Nájom športových zariadení pre YOUNG ANGELS ACADEMY, o. z.
a Florbalový klub FLORKO Košice

Na Úrad Košického samosprávneho kraja bol doručený list so žiadosťou o pomoc pri riešení
nedostatku tréningových plôch pre halové kolektívne športy v meste Košice. Signatári 6
mládežníckych športových klubov (basketbal, florbal, hádzaná) poukazujú na investičný dlh
pri budovaní športovej infraštruktúry v Košickom kraji osobitne v meste Košice a s tým
spojené obrovské problémy pri zabezpečovaní priestorov na tréningy a zápasy mládeže
a dospelých. Aktuálna potreba niekoľkonásobne prevyšuje kapacitu v meste Košice.
Z hľadiska pomoci pri ďalšom rozvoji športu v regióne Košický samosprávny kraj reaguje
na nelichotivú situáciu, týkajúcu sa tréningových plôch pre halové kolektívne športy
a predkladá návrh riešenia zabezpečenia tréningového procesu (v priestoroch Strednej
odbornej školy priemyselných technológií) pre najvýznamnejšie športové kluby v oblasti
basketbalu dievčat (Young Angels Academy, o. z.) a florbalu chlapcov (FK Florko Košice)
v meste Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v nepeňažnej podpore športu, všeobecného záujmu
podporovať subjekty zabezpečujúce mimoškolské záujmové činnosti a pohybovo – športové
aktivity detí a mládeže, čím sa podporuje ich harmonický vývin a vedie ich k aktívnemu
využívaniu voľného času, za podmienky, že nájomcovia budú uhrádzať platby za médiá a
služby poskytované s nájmom. Tieto platby určí správca tak, aby zohľadňovali ním
vynakladané prostriedky na prevádzku športových zariadení. Oprávnené subjekty (YOUNG
ANGELS ACADEMY, o. z. a Florbalový klub FLORKO Košice) preukázateľne dlhodobo
vykonávajú pravidelnú športovú činnost a dosahujú výsledky, ktoré zviditeľňujú mesto
Košice a Košický kraj v regionálnom až celonárodnom význame v oblasti mládežnického
športu.
YOUNG ANGELS ACADEMY, o. z.
Basketbalová akadémia YOUNG ANGELS ACADEMY, o. z. bola založená na dosiahnutie
vyššej úrovne kvality práce s mládežníckou základňou ženského profesionálneho
basketbalového klubu.
Hlavným cieľom klubu je výchova budúcich slovenských reprezentantiek vo všetkých
vekových kategóriách. Čiastkovým cieľom klubu je usmerňovanie rozvoja záujmov mládeže,
vytvárať podmienky a možnosti na plnohodnotné trávenie voľného času, zlepšovanie kondície
mládeže, podporovanie koncentrácie, tvorivosti tímovej spolupráce a zmyslu pre fair-play.
Snahou je pokračovať v systematickej práci s mládežou aj v ďalších rokoch, ukázať svoju
životaschopnosť a potrebnosť v snahe propagovať basketbal medzi mládežou.
Basketbalový rast dievčat je zabezpečený prostredníctvom vysoko kvalifikovaných trénerov,
náležitých materiálovo-technických podmienok, ako aj poskytovaním ďalšej nevyhnutnej
starostlivosti na čo najvyššej úrovni.
Osobitný dôraz basketbalový klub YOUNG ANGELS ACADEMY, o. z., kladie na tvorbu
možností medzinárodnej konfrontácie jeho hráčok. Jednou z najefektívnejších foriem v tejto
oblasti, ktorá nespochybniteľne prispieva k rozvoju dievčat v ich následnom pôsobení nielen
na klubovej úrovni, ale predovšetkým na poli reprezentácie Slovenskej republiky, je účasť
v Európskej dievčenskej basketbalovej lige EGBL (European Girls Basketball League).
Neodmysliteľnou súčasťou sú aj prípravky a ich neoficiálne „súťaže“ – Baby Basketbal
a Mládežnícka basketbalová liga (MBL).
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Medailová bilancia YOUNG ANGELS ACADEMY, o. z.:
- sezóna 2016/2017 – 3 zlaté / 2 strieborné,
- sezóna 2017/2018 – 3 zlaté / 4 strieborné / 1 bronzové,
- sezóna 2018/2019 – 4 zlaté / 3 strieborné / 2 bronzové + triumf U18 v EGBL,
- sezóna 2019/2020 – 6 zlaté + triumf U19 v spoločnej 1.lige žien,
- sezóna 2020/2021 – 2 zlaté / 1 strieborná / 1 bronzová.
Počas existencie klubu získali jeho mládežnícke tímy celkovo 33 cenných kovov (19 zlatých,
10 strieborných a 4 bronzové).
V aktuálnom ročníku 2021/2022 farby klubu reprezentuje desať mládežníckych tréningových
skupín v deviatich súťažiach organizovaných Slovenskou basketbalovou asociáciou.
V nadnárodnej súťaži EGBL hranej turnajovým spôsobom pôsobia v aktuálnej sezóne tímy
Young Angels v kategóriách do 20, do 18 a do 16 rokov.
FK FLORKO KOŠICE
Florbalové tímy tvoria od 01. 09. 2004 mládežnícku základňu FLORBALOVÉHO KLUBU
FLORKO KOŠICE. Ako jeden z mála na Slovensku má florbalový klub každoročne
zastrešené všetky mládežnícke kategórie na celoslovenských podujatiach organizovaných
Slovenským zväzom florbalu. Výsledky klubovej práce sa vo veľkej miere preukazujú
aj množstvom získaným titulov majstrov Slovenska a aj popredných umiestnení v týchto
kategóriách.
Prioritou bola a vždy bude výchova budúcich slovenských reprezentantov, no veľkým
úspechom je aj skutočnosť, že už od malička klub vedie deti k športovej aktivite, ktorou ich
vytrháva z ulíc a sídlisk a chráni ich pred nástrahami dnešnej doby. Zároveň dáva príležitosť
aj tým, ktorí sa doposiaľ nevenovali žiadnej aktivite a snaží sa u nich vypestovať zodpovedný
prístup k pravidelnému tréningovému procesu. Klub vychoval niekoľkých reprezentantov,
ktorí majú za sebou už niekoľko reprezentačných štartov v kategórii juniorov a mužov na
svetových podujatiach.
V súčasnosti klub združuje viac ako 220 mladých športovcov, ktorí sú rozdelení do siedmych
vekových
kategórií.
Ich
florbalový
rast
je
zabezpečený
prostredníctvom
vysokokvalifikovaných trénerov, vytváraním materiálno-technických podmienok ako aj
poskytovaním ďalšej nevyhnutnej starostlivosti čo možno na najvyššej úrovni.
Florbalový klub FK Florko Košice sa vo výraznej miere podieľa aj o rozvoj florbalu v celom
východoslovenskom regióne v podobe príprav a účasti na rôznych podporných akciách,
projektoch pre deti a mládež v spolupráci s okresnými mestami, vďaka ktorým sa tento šport
stal populárnym a známym aj v týchto mestách.
Pomocou lektorskej činnosti v spolupráci s metodickým centrom je snaha školiť učiteľov
telesnej výchovy základných a stredných škôl a pomáhať im rozvíjať tento šport aj na ich
školách. Výsledkom tejto práce bolo aj postupné začlenenie florbalu do učebných osnov
telesnej výchovy na základných a stredných školách.
Na základe vyššie uvedeného je Zastupiteľstvu KSK predkladaný materiál týkajúci nájmu
telocvične a ďalších priestorov (pozostávajúcich z dvoch šatní, spŕch a sociálneho zariadenia)
o výmere 2024,09 m2 v budove so súpisným číslom 571, nachádzajúcej sa na ulici Učňovská
5 v Košiciach na pozemku registra C KN parc. č. 1159, ktorá je evidovaná Okresným úradom
Košice, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1667 pre kat. územie: Šaca, obec: Košice,
okres: Košice II, ktorá je vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja a v správe Strednej
odbornej školy priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice tak ako je uvedené
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v návrhu na uznesenie, a to:
- pre YOUNG ANGELS ACADEMY, o. z., Werferova 3, 040 11 Košice, IČO 50 392 069,
za účelom športovej činnosti – basketbalových tréningov, a to v pondelok až piatok v čase
od 16.00 hod do 17.30 hod, za nájomné vo výške 3 eurá/rok, na neurčitú dobu nájmu
a
- pre Florbalový klub FLORKO Košice, Užhorodská 39, 040 11 Košice, IČO: 35 565 781,
za účelom športovej činnosti – florbalových tréningov, a to v pondelok až piatok v čase
od 17.30 hod do 19.00 hod za nájomné vo výške 3 eurá/rok, na neurčitú dobu nájmu,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je nepeňažná podpora športu.
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