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Vianočný a novoročný 
príhovor starostky

Pozývame vás na 
„Vianoce na KVP“ a vianočné trhy

 Čas sviatočný, výnimočný 
a zázračný, ktorý sa s nehou v 
tichosti blíži k nám. Do našich 
domovov, príbytkov, do našich 
duší, pocitov .... k nám rodinám, 
deťom, príbuzným, priateľom  
a známym. Čas, kedy sa aspoň 
na chvíľu snažíme zastaviť sa 
a vychutnať si čaro Vianoc. 
Vianočné dni plné vône koláčov, 
kapustnice, smažených rýb a 
ostatných dobrôt precitnú do 
Štedrého dňa. Ten nech nám 
prináša pohodu a pokoj pri 
sviečkach Betlehemského svetla  
v kruhu našich najbližších.

 Vianočné sviatky sú obdobím blížiaceho sa konca 
roka a očakávania toho nového. Prajem vám, aby vás ten 
nadchádzajúci rok 2013 sprevádzal len v pozitívnom duchu, 
ktorý vám prinesie viac pevného zdravia, viac síl a šťastia 
v každodennom živote, zlepšenie medziľudských vzťahov, 
harmónie a pochopenia. Nech vám vaše deti  prinášajú len 
radosť a prítomnosť vašich najbližších nech podporí vzájomnú 
dôveru a porozumenie.

 Chcem sa v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým, 
ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k 
rozvoju a zveľadeniu našej mestskej časti, nášho sídliska KVP. 
Ďakujem vám všetkým jednotlivcom - obyvateľom nášho 
sídliska, spoločenským organizáciám, občianskym združeniam, 
podnikateľom, firmám, materským a základným školám, 
pracovníkom zdravotníckych zariadení, farnosti Božieho 
milosrdenstva, sestrám Rádu bosých karmelitánok i sestrám 
saleziánkam, ktorí dennodenne svojou prácou a aktivitami 
dokazujete, že vám život v našej mestskej časti nie je ľahostajný.

Iveta Kijevská
starostka
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Vianoce na KVP 
s vianočnými trhmi 

Pozývame Vás na podujatie vo vianočnom stane pod názvom 
„Vianoce na KVP“, na ktorom nebude chýbať program plný 

prekvapení, hostia ako skupina Silvayovci, a´cappela Free 
Voices, živý betlehem, spevácke a hudobné zbory, tanečné 

vystúpenia a ďalší zaujímavý hostia.
Neváhajte a príďte sa pozrieť na podujatie, ktoré sa uskutoční 
spolu s vianočnými trhmi od 12. - 14. decembra 2012 denne 

od 15. 30 hod. do 20.00 hod. na Moskovskej triede, 
námestie pod OC Iskra.

Viac o dennom programe sa dozviete na poslednej strane tohto 
vydania občasníka KVaPKa.
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Mestská časť v spolupráci s OZ Eko ľudia v rámci súťaže „O 
najkrajší balkón a predzáhradku sídliska KVP“ ocenila čestným 
uznaním za skrášľovanie a  estetizáciu sídliska a svojho 
životného prostredia 15 obyvateľov nášho sídliska, ktorých 
balkóny či predzáhradky patrili toho roku medzi tie najkrajšie. 
Ceny odovzdala  starostka Ing.Iveta Kijevská a povzbudila 
ocenených k ďalšej spolupráci.
Ocenení boli: Jolana Hýľovská, rodina Hajdukova, Ing. Emil 
Gažo, Ján Širanec, Milan Sekeľský, Marta Štipáková, Anna 
Fečaninová, Maroš Breuer, Mária Trubová, Anna Miklošová, 
rodina Podešvákova, Etela Némethová, Helena Zeleňáková a 
Helena Timková.
Za dlhoročne najkrajší balkón a predzáhradku sídliska boli 
špeciálnym ocenením odmenení p. Milan Sekeľský za svoj 
nezameniteľný balkón, Maroš Breuer, Marta Štipáková a 
Anna Fečaninová za najkrajšie a dlhoročne udržiavané 
predzáhradky.  
Dodatočne bude cena odovzdaná aj autorom predzáhradky 
na Wuppertálskej 61 pánovi Ľubomírovi Szarázovi a pánovi 
Romanovi Orechovskému, za dlhoročne najkrajšiu skalku na 
sídlisku KVP.
Oceneným ešte raz srdečne blahoželáme a ďakujeme za ich 
prácu pri zveľaďovaní nášho sídliska.
Je pre nás veľkým potešením, že je nás z roka na rok viac a 
naše životné prostredie je každým rokom krajšie. 
Viac fotografií nájdete na stránke http://kvety.websnadno.cz/
Uvod-a-kontakt.html

Mgr. Alica Schützová
     sociálny referát 

S blížiacim sa začiatkom zimy sa deti stávajú poslušnejšími, 
pretože netrpezlivo rátajú dni, kým im  kalendár  ukáže nimi 
hádam najočakávanejšie meno. V predvečer menín Mikuláša   
(teda 05. decembra 2012) sme ho pozvali na podujatie, ktoré 
sme v jeho mene pripravili so Sociálnou a zdravotnou komisiou 
pre deti z neúplných, viacdetných a sociálne slabších rodín.  
Deti v dennom centre privítal anjelik. Podujatie im spestrilo 
vystúpenie kúzelníka Wolfa. Nakoniec sa  dočkali aj príchodu 
Mikuláša, ktorý mal pre ne prichystané balíčky plné sladkostí. 
Sladkosti tentokrát pre seniorov doniesol Mikuláš aj do 
Denného centra mestskej časti v ktorom sa seniori stretli na 
rovnomennom podujatí. Vianočný program pre nich pripravili 
žiaci zo Spojenej školy sv. košických mučeníkov.   Starostka 
mestskej časti  Iveta Kijevská  rozdala seniorom pripravené 
salónky. Vystupujúce deti odmenil sladkosťamiMikuláš. 
Predvianočné Mikulášske oslavy sa vydarili a všetci odchádzali 
naplnení atmosférou blížiacich sa Vianoc a Nového roka. 

Mgr. Alica Schützová
Sociálny referát 

Jesenný mesiac október patrí úcte starším, ale ako sa na pravú 
slnečno veternú farebnú jeseň patrí, okrem svojich plodov, 
obdarúva deti i skôr narodených, radosťou z lietajúcich 
šarkanov na povrázkoch. A stalo sa. Za to veľká vďaka aj 
MČ Košice - Sídlisko KVP a Laure, združeniu mladých a jej 
animátorom. Jeden taký krásny deň, rovno trinásteho, a 
bola to sobota, sme sa zišli na našom tradičnom mieste za 
kláštorom Rádu bosých karmelitánok. Za celý ten čas nepadla 
ani kvapka dažďa, hoci mnohí nám tento deň „maľovali“ na 
mokro. Možno aj vďaka tomu, že sa ich predpoveď neplnila, 
si na našu RODINNÚ ŠARKANO OLYMPIÁDU prišlo polietať 
okolo sto šarkanov a s nimi vyše stovky „neletcov“. Všetci sa 
tu vyšantili do vôle. Najprv súťažili šarkany a získavali ceny v 
rôznych kategóriách: ktorý prvý vzlietne, ktorý najdlhšie vydrží, 

je najdlhší, je najnezvyčajnejší, je vlastnoručne vyrobený.... 
Potom ich majitelia si zašportovali vo viacerých disciplínach 
spojených s behom, skokom a tiež v prevážaní sa vo fúriku.
Tohtoročnou špecialitou bola aj disciplína pre mamičky, ktoré 
priniesli do súťaže pečených šarkanov. Samozrejme sladkých, 
koláčových. Na tých sme si potom spoločne pochutili. 
Každému sa niečo ušlo, nik neodišiel naprázdno. Každý niečo 
získal: či sladkú medailu, alebo cukríkový vavrín a iné vecné 
ceny. Na pamiatku kto chcel, odfotil sa s naším „big“ šarkanom 
a do ruky ešte dostal héliom naplnený lietajúci balón. No 
samozrejme, najväčšou odmenou bol pre nás všetkých hrejivý 
pocit z dobre využitého sobotňajšieho popoludnia spolu 
s rodičmi a kamarátmi na čerstvom vzduchu. Juchú! A už sa 
tešíme na ďalšiu podobnú príležitosť. Dovi, dopo priatelia!

Sr. Karolína Szelešová
Laura – združenie mladých

Mikuláš v dennom centre

Šarkany opäť lietali vysoko

Súťaž o najkrajší balkón
a predzáhradku sídliska KVP



3www.mckvp.sk

Už aj obyvatelia našej mestskej časti si môžu oddýchnuť, zrelaxovať a 
zároveň si pochutnať na vlastnej „opekačke“ v turistickom prístrešku 
s ohniskom pod Wuppertálskou ulicou č. 31.
Zároveň  upozorňujeme, že v prípade použitia ohniska je potrebné si 
doniesť vlastné drevo alebo drevené uhlie. Je zakázané použiť stromy 
a kríky, ktoré sa tam nachádzajú.
Pri odchode je potrebné za sebou zozbierať odpad aby a tí, ktorí 
prídu po nás sa tam cítili dobre.
        

Bc. Iveta Ziarková
Odd. VDaŽP

Mestská časť v roku 2012 vyhlásila tretí ročník fotosúťaže, tentokrát 
s podtitulom „Čiernobiele KVP“. Obyvatelia nielen zo sídliska KVP 
mohli svoje fotografie zasielať do súťaže od januára do septembra 
2012 a nazbieralo sa ich v uvedenom roku takmer 70 od 25. autorov. 
Prvý krát bola súťaž ohraničená súťažnými podmienkami a výsledok 
bol badateľný aj v kvalite zasielaných fotografií. Rok 2013 bude patriť 
oslave 30. rokov obývania sídliska KVP a tak veríme, že výsledok súťaže 
pri príležitosti tejto významnej udalosti so sebou prinesie niekoľko 
neopakovateľných momentov zachytených pomocou fotoaparátov. 
Víťazné fotografie i fotografie, ktoré sa svojou kvalitou dostali do 
užšieho výberu sa stali súčasťou kalendára mestskej časti na rok 2013. 
Porota hodnotila hlavne osobitý prístup fotografa, kvalitu a originalitu 
fotografií. Členmi poroty boli okrem prednostu miestneho úradu, 
poslancov miestneho zastupiteľstva aj odborník z oblasti fotografie 
Ing. Martin Vysoký zo Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej 
sídliacej na Petzvalovej 2 v Košiciach. Dňa 20.12.2012 starostka Ing. 
Iveta Kijevská odovzdá v zasadacej miestnosti miestneho úradu  ceny 
pre víťazov z fotosúťaže „Čiernobiele KVP“ za rok 2012. 

Mgr. Ivana Hernández
referát KVaŠ

Osadili sme pre vás turistický 
prístrešok

„Čiernobiele KVP“

V Dennom centre Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP sa 
23.10.2012 v popoludňajších hodinách uskutočnil koncert, 
ktorý pre seniorov pripravili žiaci ZUŠ Márie Hemerkovej 
pod vedením pani učiteľky Eriky Malinovej a Základnej školy 
Janigova  pod vedením pani učiteľky Mgr. Evy Hužičkovej. 
Pri tejto príležitosti sa seniorom prihovorila starostka našej 
mestskej časti Ing. Iveta Kijevská. Vyzdvihla úlohu seniorov v 
živote našej komunity a popriala im pevné zdravie. Aby mali 
na jeseň dostatok vitamínov,  rozdala seniorom balíčky ovocia. 
Toto podujatie uzatvorilo sériu stretnutí seniorov s deťmi, 
ktoré sa každoročne uskutočňujú pri príležitosti mesiaca úcty 
k starším. Predchádzali mu akadémia detí a žiakov zo Spojenej 
školy sv. Košických mučeníkov 4.10.2012 ako aj stretnutie detí 
zo Súkromného centra voľného času Pauzička so seniormi v 
Knižnici Jána Bocatia 16.10.2012.

Mgr. Alica Schützová
sociálny referát 

Mesiac úcty k starším

Erika Kišová

Jozef Žiaran Miroslav Tomčík

Miroslav Tomčík

Martin Petrulak
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Fotografická výstava Poďakovanie

Prevádzkové hodiny 
Mobilnej ľadovej plochy

v Drocárovom parku 
počas sezóny 2012/2013

Dňa 26.10.2012 sa  v OZ „Radosť“ uskutočnila fotografická 
výstava spojená s výstavou výrokov z tvorivých dielní. 
Združenie príbuzných a priateľov Radosť slúži pre celé mesto 
Košice, ale navštevujú ho najmä klienti z mestskej časti KVP.  
Bolo založené v roku 1997 Mgr. Drahoslavou Kleinovou v 
spolupráci s rodičmi, ktorí žili v spoločnej domácnosti s 
psychicky hendikepovaným členom. Cieľom OZ je aktivizovať 
vnútorné schopnosti jedinca na prekonanie osobných a 
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, 
ako i podporovať u klientov samostatnosť, výdrž, odvahu, 
schopnosť sústredenia sa na pracovnú činnosť. Cieľovou 
skupinou sú občania s psychickou poruchou (schyzofrénia, 
afektívne poruchy nálady, poruchy osobnosti...), občania s 
ťažkým zdravotným postihnutím, jedinci od 18 rokov s rôznym 
stupňom  vzdelania. 

Zariadenie spolupracuje aj s viacerými dobrovoľníkmi a jednou 
z významných dobrovoľníčok je pani Magdaléna Hrivniaková, 
ktorá veľmi citlivo pristupuje k ľuďom s handicapom.  Jej práca 
je originálna, dynamická  a pre klientov veľmi zaujímavá.  Táto 
pani je pre naše OZ veľkou pomocou aj v projektovej oblasti 
o čom svedčí aj Fotografická výstava, ktorá sa konala pri 
príležitosti zavŕšenia Projektu Merendina „Svet v Radosti“, 
ktorého bola manažérkou. „Projekt sa uskutočnil vďaka 
grantovému programu Prekročme spolu bariéry Nadácie 
Orange“.

(viac sa dočítate na www.mckvp.sk v sekcii mestská časť a 
občan/občasník KVaPka)
       

Mgr. Hybalová Lenka
Sociálna pracovníčka

Dňa 28.09.2012 v popoludňajších hodinách sa Denné centrum 
mestskej časti zmenilo na zberňu, triediareň a baliareň. Mestská 
časť neotvorila v týchto priestoroch novú prevádzku, ale spolu 
s OZ Prameň života tu usporiadala zbierku oblečenia, lôžkovín, 
posteľnej bielizne, domácich potrieb, obuvi a hračiek.
Za organizátorov zbierky sa chceme poďakovať všetkým 
občanom sídliska, ktorí sa do nej zapojili. V mene 
adresátov pomoci zase vyslovujeme poďakovanie všetkým 
dobrovoľníkom zo združenia Prameň života i dobrovoľníčkam 
zo združenia Laura, ktoré sa na uvedenom mieste ocitli 
náhodou, ale napriek tomu sa ochotne zapojili do práce.

Mgr. Alica Schützová
sociálny referát 

Denne od 8.00 - 22.00 hod. podľa objednávok

Hodiny pre verejnosť - verejné korčuľovanie:
Pondelok 15.15 - 16.15 hod. 17.00 - 18.00 hod.
Štvrtok  15.00 - 16.00 hod. 16.45 - 17.45 hod.
Sobota  11.30 - 12.30 hod. 13.15 - 14.15 hod.
Nedeľa  11.30 - 12.30 hod. 13.15 - 14.15 hod.

Cena verejného korčuľovania pre túto sezónu je 1,- €
Prenájom ľadovej plochy, hokej a informácie 

na tel. č. 0907 913 549

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
POČAS SKÚŠOBNEJ PREVÁDZKY

6.12.-13.12.2012

Pondelok 15.15 - 16.15 hod. 17.00 - 18.00 hod.
Štvrtok  15.00 - 16.00 hod. 16.45 - 17.45 hod.
Sobota a nedeľa 11.30 - 12.30 hod. 13.15 - 14.15 hod.

Cenník verejného korčuľovania:

jednotné vstupné .................................................. 1 €
doprovod bez korčúľ ............................................ 0.40 €
doprovod  s deťmi do 10 r. ................................. zdarma
prenájom ľadovej plochy, hokej ...................... 50 € / 1hod.
skupiny detí MŠ a ZŠ dopoludnia ................... 20 € / 1 hod.

Kontakt:
MĽP Drocárov park, tel.: 0917 755 104, e-mail: san@iol.sk

Prevádzkovateľ:
SAN s.r.o., Magdalénska 9, 040 01 Košice
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Inzercia

SUDOVÉ VÍNO 
september, október v ponuke BURČIAK !!!
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Máte  pocit že nič nestíhate, že zápasíte z časom?
Tak navštívte multifunkčné služby ERGO na Húskovej č.1

(vo vežiaku)
Kaderníctvo tel.: 0908 658 789,  ostatné služby tel.:  0905 115 868

Po  14.00 – 18.00, Ut  10.00 – 16.00, St - Pi  10.00 – 18.00 

oprava obuvi (aj na počkanie)    
výroba kľúčov
kaderníctvo, holičstvo                                                   
brúsenie nožov a nožníc                                   
brúsenie korčulí, nožov do mlynčeka           
servis žalúzií
predaj náhr. dielov na žalúzie 
výroba menoviek 
výmena baterky do hodiniek a skracovanie kovových remienkov
brašnárske práce 

predaj značkovej obuvi

Veterinárna klinika CASSOVET 
a občianske združenie CASSOVET 24,

Trieda KVP 7 Košice, želá všetkým svojim klientom príjemné 
prežitie vianočných sviatkov  a v Novom roku 2013 veľa zdravia, 
šťastia , lásky a spokojnosti. OZ CASSOVET 24 so sídlom na 
Triede KVP 7 v Košiciach, touto cestou úprimne ďakuje všetkým, 
ktorí v minulom roku finančne podporili ciele združenia. Vďaka 
príspevkom a v spolupráci s veterinárnou klinikou Cassovet, 
sme mohli finančne pomôcť pri ošetrení domácich miláčikov 
tých majiteľov, ktorí to potrebujú najviac – zdravotne a telesne 
postihnutým, nevidiacim a dôchodcom. Aj v tomto roku OZ 
CASSOVET  24  pokračuje v tejto nezištnej činnosti. V prípade 
požiadavky na poskytnutie tejto pomoci sa s dôverou obráťte na 
naše telefónne číslo  055 – 6435 848 alebo 0905 321 270 alebo 
osobne na Triede KVP 7, Košice. Zároveň prosíme všetkých, 
ktorým naše poslanie neostalo ľahostajné,  o podporu  formou 
poukázania 2% daní prostredníctvom Vášho daňového úradu na 
účet združenia vedený v Tatrabanke Košice, č.ú. 2627723105/1100.

Za všetkých, ktorí to potrebujú, ďakujeme!

Veterinárna klinika Cassovet oznamuje chovateľom psov, 
mačiek a fretiek, že v roku 2013 bude organizovať akcie so zľavou 
30% na veterinárne úkony zamerané na kastráciu a sterilizáciu, 
ošetrenie chrupu a prevenciu zvierat. Akcie budú organizované v 
mesiacoch  február, marec a apríl 2013. Zároveň upozorňujeme 
na splnenie povinnosti  identifikácie zvierat čipovaním podľa 
§19 ods. 3 zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v 
znení neskorších predpisov a Vyhlášky MPRV SR č.19/2012 Z.z. 
o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat s prechodným 
obdobím do konca septembra 2013 ( §54b ods.5, zákona č. 
39/2007 Z.z.).

Bližšie informácie na tel. čísle 055 6435 848.

Oznam
Na základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Košiciach č.2012/04928-02/HŽP 
zo dňa 17.9.2012 vykonala Mestská časť Košice - Sídlisko 
KVP na svojom území v dňoch 25.10.2012-30.10.2012 
deratizáciu na verejných priestranstvách. Deratizáciu 
vykonala firma DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice.

Ing. Monika Cesnaková
odd. VDaŽP
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Deň Kostol
Kláštor 

karmelitánok
Pondelok 24/12/2012
tzv. Štedrý deň a Vigília 

Narodenia Pána

16.00 vigília 
22.00 

omša v noci

7.00 
(ranná adventná)

Utorok 25/12/2012
Narodenie Pána 

– omša v noci
00.00 00.00

Utorok 25/12/2012
Narodenie Pána 
– omša vo dne

7.00 na úsvite 
9.00; 10.30; 19.00 7.30 na úsvite

Streda 26/12/2012
Sv. Štefan, 

diakon a prvomučeník

7.00; 
9.00; 10.30; 19.00 7.30

Nedeľa 30/12/2012
Sviatok sv. rodiny

7.00; 
9.00; 10.30; 19.00 7.30

Pondelok 31/12/2012
Koniec občianského 

roka
16.00 7.30

Utorok 01/01/2013
Bohorodičky Panny 

Márie
Nový Rok

7.00; 
9.00; 10.30; 19.00 00.00; 7.30

Nedeľa 06/01/2013
Zjavenie Pána

7.00; 
9.00; 10.30; 19.00 7.30

Nedeľa 13/01/2013
Krst Pána

7.00; 
9.00; 10.30; 19.00 7.30

Všedné dni medzi 
týmito sviatkami 18.30 7.00

VIANOČNÉ SVÄTÉ OMŠE VIANOCE 2012 NA KVP
Iné oznamy:

V utorok 25. decembra, na slávnosť Narodenia Pána, 
popoludní o 14:55 hod. bude v kostole najprv modlitba 
v hodine milosrdenstva, potom požehnanie detí pri 
jasličkách.

Na sviatok sv. Rodiny v nedeľu 30. decembra bude pri 
svätých omšiach požehnanie manželov s obnovením 
manželského sľubu. Manželia by mali byť počas bohoslužby 
pokope. Svätá omša o 10.30 hod. v kostole bude v latinskom 
jazyku za sprievodu orchestra. 

Na slávnosť Zjavenia Pána, 6. januára, bude na každom 
bohoslužobnom mieste požehnanie Trojkráľovej vody

Kto si chce dať požehnať byt v období sviatku Zjavenia Pána 
(Troch kráľov), nech sa prihlási do nedele 30. decembra 2012 
v sakristii kostola, alebo telefonicky na čísle: 0948 200 308. 
Požehnanie bytov bude v nedeľu 6. januára, alebo v nedeľu 
Krstu Pána 13. januára, prípadne v inom dohodnutom čase.

Kto sa na konci roka zúčastní recitovania, alebo spevu 
TeDeum a na Nový rok recitovania, alebo spevu VeniCreator, 
môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Informácie: www.farnostkvp.sk
e-mail: fara@farnostkvp.sk
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Pripravte sa na zmeny 
súvisiace s vodičákmi

Od 19. januára 2013 sa na Slovensku udejú viaceré zmeny súvisiace 
s vodičskými preukazmi a oprávneniami na šoférovanie motorových 
vozidiel. Pozrite si ich prehľad, aby ste sa na zmeny dokázali včas 
pripraviť. Najmä tí, ktorí si plánujú spraviť vodičák na motorku 
a nákladné auto. Veľké zmeny súvisia aj so skrátením platnosti 
vodičských preukazov. Starší vodiči by takisto mali zbystriť. Väčšina 
nasledujúcich úprav zákona o cestnej premávke vy-plynula z 
povinnosti Slovenska prijať predpisy Európskej únie. Z dôvodu 
rozsiahlosti pro-blematiky uvádzame len zmeny v predpisoch účinné 
od 19. januára 2012.

VEĽKÉ MOTORKY BUDETE MÔCŤ ŠOFÉROVAŤ AŽ AKO 24-ROČNÍ
Slovenské predpisy sa s Európskymi zjednotia v skupinách vozidiel. 
Skupina AM (mopedy, skútre, malé štvorkolky) sa nemení. Vodičské 
oprávnenie na šoférovanie vozidiel tejto skupiny získate naďalej 
automaticky spolu so skupinou B po zložení skúšok po autoškole.
Výkonnejšie motorky, trojkolky alebo štvorkolky budú mať inak 
definované skupiny ako doteraz. Do A1-ky sa dostanú trojkolky, 
ktorých výkon nepresahuje 15 kW. Vznikne nová skupina motoriek, 
A2. Ich výkon nesmie presiahnuť 35 kW, pomerom výkon/najväčšia 
prípustná celková hmotnosť môže mať hodnotu najviac 0,2 kW/
kg a nesmú byť odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich 
výkonu. Oprávnenie na šoférovanie vozidiel tejto skupiny sa bude 
sa udeľovať po zložení skúšky ľuďom nad 18 rokov. Do skupiny A 
pribudnú trojkolky s výkonom nad 15 kW. Tie budete môcť šoférovať 
ako 21-roční a starší. Oprávnenie šoférovať motorky skupiny A však 
už nedostanete po dosiahnutí veku 21 rokov, ako je tomu dnes, ale 
až po dovŕšení 24 roku života.

O TRI ROKY SA POSÚVA HRANICA MINIMÁLNEHO VEKU 
ŠOFÉROVANIA NÁKLADIAKOV A  AUTOBUSOV

Budúci rok už vodičák skupín C a CE (nákladné vozidlá nad 7,5 tony) 
nezískate ako 18-roční, tak ako doteraz. Skúšky na veľké nákladiaky a 
kamióny budete môcť absolvovať najskôr ako 21 roční. Až 24 rokov 
budete musieť mať na to, aby ste mohli začať šoférovať autobusy 
urče-né na prepravu viac ako 16 osôb. Doteraz stačil minimálny vek 
21 rokov. Doterajšie vodičské oprávnenia ostávajú v platnosti. Takže 
ak si do 19.1. 2013 spravíte vodičák na veľkú motorku, kamión alebo 
veľký autobus podľa súčasných pravidiel, zmena hraničného veku 
podľa nových predpisov nespôsobí neplatnosť vášho vodičáku. 

VODIČSKÉ PREUKAZY VODIČOV VO VEKU NAD 65 ROKOV
Vodiči nad 65 rokov už nebudú musieť absolvovať povinnú zdravotnú 
prehliadku každé dva roky. Lehota sa predlžuje na každých 5 rokov. 
Ak ale budú šoférovať nákladné auto, autobus, vozidlo s právom 
prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasiela-teľstvo a 
taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb, povinné zdravotné 
prehliadky budú musieť mať naďalej každé dva roky.
Ak budete mať vodičák vydaný pred 19. januárom 2013, naďalej sa na 
vás budú vzťahovať dve povinnosti:
- podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace 
pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po 
dosiahnutí veku 65 rokov a
- mať pri sebe počas vedenia motorového vozidla doklad o zdravotnej 
spôsobilosti nie starší ako päť rokov; na výzvu policajta ste povinní 
preukázať sa takýmto dokladom.
V prípade, že si vymeníte vodičák za nový po 19.1.2013, tak ako vodič 
s vekom nad 65 rokov nebudete musieť nosiť so sebou potvrdenie o 
zdravotnej spôsobilosti. Potvrdením bude nový vodičák, ktorý vám 
policajti vydajú po predložení platného potvrdenia o zdravot-nej 
spôsobilosti.

PLATNOSŤ VODIČÁKOV SA OBMEDZÍ NAJVIAC NA 15 ROKOV
Vodičské preukazy vydávané doteraz, majú neobmedzenú platnosť. 
Od budúceho roka sa ich platnosť skráti. Ak ste vodičák dostali v čase 
od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004, bude vám platiť do 31. decembra 
2023. Vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 
2013 sú platné do 31. decembra 2032. Vodičské preukazy, ktoré vám 
vydajú po 19. januári 2013, nebudú mať platnosť dlhšiu ako 15 rokov. 
Platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a 
T je 15 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov s výnimkou 
situácie opísanej o dve odrážky nižšie. Platnosť vodičského preukazu 
pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je 5 rokov; najviac však 
do dovŕšenia veku 65 rokov s výnimkou situá-cie opísanej o odrážku 
nižšie. Platnosť vodičského preukazu osoby staršej ako 63 rokov je 
päť rokov, ak predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti

Celý článok si prečítate na stránke mestskej časti www.mckvp.sk
Zdroj: natankuj.sk

Aké sú aktuálne údaje 
obyvateľstva v našej 

mestskej časti 
po 10 – tich rokoch? 

Určite chceme vedieť aké nové výsledky vznikli Sčítaním 
obyvateľov domov a bytov v roku 2011.
Tu sú niektoré z nich:

Podľa vekovej štruktúry obyvateľov Mestskej časti Košice 
sídlisko KVP :
Vek  25 – 29:     3 726
Vek  50 – 54:     3 545
Vek  45 – 49:     2 928

Podľa národnostnej štruktúry obyvateľov Mestskej časti 
Košice sídlisko KVP :
Slovenská:     19 423
Maďarská:            652
Česká:                   119

Podľa náboženského vyznania obyvateľov Mestskej časti 
Košice sídlisko KVP :
Rímskokatolícka cirkev:    11 018
Gréckokatolícka cirkev:         1 484
Evanjelická cirkev:                         688

Podľa vzdelanostnej štruktúry obyvateľov Mestskej časti 
Košice sídlisko KVP :
Úplné stredné odborné s maturitou:     7 646
Vysokoškolské Mgr., Ing., Dr.:                   4 168
Bez školského vzdelania:                           2 811

Podľa počítačových znalostí obyvateľov Mestskej časti 
Košice sídlisko KVP :
Práca s internetom:                            16 273
Práca s textom:                                            15 423
Práca s elektronickou poštou (e-mail):    14 876

Štatistický úrad zverejnil ďalšie vybrané definitívne výsledky, 
ktoré vypovedajú o obyvateľstve na Slovensku a aj na našom 
sídlisku mestskej časti KVP. Tie sú vám dostupné na týchto 
stránkach www.scitanie.sk a www.statistics.sk.
       

Ing. Iveta Kijevská
starostka
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Správa zo zasadnutia MiZ
Informácia z XII. zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva zo dňa 30.8.2012

Informácia z XIII.zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva zo dňa 22.11.2012

Oznam pre občanov

V súlade s časovým plánom rokovaní na II. polrok 2012 sa 
dňa 30. augusta 2012 uskutočnilo  XII. zasadnutie  Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti  Košice - Sídlisko KVP.  
Program rokovania  obsahoval 12 bodov, na návrh 
poslaneckého zboru bol doplnený  v bode 11 o Personálne 
otázky a Organizačný poriadok Miestneho úradu MČ Košice – 
Sídlisko KVP. 
V súlade s platnou legislatívou a to § 25 ods. 2 zákona SNR 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov došlo k zániku mandátu poslanca  vo volebnom 
obvode č.2. Na uprázdnený poslanecký mandát nastúpil 
náhradník Ing. Milan Pach, ktorý  zložil zákonom predpísaný 
sľub poslanca. Rokovanie zastupiteľstva pokračovalo 
kontrolou plnenia uznesení, informatívnou správou z 
rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach, správou 
miestnej kontrolórky a správami štátnej a mestskej polície 
o bezpečnostnej situácií na našom sídlisku za obdobie od 
1.1.2012 do 30.6.2012,  ktoré poslanci vzali na vedomie.      
K dôležitým prejednávaným a schváleným bodom programu 
patrili: Monitorovacia správa mestskej časti, údaje o plnení 
rozpočtu, tvorba a použitie rezervného fondu, stav nedoplatkov 
a preplatkov na nájomnom – materiály ekonomického 
charakteru k I. polroku 2012,  III. zmena rozpočtu Mestskej časti  
Košice – Sídlisko KVP na rok 2012 a tiež  „Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom MČ Košice – Sídlisko KVP“ schválené  
v súlade s legislatívnymi zmenami zákona SNR č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.          
Vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu, miestne zastupiteľstvo 
neposkytlo požadovanú dotáciu Mestskému klubu vzpierania 
a silových športov v Košiciach. 
Po interpeláciách a otázkach poslancov rokovanie 
poslaneckého zboru pokračovalo bodom rôzne, v ktorom 
poslanci schválili spôsob prenájmu budovy v  Drocárovom 
parku formou verejnej obchodnej súťaže a jej podmienky. 
V  personálnych otázkach odvolávali  a volili členov  
jednotlivých komisií zo strany poslancov aj neposlancov a 
požiadali miestny  úrad o prípravu nového Organizačného 
poriadku Miestneho úradu MČ Košice – Sídlisko KVP.  

V poradí XIII. zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva Mestskej 
časti Košice – Sídlisko KVP vo volebnom období rokov 2010 – 
2014 sa uskutočnilo dňa 22. novembra 2012.    
Program rokovania bol bohatý, obsahoval 15 bodov.  
Po schválení programu rokovania, voľbe návrhovej komisie a 
kontrole plnenia uznesení, poslanci vzali na vedomie správu 
o činnosti miestnej kontrolórky a schválili Návrh plánu 
kontrolnej činnosti na obdobie od 1.1.2013 do 30.6.2013. 
Rokovanie pokračovalo schválením IV. zmeny rozpočtu 
Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2012 s úpravami a   
schválením nájmov nebytových priestorov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa.   
Na žiadosť občianskeho združenia „UzemnePlany.sk“, ktorého 
účelom je vytvorenie spoločensko-kultúrno-športového 
centra, poslanci miestneho zastupiteľstva vydali kladné 
stanovisko k zámeru vytvorenia predmetného centra v lokalite 
„Pod mostom“ na Moskovskej triede medzi Mestskou časťou 
Košice – Sídlisko KVP a Mestskou časťou Košice – Západ.    
Športové centrum by malo obsahovať lezeckú stenu, skate a 
bike park, malý amfiteáter s premietacou plochou a hudobný 
bod s DJ pultom. 

Medzi dôležité materiály predložené na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva patril aj materiál týkajúci sa dlhodobého 
nájmu budovy bývalej materskej škôlky v Drocárovom parku.  
Budova nie je prevádzkovaná a mestskej časti sa podarilo 
nájsť investora, ktorý by bol ochotný predmetnú budovu 
zrekonštruovať na svoje náklady  s  tým, že jedna časť by 
bola prevádzkovaná výlučne pre potreby seniorov mestskej 
časti. K tomuto materiálu miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo 
vypracovanie návrhu Zmluvy na nájom areálu v Drocárovom 
parku s budúcim investorom. 
K ďalším prejednávaným  a schváleným bodom programu 
patrili predložené poslanecké návrhy týkajúce sa doplnenia a 
zmien platných vnútorných noriem a to: 
- Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva  
 MČ Košice – Sídlisko KVP
- Zásad rozpočtovania bežných výdavkov pre tvorbu  
 rozpočtov MČ Košice – Sídlisko KVP   na roky 2013 – 2015 
- Zásad obsadzovania komisií pre výberové konania  
 v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. 
Miestne zastupiteľstvo na predmetnom rokovaní 
neodsúhlasilo : 
- Nájom pozemku pre spoločnosť BRONET s r.o. za účelom  
 realizácie reštauračnej terasy  s cieľom rozšírenia služieb pre  
 obyvateľov   
- Celoročné prevádzkovanie mobilnej ľadovej plochy  
 so zachovaním pôvodnej výšky nájmupre spoločnosť  SAN  
 s r.o. za účelom zabezpečenia základnej údržby, čistoty  
 a vykonávania drobných opráv.           
Záver rokovania patril stálemu bodu programu rokovania a to 
interpeláciám a otázkam poslancov.  

JUDr. Magdaléna Balážová
Odd. právne

Dňa 11. septembra 2012 bol schválený zákon č.286/2012 
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony. S účinnosťou od 1. októbra 2012  sa podľa 
sadzobníka správnych poplatkov menia niektoré správne 
poplatky :

Položka 3
Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis
.................................................................................................. 1,50 eura

Položka  8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia 
o pobyte osoby alebo vydanie písomného 
oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte 
(sídle).......................................................................................5 eur  

Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
c) ročný...................................................................................7 eur
d) trojročný.........................................................................17 eur

Novelizované správne  poplatky vyberané mestskou časťou 
sú uvedené na www.mckvp.sk v rubrike Tlačivá a služby 
občanom, Súhrnný zoznam všetkých správnych poplatkov

Odd. právne
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Ničíme si vlastnou 
ľahostajnosťou

FIT PARK

Floorball na školách

Odcudzené vresy vo veľkokapacitnom kvetináči na 
autobusovej zastávke na Starozagorskej ulici 

Dňa 29. novembra 2012 sa na pôde Základnej školy Drábova 
3, už takmer tradične organizoval turnaj „O pohár zástupcu 
starostky mestskej časti“ vo floorballe žiakov 5.-6. ročníka a 7.-
9. ročníka základných škôl na sídlisku KVP. Zúčastnili sa ho 4 
školy zo sídliska KVP a v jednotlivých vekových kategóriách sa 
školy a ich družstvá umiestnili takto:

Floorball mladší žiaci 
1. miesto - ZŠ Drábova 3
2. miesto – ZŠ Starozagorská 8
3. miesto – SŠ sv. košických mučeníkov, Čordákova 50

Floorball starší žiaci
1. miesto – ZŠ Starozagorská 8
2. miesto – SŠ sv. košických mučeníkov, Čordákova 50
3. miesto – Súkromná základná škola a gymnázium  
 HUMAN, Starozagorská 8
4. miesto – ZŠ Drábova 3

Ceny odovzdával prednosta miestneho úradu Ing. Ján Bugoš. 
Víťazom ešte raz blahoželáme a za spoluorganizáciu turnaja 
ďakujeme p. uč. Mgr. PavloviVámosovi a Základnej škole 
Drábova.

Mgr. Ivana Hernandez
referát KVaŠ

Od novembra si občania sídliska môžu upevniť svoje zdravie 
a kondíciu v novozriadenom fit parku na bývalom športovom 
ihrisku medzi Wurmovou a Stierovou ulicou. Mamičky, 
oteckovia či starí rodičia majú možnosť zacvičiť si a súbežne 
sledovať hru svojich ratolestí na detskom ihrisku, ktoré sa 
nachádza v bezprostrednej blízkosti fit parku. 
Exteriérové fitnes prvky sú určené pre osoby od 12 do 99 
rokov s podrobným popisom funkcie strojov a inštruktážou 
umiestnenou na informačnej tabuli. Príjemné prostredie 
dotvárajú lavičky určené na oddych počas cvičenia.
Tento projekt sa uskutočnil aj vďaka finančnej podpore 
Magistrátu mesta Košice.
Veríme, že spoločnými silami a záujmom o veci verejné sa nám 
podarí uchrániť tento fit park pred vandalizmom, aby mohol 
slúžiť občanom všetkých vekových kategórií.
Prajeme príjemné cvičenie.

Bc. Gabriela Nižňanská
Odd. VDaŽP

Úsmev lieči

V dňoch 19. – 21. 10. 2012 na celom Slovensku prebiehala 
dobrovoľnícka akcia 72 hodín, ktorú iniciovala Rada mládeže 
Slovenska a zapojili sa do nej organizácie, združenia či 
neformálne skupiny.  Kedykoľvek počas týchto troch dní a 
zároveň akokoľvek dlho sa dobrovoľníci po celom Slovensku 
púšťali do aktivít takmer každého druhu. Výsledkom bolo 
krajšie a kultúrnejšie okolie, usmiati ľudia a veľmi veľa 
pozitívnych vedľajších účinkov. Zo svojho voľného času si 
„ukrojila“ aj skupina mladých dobrovoľníčok zo Združenia 
Laura a pár dievčat zo ZŠ Janigova z nášho sídliska. Rozhodli 
sa priniesť svoj entuziazmus a radosť deťom do Centra pre 
obnovu rodiny Dorka. Pripravili si pre nich veselý súťažný 
program Úsmev lieči. Radostné tváre detí, ich zápal pre hru, 
pozorné sledovanie záverečnej scénky, kde sa dozvedeli, že 
radosť rozdávaním rastie a pekné odmeny za účasť, nenechali 
nikoho na pochybách, že tento čas bol kvalitne využitý pre 
vzájomné obohatenie. Akcia 72 hodín bude až o rok, ale 
dievčatá už „snujú“ ďalšie plány, kde, komu a ako rozdávať 
zo svojich darov a talentov, ktoré dostali a ktoré chcú naďalej 
rozvíjať.

sr.DanielaSomorová,  FMA 
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O popletenom kalendári, 
tureckom mede a vôni knihy

Košická stromová adopcia 
oficiálne začala aj na našom 

sídlisku

V utorok 16.10.2012 sa v pobočke knižnice Jána Bocatia na 
Hemerkovej ulici stretli na súťažno-zábavnom podujatí o 
popletenom kalendári, tureckom mede a vôni knihy seniori s 
deťmi.
Družstvá boli zložené z detí navštevujúcich Súkromné centrum 
voľného času Pauzička  a seniorov z  Denného centra Mestskej 
časti Košice – Sídlisko KVP. 
Porota pod vedením pani starostky Ing. Ivety Kijevskej 
dohliadala na regulárnosť súťaže.
V prvom  kole nám pracovníčka knižnice pani Alena Lukáčová 
predstavila formou úryvkov dve knihy z obdobia, keď boli naši 
starší hostia ešte deťmi a 2 súčasné knižky, ktoré zasa  poznali 
deti.
Druhé kolo súťaže bolo rozdelené do troch častí. V prvej 
časti súťažiaci rozlúštili písmenkový šalát. Následne vymýšľali 
zeleninové prílohy k jedlám v ktorých použili len jednu 
samohlásku konkrétne  písmenko „A“  a ľubovoľné spoluhlásky. 
V tretej časti vypĺňali  krížovku. 
Keďže Sídlisko KVP si na budúci rok pripomenie 30 rokov svojej 
existencie, aj tentoraz boli otázky tretieho kola zamerané na 
vedomosti o ňom.
Na záver súťažného popoludnia porota vyhodnotila súťaž a 
označila za víťazov všetkých zúčastnených seniorov aj deti.
Druhou čestnou členkou knižnice sa po pani Alici Kriškovej 
stala pani Eleonóra Balounová – obe členky denného centra.
Za príjemne strávené popoludnie sa chceme poďakovať 
pracovníčkam Knižnice Jána Bocatia a Súkromného centra 
voľného času Pauzička, ktoré sa spolu s Mestskou časťou 
Košice – Sídlisko KVP podieľali na príprave a realizácii tohto 
podujatia.

Mgr. Alica Schützová
Sociálny referát 

Projekt Košickej stromovej adopcie, ktorej organizátorom 
je Mesto Košice so Správou zelene mesta Košice, oficiálne 
začal symbolickým zasadením stromu, ktorého adoptívnym 
rodičom sa stala starostka našej mestskej časti Iveta Kijevská.
Za prítomnosti primátora mesta Košice Richarda Rašiho, 
starostky mestskej časti Ivety Kijevskej, prednostu a 
zamestnancov miestneho úradu, predstaviteľov Správy 
mestskej zelene mesta Košice i za prítomnosti väčšiny 
adoptívnych rodičov dňa 22.10.2012 (pondelok) o 14.00 
hod. sa na Moskovskej triede – na ploche ,kde v budúcnosti 
sa plánuje realizácia parku , oficiálne začal projekt stromovej 
adopcie KESA.

Zoznam adoptívnych rodičov

Tomáš Trenkler
Ján Alezár
Jazu s.r.o. 

Daniel Repka
Dalton, spol.s.r.o.
Ľubomír Ďurica 

Zamestnanci Miestneho úradu MČ Košice – Sídlisko KVP
Súkromná základná škola a súkromné gymnázium HUMAN

Ing. Dušan Cais 
Ján Alezár

Rastislav Arendáč s rodičmi
Ing. Iveta Kijevská - starostka

Ikoz spol. s.r.o.
Igor Kozel
Dorka n.o. 

Markus a Kmec
František Křížek

Alexandra Kijevská 
Riško Rychnavský

Ing. Vladimír Vagaský, GART – ART
Záhradníctvo ŠK s.r.o. 

Miroslav Spišák
Marián Horňák 
JP MARKET a.s. 

MIMISO Košice s.r.o. 
Café RESET 

Pavel Leško s rodinou
Stoping spol. s.r.o.

Rodina Csonkova a Ivanecká
Základná škola Starozagorská 8, Košice

EmmaHoghová a Tomáš Hogh
Ľubomír Urbančík - LUSI 

Richard Raši – primátor mesta Košice
Gymnázium, Park Mládeže 5, Košice

Rodina Šuťáková
        

Odd. VDaŽP

Dovoľte mi aj touto cestou poďakovať sa za aktívny prístup 
a ochotu pri realizovaní projektu „KESA - Košická stromová 
adopcia“, kúpou a adoptovaním si stromu na našom sídlisku 
KVP. Aj vďaka uvedeným adoptívnym rodičom skrášľujeme 
sídlisko podľa navrhnutej koncepcie a zvyšujeme tak 
kvalitu životného prostredia a bývania. Výber stromu týchto 
adoptívnych rodičov prispel doteraz k tomuto cieľu.
Teší ma, že vás tento projekt oslovil a ste jeho súčasťou.
       

Ing. Iveta Kijevská 
starostka

Projekt aj naďalej pokračuje v uvedenej lokalite Moskovskej 
triedy a taktiež  v lokalite Dirt parku na Povrazovej ulici, kde 
má vyrásť  areál pre cyklistov. 
Viac informácií získate na www.adoptujstrom.sk
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Viazanie adventných vencov „Koľko jazykov vieš,
toľkokrát si človekom.“ 

Advent – štvortýždňové obdobie pred príchodom Vianoc sa v 
tradičnej ľudovej kultúre prelínal so stridžími dňami.  Katarína 
v minulosti zavierala  muziky a aj dnes sa Katarínskymi 
zábavami končia na obdobie štyroch týždňov všetky tanečné 
zábavy, diskotéky či svadby. Symbolom tohto obdobia roka 
je aj adventný veniec, ktorého vznik sa datuje v  19. storočí 
v germánskych krajinách odkiaľ sa dostal aj k nám. Počas 
štyroch  nedieľ sa na ňom  postupne zapaľujú  fialové a v 
tretiu adventnú nedeľu ružové sviečky. Dnešná konzumná 
spoločnosť už nevníma advent ako čas ticha, pokoja a prípravy 
na najkrajšie sviatky roka Vianoc. Väčšina ľudí si adventné 
vence kupuje. Na našom sídlisku si ich však verní tradíciám 
vyrábame spoločne na podujatí Viazanie adventných vencov. 
27. novembra od 15.00 hod. nás v dennom centre na tomto 
podujatí očakávali zamestnanci mestskej časti, členovia 
Sociálnej a zdravotnej komisie i Denného centa mestskej časti, 
animátori zo združenia Laura aj dobrovoľníci zo združenia 
Prameň života. Vyše stovka  zúčastnených detí, seniorov i 
celých rodín odchádzala s pocitom radostného očakávania 
Vianoc a  krásne uviazaným adventným vencom.  
Na záver sa chceme poďakovať za zabezpečenie čečiny 
Magdaléne a Jurajovi Ničovým z Myslavy a za jej prevoz 
spoločnosti Profil Michal Bdžoch.

Mgr. Alica Schützová
Sociálny referát 

..... alebo čím 
lepšie jazyky 
ovládaš, tým 
ú s p e š n e j š í m 
môžeš byť....

Aj v tomto duchu 
sme si na našej 
škole pripomenuli 
dňa 26. septembra 
Európsky deň 
jazykov. Naším 
cieľom bolo 

pripomenúť si význam jazykového vzdelávania, dôležitosť 
podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov, ako aj 
zvyšovania povedomia o jazykoch Európy. Tento deň býva 
na našej škole nielen oslavou bohatstva, ktorým jazyky sú, 
ale aj príležitosťou na stretnutia a inšpiráciou k poznaniu 
iných rečí, než je tá naša. Posledný septembrový týždeň, 
ktorý začal 26. 9.  – Európskym dňom jazykov (oslavuje sa 
od r. 2001 v 45 členských krajinách Rady Európy), sa niesol 
v znamení zvyšovania povedomia o jazykovom bohatstve 
Európy a jeho rozmanitosti. Pre našich žiakov sme pripravili 
zaujímavé vyučovacie hodiny a aktivity, v rámci ktorých mohli 
naplno využiť svoju kreativitu, ako aj ukázať svoje vedomosti 
o jazykoch, ktorými sa hovorí v Európe. Zhotovovali sme 
rôzne projekty, kresby, koláže či vlajky európskych národov, 
spoznávali sme národné jedlá a nápoje, obliekli sme si tričká s 
cudzojazyčným nápisom – tvorivosti sa medze nekládli. Spolu 
so žiakmi sme si prezreli výstavku cudzojazyčnej literatúry a na 
hodinách cudzieho jazyka sme v slovníkoch hľadali najdlhšie 
nemecké či anglické slovo a riešili rôzne jazykolamy. 

(Viac sa dočítate na www.mckvp.sk v sekcii mestská časť a 
občan/občasník KVaPka)

Mgr. M. Andrašková
ZŠ Mateja Lechkého, Košice

Výsledky súťaže
o „najkrajšie vyrezávané 

tekvice“

V posledný školský deň pred jesennými prázdninami sa 
každoročne na našom sídlisku organizuje podujatie s názvom 
„Halloween“. Tento rok sa s nami trochu počasie zahralo a 
pominulé roky krásne počasie vystriedal mráz, sneh i dážď a 
výstave vyrezávaných tekvíc tak chýbal strašidelný program 
plný mágie, strašidiel a súťaží. Mestská časť sa však rozhodla 
zorganizovať aspoň časť podujatia v podobe súťažnej 
výstavy, do ktorej sa zapojilo 10 škôl a školských zariadení. Ich 
vyrezávané „halloweenske“ tekvice súťažili, ktorá z nich získa 
najviac bodov spomedzi hlasov okoloidúcich obyvateľov, 
rodičov, žiakov i učiteľov. Spolu súťažilo 47 tekvíc, medzi 
ktorými mali najväčšie zastúpenie tekvice zo ZŠ Starozagorská 
8 a ZŠ Drábova 3. Hodnotiť tekvice mohol každý, kto sa našej 
výstavy v čase od 15.00 – 18.30 hod. zúčastnil. 150 ľudí v rámci 
svojho hodnotenia ocenilo najviac tekvicu z MŠ Hemerkova 
26, ktorá získala hlavnú cenu za „Najhalloweenskejšiu“ 

tekvicu tohto ročnej výstavy. Tekvica bola vyrezávaná v 
podobe „Battmana“ (číslo tekvice 8). Druhé miesto resp. 
cenu za najstrašidelnejšiu tekvicu získala SZŠ a gymnázium 
HUMAN zo Starozagorskej 8 (číslo tekvice 5). Tretie miesto 
za najoriginálnejšiu tekvicu získala ZŠ Starozagorská 8, za 
tekvicu z „vesmíru“ (číslo tekvice 32). Cenu za najkrajšie 
vyrezávanú tekvicu získala ZŠ Drábova, ktorá bola zároveň 
najväčšou tekvicou v súťaži (číslo tekvice 23). Za účasť a krásne 
vyrezávané tekvice ďakujeme aj MŠ Cottbuská, ZŠ Janigova, 
MŠ Čordákova, Krízovému centru Dorka, CVČ – EP Strom a 
SCVČ Pauzička. Ešte raz patrí veľká vďaka všetkým učiteľom, 
žiakom, rodičom i ďalším obyvateľom nášho sídliska, ktorí 
sa ochotne zapojili do tejto výstavy a spríjemnili si tak jeden 
chladný októbrový „halloweensky“ večer.
Dovidenia o rok.

Mgr. Ivana Hernández
referát KVaŠ
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Život na KVP po 30. rokoch Pozývame vás na „Vianoce 
na KVP“ a vianočné trhy

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP 
vás pozýva na podujatie

„Vianoce na KVP“, 
ktoré sa uskutoční v dňoch od 12. – 14. decembra 2012 

na námestí pod OC Iskra, Moskovská trieda, 
spolu s vianočnými trhmi.

Čaká na vás bohatý program denne 
od 15.30 hod. do 20.00 hod. 

Nebudú chýbať:

STREDA
Živý betlehém

Materská škola Dénešova, Detský folklórny súbor Železiarik, 
Súkromná základná škola a gymnázium HUMAN, Centrum voľného 
času – EP Strom – NashvilleChildren, Verejná knižnica Jána Bocatia 
- pobočka Hemerkova 39, Košický detský a mládežnícky spevácky 
zbor,  Dychové kvinteto Hasičského zboru Košice, Tanečný súbor 

Suprémko

ŠTVRTOK
Skupina Silváyovci

Základná škola Janigova, Spojená škola sv. košických mučeníkov, 
Súkromná MŠ ELC Starozagorská 8, Centrum voľného času – EP 
Strom, Verejná knižnica Jána Bocatia - pobočka Hemerkova 39, 

Dychové kvinteto Hasičského zboru Košice

PIATOK
a´cappelaFreeVoices

Súkromná MŠ ELC Starozagorská 8, Základná umelecká škola Márie 
Hemerkovej, Komorný zbor Brilliant, Centrum voľného času – EP 

Strom – Kamikadze Crew Košice, Art Est - Divadlo Hopi hope, 
Dychové kvinteto Hasičského zboru Košice, 

Na vianočných trhoch nebudú chýbať:
cukrárenské výrobky, medovníky, med, sviečky, oplátky, trdelník, 
bábky zo šúpolia, keramické výrobky, drevené vyrezávané sochy, 

magnetky, brošne, vianočné ozdoby, výrobky žiakov škôl a rôznych 
centier, burza kníh Verejnej knižnice Jána Bocatia, občerstvenie vo 
forme grilovaných špecialít, kapustnice, punču, grogu, vareného 

vína, medoviny a ďalších vianočných špecialít.

Súčasťou vianočných trhov bude aj večerné premietanie 
vianočných rozprávok.

V stredu 12.12.2012 v čase od 16.00 – 18.00 hod. sa bude podávať 
kapustnica starostky mestskej časti, 

vo štvrtok 13.12. a v piatok 14.12.2012 v čase 
od 16.00 – 19.00 hod. punč poslancov mestskej časti,

a to za symbolický príspevok, ktorý po skončení podujatia poputuje 
Verejnej knižnici Jána Bocatia, pobočka 

Hemerkova 39, na nákup nových kníh do tejto pobočky.   

Presný časový harmonogram je zverejnený na stránke mestskej časti 
www.mckvp.sk alebo na sociálnej sieti facebook. 

Zmena programu vyhradená.

30
KVP

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP pripravuje pri príležitosti 
osláv 30. rokov obývania sídliska KVP pre svojich obyvateľov 
rozsiahly projekt s príznačným názvom „Život na KVP po 
30. rokoch“. Projekt bude zameraný na všetky oblasti života 
počnúc študentskou architektonickou súťažou, cez výstavu 
fotografií z výstavby a vývoja sídliska KVP, „graffitimeeting“, 
umiestnenia veľkoplošných fotografií v podchode pod OC Iskra 
na tému „Aktuálny obraz sídliska KVP“, filmových, divadelných 
a workshop letných dní až po galavečer prezentujúci sídlisko 
KVP vo všetkých kultúrno-spoločenských smeroch. Projekt 
bude prebiehať od februára do novembra 2013 a na jeho 
príprave pracuje už teraz množstvo zainteresovaných ľudí a 
organizácií. Partnermi projektu sú Útvar hlavného architekta 
mesta Košice, Fakulta umení TUKE, Projekt Košice 2013 
(projekt Spots), o.z. Street art communication, ŠymonKliman, 
Milan Kolcun, Ing. arch. Motýľ, Ústav geografie UPJŠ a mnoho 
ďalších. Aj na základe vyššie uvedeného naďalej žiadame 
vás - obyvateľov sídliska, aby ste sa do tejto výnimočnej a 
pre sídlisko nezabudnuteľnej oslavy výročia zapojili, a to 
tak, že svojimi historickými fotografiami či inými materiálmi 
z výstavby, vývoja a budovania sídliska prispejete k tvorbe 
výnimočnej výstavy a dokumentu o sídlisku KVP. 
Svoje fotografie i ďalšie materiály zasielajte na adresu: kultura@
mckvp.sk alebo poštou na Miestny úrad MČ Košice – Sídlisko 
KVP, Tr. KVP 1, 040 23  Košice, heslo: 30. rokov KVP

Mgr. Ivana Hernández
referát KVaŠ

Všetkým našim čitateľom prajeme veselé Vianoce 
a šťastný a úspešný rok 2013. Zároveň sa chceme 
poďakovať za celoročnú spoluprácu občanom, 
poslancom miestneho zastupiteľstva, vedeniu a 

zamestnancom našej mestskej časti a tiež aj všetkým 
spolupracovníkom.

     redakcia


