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

Dátum zasadnutia: 
2.9.2020 

 
Prítomní: 
predseda komisie – Miroslav Janitor  
členovia komisie – MVDr.Jozef Figeľ, Ing. Stanislav Šimko, Martin Cuper,  Ing. Peter Bozogáň , Šimon 
Forrai, Tatiana Vargovčáková 
zapisovateľka:  Janka Rajňáková  
Hostia: Ing. arch. Martin Ondrej, Ing. Alica Fedáková 
 
Program:  

1.  Informácie o realizovaných športových podujatiach 

2. Informácie o plánovaných športových podujatiach 

3. Informácia o plánovanom programe miestneho zastupiteľstva 

4. Diskusia – návrhy členov komisie 

5. Rôzne 

 

V úvode rokovania predseda komisie Miroslav Janitor navrhol zmenu v programe rokovania 
komisie z dôvodu prítomnosti hosťa Ing. Arch. Martina Ondreja, ktorý si pripravil pre členov 
komisie návrhy úpravy skateparku. Realizované i plánované športové podujatia v roku 2020 
navrhol prejednať v jednom bode, ktorý zároveň prejednáva zmenu rozpočtu – materiál 
pripravovaný na septembrové zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Členovia komisie s touto 
úpravou programu súhlasili. 

Upravený program rokovania: 

1. Skate-ové prekážky v ŠA Bruselská 

2. Zmena rozpočtu a presun financií z nerealizovaných športových podujatí. 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

Ad1/ 

Predseda komisie požiadal Ing. arch. Martina Ondreja  o prednesenie svojho návrhu. 

Návrh predstavuje začleniť do betónovej plochy areálu vhodný mobiliár, ktorý by slúžil skaterom ako 
malé skatové prekážky. Bol by to prínos pre skateboarding  za zachovania multifunkčnosti športového 
areálu (street skatepark). Martin Ondrej dokumentoval svoje návrhy skicami, ktoré si členovia 
komisie mali možnosť prezrieť. Na otázku Ing. Fedákovej, či by bol mobilár certikovaný, odpovedal 
autor, že on predstavuje iba návrhy, ak je potrebné mať certifikát, je nutné osloviť firmu alebo 
inštitúciu, kompetentnú na udeľovanie certifikátov. Celá investícia sa odhaduje na cca 10 tis. €. Vstup 
do areálu a teda aj do ksateparku je vždy na vlastnú zodpovednosť. Podmienky vstupu zo strany 
mestskej časti by mala zabezpečiť informačná tabuľa.  

Tento návrh je cestou, ako zvýšiť atraktivitu areálu, pretože napriek zriadeniu florbalového ihriska je 
areál málo využívaný a je značne devastovaný. Zo strany skaterov by tak bol zabezpečený určitý druh 
dozoru. 

Takýto skatepark podľa názoru autora by v dnešnej dobe malo mať každé sídlisko.  



Martin Cuper – upozornil na hlučnosť pri dopade skatov, čo bolo v minulosti zo strany obyvateľov 
dosť kritizované. Vzhľadom na verejné obstarávanie je vhodné zaradiť investíciu do budúcoročného 
rozpočtu mestskej časti. 

 

Predseda komisie dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č.12/2020 

Komisia športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

odporúča  

zaradiť informáciu o návrhu Ing. arch. Martina Ondreja, týkajúceho sa vybavenia skateparku 

mobiliárom, do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva 16.9.2020. 

Hlasovanie:  7/za  0/proti  0/zdržaných hlasov 

 

Pri tejto príležitosti informoval predseda komisie Miroslav Janitor o možnosti vybudovania prekážok 

pre  trekové bicykle – projekt bude predstavený vo finančnej komisii a bol by rád, keby k tomuto 

návrhu zaujala svoj postoj aj komisia športu. 

 

Uznesenie č.13/2020 

Komisia športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

odporúča  

prerokovať v miestnom zastupiteľstve 16.9.2020 zámer vytvorenia  Dirt Bike dráhy v priestoroch za 

Helsinskou ulicou (Sahara) 

Hlasovanie:  7/za  0/proti  0/zdržaných hlasov 

 

Ad2/ 

Predseda komisie informoval členov o realizovaných i plánovaných športových podujatiach v roku 

2020. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu sa mnoho z podujatí nerealizovalo, preto vznikol 

prebytok finančných zdrojov, ktoré by mohli byť využité na podujatia, ktoré sa realizovali ako 

náhrada, prípadne doteraz nemali dostatočné finančné krytie z verejných zdrojov.  Z uvoľnených 

finančných prostriedkov preto navrhol presunúť 500 € na olympiádu mestských častí, ktorá bola 

realizovaná ako pilotný projekt a 300 € na súťaž vo workoute King of Olympia, ktorá bude mať vyšší 

ako regionálny význam. 

Uznesenie č.14/2020 

Komisia športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

odporúča  



presunúť uvoľnené finančné prostriedky z nerealizovaných športových podujatí v rozpočtovom roku 

2020 vo výške 500 € na podujatie Olympiáda mestských častí  

Hlasovanie:  6/za  0/proti  0/zdržaných hlasov 

 

Uznesenie č.15/2020 

Komisia športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

odporúča  

presunúť uvoľnené finančné prostriedky z nerealizovaných športových podujatí  v rozpočtovom roku 

2020 vo výške 300 € na podujatie King of Olympia vo workoute.  

Hlasovanie:  6/za  0/proti  0/zdržaných hlasov 

 

V závere zasadnutia si členovia komisie ešte ozrejmili, ktoré športové podujatia budú do konca roku 

zrealizované.  

Predseda komisie všetkým poďakoval za 100% - nú účasť  a hosťovi za podnetné návrhy. 

 

V Košiciach 3.9.2020     Miroslav Janitor, v.r. 

Zapísla: Janka Rajňáková 


