Zápis zo zasadnutia Komisie športu pri MZ MČ Košice-Sídlisko
Ťahanovce
Dátum zasadnutia:
7.9.2021
Prítomní:
Predseda komisie – Miroslav Janitor
Členovia komisie – MVDr. Jozef Figeľ, Ing. Stanislav Šimko, Martin Cuper, Ing. Peter Bozogáň ,
Tatiana Vargovčáková
Hosť: Jaroslav Žďára
Ospravedlnení neprítomní: Šimon Forrai
Zapisovateľka: Janka Rajňáková
Program zasadnutia:
1. Koncepcia športu v mestskej časti
2. Rôzne

Ad1/
Pripravovanú koncepciu rozvoja športu v mestskej časti odprezentoval komisii PhDr. Jaroslav Žďára,
referent rozvoja MÚ. Koncepcia je rozdelená do troch častí:
1. Súčasný stav – obsahuje:
•
•
•
•

charakteristiku mestskej časti a štatistické údaje
mapuje všetky ihriská, športoviská a asfaltové plochy
spôsoby podpory športu v mestskej časti, ako je napr. mechanizmus poskytovania dotácií
športové podujatia organizované mestskou časťou za posledné obdobie

2. Analytická časť – obsahuje :
•
•
•
•

výsledky pracovného stretnutia ku koncepcii športu
závery stretnutia v otázke cyklodopravy
dotazník (300 respondentov)
swot analýzu - Hlavným plusom pre mestskú časť je, že na relatívne malej ploche územia sa
nachádza veľa športovísk, veľmi aktívne pracuje komisia športu, ktorá sa vo veľkej miere
podieľa na organizácii športových podujatí. Mínusom je problém s nevysporiadanými
pozemkami, žalobami a hroziacimi prehratými súdnymi spormi.

3. Ciele
Hlavným cieľom je poskytovať priestor pre čo najrôznorodejšie športové aktivity.
Nástroje pre dosiahnutie tohto cieľa a ich použitie:
•
•
•
•
•

Vyriešenie pozemkových vzťahov
Realizácia nových športovísk a revitalizácia existujúcich
Rozvoj cykloinfraštruktúry – pripojenie na EuroVelo
Monitoring funkčnosti športovísk
Organizovanie športových podujatí

•
•
•

Podpora a propagácia športu v mestskej časti
Dotačná politika
Aktualizácia rozvoja športových aktivít

Do koncepcie ešte pribudne mapa športovísk a scenár budovania ďalších športovísk.

Ad2/
Predseda komisie Miroslav Janitor informoval členov komisie o tom, že v športovom areáli na
Bruselskej ulici má mestská časť prenajatý pozemok od Urbariátu Ťahanovce na 99 rokov. Odpadli tak
všetky prekážky na ďalší rozvoj areálu. Mestská časť pripravuje úpravu florbalovej plochy novým
povrchom tak, aby bola maximálne a šetrne využívaná jednak školami, ale aj verejnosťou.
Do mestskej časti pribudnú aj tri vonkajšie betónové stoly pre stolný tenis. Umiestnené budú
nasledovne:
•
•
•

Športový areál Olympia ( za petangovým ihriskom)
Športový areál Bruselská ( namiesto detského lezeckého kameňa)
Športový areál ZŠ Belehradská (za atletickým oválom)

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 18/2021
Komisia športu pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
odporúča
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať osadenie plochy florbalového ihriska v ŠA Bruselská novým
povrchom a rozloženie vonkajších betónových stolov na stolný tenis - 1x ŠA Bruselská, 1x ŠA
Olympia, 1x ŠA ZŠ Belehradská.
Hlasovanie:

5 / za

0/ proti

0/zdržaných hlasov

1 nehlasoval

Uznesenie bolo prijaté.
Miroslav Janitor ďalej informoval členov komisie, že 25. septembra 2021 sa uskutoční futbalový
turnaj O pohár starostu mestskej časti na futbalovom ihrisku s umelým povrchom pri ZŠ
Bruselská. Pri tejto príležitosti požiadal členov komisie o pomoc a spoluprácu pri organizácii
podujatia.
Tatiana Vargovčáková informovala o uskutočnenom športovom podujatí s názvom Body Fit Day,
ktoré bolo veľmi úspešné.

Miroslav Janitor, v.r.
predseda komisie
Košice 7.9.2021
Zapísala: Janka Rajňáková

