
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže pri MsZ Krompachy, konaného dňa 21. 2. 2017  

v zasadačke SZŽ v Dome kultúry v Krompachoch 

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:   Mgr. Marta Mičeková 

   Bc. Matúš Stana 

   Jana Cukerová 

   Mária Lonská 

   Mgr. Jakub Horváth 

   

Zasadnutie komisie otvorila o 15,30 hod. predsedníčka Mgr. Marta Mičeková, ktorá privítala 

prítomných členov a oboznámila ich s programom zasadnutia. 

Program zasadnutia: 

1. Plán činnosti na rok 2017 

2. Návrh na doplnenie členov do komisie 

3. Stanovenie termínu jarnej očisty mesta 

4. Stanovenie termínu športovej akcie 

5. Zásady pre udeľovanie verejných ocenení KSK 

6. Diskusia 

 

K bodu 1) 

Členovia komisie sa zaoberali návrhom plánu činností na tento rok. Konštatovali, že je 

potrebné, aby komisia bola nápomocná pri realizácii akcií, uskutočňovaných Komisiou 

školstva a športu, najmä v poskytnutí súčinnosti pri športových súťažiach. Predsedníčka 

navrhla hlasovanie: 

Prítomných: 5   Za: 5   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh plánu činností na rok 2017 členovia jednohlasne schválili. 

 

K bodu 2) 

O prácu v Komisii kultúry a mládeže prejavili záujem Ing. Štefan Čupaj, bytom Mlynská 7 

a Mgr. Mariana Čarnoká, bytom Lorencova 7. Komisia zaujala kladné stanovisko a 

odporučila predsedníčke spracovať návrh na doplnenie členov a predložiť ho na rokovanie 

MsZ 22. 2. 2017. 

 

K bodu 3) 

Členovia komisie sa uzniesli na termíne jarnej očisty mesta a okolia, ktorý navrhli na sobotu  

22. apríla t. r.. Komisia v rámci svojej pôsobnosti požiada mesto o spoluprácu a zároveň 

osloví nielen všetky komisie, ale aj širokú verejnosť, aby sa brigády zúčastnilo čo najviac 

dobrovoľníkov. Členovia navrhujú termín oznámiť včas na web stránke mesta ako 

aj v mesačníku Krompašský spravodajca.  

 

K bodu 4) 

Nultý ročník akcie „Športový deň“, ktorý sa konal počas Krompašského jarmoku minulého 

roku v septembri, členovia komisie navrhujú presunúť na mesiac jún, v závere školského 

roka, aby sa neprelínal s akciami počas jarmoku. Termín akcie stanovili na 24. jún. 

Konkrétnymi úlohami budú členovia poverení na zasadnutí komisie v apríli. 



 

K bodu 5) 

Predsedníčka komisie oboznámila prítomných členov so Zásadami pre udeľovanie verejných 

ocenení Košickým samosprávnym krajom. Verejnými oceneniami podľa týchto Zásad sú 

„Cena Košického samosprávneho kraja“, „Cena predsedu Košického samosprávneho kraja“ a 

„Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja“. Tieto ocenenia sú udeľované 

jednotlivcom, ale i kolektívom za osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja, za činy 

statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté 

v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, 

podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, či za mimoriadne zásluhy vo vedeckej, 

vzdelávacej a umeleckej činnosti. Členovia komisie sa budú touto otázkou zaoberať a do 

stanoveného termínu spracujú návrh na ocenenie jednotlivca, či kolektívu. 

 

K bodu 6) 

V diskusii vystúpil podpredseda komisie Bc. Matúš Stana, ktorý informoval členov komisie 

o zámere SZĽH: 

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) oslovil listom primátorov a starostov obcí nad 5 000 

obyvateľov o spoluprácu v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry dňa 23.1.2017. Účelom 

spoločného postupu pre zlepšenie podmienok v mládežníckom športe, teda aj 

v mládežníckom hokeji, je snaha vytvoriť adekvátne podmienky a atraktívne priestory pre 

prácu s deťmi a mládežou. Zámerom je vybudovanie športovej haly s ihriskom o rozmeroch 

20x40 metrov s celoročnou prevádzkou a rozšíriť tak školské, resp. mimoškolské aktivity 

mládeže. 

V zimných mesiacoch bude objekt slúžiť pre potreby korčuľovania a hokeja. V letných 

obdobiach jednoduchým rozpustením ľadovej plochy, je možné vytvoriť z hracej plochy 

ihrisko pre letné športy (basketbal, pozemný hokej, hádzaná, tenis a pod.).  Hala je navrhnutá 

tak, že je v letných mesiacoch možné jednoduchým vysunutím častí fasády prepojiť interiér 

s exteriérom. Presvetlenie haly je riešené kombináciou umelého osvetlenia a presklených 

plôch vo fasáde haly. 

Hala je navrhnutá v dvoch variantoch a to bez tribúny a komerčného využitia alebo s pridaním 

jedného konštrukčného modulu pre umiestnenie tribúny, s možnosťou riešenia priestoru pri 

vstupe do objektu pre potreby bufetu, kaviarne a pod. 

Investorom a prevádzkovateľom projektu bude SZĽH. V prípade záujmu miest a obcí bolo 

potrebné do 15. 2. 2017 doručiť oficiálnu žiadosť s náležitými prílohami. 

Na základe kritérií a podmienok projektu SZĽH aj mesto Krompachy podalo žiadosť 

o vybudovanie objektu športovej haly s náležitými prílohami do stanoveného termínu. 

V prípade úspešnosti projektu by bol tento športový objekt situovaný na Baníckej štvrti.  

Členovia komisie konštatovali, že pozemok na Baníckej štvrti je vhodnou lokalitou na 

vybudovanie športového objektu v takomto rozsahu a veria, že mesto bude úspešné, aby sa 

deti mohli venovať športu počas celého roka v rámci voľnočasových aktivít.  

 

 

Predsedníčka komisie konštatovala, že program zasadnutia bol vyčerpaný, poďakovala 

prítomným členom za účasť a zasadnutie o 17,10 hod. ukončila. 

 

Zapísala:  Žofia Síkorová 

  zapisovateľka KKaM 

 

Schválila: Mgr. Marta Mičeková 

  predsedníčka KKaM 


