
     Zápisnica  
  zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže pri MsZ Krompachy  

        konaného dňa 22.8.2016  

....................................................................................................................................................... 

 

Prítomní:  Mgr. Marta Mičeková – predsedníčka komisie 

   Bc. Matúš Stana – podpredseda komisie 

   Mgr. Jakub Horváth – člen komisie 

   Janka Cukerová – členka komisie 

   Mária Lonská - členka komisie 

Ospravedlnení:  

   Mgr. Anna Mikelová – členka komisie 

   Ing. René Bartko – člen komisie 

   Mgr. Martin Chovanec – člen komisie 

    

Za mestský úrad: neprizvaní 

 

Zasadnutie komisie sa bude  riadiť týmto programom: 

 

1. Otvorenie 

2. Udelenie ocenení počas Dní mesta – prerokovanie návrhov 

3. Návrh na udelenie verejných ocenení KSK 

4. Športový deň na areáli usporiadaný komisiou 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie 

Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Mgr. Marta Mičeková, ktorá privítala 

všetkých prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia. 

 

K bodu 2. Udelenie ocenení počas Dní mesta – prerokovanie návrhov.  

Predsedníčka komisie KaM predložila na zasadnutí prítomným členom  jednotlivé návrhy na 

ocenenia, ktoré predložilo mesto. Počas Dní mesta budú ocenení títo naši obyvatelia:  

Udelenie ocenenia „Cena mesta Krompachy“ MUDr. Jiřímu KOZLOVI 

Primátorka mesta Krompachy pri príležitosti osláv Dni mesta Krompachy 2016 navrhuje udeliť 

„Cenu mesta Krompachy“ MUDr. Jiřímu KOZLOVI. 

MUDr. Jiří KOZEL  pracoval v meste Krompachy od 15. 8. 1963 až do 29. 2. 2016, kedy 

ukončil svoju činnosť  v poskytovaní stomatologickej starostlivosti pre občanov nášho mesta 

a blízkeho okolia. Od 1. marca 1981 bol menovaný do funkcie vedúceho poliklinického 

stomatologického oddelenia, ktorú vykonával do 30. júna 1995. Vo funkcii riaditeľa Nemocnice 

s poliklinikou pôsobil od 1. 6. 1983 do roku 1992. Dlhoročná práca v náročnom povolaní 

stomatológa  znamenala množstvo hodín strávených pri liečbe pacientov. MUDr. Kozel je 

príkladom obetavosti pre všetkých mladých lekárov. 

 

Udelenie ocenenia „Cena primátora mesta Krompachy“ pani Jane BRTAŇOVEJ.  

Primátorka mesta Krompachy navrhuje udeliť „Cenu primátora mesta Krompachy“ pani Jane 

BRTAŇOVEJ. Pani Jana BRTAŇOVÁ je dlhoročnou členkou a predsedníčkou Základnej 



organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Za jej aktívnu činnosť obdŕžala 

jubilejnú plaketu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. 

Zoznam ocenených plaketami za bezplatné darcovstvo krvi: 

Bronzová plaketa: 

1. Drahomír TOMAŠKO 

Strieborná plaketa: 

1. Ľubomír BREJČÁK  

2. Marián MAŇOVSKÝ 

 

Hlasovanie č. 1: 

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

Komisia odporučila všetky návrhy schváliť. 

 

 

K bodu 3. Návrh na udelenie verejných ocenení KSK 

Predsedníčka komisie informovala členov o možnosti podania návrhu na udelenie verejných 

ocenení Košického samosprávneho kraja. Dosiahnutím pekných výsledkov na rôznych súťažiach 

sa podarilo zviditeľniť naše mesto krompašským mažoretkám, preto navrhla toto družstvo na 

udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja. O možnosti udelenia tohto ocenenia budú 

rokovať poslanci z komisie – (Mičeková, Stana) s vedením mesta.  

Hlasovanie č. 2: 

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

Všetci prítomní členovia  uvedený návrh odsúhlasili. 

 

K bodu 4. Športový deň na areáli usporiadaný komisiou 

Podpredseda komisie Bc. Matúš Stana a Mgr. Jakub Horváth, člen komisie, informovali 

o projekte „Športový deň“ na areáli. Akcia bude súčasťou programu Krompašského jarmoku 

a uskutoční sa v sobotu 24. septembra t. r. v dopoludňajších hodinách na street workoutovom 

ihrisku – areáli. Podpredseda komisie bude o tejto akcii rokovať so zástupcami mesta.  

Mgr. Jakub Horváth má pripraviť predbežné finančné náklady na realizáciu športového dňa. 

Členovia komisie sa zídu neformálne pred uskutočnením akcie, kde si rozdajú úlohy. 

 

K bodu 5. Diskusia 

Podpredseda komisie navrhol, aby sa pri vytváraní rozpočtu mesta vyčlenila konkrétna čiastka na 

konkrétne športoviská. Pripomenul, že stále nie je odstránený neporiadok pri areáli na 

Maurerovej ulici. 

Členka komisie Mária Lonská navrhla, aby sa hľadala náhrada za členku komisie Mgr. Annu 

Mikelovú, ktorá sa zasadnutí komisie nezúčastňuje. 

 

K bodu 6. Záver 

Predsedníčka poďakovala všetkým prítomným za účasť  i za  predložené návrhy a zasadnutie ukončila.   

 

 

 

V Krompachoch, dňa 25. 8. 2016 

 

 

Zapísala:  Žofia Síkorová 

  pracovníčka OŠKaŠ 

 

 

 

Schválila: Mgr. Marta Mičeková 

  predsedníčka komisie 
 


