Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MČ KOŠICE – JUH
Košice 19.2.2019
Číslo: 1/19
Zapísal: PhDr. Andrea Tragalová
Tel: 055/ 720 80 36
e- mail: andrea.tragalova@kosicejuh.sk

Zápisnica
zo zasadnutia komisie kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh, konaného dňa 19.2.2019
Prítomní: členovia a ďalší prizvaní podľa prezenčnej listiny
Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Informačný spravodaj Južan
3. Udeľovanie verejných ocenení
4. Informácia o kultúrnych a športových podujatiach
5. Diskusia
6. Záver

K bodu č.1
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. Radovan Sušila. Pán predseda privítal prítomných
a konštatoval, že komisia je uznášania schopná. Následne dal predseda komisie hlasovať o
predloženom návrhu programu a o doplnení bodu 1: -1a, Voľba podpredsedu komisie kultúry,
športu, mládeže a propagácie samosprávy. Program bol jednoznačne schválený.
1a, Podpredsedu komisie volia členovia komisie z radov poslancov. Predseda komisie
navrhuje poslankyňu JUDr. Soňu Ivančovú. Členovia nemali žiadne ďalšie návrhy, preto dal
predseda o tomto návrhu hlasovať.
Uznesenie: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy schvaľuje za
podpredsedníčku komisie JUDr. Soňu Ivančovú.
Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0

K bodu č.2
Predseda komisie navrhuje prehodnotiť obsah a vizuál občasníka Južan, pýta sa kto robí
vizuál Južanu a koľko stojí jeho tlač. Navrhuje tiež lepšiu propagáciu napr. aj na našej FB
stránke, keďže v elektronickej podobe je vo farebnom prevedení. Pán predseda navrhuje na

najbližšie zasadnutie komisie pozvať vedúcu OPaM JUDr. Ľudmilu Bernátovú a spoločne
hľadať riešenia, tak aby bol Južan atraktívny pre obyvateľov MČ.
K bodu č. 3
Vedúca odd. kultúry, mládeže a športu informovala členov komisie o návrhoch na udeľovanie
verejného ocenenia „Cena MČ Košice – Juh“. Doposiaľ poslanci MZ MČ Košice – Juh
nepredložili ani jeden návrh na ocenenie, preto vedúca OKMaŠ upozornila na blížiacu sa
uzávierku materiálov na rokovanie miestnej rady a na krátky čas predkladania návrhov.
Zároveň predložila členom komisie návrhy, ktoré boli doručené na OKMaŠ z radov
verejnosti. Členovia komisie mali niekoľko nových návrhov (zatiaľ len ústnych), ktoré by
mohli byť predložené. Kompletné návrhy zašlú na OKMaŠ ešte do najbližšieho zasadnutia
komisie a z nich členovia komisie vyberú tie, ktoré predložia na zasadnutie MR.

K bodu č. 4
Vedúca oddelenia kultúry, mládeže a športu informovala o pripravovaných kultúrnych
a športových podujatiach v najbližšom období: 20.2. 2019 o 13.30 h. a 14.20 h. sa uskutoční
stretnutie s jubilantmi, 7.3.2019 bude prebiehať v spoločenskej miestnosti KSC Južan MDŽ
o 16.30 hod. Členovia komisie sú informovaní aj prostredníctvom mailu.
Pán predseda navrhol zorganizovať športové podujatie pre žiakov ZŠ napr. vo futbale s MČ
Košice – sever pod názvom „Juh proti severu“. Do najbližšej komisie p. Sušila pripraví
predbežný návrh škôl z MČ Košice – sever a MČ Košice – Juh, ktoré by sa mohli do turnaja
zapojiť a tiež predbežné propozície a s tým súvisiaci rozpočet.
Pani poslankyňa Ivančová navrhuje stretnutie s obyvateľmi MČ Košice – Juh na T Systems
Športovo – zábavnom areáli, pri ktorom by sa mohol napr. podávať guláš a pod. Podrobnosti,
možnosti uskutočnenia a termín odkonzultuje s ved. referátu V. Rácom.
P. poslankyňa Ivančová predniesla myšlienku burzy s dobrovoľným príspevkom, ktorý by sa
daroval vopred vybranému napr. občianskému združeniu.
K bodu č. 5
V rámci diskusie p. poslankyňa Ivančová navrhuje prehodnotiť aktivity rodičovského centra
Stonožka, tak aby rodičia s malými deťmi na rodičovskej dovolenke mali viac priestoru na
stretávanie sa a vzdelávanie.
K bodu č. 6
Ing Sušila poďakoval prítomným členom komisie za účasť na zasadnutí. Najbližšie zasadnutie
komisie sa uskutoční 4.3.2019 /pondelok/ o 16,00 hod. v zasadačke MÚ MČ Košice – Juh,
Smetanova 4, Košice, I. poschodie, č. dv. 8.

PhDr. Andrea Tragalová
vedúca OKMaŠ

Ing. Radovan Sušila
predseda komisie

