovania, predseda komisie 
uviedol, že zasadnutie komisie bude len informatívne a viac - menej neformálne. 
 
Ad6/ 
V úvode rokovania informoval predseda Martin Cuper prítomných členov komisie o svojom 
rozhodnutí vzdať sa postu predsedu komisie komunitného rozvoja a kultúry. Ako dôvody uviedol 
predovšetkým osobné, a to, že jeho názory o vedení a práci komisie nekorešpondovali s názormi 
úradu. Pri tejto príležitosti Martin Cuper navrhol rozdiskutovať tému o prioritách komisie a o tom, 
aký je z radov členov komisie – poslancov záujem o vedenie tejto komisie. 
 
Juraj Mazák – v prvom rade by komisiu mal viesť niekto, kto to chce robiť a kto bude mať podporu jej 
členov. V komisii by sa mali preberať aj veci koncepčného charakteru  a dôraz by sa mal klásť na 
skultúrnenie komunikácie. Sám prejavil záujem o tento post v prípade, že bude mať podporu členov 
komisie. 
 
Eva Zummerová – v súčasnosti nemá záujem o predsednícky post, vzhľadom na to, že má vo výhľade 
niečo iné. 
 
Z diskusie členov komisie vyplynulo, že je všeobecný záujem,  aby Martin Cuper  svoj návrh na 
vzdanie sa postu predsedu komisie predložil až na rokovanie decembrového zastupiteľstva s tým, že 
zároveň navrhne na tento post niekoho z členov komisie, kto  sa rozhodne vedenie komisie prijať. 
 
Ad5/ 
Juraj Mazák – navrhuje uverejniť v Ťahanovských novinách článok  - osvetu – o kompetenciách 
jednotlivých zúčastnených strán v procese realizácie výstavby a rozvoja mestskej časti (napr. 
vybudovanie parkovacieho domu). Bolo by vhodné prostredníctvom informačných prostriedkov 
vzdelávať a kultivovať obyvateľstvo, aby sa vedelo orientovať vo veciach, ktoré sa týkajú života a 
komunity, v ktorej žije. 



K osvete je možné využiť tematickú dvojstranu aj s prípadnými doplnkovými informáciami 
a infografikou. 
Ako ďalší nápad na tematickú dvojstranu by bolo vhodné zaradiť oboznámenie obyvateľov 
s kompetenciami a možnosťami mestskej polície v mestskej časti, pretože mestská polícia býva často 
neprávom obyvateľmi kritizovaná. 
 
Návrh na zaradenie tematickej dvojstrany  prednesie Janka Rajňáková na zasadnutí redakčnej rady 
v pondelok 7.9.2020. 
 
Juraj Mazák opätovne apeloval na riešenie neadekvátnej komunikácie mestskej časti ako inštitúcie na 
sociálnej sieti facebook. Uviedol, že je maximálne nevhodné, aby sa hovorca mestskej časti, za 
ktorého sa označila prednostka miestneho úradu, vyjadroval na adresu obyvateľov dehonestujúco, 
používajúc nevhodné označenia osôb , ako napr. debil, či imbecil. K tejto téme sa nikto z členov 
komisie nevyjadril. 
 
JUDr. Dana Sabová informovala v zastúpení predsedníčky Klubu seniorov Zorice Žampákovej 
o činnosti klubu seniorov. 
 
Ad2,3/ 
Predseda komisie v krátkosti oboznámil členov s podujatiami, ktoré boli v tomto roku realizované, 
o septembrových podujatiach informovala Janka Rajňáková.  Ide o Uvítanie detí do života (8.9.2020, 
Súťaž vo varení gulášu (19.9.2020) Slávnostné odovzdávanie verejných ocenení plánované na 
október, ako aj vianočné podujatia. Plánované akcie budú realizované len v prípade, že to bude 
umožňovať situácia s vývojom pandémie COVID – 19. 
 
Ad4/ 
K programu miestneho zastupiteľstva v komisii neprebehla žiadna diskusia. 
 
V závere zasadnutia komisie predseda Martin Cuper poďakoval členom za účasť. 
 
 
V Košiciach 3.9.2020     Martin Cuper, v.r. 
 
Zapísala: Janka Rajňáková 
 
 
 
 
 
 


