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  Po stopách...
Úspešné ukočenie roka 2008 
oslávili členovia Seniorklubu 
na KVP na „Silvestrovskej 
zábave„  a Klubu kresťan-
ských dôchodcov sv. Jozefa 
na KVP na „Silvestrovskom 
posedení“. Pri tejto prí-
ležitosti ich prišli pozdraviť 
deti pod vedením p.kaplána 
Mgr. Milana Tomku s „Dob-
rou novinou“.

S účinnosťou od 01. 
01. 2009 vstúpil do plat-
nosti Zákon 448/2008 o 
sociálnych službách a o 
zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnos-
tenskom podnikaní (živ-
nostenský zákon).

  V zmysle novej plat-
nej úpravy dochádza k 
zmene v posudzovaní 
nároku na sociálnu služ-
bu, ako aj jej poskytova-
ní a financovaní. Pred 
poskytnutím konkrétnej 
sociálnej služby je občan 
povinný požiadať o po-
súdenie odkázanosti na 
sociálnu službu.

Posudzovanie žiado-
stí - tzv. posudkovú čin-
nosť pre sociálne služby, 
akými sú opatrovateľská 

(Pokračovanie na 5. strane)

  Po stopách...

Sociálne 
služby

Počas prázdnin desiatky 
detí neodolali výzve, ktorá na 
nich útočila už hodnú dobu 
z násteniek, plagátov, ozna-
mov... rozhodli sa ísť Po sto-
pách... 

Laura, združenie mladých 
v spolupráci s MČ Košice - 
sídlisko KVP  pripravila pre 
všetky deti na KVP jarný prí-
mestský tábor. Celý týždeň sa 
stretávali s tajomným Pánom 
X, ktorý je vychýrený detek-
tív, ale teraz potreboval po-
moc. Do rúk dostal tvrdý orie-
šok. Vycvičiť si detektívov 
a spoločne odhaliť tajomstvo 
človeka, ktorého slová nás 
sprevádzali celý týždeň. Práve 

po jeho stopách sme sa spo-
ločne vybrali. Získavali sme 
vlastnosti, ktoré aj on sám mal 
za svojho života. Každý deň 
družstvá zo vzdialených miest 

(Korinťania, Galaťania, So-
lúnčania, Rimania, Efezania) 
získavali body, ktoré sa sčíta-
vali do finálnej tabuľky, aby 
sme mohli oceniť ich celotýž-
dennú snahu a prácu.

Túto celotýždňovú snahu 
a prácu ocenil aj pán starosta  

MČ Košice – Sídlisko KVP 
Daniel Rusnák, ktorý k nám 
zavítal s pani Alicou Schüt-
zovou, a pochválil nás za  usi-
lovnosť a snahu pri pátraní. 

Poobede sa zábava už 
riadne roztočila a zavítali me-
dzi nás aj kamaráti z Luníka 
IX, kde vedú svoju pastoračnú 

Prezidentské voľby
čítajte na 3. strane

Volebné okrsky a 
volebné miestnosti

čítajte na 4. strane čítajte na 9. strane

Nový zákon o cest-
nej premávke

Zneškodnenie 
odpadu

čítajte na 5. strane

(Pokračovanie na 12. strane)
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Dňa 15.1.2009 spoločnosť 
IBM v spolupráci s Mestom 
Košice a spoločnosťou DATA-
LAN a. s  na MŠ Dénešova 
53, spustila  nový program 

MŠ Dénešova

K idSmar t  Ear ly 
Learn ing  Programme

podporujúci osobnostný roz-
voj detí v predškolskom veku. 
„KidSmart Early Learning 
Programme“ sprístupňuje 
najnovšie vzdelávacie tech-

nológie. Spoločnosť IBM 
Slovensko zároveň uzatvorila 
s Mestom Košice Memoran-
dum o spolupráci a slávnost-
ne venovala 10 zostáv šiestim 

Malá Ninka a malý Samko boli 
medzi prvými užívateľmi pro-
gramu „KidSmart Early Lear-
ning Programme“

Materská  škola  
Dénešova č. 53, Košice  
Riaditeľstvo materskej školy Déne-
šova ul. č.53, Košice
Oznamuje, že 
od 15.02.2009 – 15.3.2009  pre-
bieha zápis detí do materskej ško-
ly  od 2 –6 rokov  na školský rok 
2009/2010. Zápis je možné urobiť 
denne 

od 8.00 do 16.00 hodiny 
u riaditeľky školy.

Od 09.03.209 do 13.03.2009 
od  7.00 – 18.00 hod.                   

Podmienky prijatia: 
1. Vyplnená a lekárom potvrdená 
žiadosť o prijatie do MŠ (prihláška 
je na webovej stránke, alebo ju do-
stanete v materskej škole)
2. Občiansky preukaz 
3. Prednostne sa prijímajú deti, 
ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti 
s odloženým začiatkom plnenia 
povinnej školskej dochádzky a deti 
s dodatočne odloženým začiatkom 
plnenia povinnej školskej dochádz-
ky.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:
www.ms-denesova.sk

Tel.: 6437 161, 0907900189

V januári bilancovali a volili 
nových členov výboru aj seni-
ori z KKD sv. Jozefa na KVP. 
Starosta MČ Daniel Rusnák 
poďakoval odchádzajúcim a 
zablahoželal novozvoleným 
členom výboru klubu. 

Členom Senior klubu na 
KVP popriala úspešný rok 
2009 na výročnej členskej 
schôdzi prednostka miestne-
ho úradu Ing. Iveta Kijev-
ská. Novému výboru zaželala 
veľa síl do práce v prospech 
seniorov na našom sídlisku.

materským školám v Košici-
ach ( MŠ Dénešova, Kalinov-
ská, Azovská, Hrebendova, 
Turgenevova 7, Kovaľská).  
„Cieľom projektu je podporiť 

rozvoj detí príjemnou hravou 
formou, motivovať učiť sa, 
správne používať informačno- 
komunikačné technológie a 
tímovo spolupracovať“ (citát 
generálneho riaditeľa IBM 
Romana Brestovanského).
PC zostava pomáha deťom 
získať základné zručnosti  pri 
práci s počítačom. Prostred-
níctvom špeciálneho výučbo-
vého softvéru im umožňuje 
rozvíjať základné znalosti z 
matematiky, prírodných vied a 
kreatívneho myslenia. 
Využívanie počítača v pred-
školskom vzdelávaní pred-
stavuje novú metódu  práce 
s deťmi, vďaka ktorej si deti 
postupne osvojujú prácu s 
počítačom a ten sa stáva 
prirodzenou súčasťou prostre-
dia triedy.    
Podujatia sa zúčastnili aj čle-
novia Rady školy a ZRPŠ pri 
MŠ. 

Ing. Lukáčová Katarína 
                     riaditeľka školy
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VOĽBA PREZIDENTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PRáVO VOLIť 
Prezidenta Slovenskej republiky volia občania SR v priamych voľbách tajným hlasovaním na 5 rokov.
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky majú občania SR, ktorí v deň voľby  dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň 
voľby na území Slovenskej republiky. 

ČAS KONANIA VOĽBY
Voľba sa koná v ten istý deň na celom území Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady SR  určil deň konania voľby na sobotu 21.marca 2009. Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú 
väčšinu platných hlasov oprávnených voličov druhé kolo voľby sa vykoná  v sobotu 4. apríla 2009.

HLASOVANIE
Hlasovanie sa začína v určený deň o 7.00 hod. a končí o 22.00 hod.
Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v oboch rovnopisoch zoznamu oprávnených 
voličov dostane od okrskovej volebnej komisie hlasovací lístok opatrený odtlačkom pečiatky ústrednej volebnej komisie 
a odtlačkom úradnej pečiatky obce a úradnú obálku opatrenú štátnym znakom Slovenskej republiky. Hlasovací lístok je spoločný 
pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sa uvedú kandidáti v abecednom poradí. 
Volič hlasuje osobne; zastúpenie nie je prípustné. Na zabezpečenie tajnosti hlasovania sú vo volebných miestnostiach vytvorené 
osobitné priestory na úpravu hlasovacieho lístka. Každý volič sa musí odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacieho 
lístka, inak mu komisia hlasovanie neumožní. 
Na hlasovacom lístku je pred priezviskom kandidáta  vytvorený rámček, v ktorom volič značkou X  označí kandidáta za ktorého 
hlasuje a takto upravený hlasovací lístok vloží do úradnej obálky. Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada.
Pokyny predsedu alebo podpredsedu okrskovej volebnej  komisie na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojného 
priebehu hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných.
Prenosná volebná schránka
Oprávnený volič, ktorý sa pre svoj nepriaznivý zdravotný stav nemôže dostaviť do volebnej miestnosti a zdržiava sa v čase 
konania volieb v mieste svojho trvalého bydliska alebo má vydaný voličský preukaz, má právo požiadať okrskovú volebnú 
komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.
Požiadavku na hlasovanie prostredníctvom prenosnej volebnej schránky možno nahlásiť priamo okrskovej volebnej komisii, 
resp. na miestny úrad, ktorý následne zabezpečí, aby okrsková volebná komisia vyslala k oprávnenému voličovi dvoch svojich 
členov s prenosnou volebnou schránkou. Telefónne číslo miestneho úradu  789 06 11.

VOLIČSKÝ PREUKAZ
Na žiadosť voliča vydá mestská časť voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu 
oprávnených voličov, voličský preukaz. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov, v ktoromkoľvek 
volebnom okrsku na území Slovenskej republiky. Tento zápis platí iba na čas vykonania konkrétnej voľby. Voličský preukaz sa 
vydáva osobitne pre voľbu v sobotu 21.3.2009 a osobitne pre prípadné druhé kolo voľby  v sobotu 4.4.2009.  
O vydanie voličského preukazu pre I. kolo voľby, prípadne pre II. kolo voľby, môže oprávnený volič požiadať na Miestnom úrade 
Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, právne oddelenie č. dverí 3. 

ZáPIS  DO  ZOZNAMU  OPRáVNENÝCH VOLIČOV
A  INfORMOVANIE VOLIČOV

Mestská časť zapíše do zoznamu oprávnených voličov občanov Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti a 
majú právo voliť prezidenta SR. Každý volič môže byť zapísaný len v jednom zozname. Mestská časť Košice – Sídlisko KVP do 
1.3.2009 doručila každému voličovi zapísanému v stálom zozname voličov „Oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta 
SR“. Doručením tohto oznámenia mestská časť  informuje voliča o tom, že je zapísaný v zozname oprávnených voličov, kde sa 
nachádza volebná miestnosť, v ktorej si volič uplatňuje svoje volebné právo  (adresa volebnej miestnosti), o čase začiatku a čase 
ukončenia hlasovania. Na druhej strane oznámenia je uvedené poučenie o úprave hlasovacieho lístka. Ak voličovi z rôznych 
príčin toto oznámenie doručené nebolo, môže si na miestnom úrade (I. poschodie č. dverí 3) overiť,  či je zapísaný v zozname 
oprávnených voličov, môže požiadať o doplnenie údajov  alebo o vykonanie opráv nesprávne uvedených údajov. 

Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej  republiky:

1. BOLLOVá Dagmara, PaedDr., 66 r., vysokoškolský pedagóg, Senica

2. GAŠPAROVIČ Ivan, doc. JUDr., CSc., 67 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava

3. MARTINáKOVá Zuzana, 47 r., novinárka, Bratislava 

4. MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc., 70 r., vysokoškolský profesor, Bratislava 

5. MIKLOŠKO františek, RNDr., 61 r., poslanec Národnej rady SR, Bratislava 

6. RADIČOVá Iveta, prof. PhDr., PhD., 52 r., sociologička, Nová Dedinka 

7. SIDOR Milan, PhDr., CSc., 58 r., vysokoškolský pedagóg, Prešov 
                                                                                             Bc. Anna Heribanová

                                                                                                       právne odd.
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MŠ Cottbuská č. 34, Košice realizuje nový projekt

Plán vydania občasníka 
KVaPka na rok 2009

MŠ Cottbuská 34, Košice

Zvýšenie bezpečnosti detí v 
MŠ,  predškolákov na cestách  
je cieľom projektu s názvom 
Goodyear - Bezpečná škola.                                                                          

Na vzrastajúci počet 
dopravných nehôd na sloven-
ských cestách reaguje Goo-
dyear svojimi aktivitami. Tak, 
ako technológie a materiály 
vplývajú na jazdné vlastnosti 
pneumatiky a jej správanie 
na ceste, môže vhodné oble-
čenie či označenie ovplyvniť 

bezpečnosť detí i dospelých v 
cestnej premávke. 

V tomto roku sa Goodyear 
rozhodol zamerať na najmen-
ších, no zároveň najohroze-
nejších účastníkov cestnej 
premávky – deti z materských 
škôl. Od júna 2008  využíva-
me v materskej škole na Cott-
buskej ulici  reflexné vesty a v 
súčasnosti aj reflexné pásky 
na zápästie ruky  detí. 

 Otázku bezpečnosti na 
slovenských cestách vníma-
me veľmi citlivo. Sme si istí, 
že mnohým vodičom pomá-
hame jazdiť bezpečnejšie, že 
ochraňujeme zdravie a životy 
najmladšej generácie. 

K zodpovednosti rodičov, 
vychovávateľov a učiteľov sa 
pripája aj Goodyear. Vidieť a 
byť videný, to je základné pra-
vidlo, ktoré poznáme hádam 
všetci. 

 Doporučujeme rodičom 
detí: 

 Pre deti je z hľadiska 
bezpečnosti vhodné kombino-
vať bezpečnostné prvky ako 
nášivky, prúžky na topánkach, 
nálepky, prívesky. Je dobré byť 

označený na koncoch rukávov, 
v blízkosti kolien a v úrovni 
pása. Ak si však chceme byť 
istí, že naše dieťa je dostatoč-
ne viditeľné, ideálnym rieše-
ním je práve reflexná vesta. 

Sme realisti, a tak je nám 
jasné, že vďaka tomuto pro-
jektu sa nezmení bezpečnosť 
detí zo dňa na deň. Avšak aj 
keby mal pomôcť zabrániť čo i 
len jednej nehode, naše úsilie 
má zmysel. 

Projekt Goodyear - Bez-
pečná škola má medzinárodný 
charakter. 

 
Riaditeľka  materskej školy 

na Cottbuskej ulici

 Bezpečná škola

Pozývame Vás na zápis do 
materskej školy na školský 
rok 2009/2010 s nástupom 
od 2. 9. 2009.

riaditeľňa  MŠ  Cottbuská č. 34
február, marec 2009
10.00 – 16.00 hod. 
(príp. kedykoľvek)
deti od dvoch rokov

Zápis sa uskutoční:

Možnosti pre deti v MŠ:    
- pracujeme podľa  projektu  
   „ZDRAVÁ   ŠKOLA“
- výuka cudzích jazykov / AJ, NJ /
- spolupráca s CVČ: balet a scénický tanec
- športové krúžky: florbal, tenis, gymnastika
- hudobno-pohybové: moderné a ľudové tance
- špecializácia školy na  výtvarnú výchovu
- krúžky:   lego krúžok,  počítačové krúžky,     
   environm. krúžok
- plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, škola 
   v prírode
- divadelné predstavenia, koncerty........ 
- poldenná starostlivosť 

Bližšie informácie na t.č.: 6426 795, 0907 900 168

2/2009 - uzávierka - 03.05.09 distribúcia - 28.05 - 29.05.09
(štvrtok - piatok)

3/2009 - uzávierka - 04.09.09 distribúcia - 24.09 - 25.09.09
(štvrtok - piatok)

4/2009 - uzávierka - 25.11.09 distribúcia - 17.12 - 18.12.09
(štvrtok - piatok)

1/2009 - uzávierka - 17.02.09 distribúcia - 12.03 - 13.03.09
(štvrtok - piatok)

V zmysle zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta 
Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní 
a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších 
predpisov, a v súlade s Rozhodnutím predsedu NR SR č. 1/2009  Z. 
z. o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky a určení dňa 
konania voľby    

na  sobotu  21. marca  2009,
ak ani jeden z kandidátov  na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú 

väčšinu platných hlasov oprávnených voličov  pre druhé kolo 
voľby 

 
na sobotu  4. apríla  2009

určujem
volebné okrsky a volebné miestnosti na odovzdávanie hlasovacích 
lístkov a na sčítanie hlasov takto :

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Čísl                     Územie                  Volebná miestnosť
okrsku      volebného patriace           (sídlo okrsku)
                do volebného okrsku 

2   Wurmova    1 - 7 všetky    ZŠ Drábova 3  
   Wurmova           9 - 19 nep. 
   Dénešova 4

4   Dénešova  6             MŠ Dénešova 53
   Dénešova 55 - 87 nep.

6   Bauerova  3, 5, 7
   Bauerova  2 - 44 pár.          SŠ Čordákova 50

8   Čordákova 25 – 41 nep.      SŠ Čordákova 50
   Čordákova 26 - 46 pár.

10   Zombova  5 - 39 nep.   ZŠ Janigova 2
   Zombova  43, 45 

12   Húskova  1, 3, 47                   ZŠ Janigova 2
   Húskova  69 - 87 nep.

14   Hemerkova 1 - 27 všetky 
   Jána Pavla II. 7         MŠ Hemerkova  26
   Klimkovičova 1

16   Wuppertálska 5 - 51 nep.     ZŠ Starozagorská 8

                Starozagorská 5, 7, 9
18   Titogradská 1 - 17 nep.     ZŠ Starozagorská 8
   Titogradská  2 - 18 pár. 
   Wuppertálska 53 - 63 nep.

1   Stierova       1 - 27 nep.    ZŠ Drábova 3
   Drábova  2 - 20 pár.
   Dénešova      2

3   Dénešova  1 - 51 nep.    ZŠ Drábova 3

   Jasuschova 2 - 26 pár. 
5   Bauerova 9 - 21 nep.         SŠ Čordákova 50
   Trieda KVP  1

7   Čordákova   1 - 23 nep.
   Čordákova 6 - 24 pár.          SŠ Čordákova 50

9   Klimkovičova 2 - 40 pár.        MŠ Čordákova 17
   Klimkovičova  27, 29,31,33,35

11   Janigova            1- 21 nep.   ZŠ Janigova 2
   Hemerkova 29, 31 - 35 všetky

13   Húskova 5 - 37 nep.           MŠ Húskova 45 
     Húskova 49 - 67 nep.

15   Cottbuská 1 - 12 všetky      MŠ Cottbuská 34
   Cottbuská 14 - 32 pár.
    Wuppertálska 1,2,3

17   Starozagorská 2,4,6,         ZŠ Starozagorská 8
   Starozagorská 11 - 43 nep.

Daniel Rusnák - starosta Košice,  2. február 2009



Referát kultúry miestneho 
úradu MČ sídl. KVP pripra-
vuje  akcie a aktivity, kultúrne 
programy a podujatia pre deti, 
mládež a seniorov. Práve preto, 
že táto činnosť je pre obyvate-
ľov veľmi dôležitá, privítali 
sme ponuku byť  účastníkmi 
projektu PARTNERSTVO , 
ktorý nám ponúkla IUVENTA 
- Národná agentúra programu 
Mládež v akcii v rokoch 2008 
– 2009, ktorá organizuje dlho-
dobé školenie pre zástupcov 
samospráv pod týmto názvom 

PARTNERSTVO. Tento Pro-
jekt sa zameriava na podporu 
a rozvoj moderných miest-
nych mládežníckych politík, 
ktoré budú odrážať priority 
stanovené nielen na miestnej 
ale aj európskej a národnej 
úrovni.
Do projektu sa zapojilo 21 
samospráv, ktoré boli vybra-
né na základe záujmu a mo-
tivácie ako aj geografickej 
vyváženosti. Účastníkmi sú 
vybraní pracovníci zariadení 
a inštitúcií v kompetencii sa-

Mestská časť sídlisko KVP

PARTNERSTVÁ PRE SOCIÁLNY 
A KULTÚRNY ROZVOJ 

mosprávy, ktorí v rámci dele-
govania právomocí realizujú 
implementáciu štátnej politi-
ky voči mládeži na miestnej 
úrovni.
Projekt z blokového grantu 
Komplexná pomoc pre rodi-
ny v kríze v rámci blokového 
grantu SOCIA má nastaviť 
systém prevencie, včasnej 
signalizácie problémových 
rodín, prvého kontaktu ako 
aj realizáciu sociálnej  saná-
cie. V rámci tohto projektu sa 
referát sociálny miestneho 

úradu MČ sídl. KVP zapojil 
do tohto programu, kde okrem 
kvalitne a komplexne realizo-
vanej sociálnej práce v rodi-
nách bude aj návrh koncepcie 
práce s rodinami v kríze, za-
bezpečiť ich urýchlene sociál-
nu spôsobilosť, sebestačnosť 
a ochranu detí žijúcich v tých-
to rodinách. Ide o blízku spo-
luprácu zo strany pracovníkov 
Miesto pod Slnkom n.o., kto-
rá nám partnerstvo ponúkla.                                                                                            
                    Ing. Iveta Kijevská

prednostka MÚ

služba, prepravná služba, 
umiestnenie v zariade-
ní pre seniorov alebo v 
zariadení opatrovateľskej 
služby zabezpečuje mesto 
Košice. Oddelenie služieb 
obyvateľstvu, referát soci-
álnych vecí.

Vzory Žiadosť o po-
súdenie odkázanosti na 
sociálnu službu

Sociálne služby
(Dokončenie z 1. strany) a Lekársky nález na úče-

ly konania vo veciach 
posúdenia na sociálnu 
slubu nájdete na htt://
www.kosice.sk (v pravo 
hore), a v Kancelárii prvé-
ho kontaktu Magistrátu 
mesta Košice.

Zdroj: http://www.kosice.sk
Oddelenie služieb obyvateľstvu 
- Referát sociálnych vecí MMK

Zneškodnenie odpadu
Miestny úrad –Sídlisko KVP oznamuje občanom, že zber, pre-
pravu , zhodnocovanie a zneškodnenie komunálneho odpadu 
/KO/, separovaného zberu /SZ/ a nebezpečného odpadu /NO/ 
zabezpečuje v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP firma KOSIT 
a.s.. Termíny odvozu sú nasledovné:

Harmonogram odvozu -komunálny odpad
3x za týždeň (utorok, štvrtok, sobota)

V zmysle VZN mesta Košice č.99 o nakladaní s komunálny-
mi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 
Košice  sa zakazuje : 
- vyberať komunálny odpad alebo jeho jednotlivé vytriedené 
zložky z odpadových nádob, kontajnerov alebo odpadových vri-
ec osobami neoprávnenými na nakladanie s nimi
- znečisťovať určené stanovištia a ich okolie
- ukladať do odpadových nádob, kontajnerov alebo odpadových 
vriec  tlejúci alebo žeravý odpad
- ukladať objemný odpad, drobný stavebný odpad a oddelene 
vytriedený  odpad z domácností s obsahom škodlivín na stano-
vištiach vyhradených na bežný komunálny odpad v mieste ich 
vzniku

Harmonogram odvozu -separovaný zber 
Plasty –  Marec – Október 4x mesačne  

November –  Február 2x mesačne  
Sklo – Apríl – Október 2x mesačne    

November–  Marec 1x mesačne  
Telefón firma Kosit

ústredňa : 055/7270711
dispečing : 055/7270716

(Pokračovanie na 12. strane)

Servis pre občanov, konzultácie a informácie 
o odpade získajú občania na magistráte  (MMK) :

Kancelária prvého kontaktu – priame informácie 
a služby občanom na prízemnom podlaží budo-
vy Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A

Telefón : 055/6419231 fax : 055/6419231 
E-mail: kontakt@kosice.sk

Pondelok, Utorok, Štvrtok:
8.00 – 15.30 hod.

Streda:
8.00 – 16.30 hod.

Piatok :
8.00 – 14.30 hod.

Telefonické informácie Miestny úrad Mestskej 
časti Košice-Sídlisko  KVP: 055/78910,7890611

Odd.VDaŽP
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Zombova 7 – v bloku nad Fontánou, pri potravinách Milk -Agro

Predaj stieracích žrebov           
–  EASY – PRIMA KARTY            Dobíjanie

Po:   1000  -  1800

UT:  1000  -  1800

ST:   1000  -  1745

ŠT:   1000  -  1800

PI:    1000  -  1800

SO:    800  -  1200

NE:    800  -  1100

Otváracie hodiny:Príjem číselných lotérií:  
LOTO                   
LOTO 5 z 35        
EUROMILIÓNY  
KENO 10             
KLUB KENO 

Novootvorená predajňa Kozmetiky, parfumérie, školských 
a kancelárskych potrieb, hračiek a bižutérie OC III.

HEMERKOVA 39
Vás pozýva na predvianočný nákup.

široký výber darčekových kaziet dámskej a pánskej kozmetiky
toaletné vody v rôznych cenových reláciách
dekoratívna kozmetika značiek: Astor, Rimmel, Maybeline, 
Miss sporty, Gabriela, Ruby rose, Classic
školské a kancelárske potreby
hračky, plyš a iné
BIŽUTÉRIA:
čelenky, gumičky, spony pinetky
trendové náhrdelníky, elegantné štrasy
náramky, hodinky, brošne
moderné visiace náušnice

Pri nákupe nad 300 korún (9, 96 euro) DARČEK
           1 euro = 30,1260 skk

Otváracie hodiny:

Máte  pocit že nič nestíhate, že zápasíte s časom?        
Tak navštívte multifunkčné služby ERGO na Húskovej č.1

(vo vežiaku) tel: 643 42 83 
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           
výroba a servis žalúzií
predaj náhradných dielov na žalúzie 
výroba menoviek 
výmena baterky do hodiniek a skracovanie kovových remienkov
brašnárske práce 

SALÓN JANKA
Kozmetika a nechtový desing

Rozšírila som služby o manikúru a nechtový desing.
      Objednávky na t.č. 0908549919

Kozmetička Janka s Cott-
buskej 20 sa presťahovala 
do budovy MÚ na tr. KVP 
1 a rada vás uvíta v nových 
priestoroch.
Ponúkam bežné kozmetické 
služby i prístrojovú techniku.
- lifting
- ionoforéza
- dezinkrustácia (aknózna leť)
- líčenie denné i večerné
- depilácia voskom
- lepenie mihalnicových trsov 
  a pod

PONÚKAME:

PO: 10:00 – 18:00
UT: 10:00 – 18:00
ST:  10:00 – 18:00
ŠT:  10:00 – 18:00
PI:   10:00 – 18:00
SO:  09:00 – 12:00
NE:  ZATVORENÉ

Wurmova 11, Košice KVP, 
Tel.: 0911 833 444

obchodlaskonka@atlas.sk
V predajni objavíte vždy niečo nové!!!

Sadzobník inzercie na rok 2009
Reklama-formát Jedno uverejnenie Viacnásobné uverejnenie

A4 219,21€/6.603,92Sk 138,88€/4.183,90Sk
A5 109,61€/3.301,80Sk 69,44€/2.091,95Sk
A6 54,74€/1.648,80Sk 34,72€/1.045,97Sk
A7 28,41€/855,88Sk 17,36€/522,99Sk

A4 plnofarebná 839,81€/25.299,81Sk 503,88€/15.179,89Sk
Riadková inzercia 0,33€/9,94Sk 0,33€/9,94Sk

KONVERZNÝ KURZ 1€ = 30,126Sk
6

zákusky, torty na objednávku, prenájom čokoládovej  fontány!!!
cukrové ozdoby na torty pre rôzne príležitosti ( krst, svadba, 1. sv. prijí-
manie, narodeniny, zvieratká...)
krásne čokoládové fi gúrky z kvalitnej belgickej  čokolády
vysokokvalitné  čaje – cejlonské, barmské, himalájske, 
peruánske, ajurvédske,  aj dačekové balenia....
alko, nealko, káva,  slané pochutiny, cukrovinky, pralinky
pasty, chutney, omáčky pre exotickú kuchyňu 
arašidové maslo, trstinový cukor, kokosové mlieko, sušené plody v rôz-
nych zaujímavých príchutiach (údené mandle, arašidy wasabi...) 
darčekové koše a balíčky, darčekové drobnosti
....a veľa ďalšieho                                                                Tešíme sa na vás

Otáracia doba:
Po - Pia

11.00 - 19.00
Sobota

8.00 - 13.00
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Tel: 055 685 75 67
NIE sme lekáreň finančných skupín, ktoré 
         sa náhle v záchvate sociálnej spravodli-  
         vosti rozhodli rozdať svoje miliardy for- 
         mou lacných liekov

NIE sme lekáreň, ktorá Vám sľubuje najlac- 
         nejšie lieky, ktoré v skutočnosti patria  
         medzi najdrahšie 
         (prieskum denníka Pravda)

NIE sme lekáreň anonymných majiteľov, 
         ktorí dočasne investujú do zdravot-  
         níctva, lebo je to IN

LEKÁREŇ   ISKRA

Po  -Pia  :  8,00 – 16,30

SME lekáreň lekárnikov,ktorí si zvolili svoju  
           profesiu, stále sa v nej vzdelávajú a budú  
           tu stále. 

SME lekáreň lekárnikov,ktorí nie sú anonym- 
           ní,lebo nás nájdete v lekárni, lebo býva- 
           me a pracujeme TU, lebo

ČORDÁKOVA  2 -  OC ISKRA , SÍDLISKO KVP

SME LEKÁREŇ, KTORÁ ŽIJE S VAMI    



Mesto Košice s firmou Kosit a.s. pristúpilo aj tento rok na systém upratovania, ktorý je založený na celoročnom 
rovnomernom a  pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní veľkokapacitných kontajnerov /VKK/  na nadrozmerný 
odpad. 

Pre občanov MČ KVP v roku 2009 bude k dispozícii 6 ks VKK nasledovné : 

Harmonogram umiestnenia VKK  v MČ Košice - Sídlisko KVP :

12-13.týždeň /20.3-27.3/ - Wuppertálska 53, Hemerkova 18, Čordákova 14, Wurmova 11, Tr.KVP, Moskovská tr.
17-18.týždeň/24.4-1.5/    - Titogradská 2, Húskova 15, Jasuschova 22, Dénešova 25, Tr. KVP, Moskovská tr.
21-22.týždeň/22.5-29.5/ - Starozagorská 2, Janigova 5, Klimkovičova 10, Strierova 9, Tr. KVP, Moskovská tr.
25-26.týždeň/19.6-26.6/  - Cottbuská 11, Zombova 11, Bauerova 17, Drábova 10, Tr. KVP, Moskovská tr.
29-30.týždeň/17.7-24.7/  - Wuppertálska 21, Hemerkova 35, Čordákova 29, Wurmova 19, Tr. KVP , Lechkého ul.
33-34.týždeň/14.8-21.8/  - Titogradská 17, Húskova 61, Jasuschova 2, Dénešova 57, Tr. KVP, Moskovská tr.
37-38.týždeň/11.9-18.9/  - Starozagorská 21, Janigova 15, Klimkovičova 24, Strierova 21, Tr. KVP, Moskovská tr.
41-42.týždeň/9.10-16.10/- Cottbuská 20, Zombova 35, Bauerova 18, Drábova 18, Tr. KVP, Lechkého ul.
45-46.týždeň/6.11-13.11/- Bauerova 3, Hemerkova 18, Wuppertálska 41, Wurmova 1, Tr. KVP, Moskovská tr.
49-50.týždeň/4.12-11.12/- Čordákova 1, Cottbuská 1, Dénešova 69, Zombova 29, Tr. KVP, Moskovská tr.

Deň dodania VKK bude v kalendárnom týždni  v piatok a jeho  stiahnutie v nasledujúci týždeň tiež v piatok.

CELOROČNÉ  UPRATOVANIE
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Predseda: Pallér Július
Členovia - poslanci: 
Ing. Bocan Jozef (podpredse-
da), Doc. RNDr. Hudák Ale-
xander PhD., Piasecký Franti-
šek, Ing. Polák Ján,
- neposlanci: Ing. Berinšter 
Pavol, Ing. Dutko Štefan, Ing. 
Horkay Juraj, Ing. Jergová 
Mária, Kozel Jozef, Ing.Ma-
toušek Roman, Ing. Titl Pa-
vel, MUDr. Virág Ladislav,
Za MÚ: Ing. Guľa Viliam, 
vedúci oddelenia výstavby, 
dopravy a životného prostre-
dia.

Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia 
pri MZ MC Košice Sídlisko KVP.

Komisia výstavby, dopravy 
a životného prostredia (VD 
aŽP) je poradným orgánom 
miestneho zastupiteľstva na 
našom sídlisku. K materiálom 
týkajúcim sa výstavby, do-
pravy a životného prostredia 
ktoré prerokováva na svojich 
zasadnutiach dáva svoje sta-
novisko v písomnej podobe na 
rokovanie miestneho zastupi-
teľstva.
Základnú činnosť komisie 
VD aŽP môžeme zhrnúť na-
sledovne:
- vydáva stanoviská k zme-
nám územného plánu,
- vydáva stanoviská k pláno-
vanej stavebnej činnosti,
- podieľa sa na kontrole dodr-
žiavania podmienok staveb-
ných povolení, 
- vydáva stanoviská k plánom 
na rozvoj cestnej siete, par-
kovísk a spevnených plôch 
v MČ,
- podieľa sa na kontrole stavu 
a funkčnosti dopravného zna-
čenia,
- podieľa sa na zabezpečení 

Termíny zasadnutí
MR a MZ MČ Košice - Sídlisko KVP

I. polrok 2009
Miestna rada
o 15.00 hod. (utorok)

20. január 
10. február
10. marec

  7. apríl
12. máj
  9. jún

Miestne zastupiteľstvo
o 15.00 hod. (utorok)

       -----
24. február
       -----

28. apríl
    -----
30. jún

a kontrole čistoty, zimnej ú-
držby, údržbe komunikácií, 
údržbe a výsadby verejnej ze-
lene,
- prerokováva a vyjadruje sa k 
návrhu rozpočtu MČ a k zme-
nám hlavne v častiach, ktoré 
sa týkajú činnosti komisie,
- prerokováva a vyjadruje sa k 
prevodom hnuteľného, nehnu-
teľného majetku mestskej časti 
a dáva svoje stanovisko k od-
predaju majetku mesta Koši-
ce, ktoré je v správe mestskej 
časti,
- podieľa sa na tvorbe Plánu 
hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja MČ, ktorý je potrebný 
k čerpaniu prostriedkov z eu-
rópskych fondov,
- v potrebnom rozsahu spolu-
pracuje s ostatnými komisiami 
pri miestnom zastupiteľstve.
Snahou členov komisie je 
dosiahnutie zdravého kom-
promisu medzi požiadavkami 
podnikateľských subjektov, 
ktorý usilujú o ďalšiu výstav-
bu v rámci svojich aktivít
na sídlisku KVP a potrebami 
obyvateľov nášho sídliska.

Pallér Július, 
predseda komisie VDaŽP pri MZ 

MČ Košice - Sídlisko KVP
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Od 1.2.2009 vstúpil do 
platnosti  nový zákon o cest-
nej premávke. O najdôleži-
tejších  zmenách Vás chceme 
informovať :

Rýchlosť v obciach sa 
znížila zo 60 na 50 km/hod. 
a na diaľniciach, alebo rých-
lostných cestách v obci vodi-
či môžu jazdiť maximálne 90 
km/hod.

Nový zákon zavádza po-
vinnosť pre cyklistov počas 
jazdy na bicykli mimo obce 
chrániť si hlavu riadne upev-
nenou ochrannou prilbou. Ak 
je cyklistom osoba mladšia 
ako 15 rokov, táto povinnosť 
sa vzťahuje aj na jazdu v ob-
ci.

Bezpečnosť na cestách 
zvýši aj celoročné svietenie 
a v zimnom období, ak sa na 
vozovke nachádza súvislá sne-
hová vrstva, ľad alebo námra-
za, vodič musí použiť iba vo-
zidlo vybavené pneumatikami 
so zimným dezénom. 

Iní účastníci cestnej pre-
mávky než chodci nesmú 
chodník používať, to neplatí, 
ak dopravnou značkou alebo 
dopravným zariadením nie je 
určené inak, alebo ak ide za-
stavenie alebo státie vozidla, 
pri ktorom ostane voľná 
šírka chodníka najmenej 1,5 
metra.

V obytnej zóne, pešej a v 
školskej zóne vodič smie jaz-

 Pozor na nový zákon  
o cestnej premávke 

diť rýchlosťou najviac 20 km/
hod. pritom je povinný dbať 
na zvýšenú ohľaduplnosť vo-
či chodcom, ktorých nesmie 
ohroziť.

Pri zníženej viditeľnosti 
budú chodci mimo obce mu-
sieť mať na tele dobre viditeľ-
ný bezpečnostný prvok. Pre 
vodičov zostáva aj naďalej 
zákaz telefonovania.

Vodiči od 65 rokov sú po-
vinný podrobiť sa pravidelnej 
lekárskej prehliadke, ktorú 
musia opakovať každé 2 roky.

Vlastník alebo držiteľ 
vozidla je pri jeho vyradení 
z evidencie povinný vyplniť 
príslušné tlačivo a odovzdať 
osvedčenie o evidencii, tabuľ-
ku s evidenčným číslom, a ak 
ide o staré vozidlo, predložiť 
aj potvrdenie o prevzatí sta-
rého vozidla na spracovanie, 
alebo potvrdenie OÚ ŽP, že 
vozidlo bolo zničené. 
        Sprísnili sa aj sankcie za 
požitie alkoholu počas jazdy, 
spôsobenie dopravnej nehody, 
alebo prekročenie rýchlosti 
hrozí pokuta od 150 do 800 
EUR a zákaz činnosti do 3  
rokov.

Hanlivé gestá tak často sa 
vyskytujúce nový zákon tak-
tiež zakazuje.

Iveta Ziarková 
odborný referent OVDaŽP

K U LT Ú R N E 
P O D U J AT I A :
VYSTÚPENIA 
PRI FONTÁNE – apríl 
pre občanov sídliska 

DEŇ DETÍ – máj
(v spolupráci s animátormi 
a združením Laura)

JUBILANTI – klubové 
zariadenie, Cottbuská 36, 
(15.00. - 17.00.) x 2 júl 
– december 

HURÁ PRÁZDNINY – jún
program pre deti pri fon-
táne

LETNÉ PROGRAMY PRE 
DETI KAŽDU AUGUSTO-
VÚ STREDU – august 
(v spolupráci s animátormi 
a združením Laura)
Holandský futbal 
Turnaj v minifutbale  deti 
do 14 rokov 
Veselé činnosti počas 
prázdnin 
Súťaže 

ŠKOLA VOLÁ   
september
(v spolupráci s animátormi 
a združením Laura)
program pre deti

S P O L U P R Á C A 
S KNIŽNICOU, MŠ, ZŠ 
„Čitateľský maratón“ 
„Večery s Andersonom, 
svet rozprávok“ 
„Poďte deti medzi nás 
príde aj Mikuláš“ 

ADONAI FEST 
september 
MČ ako spoluorganizátor 
pre občanov sídliska 

PO PLAMEŇ 2008   
október 
súťaž mladých hasičov 
program pre deti ZŠ

HALLOWEEN – október 
Súťaž halloweenskych vý-
robkov 
program pre deti

NAJKRAJŠÍ ŠARKAN  
október 
(v spolupráci s animátormi 
a združením Laura)  

Miestny úrad MČ Košice - Sídlisko KVP
referát KVaŠ v spolupráci s Komisiou kultúry, 
vzdelávania a športu pri MZ MČ Košice – Sídlisko KVP 

Plán práce na rok 2009
program pre deti

VIANOCE NA KVP  
december
(v spolupráci s animátormi 
a združením Laura) pre 
občanov sídliska 

ČARO VIANOC pod záš-
titou pani prednostky
(výstava vianočných ike-
bán a vianočného pečiva) 
- 17 decembra 
pre občanov sídliska 

 ŠPORTOVÉ     
 AKCIE:
O POHÁR STAROSTU 
basketbal dievčat, 
hádzaná- chlapci ZŠ  - 
november  

POHAR ZÁSTUPCU 
STAROSTU – florbal ZŠ 
- november - december 

TURNAJ - vybíjaná 
dievčatá a futbal chlapci 
ZŠ – marec  /ZŠ ul. Jána 
Pavla II, ZŠ Drábova/

TURNAJ - pasovačka 
– apríl - /ZŠ sv. Košických 
mučeníkov /

POHAR STAROSTU – 
jún v minifutbale mužov 
Drocárov park

 SOCIÁLNY REFERÁT 
JARNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR 
23.02.2009 – 27.02.2009

LETNÝ PRÍMESTSKÝ  
TÁBOR – júl  

Deň detí pre deti sociálne 
slabších rodín        
– máj – jún 

VITIE ADVENTNÝCH  
VENCOV – november 

MIKULÁŠ – december 

TVORIVÉ DIELNE   
december  

Tvorivé dielne pred  
Veľkou Nocou 

Zápis detí do materskej školy
Materské školy na sídlisku KVP :

Cottbuská, Dénešova, Čordákova, 
Húskova, Hemerkova

uskutočnia zápis detí do materskej školy
vo veku od 2 - 6 rokov

v termíne od 15. februára do 15. marca 2009
s nástupom od 2. 9. 2009.

Miestom zápisu je materská škola.
Bližšie informácie o materskej škole budú 

zverejnené na budove školy a na dostupných 
miestach na sídlisku.
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Plán činnosti Senior klubu na KVP na rok 2009
Január	 privítanie	Nového	roka,	posedenie	pri	káve,	návšte-	
	 va	Botanickej	záhrady–výstava	orchideí,	výročná		
	 členská	schôdza,	oslava		menín	členov	klubu

Február		návšteva	chorých	a	osamelých,	návšteva	kultúrneho		
	 	podujatia	–	divadlo,	fašiangová	zábava,	posedenie		
	 	pri	káve	a	spoločenských	hrách	

Marec	 oslava	MDŽ,	zájazd	Leluchov,	spoločná	vychádzka		
	 do	prírody

Apríl	 posedenie	pri	káve,	Veľkonočná	zábava	-	batôžková,
	 zájazd	Sárospatak	-	kúpanie,	oslava		menín	členov		
	 klubu

Máj	 Deň	matiek	s	kultúrnym	programom,	opekanie	na			
	 Bankove,	zájazd	Ružbachy,	posedenie	pri	káve	a		
	 spoločenských	hrách

Jún	 deň	otcov	s	kultúrnym	program,	spoločná	vychádzka		
	 –	zber	byliniek,	posedenie	pri	guláši	na	Bankove,
	 zájazd	Sárospatak	-	kúpanie	

Júl	 posedenie	pri	káve	a	spoločenských	hrách,	zájazd		
	 Tiszaújváros	–	kúpanie,	Anna	-	bál,	zájazd	Kisvárda	

August	 návšteva	chorých	a	osamelých,	posedenie	pri	guláši,	
	 zájazd	Mezokovezsd	–	kúpanie,	oslava		menín	čle	
	 nov	klubu

September	zájazd	Sárospatak	-	kúpanie,	spoločná	vychádzka		
	 					do	prírody	–	zber	húb,	zájazd	Vysoké	Tatry,
	 					výstava	plodov	z	našich	záhrad

Október	posedenie	pri	káve	a	spoločenských	hrách,	opekanie		
	 	na	Bankove,	zájazd	Poľsko	-	Nowy	Targ,	mesiac		
	 	úcty	k	starším,	súťažné	popoludnie	s	čitateľmi	
	 	z	KMK

November	zájazd	Debrecen	-	kúpanie,	beseda	s	poslancami,
	 				Katarínsko	-	Ondrejovská	zábava,	oslava		menín		
	 				členov	klubu

December	„Mikuláš“	s	kultúrnym	programom,	posedenie	pri		
	 				káve	a	spoločenských	hrách,	rozlúčka	so	starým		
	 				rokom	-Silvestrovská	zábava					

• Každý posledný utorok v mesiaci blahoželáme k meni 
   nám našich členov.                  
• Počas letného a jesenného obdobia chodíme spoločne  
   zbierať bylinky, huby a opekať.
• Podľa potreby navštevujeme chorých a osamelých.
• Zájazdy sa môžu meniť podľa záujmu a požiadaviek čle 
   nov SK i počasia.
• Pozývame všetkých seniorov s trvalým pobytom 
   na KVP, aby prišli medzi nás.
• Naše stretnutia sa uskutočňujú každý utorok 
  od 14.00 hod. v klubových priestoroch v OC IV, 
  Cottbuská 36, Košice v priestoroch bývalej sporiteľne.

Plán činnosti KKD sv. Jozefa 
na KVP na rok 2009

Február	
OBETOVANIE PÁNA – HROMNICE, SPOMIENKA NA LURD-
SKÚ PANNU MÁRIU – POMAZANIE CHORÝCH, VALENTÍNSKE 
POSEDENIE, FAŠIANGOVÉ POSEDENIE, POPOLCOVÁ STREDA 
– VSTUP DO PÔSTU

Január	
SLÁVENIE SVIATKU PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, A OSLAVA 
SVIATKU TROCH  KRÁĽOV, KRST  PÁNA JEŽIŠA A OBRÁTENIE 
SV. PAVLA, VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA – VOĽBY OSLAVA 
MENÍN A NARODENÍN JUBILANTOV

Marec	
KATECHÉZA O ZMIERENÍ-KRÍŽOVÁ CESTA, DOKONČENIE KATE-
CHÉZY O ZMIERENÍ - SPOVEĎ, OSLAVA SVIATKU SV.JOZEFA - 
PATRÓNA KLUBU, ZVESTOVANIE PÁNA, ZÁJAZD DO POĽSKA 
KROSNO

Apríl
PRÍPRAVA NA VEĽKÚ NOC, VEĽKONOČNÁ ZÁBAVA – MAŠKAR-
NÝ BÁL, OSLAVA SVIATKU BOŽIEHO MILOSRDENTVA
OSLAVA MENÍN A NARODENÍN

Máj	
MESIAC ÚCTY K PANNE MÁRII  - OSLAVA SVIATKU SV.JOZEFA 
ROBOTNÍKA, OPEKANIE NA BANKOVE, DEŇ MATIEK A OTCOV
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, TURICE		

Jún	
POSEDENIE PRI GULÁŠI, SLÁVENIE NAJSV. TROJICE A NAJSV. 
KRISTOVHO TELA A KRVI, SVIATOK  NAJSV. SRDCA JEŽIŠOVHO 
SVIATOK SV. PETRA A PAVLA SPOJENÝ S OSLAVOU MENÍN A 
NARODENÍN

Júl	
OSLAVA SVIATKU SV.CYRILA  A METODA, ZÁJAZD DO LEVOČE, 
ZÁJAZD DO SÓSTÓ, ANNA BÁL - OSLAVA  MENÍN A NARODENÍN 
ČLENOV KLUBU

August	
ZÁJAZD KISVÁRDA, NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE – ZÁJAZD 
DO VRANOVA, ZBER LIEČIVÝCH RASTLÍN, OPEKANIE NA BAN-
KOVE, OSLAVA NARODENÍN A MENÍN

September	
ZÁJAZD MAĎARSKO – NYÍREGYHÁZA, TRH AKADÉMIA PRI 
PRÍLEŽITOSTI SVIATKU SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, 
SPOMIENKA NA ANJELOV A ARCHANIELOV, OSLAVA MENÍN A 
NARODENÍN

Október
POSEDENIE PRI GULÁŠI, MESIAC RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE, 
SPOMIENKA NA  SV. FAUSTÍNU KOVALSKÚ, MESIAC ÚCTY K 
STARŠÍM, OSLAVA MENÍN A NARODENÍN ČLENOV KLUBU

November	
SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH-SPOMIENKA NA ZOSNULÝCH
OSLAVA MENÍN A NARODENÍN, SVIATOK  KRISTA KRÁĽA 
PRÍPRAVA NA  ADVENT – VITIE ADVENTNÝCH VENCOV

December	
SVIATOK NEPOŠVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE 
SVIATOK SV. MIKULÁŠA, PRÍPRAVA NA VIANOCE - PREDVIA-
NOČNÉ POSEDENIE, SILVESTROVSKÉ POSEDENIE

Stretnutia každý štvrtok od 13.30 hod. klubových priestoroch v 
OC IV, Cottbuská 36, Košice .Pozývame všetkých kresťanských 
dôchodcov s trvalým pobytom na sídlisku KVP , aby prišli medzi 
nás – bude Vám medzi nami dobre. Podľa potreby navštevujeme 
chorých a osamelých.



Čaro Vianoc

Ďalšia výstavba bytov 
Klimkovičova ulica
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V  čase,  keď  sa  blížili  najk-
rajšie  sviatky  v  roku,  MÚ 
MČ  Košice  –  Sídlisko  KVP 
zorganizoval  súťaž o najkraj-
šiu  ikebanu  a  najchutnejšie 
vianočné  pečivo  pod  záštitou                
Ing.  Ivety Kijevskej prednos-
tky MÚ. 
Všetky ženy, ktoré sa zúčast-

nili  a  mali  záujem  vykúzliť 
čaro Vianoc svojou šikovnos-
ťou  a  kreativitou  boli  štedro 
odmenené  a odniesli si pekné 
ceny. 
Dúfame že sa  toto milé stret-
nutie stane na našom sídlisku 
tradíciou,  a  tak vás opäť  radi 
privítame.  

Oznam 
pre občanov

zabezpečuje v rámci projek-
tu  „Domov  je  doma“  ties-
ňovú  starostlivosť pre  seni-
orov, osamelých a zdravotne 
postihnutých.  Konkrétne  sa 
jedná o nepretržité stráženie 
stavu  a  bezpečia  klienta  v 
jeho byte pomocou technic-
kého  zariadenia  umožňujú-
ceho  rozhovor  a  následné 
zabezpečenie okamžitej po-
moci. 
Bližšie  informácie  Čsl.ar-
mády  21,  Košice  od  10.00 
do 17.00 hod. v pracovných 
dňoch. 

tel.: 055/6228494, 
        0918531276, 

e-mail: 
seniordomke@gmail.com.

SENIOR DOM, n. o. 

Seniori sa skvele zabávali na 
„Fašiangovej zábave“ ako aj 
na „Fašiangovom posedení. 
Úsmev na tvárach im vyča-
rilo vystúpenie spevokolu 
„Suboranka“.

Rozmáhajúci sa dopyt po 
kvalitnejšom bývaní v meste 
a blízkom okolí si vyžaduje 
realizáciu nových projektov, 
ktoré ponúkajú nové bytové 
priestory. Navrhovaná stavba 
sa nachádza na okraji sídliska 
– na ploche pod Klimkovičo-
vou ulicou. Obytný komplex 
je tvorený štyrmi hlavnými 
stavbami – obytnými blokmi 
tvoriacimi jeden architekto-
nický celok (viď obrázok).

Bloky A,B,C sa skladajú z 
dvoch hmôt do tvaru ,,L“ tvo-

riacich uličnú a dvorovú časť. 
Objekty sú vejárovito osadené 
do terénu, pričom akceptujú 
zakrivenie uličnej čiary , dvo-
rové hmoty narastajú s rozši-
rovaním parcely a tak spolu s 
nárožne riešeným blokom D 
a trojuholníkovým ukončením 
západných štítov fasád vytvá-
rajú dynamický pôsobiaci ce-
lok.

Hlavný dôraz je kladený 
na vyriešenie vnútroblokov, 
ktoré by sa mali stať oázami 
s odpočinkovými plochami a 

detskými ihriskami.
Základné údaje stavby:
Investor: KE s.r.o. Bratislava
Celkový počet bytov : 137
Počet vnútorných parkova-
cích miest : 106
Počet vonkajších parkova-
cích miest : 59

Uvedená výstavba bude 
opätovne prejednávaná na 
aprílovom zasadnutí Miest-
neho zastupiteľstva MČ Ko-
šice – Sídlisko KVP, po ob-
dŕžaní aktuálneho stanoviska 
Útvaru hlavného architekta.
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Pohár zástupcu starostu
Dňa 17.12.2008 sa usku-

točnil turnaj o pohár zástup-
cu starostu vo florbale medzi 
žiakmi ZŠ nášho sídliska. Je-
ho víťazmi sa stali žiaci zo ZŠ 
Drábova, druhí skončili žiaci 
zo ZŠ Starozagorská, a tretie 
miesto obsadili žiaci zo ZŠ sv. 
Košických mučeníkov a ZŠ 

na ul. Jána Pavla II. 
Touto cestou chceme po-

ďakovať všetkým učiteľom 
telesnej výchovy, zvlášť pá-
novi  učiteľovi Mgr. Ľubomí-
rovi Mozolovi a riaditeľoviriaditeľovi 
Mgr. Milanovi Tomkovi ZŠZŠ 
na Starozagorskej ul., ktorá 
bola v tomto roku spoluorga-

nizátorom tohto podujatia ako 
aj zúčastneným žiakom zák-
ladných škôl na našom sídlis-
ku za vydarené podujatie. 

Dúfame, že tento pekný 
turnaj sa bude konať aj v roku 
2009 a hráči sa opäť popasu-
jú so svojimi súpermi a vyhrá 
zaslúžené ten najlepší. 

Odvoz tohto odpadu si zabezpečujú občania sami a to na zber-
né dvory, ktoré sú  zriadené : Pri bitúnku 11, Košice
       Jesenského 4, Košice
       Popradská ulica, Košice
Prevádzkový čas :   Pondelok - Piatok : 9.00-17.00 hod.
                                        Sobota : 8.00-15.00 hod.

Zber papiera, nebezpečného odpadu a elektroodpadu bude firma 
Kosit a.s. realizovať súčasne v mobilnej zberni. 
Na presne určených miestach budú v čase od 10.00 hod. do 
17.00 hod. postavené špeciálne kontajnery, kde  bude pracovník 
tento odpad odoberať.
Termín pre mobilný zber papiera, nebezpečného odpadu a 
elektroodpadu v MČ Košice – Sídlisko KVP :

13.  5. - 15.  5.2009 – Klimkovičova ul.        veľkoplošné parkovisko
23.  7. - 25.  7.2009 – Dénešova ul.          parkovisko pri Jednote
21.10. - 23.10.2009 – Trieda KVP          parkovisko pred rozos  
            tavanou stavbou kostola

Druhy odpadov, ktoré bude možné odovzdať : papier, akumulá-
tory a pneumatiky (z osobných automobilov),
odpadové  motorové oleje, olejové a vzduchové filtre,  staré far-
by,  žiarivky a  výbojky,   monočlánky, elektroodpady (chladnič-
ky, práčky, vysávače, televízory, počítače a pod.) 

(Dokončenie z 5. strany)

Zneškodnenie odpadu

Pohár zástupcu starostu

činnosť sestry saleziánky so 
saleziánmi. 

Tieto riadky patria vďa-
ke v prvom rade MČ Košice 
– Sídlisko KVP, sestrám sa-
leziánkam a animátorom za 
venovaný čas, za zvládnutie 
stresových situácií, za tvori-
vé hlavy a ochotné ruky. No 
a posledná najväčšia vďaka 
patrí Pánovi, ktoré všetko na-
še úsilie požehnal a zabezpe-

(Dokončenie z 1. strany)

  Po stopách...  Po stopách...

čil nám tak príjemne strávený 
spoločný týždeň.
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