
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Komisie národnostných menšín pri MZ v Košiciach 

zo dňa 9. 6. 2016  o 14.00 hod. 

(v zasadačke C 205 Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A v Košiciach.) 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny - komisia bola „uznášania schopná“. 

(prítomných 12 členov, ospravedlnení 4 členovia).  

 

Program zasadnutia:  
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania. 

2. Športový deň národnostných menšín 28. júna 2016 - vyhodnotenie 

3. Aktuálne informácie národnostných klubov 

4. Informácia o pripravovanom rokovaní MZ v Košiciach, ktoré sa uskutoční    

13. júna  2016  

5. Rôzne 

6. Záver 

 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania. 
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie JUDr. Tibor Bacsó. V úvode komisie privítal na 

rokovaní členov komisie.  

Členovia schválili program komisie podľa pozvánky (všetci ZA schválenie programu). 

 

2. Športový deň národnostných menšín 28. júna 2016 – vyhodnotenie 

Športový deň národnostných menšín bol hodnotený kladne. Z vyše 200 účastníkov bola 

väčšina deti a mládeže. Počasie prialo všetkým zúčastneným aj  súťažiacim, ktorí  boli 

ocenení a dostali aj diplomy. 

 V celkovom hodnotení za jednotlivé kluby sa umiestnili súťažiaci nasledovne: 

1. miesto – Zväz Rusov 

2. miesto – Maďarská menšina 

3. miesto – Zväz Rusínov-Ukrajíncov. 

Predseda komisie JUDr. Tibor Bacsó poďakoval za dobre pripravenú akciu všetkým, ktorí sa 

organizačne podieľali na zdarnom priebehu športového dňa, zvlášť p. Ing. Filipkovi. 

 

3. Aktuálne informácie národnostných klubov 

O aktivitách za Zväz Rusov, ktoré sa konali v poslednom období, informovala pani Mgr. 

Dostovalová. Z ostatných klubov boli zameraní na prípravu športového dňa. 

 

4. Informácia o pripravovanom rokovaní MZ v Košiciach, ktoré sa uskutoční    

    13. 6.  2016  

Informatívne boli prebraté body: 

č. 3 „parkovacie miesta v rezidentských lokalitách“ 

č. 12 Kandidatúra MK na usporiadanie EYOF /Európskeho olympijského festivalu mládeže/-      

    Košice 2021 

 

Komisia neprijala žiadne uznesenia k jednotlivým bodom rokovania - berie na vedomie 

predložený materiál 

 



 

5. Rôzne 

 

Pán predseda komisie informoval členov komisie o zmene v zostave členov komisie. Po 

nebohom členovi Mgr. Bohumilovi Kamanovi - za český spolok zatiaľ nenahlásili nového člena 

komisie aj napriek tomu, že boli vyzvaní ku predloženiu návrhu. V prípade, že nenavrhnú zmenu 

/táto musí byť schválená v MZ/, bude o 1 člena v komisii menej. 

 

Pani  námestníčka  primátora  informovala  o  zmene v organizácii cestovného ruchu pre mesto 

Košice - KOŠICE – Turizmus. Novým výkonným riaditeľom sa stal Ing. Miloslav Klíma 

namiesto pani Ing. Ivety Niňajovej  a došlo aj k zmene miesta pôsobenia – presťahovali sa na 

Hlavnú ulicu č. 6. 

 

Na záver sa predseda poďakoval členom komisie za prácu a účasť na komisii. 

 

 

 

Zapísala: 

Ing. Alžbeta Kubincová - sekretárka komisie 

 

Schválil:  

dňa  14.6.2016 

 

JUDr. Tibor Bacsó - predseda komisie       

     

 


