
Zápis  zo zasadnutia komisie kultúry a športu a prípravného stretnutia k podujatiu 

Olympiáda mestských častí Košice 2023 

Dátum konania: 15.2.2023 

Miesto konania: zasadacia miestnosť MÚ Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Prítomní: zástupcovia mestských častí Košice-Staré mesto, Košice – Nad jazerom, Košice- 

Sídlisko KVP, Košice-Sever, Košice- Vyšné Opátske, Košice- Sídlisko Ťahanovce, Košice-

Dargovských hrdinov a členovia komisie kultúry a športu podľa  prezenčnej listiny. 

Program: 

1. Olympiáda mestských častí 2023 – prípravné stretnutie účastníkov 

2. Návrhy na udelenie verejných ocenení 

3. Rôzne 

Ad1/ 

MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce – predstavila návrh propozícii súťaže, ktorý obdržali všetky 

strany elektronicky.  

Do súťaže sa zapojí 8 (príp. 9 ) mestských častí. Každá mestská časť zorganizuje turnaj 

v jednej športovej disciplíne, zabezpečí organizáciu turnaja, občerstvenie pretekárov 

a vyhodnotenie súťaže. Vyhodnotenie turnaja bude prostredníctvom bodovania od 8 – 1 (9 – 

1). Po uskutočnení všetkých súťaží bude spoločné vyhodnotenie olympiády a odovzdanie 

putovného pohára víťaznej mestskej časti. Jednotlivé turnaje môžu prebiehať súčasne 

v rovnakom termíne, ak sa na tom organizátori dohodnú. 

Súťažné disciplíny, na ktorých sa účastníci  dohodli: 

MČ Košice – Staré mesto – bowling seniorov  

MČ Košice – Vyšné Opátske – bedminton - štvorhra v areáli BPMK 

Košice-Sídlisko Ťahanovce – tenis – štvorhra (15.7.2023) 

Košice-Sever – minigolf na Bankove pre 3 – členné družstvá bez obmedzenia (koniec mája – 

zač. júna 2023) 

Košice-Dargovských hrdinov – stolný tenis –  štvorhra v telocvični ZŠ Postupimská 37 

(15.7.2023) 

Košice-Nad jazerom – atletické disciplíny pre žiakov ZŠ – podrobnosti budú upresnené 

dodatočne (predbežný termín 10.5.2023) 

Košice-Sídlisko KVP – petangový turnaj seniorov v Drocárovom parku (predbežný termín 

10.5.2023) 

Košice – Západ – plážový volejbal 

Košice -Juh -futbal 



MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce navrhne základný vizuál podujatia, samostatné turnaje 

s logom podujatia budú mestské časti propagovať vlastnou cestou. Mediálne významné by 

mohlo byť spoločné vystúpenie starostov mestských častí na propagáciu podujatia.  

Ad2/ 

Návrhy na udelenie verejných ocenení, ktoré prišli na adresu komisie predniesla prednostka 

miestneho úradu Beáta Zemková: 

1. Návrh poslanca Štefana Bereša na udelenie Ceny mestskej časti pre kolektív futsalové 

družstvo Feyernoord za zásluhu o rozvoj malého futbalu a výchovu reprezentantov 

Slovenska v malom futbale. 

2. Návrh poslanca Tomáša Jurkoviča na udelenie Ceny mestskej časti pre jednotlivca 

Dávida Máriássyho za dlhodobú pomoc pri rozvoji košického lesoparku  a jeho 

skrášlenie umeleckými lavičkami z topoľov zo Slaneckej cesty 

3. Návrh miestneho úradu na udelenie Ceny mestskej časti pre jednotlivca Imricha 

Lechnera – 100-násobného dobrovoľného darcu krvi 

4. Návrh poslankyne Evy Zummerovej na udelenie Ceny mestskej časti pre kolektív 

všeobecnej ambulancie pre dospelých MUDr. Marcely Popovičovej  za 30 rokov 

odbornej zdravotnej starostlivosti dospelým obyvateľom. 

5. Návrh Pavla Popovca na  udelenie Ceny mestskej časti pre jednotlivca Martina 

Kopejtka za podiel na rozvoji športu v MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce a Ťahanovce. 

6. Návrh Jany Vargovej na udelenie Ceny mestskej časti pre jednotlivca Mgr. Michaelu 

Luxovú  za reprezentáciu mestskej časti, mediálnu a dobrovoľnícku aktivitu.  

7. Návrh poslankyne Uršuly Ambrušovej na udelenie Ceny mestskej časti pre jednotlivca 

Ing. Igora Vlasatého za aktívne prezentovanie a významné výsledky v športovej 

oblasti. 

8. Návrh poslankyne Evy Zummerovej na udelenie Ceny mestskej časti pre jednotlivca 

MUDr. Petra Kluberta ORL za 30 rokov odbornej zdravotnej starostlivosti pre detí 

a dospelých. 

Po spoločnej diskusii v rámci komisie  členovia o návrhoch na Cenu mestskej časti 

hlasovali nasledovne: 

 

Uznesenie č. 1/2023 

Komisia kultúry a športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce  

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh na udelenie Ceny mestskej časti pre rok 2023 

pre kolektív  Futsalové družstvo Feyernoord       

Hlasovanie:  8/za  0/proti  0/zdržaný hlas 

 

 



Uznesenie č. 2/2023 

Komisia kultúry a športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce  

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh na udelenie Ceny mestskej časti pre rok 2023 

pre jednotlivca Davida Máriassyho      

Hlasovanie:  0/za  0/proti  8/zdržaný hlas 

 

Uznesenie č. 3/2023 

Komisia kultúry a športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce  

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh na udelenie Ceny mestskej časti pre rok 2023 

pre jednotlivca Imricha Lechnera       

Hlasovanie:  8/za  0/proti  0/zdržaný hlas 

 

Uznesenie č. 4/2023 

Komisia kultúry a športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce  

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh na udelenie Ceny mestskej časti pre rok 2023 

pre jednotlivca MUDr. Petra Kluberta       

Hlasovanie:  1/za  0/proti  7/zdržaný hlas 

 

Uznesenie č. 5/2023 

Komisia kultúry a športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce  

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh na udelenie Ceny mestskej časti pre rok 2023 

pre jednotlivca Martina Kopejtka       

Hlasovanie:  5/za  0/proti  3/zdržaný hlas 

 

 

Uznesenie č. 6/2023 

Komisia kultúry a športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce  



Odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh na udelenie Ceny mestskej časti pre rok 2023 

pre jednotlivca Mgr, Michaelu Luxovú      

Hlasovanie:  1/za  0/proti  7/zdržaný hlas 

 

Uznesenie č. 7/2023 

Komisia kultúry a športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce  

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh na udelenie Ceny mestskej časti pre rok 2023 

pre jednotlivca Ing. Igora Vlasatého      

Hlasovanie:  8/za  0/proti  0/zdržaný hlas 

 

Uznesenie č. 8/2023 

Komisia kultúry a športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce  

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh na udelenie Ceny mestskej časti pre rok 2023 

pre kolektív všeobecnej ambulancie pre dospelých MUDr. Marcely Popovičovej     

Hlasovanie:  2/za  0/proti  6/zdržaný hlas 

 

 

Ad3/ 

Predseda komisie požiadal členov komisie o prednesenie návrhov na veľkonočné 

podujatia do konca týždňa (18.2.2023). 

Mária Horváthová – navrhla podujatie – pečenie fašiangových šišiek ako 

medzigeneračnú aktivitu žiakov ZŠ a starých rodičov – dôchodcov. Je potrebné dohodnúť 

termín  na niektorý deň týždeň pred veľkonočnými sviatkami.  

 

Košice 15.2.2023     Miroslav Janitor, v.r. 

       Predseda komisie 

 

Zapísala: Janka Rajňáková 

 

 



 

 

 


