
Zápis zo zasadnutia komisie kultúry a športu pri MZ MČ Košice-
Sídlisko Ťahanovce 5.12.2022  

 

Prítomní: na zasadnutí sa zúčastnili všetci zvolení členovia komisie:  

Miroslav Janitor, PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD., MBA, Mgr. Marek Fedoročko, Mgr. 

Mária Horváthová, Mgr. Eva Zummerová, Ing. Peter Bozogáň, Ing. Daniela Geletková, Július 

Szabó, Tatiana Vargovčáková 

Hostia: Mgr. Marta Baxová – vedúca ekonomického a finančného oddelenia miestneho úradu 

Program zasadnutia: 

1. Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2023 

2. Dotácie na 1. polrok 2023 

3. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2023 

4. Rôzne 

 

V úvode zasadnutia predseda komisie Miroslav Janitor privítal všetkých členov komisie v novom 

volebnom období, zvlášť privítal členov, ktorí pracujú v komisii po prvý raz. 

Ad1/ 

Komisia prerokovala návrh programového rozpočtu na rok 2023 týkajúci sa činnosti komisie. Členovia 

komisie sa zaoberali každým navrhovaným podujatím osobitne a spoločne dospeli k nasledovným 

úpravám: 

Kultúrne a komunitné podujatia 

Ťahanovská ruža + 150 € - členovia komisie sa zhodli, že je potrebné, aby sa úspešné podujatie 

v speve ľudových piesní pre žiakov základných škôl uchovalo. 

Uvítanie detí do života – 100 € - vzhľadom na nízke čerpanie plánovaných finančných prostriedkov 

v predchádzajúcich rokoch komisia túto položku zredukovať z 1000 na 900 € 

Deň zdravia + 200 € - komisia sa zhodla na tom, že Deň zdravia je podujatie, ktoré je potrebné 

zachovať. Vzhľadom na to, že  ZŠ Belehradská chystá na 10.5.2023 športové podujatie pre deti 

a rodičov s rovnakým názvom, komisia navrhuje podujatia spojiť  s tým, že mestská časť by sumou 

200 € podporila účasť zdravotnej poisťovne s niektorými preventívnymi  zdravotnými výkonmi 

a propagáciou prevencie, ako aj cvičenie žien  (mamičiek) pod vedením Tatiany Vargovčákovej. 

Náramky pre seniorov, prednáška + 100 € - podujatie by zmenilo názov na sociálne služby – 

prednáška.  Akciu bude zastrešovať poslankyňa Eva Zummerová. 

Deň menšín – členovia komisie sa zhodli na tom, že na toto podujatie je možné získať vonkajšie 

zdroje, preto je potrebné pripraviť projekt so scenárom a rozpočtom a zistiť možnosti získania 

externých finančných zdrojov 

Letné kino + 450 € - komisia konštatovala, že toto úspešné minuloročné podujatie si získalo priazeň 

obyvateľov mestskej časti . V roku 2022sa na ňom mestská časť podieľala sumou 400 €, preto je 

žiadúce, aby mala na ňom spoluúčasť aj v roku 2023. Letné kino funguje počas celých letných 

prázdnin a suma 450 € by pokryla zakúpenie troch filmov. 



Ťahanovský festival – komisia konštatovala, že toto podujatie je ideálne na získanie vonkajších 

zdrojov, je preto potrebné napísať projekt a uchádzať sa o financie poskytované z grantových výziev. 

 

Šport 

Futbalový turnaj old boys (Bodnár) – 50€  

Futbalový turnaj old boys (Bosák) – 50€  - zníženie podpory podujatí zo 150 na 100 €. Bolo by dobre, 

keby sa tieto kluby spojili.  

Súťaž v streľbe zo vzduchovky - 100 € – komisia sa zhodla na tom, že toto podujatie je iba pre členov 

krúžku CVČ.  

Ťahanovská minifutbalová liga  - 100 € - zníženie navrhol predseda komisie Miroslav Janitor tak, aby 

sa ušetrené finančné prostriedky mohli použiť na kultúrne podujatia, ktoré v návrhu rozpočtu 

podporené neboli. 

Olympiáda mestských častí – 100 € - zníženie navrhol predseda komisie Miroslav Janitor tak, aby sa 

ušetrené finančné prostriedky mohli použiť na kultúrne podujatia, ktoré v návrhu rozpočtu 

podporené neboli. 

Ping-pongový turnaj základných škôl – 100 € - zníženie navrhla členka komisie Mária Horváthová tak, 

aby sa ušetrené finančné prostriedky mohli použiť na kultúrne podujatia, ktoré v návrhu rozpočtu 

podporené neboli. 

Po úpravách, ktoré navrhuje komisia kultúry a športu by návrh rozpočtu pre kultúru a šport na rok 

2023 vyzeral nasledovne: 

Kultúra: 

NÁZOV PODUJATIA PRIBLIŽNÝ TERMÍN 

REALIZÁCIE 
SKUTOČNOSŤ 2022 NÁVRH 2023 

Veľká noc na sídlisku Marec-apríl 24,90 200 

Ťahanovská kvapka Máj, október 135,35 100 

Ťahanovská ruža október 0 150 

Dni mestskej časti - ceremoniál máj 762,43 800 

Zobúdzanie fontány máj 99,97 100 

Uvítanie detí do života Jar - jeseň 617,64 900 

Deň detí jún 1 206,21 1 300 

Deň zdravia Máj (10.5.) 0 200 

Sociálne služby - prednáška  100 100 

Deň menšín september 0 200 

Deň pre sídlisko Počas roka 0 300 

Letné kino Júl - august 400 450 

Ťahanovský festival August - september 0 1 600 

Mikuláš a Vianoce na sídlisku december  600 

Spolu   7 000 

 

 

 



Šport 

NÁZOV PODUJATIA 
PRIBLIŽNÝ TERMÍN 

REALIZÁCIE 
SKUTOČNOSŤ 

2022 
NÁVRH 2023 

Futsalový turnaj Z. Mica Január - február 200 200 

Stolnotenisový turnaj Apríl - máj 0 150 

Mariášová liga máj 170 100 

Verejné orientačné preteky Apríl - máj 180 150 

Beh fit Máj 0 150 

Ťahanovce tenis cup  500 500 

Petangové turnaje seniorov Počas roka 300 300 

Behom spoznaj mestskú časť jún 200 200 

Futbalový turnaj old boys Bodnár  150 100 

Futbalový turnaj old boys Bosák  150 100 

Futbalový turnaj škôl jún 300 300 

Body Fit Day jún 170 150 

Ťahanovský lesný beh jeseň 0 150 

Ťahanovská minifutbalová liga Počas roka 700 600 

Uličná stolnotenisová liga december 200 200 

Tenisová liga Počas roka 500 500 

King of Olympia - workout september 200 200 

Florbalový turnaj september 116, 58 350 

Olympiáda mestských častí Počas roka 0 500 

Ping-pongový turnaj základných škôl  200 100 

Spolu   5 000 

 

Ad2/ 

Komisia prerokovala všetky prijaté žiadosti o dotáciu z rozpočtu mestskej časti na I. polrok 2023.  

Návrh komisie na pridelenie dotácií pre jednotlivé subjekty tvorí prílohu zápisnice. 

Ad3/ Plán kultúrnych a športových podujatí bude vychádzať zo schváleného rozpočtu na rok 2023. 

Ad4/ 

Komisia sa  zaoberala návrhom poslanca Miroslava Špaka o zrušení plošného vydávania 

Ťahanovských novín a vypočula si stanovisko redakčnej rady k predloženému návrhu, v ktorom 

redakčná rada uvádza, že 

- vydávanie tlačených Ťahanovských novín je pre informovanie verejnosti dôležité a má svoj 

význam hlavne pre tých obyvateľov mestskej časti, ktorí nesledujú činnosť samosprávy 

v elektronických médiách alebo na sociálnych sieťach.  

-  Ťahanovské noviny patria k najlepšie hodnoteným obecným periodikám v Košiciach 

(hodnotenie TIS) 

- mestská časť v roku 2023 vydá iba tri čísla Ťahanovských novín v pôvodnom formáte a zníži 

náklad o 300 ks zo 7 500 na 7 200 ks z dôvodu poslancami navrhnutej zmeny budúcoročného 

programového rozpočtu, ktorou  by sa plánovaný výdavok na vydávanie novín znížil 

z pôvodných 6000 € na 4 500 €. 

Komisia sa jednohlasne zhodla s návrhom redakčnej rady. 

 



K realizácii živého prenosu z rokovaní miestneho zastupiteľstva komisia konštatovala, že 

videozáznamy a live prenosy realizované dodávateľským spôsobom v aktuálne dohodnutých 

cenových podmienkach sú pre mestskú časť z dlhodobého pohľadu príliš nákladné a neefektívne, 

preto je potrebné v blízkej budúcnosti uvažovať so zakúpením vlastného systému prenosu a 

videozáznamu, ktorý by spĺňal parametre profesionálneho výstupu pre verejnosť.  

Do doby zakúpenia tohto systému je však potrebné dohodnúť s poskytovateľom tejto služby lepšie 

(lacnejšie) podmienky prenájmu a naďalej zabezpečovať kvalitný video a zvukový záznam zo 

zastupiteľstiev.  

 

V závere rokovania zaznela informácia o organizovaní Mikuláša 2022 a vianočných podujatí, na ktoré 

boli členovia komisie pozvaní. 

Predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za plodné a konštruktívne rokovanie. 

 

 

 

        Miroslav Janitor 

       predseda komisie kultúry a športu 

 

 

Košice 6.12.2022 

Zapísala: Ing. Janka Rajňáková 

 

 

 


