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Aktuálna činnosť Oddelenia 
výstavby, dopravy 

a životného prostredia 

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP pripravila pre svojich 
obyvateľov v tom najkrajšom sviatočnom období roka, v 
dňoch 21. a 22. decembra 2011 podujatie s názvom „Vianoce 
na KVP“. Podujatie sa konalo na Moskovskej triede, na námestí 
pod OC Iskra pri vianočnom stromčeku.  
Premiérovo sa podujatie uskutočnilo spolu s predajnými a 
výstavnými trhmi a odohralo sa vo vyhrievanom „vianočnom 
stane“. Denne od 16.00 – 20.00 hod. čakal na návštevníkov 
stanu tematický program, v ktorom si azda každý našiel to 
svoje „vianočno“. Zvuk rozprávok ako Mrázik, Perinbaba, 
tanečné, spevácke či hudobné vystúpenia, kapustnica 
starostky a poslanecký punč vytvárali v stane i v jeho blízkom 
okolí tú pravú vianočnú atmosféru.

(pokračovanie na strane 7)

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP ako jediná väčšia mestská 
časť zabezpečuje údržbu verejných priestranstiev  cestou 
vlastných dodávateľov  a aktivačných pracovníkov.
V súvislosti s tým, v  zimnom období zabezpečujeme zimnú 
údržbu vnútrosídliskových komunikácií a chodníkov. 
Tešíme sa už na teplejšie jarné dni, kedy sa začína príroda 
prebúdzať a to je pre nás signál, aby sme začali s jarným 
upratovaním tak, aby sme sviatky jari strávili v peknom 
prostredí. 
V rámci údržby zelene sa toho času vykonáva orez kríkov a 
výruby stromov, hlavne v pridomovej zeleni podľa požiadaviek 
občanov. Zároveň v predstihu zabezpečujeme nákup 5000  ks 
letničiek na ich výsadbu v máji. 
Na základe rozhodnutia Obvodného úradu životného 
prostredia vykonáme v mesiaci marec deratizáciu verejných 
priestranstiev.
V prípade dobrých klimatických podmienok vyčistíme sídlisko 
od posypového materiálu a začneme s údržbou komunikácií 
(vysprávky, vodorovné, zvislé dopravné  značenie, oprava 
schodov, oprava mobiliáru...) a nátermi klietok na kontajnery.
Projekčnej a investičnej činnosti sa budeme venovať ihneď po 
schválení rozpočtu mestskej časti. 

Aby nedochádzalo k hromadeniu nadrozmerného odpadu 
z domácností na stanovištiach kontajnerov, upozorňujeme 
občanov na rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, 
ktorých harmonogram si môžu nájsť na webovej stránke 
mestskej časti a  na šiestej strane občasníka KVaPka.

Ing. Viliam Guľa
ved. Odd. VDaŽP 

„Vianoce na KVP“ ukončili 
dlhé čakanie na najkrajšie 

sviatky v roku 

KVAPKA
V marcovej KVaPke 

sa dozviete...
2., 7. a 8.  strana   Aktuality z diania v našej mestskej časti,  
  informácie o kultúrnych a športových  
  podujatiach

3. a 4. strana   Dôležité informácie o voľbách do NR SR,  
  ktoré sa budu konať 10. marca 2012

6. strana   Harmonogram umiestnenia veľkokapacit-
  ných kontajnerov v roku 2012

7. strana   Informácia o činnosti Finančnej komisie  
  zriadenej pri Miestnom zastupiteľstve  
  MČ Košice - Sídlisko KVP

Ukončili sme distribúciu 
potravinovej pomoci 

z Európskej únie
Obyvatelia sídliska KVP sa dočkali distribúcie ďalších 8 ton 
potravín pre zostávajúcich obyvateľov mestskej časti, ktorí 
požiadali o potravinovú pomoc z Európskej únie za rok 2011.
Tento krát mestská časť zabezpečila distribúciu pre 200 
poberateľov dôchodkov, ľudí v hmotnej núdzi, ale aj rodiny 
s deťmi v náhradnej rodinnej starostlivosti. Dodatočná 
distribúcia za rok 2011, druhá v našej mestskej časti, sa konala 
27. januára 2012 (piatok) pri Spojenej škole sv. košických 
mučeníkov. Pri distribúcii nám nezištne pomáhali členovia 
Sociálnej a zdravotnej komisie Bc. Ingrid Dobošová, Iveta 
Adamčíková, Bc. Martina Kráľová, dobrovoľníci Zoltán Bukata 
a Cyril Karľa, ako aj aktivační pracovníci mestskej časti. 
Mestská časť v súčasnosti nemá informácie o pokračovaní 
potravinovej pomoci v roku 2012. Po získaní podkladov vás 
budeme informovať všetkými dostupnými prostriedkami.

Mgr. Alica Schützová
Referát sociálny
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Miestny úrad navštívila 
delegácia z Česka, Rumunska, 

Chorvátska a Srbska 

Lauraľadové karnevalenie

Mobilná ľadová plocha zažila 
hokejový ošiaľ 

Okúzlila nás vôňa Vianoc 

Miestny úrad MČ Košice – Sídlisko KVP navštívili v januári tohto 
roku  delegácie zo 4 zahraničných krajín v rámci projektu My 
sme budúcnosť / We are future. Projekt podporený z fondov EÚ a 
programu „Mládež v akcii“ bol výsledkom práce našich poslancov Bc. 
Ladislava Lörinca a Vojtecha Tótha. 
Témou projektu bola „Participácia mladých ľudí“, či už na správe vecí 
verejných alebo na politických aspektoch života ako takých. Nádejní 
mladí ľudia, možno budúci komunálni politici z Česka, Rumunska, 
Chorvátska  a Srbska, tak mali možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti 
a načerpať energiu a motiváciu do ďalšej práce. 
Sprevádzala ich dvojica komunálnych politikov z Vojvodiny (Srbsko). 
Po sérii prednášok a neformálneho vzdelávania si tak nenechali ujsť 
príležitosť spoznať reálny život na úrade.
(pokračovanie článku a kompletná fotogaléria z návštevy na 
www.mckvp.sk )

Bc. Ladislav Lörinc
poslanec miestneho zastupitelstva

Rok sa s rokom stretol a na našom sídlisku sa opäť uskutočnil turnaj, 
ktorý nenechal žiadneho priaznivca aktívneho hokeja na pochybách, 
že tento šport aj na amatérskej úrovni znamená pre obyvateľov 
nášho sídliska, ale aj iných mestských častí veľa a je o neho obrovský 
záujem. 
Turnaj „O pohár starostky mestskej časti v amatérskom hokeji“ sa 
v tomto roku síce z dôvodu extrémne chladného počasia a vetra 
prekladal na neskorší dátum, no počkalo si na nás o to krajšie slnečné 
počasie. Turnaj sa nakoniec odohral v sobotu 11. februára 2012 a 
tento tretí ročník zaznamenal doteraz najväčší záujem. 
Do súťaže sa prihlásilo 8 družstiev:
Juh, Astória, TpH, HC KVP Avalanche, SharpSharks, Rýchle strely, T-K, 
HC Energy.
Najprv družstvá bojovali v dvoch základných skupinách o postup do 
semifinále a neskôr sa už strhli tie dramatickejšie zápasy – zápasy o 
veľké finále turnaja.
Vo finále sa stretol minuloročný víťaz z Juhu a nováčikovia z družstva 
T-K. Napínavý súboj vyvrcholil až v predĺžení a skončil netypickým 
hokejovým víťazstvom družstva JUH 2:1 pp. Už aj výsledok hovorí o 
tom, že boje boli vyrovnané a vyhral trpezlivejší. 
V malom finále o tretie miesto sa stretli mužstvá Rýchle strely a HC 
Energy. Druhý z menovaných si víťazstvom vybojoval trofej za tretie 
miesto a jeho hráč Lukáš Ongáľ si svojimi presnými zásahmi vybojoval 
sošku najlepšieho strelca turnaja.
Za pomoc pri organizácii turnaja ďakujeme rozhodcovi Petrovi 
Beňuškovi a zdravotníkovi Stanislavovi Štecovi. 
Všetkým družstvám ďakujeme za účasť, férové súboje a už teraz 
netrpezlivo očakávame kto si v 4. ročníku turnaja vybojuje „Pohár 
starostky Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP v amatérskom hokeji“.

Mgr. Ivana Hernández
Referát KVaŠ

Bolo nedeľné popoludnie 22. januára, kedy Drocárov park na KVP 
zažil veľmi čulú siestu. Nákazlivá rytmická hudba a veselá vrava detí, 
mladých ale aj početnej skupiny dospelákov v rôzne zaujímavom, 
originálnom prestrojení na korčuliach, pritiahla pozornosť mnohých. 
Nie jednu rodinu to vytiahlo z tepla panelákov na svieži, slnkom 
maľovaný vzduch a vtiahlo do čarovnej atmosféry okolo mantinelov 
ako i na ľade mobilnej plochy. A čo sa tu vlastne dialo? Animátori 
Združenia Laura v spolupráci s MČ Košice – Sídlisko KVP  pripravili 
v poradí už druhý ročník karnevalu na ľade. Program spestrilo 
vystúpenie krasokorčuliarok z Kraso centra Košice a súťaživá hra 
Lau-rá-ci (známa pod názvom „papier, kameň, nožnice“). Komisia 
si priebežne všímala korčuľujúce sa masky z ríše zvierat, rozprávok, 
či reálneho sveta a na záver vyhlásila vyše dvadsať kategórií. 
Spomeniem len niektoré: kategória rodinná maska, najkreatívnejšia 
maska, najvtipnejšia maska... Výhercom vzápätí pani starostka Iveta 
Kijevská odovzdala vecné dary. Kto získal ceny? Každý zúčastnený! 
Minimálne cenu útechy a tiež krásny pocit z dobre naplneného času 
v sympatickom spoločenstve na ľade. Bolo supeeeer, už sa všetci 
tešíme na ... /ďalší ročník ľadového karnevalenia!/

Karolína Szelesová 
O. Z. Laura

Denným centrom mestskej časti sa posledný pondelok pred Štedrým 
dňom niesla vôňa koláčov a ihličia. Stretli sa tu šikovné gazdinky, 
pre ktoré pečenie či zdobenie domácností v predvianočnom čase 
neznamená len stres z upratovania, varenia či pečenia. Znamená pre 
nich relax, hobby a po vzhliadnutí niektorých diel určite aj umelecký 
počin.  
V pondelok 19. decembra na pozvanie starostky mestskej časti Ivety 
Kijevskej predviedli gazdinky sídliska, ba v niekoľkých prípadoch aj 
ich manželia množstvo nielen krásne vyzerajúcich, ale aj chutných 
koláčikov, perníkov a vianočne zdobené ikebany plné fantázie.
Na podujatí „Čaro Vianoc“ vystavovalo viac ako 15 súťažiacich a 
nechýbali ďalší návštevníci, ktorí práce súťažiacich obdivovali, 
hodnotili a inšpirovali sa. Ocenených bolo 5 súťažiacich v oboch 
kategóriách, odovzdali sme dve ceny útechy a jednu cenu starostky 
mestskej časti.
Poradie
Ikebany:
1. Iveta Kobyľanová
2. Mária Šoltésová
3. Mária Lukáčová
4. Helena Palacká
5. Ľubica a Jozef Mitáľovci

Cena starostky mestskej časti za ikebanu: Iveta Kobyľanová
Cena útechy za vianočné pečivo: Iveta Zelinková
Cena útechy za ikebany: Dagmar Petöová
Rastúci záujem o toto podujatie nás milo potešil i prekvapil a veríme, 
že o rok sa opäť stretneme v dennom centre pri stoloch plných 
voňavých koláčikov a rôznorodých vianočných ikebán.  

Mgr. Ivana Hernández
Referát KVaŠ

Vianočné pečivo:
1. Helena Palacká
2. Iveta Volohdová
3. Ľubica a Jozef Mitáľovci
4. Mária Lukačová
5. p. Macková
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NÁRODNÁ RADA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1

Vážení občania,
dňa 13. októbra 2011 sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na ústavnom zákone o skrátení volebného obdo-
bia. Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 2010 sa končí dňom volieb do  Národnej rady 
Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady  Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 347/2011 z 19. októbra 
2011, že  voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 

Zápis do zoznamu voličov

Právo voliť do NR SR má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku.
Občan Slovenskej republiky, ktorý má na území SR trvalý pobyt a má právo voliť sa zapisuje do stáleho zoznamu voličov podľa 
miesta trvalého pobytu. Každý volič môže byť zapísaný len v jednom stálom zozname.

Námietkové konanie

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP doručila (do 14.2.2012) každému voličovi Oznámenie o čase a mieste konania volieb. Ak 
voličovi z rôznych príčin toto oznámenie doručené nebolo, môže si  v rámci „námietkového konania“  v odporúčaných hodinách 
pre občanov na miestnom úrade  overiť,  či je zapísaný v stálom zozname voličov a môže požadovať o doplnenie údajov alebo o 
vykonanie opráv (kancelária  č. 2 – hlásenie pobytu občanov).

Voličský preukaz ( od 9.2.2012 do 8.3.2012)

Voličom, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom sú zapísaní do stáleho zoznamu voličov, vydá obec na ich 
žiadosť voličský preukaz a zo zoznamu v obci ich vyčiarkne.  Žiadosť podáva volič osobne alebo prostredníctvom ním 
splnomocnenej osoby. Voličské preukazy, v súlade s platnou legislatívou, sa vydávajú v úradných hodinách obce od  9.2.2012 
do 8.3.2012 (kancelária  č. 2 – hlásenie pobytu občanov).
Voličský preukaz oprávňuje voliča na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek inom volebnom okrsku na území Slovenskej 
republiky.   

Hlasovanie

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Zákon 
jednoznačne vylučuje iný spôsob preukazovania totožnosti.  Ak volič nepredloží občiansky preukaz, hlasovanie sa mu 
neumožní.
Volič, ktorý nehlasuje vo volebnom okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu sa volebnej komisii preukazuje občianskym 
preukazom a voličským preukazom, ktorý mu bol na jeho žiadosť vydaný.
Vo volebnej miestnosti dostane volič 26 hlasovacích  lístkov a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom  úradnej pečiatky obce.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi,  ktorý tak neurobí volebná 
komisia hlasovanie neumožní.
V priestore na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok, t.j.hlasovací lístok tej politickej strany, 
ktorej sa rozhodol odovzdať svoj hlas.
Na hlasovacom lístku, môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyjadriť, ktorému kandidátovi dáva prednostný 
hlas. Prednostný hlas možno dať najviac štyrom kandidátom.
Volič, ktorý sa  nemôže  dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať okrskovú 
volebnú komisiu v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená o vykonanie 
hlasovania do prenosnej volebnej schránky.       

 
Námietková kancelária: v odporúčaných  hodinách  pre občanov

Mgr. Anna Heribanová
kontakty: 055/789 06 18,  055/789 06 11,

e-mail: aheribanova@mckvp.sk

sa vykonajú v sobotu dňa 10. marca  2012

Ďalšie informácie súvisiace s vykonaním volieb a volebným právom občanov 
Slovenskej republiky:

čas konania volieb od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny



4 www.mckvp.sk

Č. voleb. 
okrsku

Územie patriace 
do volebného okrsku

Volebná miestnosť 
(sídlo okrsku)

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

ZŠ Drábova 3

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

ZŠ Drábova 3

3 Dénešova 1 - 51 nep. ZŠ Drábova 3

4 Dénešova 6
Dénešova 55 - 87 nep.

MŠ Dénešova 53

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

SŠ Čordákova 50

6 Bauerova 3, 5, 7
Bauerova 2 - 44 pár.

SŠ Čordákova 50

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

SŠ Čordákova 50

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

SŠ Čordákova 50

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

MŠ Čordákova 17

10 Zombova 5 - 39 nep.
Zombova 43, 45

ZŠ Janigova 2

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

ZŠ Janigova 2

12 Húskova 1, 3, 47
Húskova 69 - 87 nep.

ZŠ Janigova 2

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

MŠ Húskova 45

14
Hemerkova 1 - 28 všetky
Jána Pavla II. 7
Klimkovičova 1, 11,13, 15, 17

MŠ Hemerkova 26

15
Cottbuská 1 - 12 všetky
Cottbuská 14 - 32 pár.
Trieda KVP 6
Wuppertálska 1,2,3

MŠ Cottbuská 34

16 Wuppertálska 5 - 51 nep. ZŠ Starozagorská 8

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

ZŠ Starozagorská 8

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

ZŠ Starozagorská 8

Informácia z VIII. zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva 

zo dňa 15.12.2011

Predstavitelia politických strán, 
kandidujúci do NR SR 

z Mestskej časti Košice – 
Sídlisko KVP

Určenie volebných okrskov 
a volebných miestností

Starostka MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - Sídlisko  KVP
Ing. Iveta Kijevská V poradí VIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva (MiZ) Mestskej 

časti Košice – Sídlisko KVP sa uskutočnilo dňa 15.12.2011 v súlade  
s časovým plánom rokovaní. 
Program rokovania obsahoval 8 bodov, na návrh poslaneckého 
zboru bol doplnený o dva poslanecké návrhy o potvrdení uznesení 
zo zasadnutia MiZ zo dňa 27.10.2011 a o stanovisko k zámeru 
vytvorenia multifunkčného parku.  
Po schválení programu rokovania, voľbe návrhovej komisie a kontrole 
plnenia uznesení, poslanci vzali na vedomie informatívnu správu zo 
VII. mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
a správu o činnosti miestnej kontrolórky. MiZ ďalej schválilo III. 
zmenu  rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP na rok 2011 a súhlasilo 
s navrhovanou zmenou územného plánu hospodársko-sídelnej 
aglomerácie Košice, lokalita Myslava – cintorín.
K ďalším prejednávaným a schváleným bodom programu patrili:
- MiZ prejednávalo zmenu územného plánu hospodársko-sídelnej  
 aglomerácie Košice, lokalita Sídlisko KVP – Moskovská trieda;
- Potvrdením októbrového uznesenia došlo k prijatiu „Zásad  
 informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných  
 prostriedkov“ do praxe;
- V rámci rozvoja nášho sídliska v športovo – rekreačnej oblasti  
 miestne zastupiteľstvo schválilo využitie pozemku na Povrazovej  
 ulici pre športovo – rekreačné centrum „Golf KVP”;
- MiZ vzalo na vedomie poslanecký návrh o zámere vytvoriť  
 multifunkčný park na ploche medzi Čordákova - Čordákova  
 50 a zároveň uložilo prednostovi Miestneho úradu v spolupráci  
 s navrhovateľom zabezpečiť spracovanie návrhu dokumentácie  
 k realizácii zámeru vytvorenia multifunkčného parku.   
Záver rokovania patril stálemu bodu programu rokovania, a to 
interpeláciám a otázkam poslancov.

Bc. Peter Kakuloš
zástupca starostky 

Redakčná rada oslovila všetky kandidujúce politické strany. Do 
uzávierky neobdržala relevantné informácie o kandidátoch z MČ 
Košice – Sídlisko KVP z politických strán Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti, Zmena zdola – Demokratická únia Slovenska, Národ a 
spravodlivosť – naša strana, Strana rómskej únie na Slovensku, Strana 
slobodné slovo – Nory Mojsejovej. 

Volebné 
číslo

Názov politickej 
strany

Meno kandidáta a poradie 
na kandidátskej listine

2 KDH 104.  Eduard Adamčík, Ing.

6 Sloboda a Solidarita 150.  Štefan Tomčo, Ing.

7 Právo a Spravodlivosť 13.  Miroslav Pilčík, Mgr.

8 Náš kraj 16.  Vladimír Volčko, JUDr.

8 Náš kraj 32.  Vladimír Račko, Mgr.

8 Náš kraj 48.  Vincent Roško

14 KSS 21.  Peter Nišponský, Mgr.

14 KSS 113.  Dana Grusová

14 KSS 148.  František Kapucian

17 99% - občiansky hlas 111.  Peter Valenčák

18 ĽS-HZDS 96.  Richard Vikartovský

20 Robíme to pre deti-SF 3.  Mária Gamcová, Ing., PhD.

22 SDKÚ-DS 51.  Iveta Kijevská, Ing., Bc.

22 SDKÚ-DS 79.  Jolana Šuleková, Ing.

22 SDKÚ-DS 87.  Roman Matoušek, Ing.

V súlade so zákonom  č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady 
Slovenskej republiky v platnom znení a v súlade s Rozhodnutím 
predsedu Národnej  rady Slovenskej republiky č. 347 z 19. októbra 
2011  Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky   
a určení dňa ich konania

na  sobotu 10. marca 2012
určujem

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

Ing. Iveta Kijevská
starostka 
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Inzercia
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AHA FIT 
DOM KONDÍCIE  A ZDRAVIA

* FITNESS * TELOCVIČNE * SAUNA * SOLÁRIUM * MASÁŽE

KURZY
REDUKČNÉ /kolektívne a individuálne/
ZUMBA FITNESS 
BRUŠNÉ TANCE 
LATINO-SALSA
KALOKAGATHIA
ZDRAVOTNÉ
TEHUĽKY
SENIOR
JOGA 

CVIČENIE
aerobic, body styling, step, posilňovanie, pilates, 
�t-ball, kalanetika

          AHA FIT - Dom kondície, Štúrova 32, Košice, INFO:055/6220395    
 A-LADY FIT/ FURČA , Exnárova 10, INFO : 0907 915 584 , www.aha�t.sk

• redukčné kurzy , konzultácie, problémy nadváhy, 
  poruchy výživy
• spevňujúce cvičenie po pôrode a v zrelom veku
• formovanie tela pred svadbou, príprava modeliek 
  na casting
• vertebrogénne ťažkosti pohybového aparátu 
  /chrbtica, kĺby/

MOTIVAČNÁ  TRÉNERKA
REDUKČNÉ  A  ZDRAVOTNÉ PROGRAMY

Harmonogram umiestnenia 
veľkokapacitných  kontajnerov v MČ 

Košice - Sídlisko KVP  v roku 2012
16.3. - 23.3. 2012 
Wuppertálska 53, Hemerkova  18, Čordákova  14,  Wurmova 
11, Bauerova 17, Tr. KVP,  Moskovská tr.
20.4. - 27.4. 2012
Titogradská 2, Húskova 15, Jasuschova 22, Dénešova 25, 
Cottbuská 1, Tr. KVP, Moskovská tr.
18.5. - 25.5. 2012
Starozagorská 2, Janigova 5, Klimkovičova 10, Strierova 9, 
Dénešova 4, Tr. KVP, Moskovská tr.
15.6. - 22.6. 2012
Cottbuská 11, Zombova 11, Bauerova 17, Drábova 10, Húskova 
3, Tr. KVP, Moskovská tr.
13.7. - 20.7. 2012
Wuppertálska 21, Hemerkova 35, Čordákova 29, Wurmova 19, 
Starozagorská 13, Tr. KVP, ul. Jána Pavla II 
10.8. - 17.8. 2012 
Titogradská 17, Dénešova 57, Húskova 61, Jasuschova 2, 
Dénešova 4, Tr. KVP, Moskovská tr.
7.9. -14.9. 2012 
Starozagorská 21, Janigova 15, Klimkovičova 24, Strierova 21, 
Čordáková 1, Tr. KVP, Moskovská tr.
5.10. -12.10. 2012
Cottbuská 20, Zombova 35, Bauerova 18, Drábova 18, Húskova 
3, Tr. KVP, ul. Jána Pavla II
2.11. - 9.11. 2012 
Bauerova 3, Hemerkova 18, Wuppertálska 41, Wurmova 1, 
Dénešova 37, Tr. KVP, Moskovská tr.
30.11.-7.12. 2012 
Čordákova  1, Cottbuská 1, Dénešova 69, Zombova 29, 
Jasuschova 2, Tr. KVP, Moskovská tr.

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

Riadková inzercia: 
- Kompletné spracovanie účtovníctva – JÚ, PÚ, DPH, mzdy, dane. T.č. Mobil: 0905938058, E-mail: rose@netkosice.sk
- Kúpim garáž na Drábovej ulici. Platba v hotovosti. Tel.0903828988.
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Kasíno u troch kráľov (2. ročník) Finančná komisia 

„Vianoce na KVP“ ukončili dlhé 
čakanie na najkrajšie sviatky 

v roku 

V prvú novoročnú 
sobotu sa otvorili dvere 
druhého ročníka Kasína 
u troch kráľov. Pod 
taktovkou združenia 
Laura nechýbali žiadne 
typicky „kasínovské“ hry, 
ani na všetko pripravení 
(a odhodlaní) krupiéri. 
Ruleta si už pred rokom 
našla stabilné jadro 

verných hráčov, vo výhrach sa však nedali zahanbiť ani mladší 
účastníci. Veľké peniaze (LE – laura eurá, ktoré nepodliehajú 
inflácii) sa však – a to dosť rýchlo – točili najmä v kockách; práve 
tam sa zrodili skutoční boháči tohto večera. Ďalší sa o svoje 
rýchle zárobky mohli pokúsiť v úspešnej vedomostnej súťaži 
Milionár so všetkým, čo k tomu patrí – rýchle prsty, hudobná 
kulisa, moderátor, žolíky i reklamné prestávky. Ani toto všetko 
však žiadnym spôsobom nenarušilo „smrteľné“ sústredenie 
hráčov pokru, iní pre zmenu skúšali šťastie v zjednodušenej 
forme blackjacku, alebo v tradičných domácich hrách (Aktivity, 
Človeče alebo Traja králi).
Pre tých, čo prehrali všetky svoje úspory, vždy pripravená 
G+M+B banka za nejakú vec poskytla dodatočné finančné 
prostriedky. Takouto vecou mohol byť aj dlžobný úpis, ktorou 
sa príslušná osoba zaväzovala niečo vykonať. A práve vďaka 
úpisom je záverečná dražba vždy jedným z najvtipnejších 
bodov večera. Vždy je o čo hrať – za spomenutie určite stojí 
osobná taxislužba, palacinky na objednávku, súkromný 
cimbalový koncert , či upratanie cudzej izby.
Čo dodať na záver? Nuž, paleta hier sa stále rozširuje (teraz mal 
premiéru napr. šach na čas či osobitá hra Royal Casino), vek 
ani trvalý pobyt na KVP nehrá skoro žiadnu rolu a ktorým sa 
to máli, spomeniem už len menšiu tanečnú zábavu na konci.

Mgr. Stanislav Takáč

PS: úprimná vďaka všetkým organizátorom, ktorí venovali svoj 
čas a námahu príprave akcie.

Finančná komisia je  zriadená v 
zmysle ustanovenia § 15 zákona SNR  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v znení neskorších prepisov. Finančnú 
komisiu vedie jej predseda, ktorý je 
zvolený miestnym zastupiteľstvom 
spravidla na ustanovujúcej schôdzi. Na 
návrh predsedu miestne zastupiteľstvo 
volí členov komisie a to z radov 
poslancov, ako aj neposlancov.
V tomto volebnom období bol za 

predsedu komisie zvolený Ing. Roman Matoušek. Za členov 
boli zvolení poslanci Ing. Dušan Cais, Ing. Tibor Boroš, doc. 
RNDr. Alexander Hudák, PhD., Miroslav Labaš, Bc. Ladislav 
Lörinc, Ing. Iveta Macková a Vojtech Tóth.
Ďalej v uvedenej komisii pracujú Mgr. Jozef  Kuzma, Ing. 
Marta Sidorjaková, Ing. Marta Szanyiová, Peter Šoltés, Mária 
Eperiešiová, Ing. Juraj Horkay a PhDr. Andrea Sobotová.
Finančná komisia sa schádza podľa potreby a požiadaviek 
stanovených uzneseniami miestneho zastupiteľstva. Program 
rokovania navrhuje predseda spravidla s ekonomickým 
oddelením úradu. Predseda komisie môže poveriť členov 
komisií jednotlivo, alebo v skupinách, abypripravili dohodnuté 
podklady na základe vlastných poznatkov, alebo prieskumov 
medzi občanmi. Môže požiadať prednostu Miestneho úradu o 
odbornú prípravu materiálov.
Predseda dbá o plnenie prijatých uznesení z rokovania 
komisie. Medzi základné úlohy patria hlavne:
- pomoc pri príprave návrhu rozpočtu podľa rozpočtovej  
 skladby,         
- kontrola plnenia rozpočtu podľa rozpočtovej skladby,
- preverovanie možností získavania finančných zdrojov pre  
 rozvojové aktivity,
- dotácie a granty,
- kontrola efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami  
 obce,
- spolupráca s ostatnými komisiami.

Ing. Roman Matoušek
predseda Finančnej komisie

(dokončenie zo strany 1)

Medzi účinkujúcimi 
nechýbali: CVČ - 
Elokované pracovisko 
Strom, SZUŠ Miškovecká, 
spisovateľka Tina Van 
Der Holland, SZUŠ Márie 
Hemerkovej, Tanečný 
súbor Suprémo, Spojená 
škola sv. košických 

mučeníkov, Mária Valisková (ZŠ Janigova), SCVČ Pauzička, 
Dychový orchester mladých, Art Est – polyestetické 
vzdelávanie znevýhodnenej mládeže, Verejná knižnica 
Jána Bocatia.
Podujatie ďalej sprevádzali vianočné tvorivé dielne, kde 
si mohli návštevníci vlastnoručne vyrobiť vianočné tašky, 
svietniky či iné darčeky. Nechýbali výstavné a predajné 
trhy, na ktorých svoje výrobky vystavovali a predávali tieto 
organizácie a osobnosti: Art Est - polyestetické vzdelávanie 
znevýhodnenej mládeže, Verejná knižnica Jána Bocatia, 
SZŠ Human, ZŠ Drábova, Združenie príbuzných a priateľov 
Radosť,  Zoltán Mirek, Mária Michôciková a Alžbeta 
Sakáčová.

Aj touto cestou sa chceme všetkým účinkujúcim poďakovať 
za ich vianočné vystúpenia, rovnako aj všetkým ostatným 
subjektom, ktoré sa na premiérových vianočných trhoch 
podieľali. Zároveň ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, 
poslancom mestskej časti a aktivačným pracovníkom, ktorí 
sa podieľali na stavbe vianočného stanu, jeho strážení a 
samozrejme na samotnej realizácii podujatia. 
Veríme, že sa vám - obyvateľom nášho sídliska toto premiérové 
sviatočné podujatie v „stane“ páčilo a o rok sa opäť stretneme 
na ešte krajších „vianočných trhoch“.

Mgr. Ivana Hernández
Referát KVaŠ

Ing. Iveta Macková

Bc. Ladislav Lörinc

Miroslav Labaš 

doc. RNDr. Alexander  Hudák, PhD. Ing. Tibor Boroš

Vojtech Tóth Ing. Dušan Cais
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Na štátnej základnej škole na Starozagorskej ulici sa v novembri 
vo veľkej telocvični už tretíkrát uskutočnila obľúbená a 
zábavná akcia s názvom Starozagoriáda určená pre budúcich 
aj súčasných prváčikov. 
Učiteľský zbor precízne pripravil výzdobu. O program sa 
postarali žiaci školy. Celé to bolo podfarbené živou hudobnou 
produkciou mladých hudobníkov z centra voľného času  
Technik, sídliaceho v budove školy. Deti oboch prvých 
ročníkov boli pasované pánom riaditeľom.  Počas hrania, 
skákania a šantenia detí sa rodičia porozprávali a pochutnávali 
na dobrotách, keďže akcia bola spojená s ochutnávkou zdravej 
výživy (trochu aj nezdravej). Ochotné kuchárky pripravili 
zeleninové šaláty, nátierky a uvarili chutný čaj. Milí rodičia 
prispeli k pestrému pohosteniu doma upečenými koláčmi, 
zákuskami, chlebíčkami.
Ani  odchádzať sa nám nechcelo.  Ale čo už, keď  stoly ostali 
prázdne, cukríky porozdávané, hudobné nástroje zbalené. 

Judita Jacáková
zástupkyňa riaditeľa

Hodina Zeme, veľký celosvetový 
projekt upozorňuje na problémy 
ľudstva ako sú globálne 
otepľovanie, plytvanie energiami a 
svetelné znečistenie. Projekt začal 
ako akcia v austrálskom Sydney v 
roku 2007, v minulom roku sa už 
zapojilo 135 krajín, po prvýkrát 
oficiálne aj Slovensko. 
Symbolom Hodiny Zeme je 

zhasínanie osvetlenia na jednu hodinu, tento rok 31. marca 
2012, medzi 20:30 a 21:30. Zhasína sa nielen nepotrebné 
osvetlenie v mestách a obciach, ale aj nasvietenie pamiatok, 
či firiem a svetlá v domácnostiach. Pridať sa môžete aj Vy, 
obyvatelia sídliska KVP. Na jednu hodinu – Hodinu Zeme si 
doma zhasnite, zapáľte sviečky a popremýšľajte, ako môžete 
zmeniť svoj každodenný život, aby ste pomohli našej planéte. 
Viac informácií o projekte a ako sa môžete zapojiť nájdete na 
oficiálnej slovenskej webovej stránke 
http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/

Jaroslav Merc
odborný garant a koordinátor projektu 

pre Slovensko - obyvateľ sídliska KVP

Uplynulo necelých dvanásť rokov od posviacky pozemku na 
výstavbu farského kostola a pastoračného centra na sídlisku 
KVP a my, veriaci tejto farnosti sme mali možnosť prvýkrát 
sláviť polnočnú omšu Božieho narodenia v priestoroch už 
takmer dokončeného kostola. Osobne si myslím, že vzhľadom 
na finančnú náročnosť celého projektu sme to do tohto štádia 
zvládli vcelku v nie dlhom čase – veď čo to je dvanásť rokov v 
živote človeka... . 
Počas tohto obdobia sme sa často stretávali aj s 
„posmievačkami“, ľudí ktorí priam škodoradostne tvrdili „to 
nikdy nedokončíte“  a prirovnávali našu stavbu a jej osud k 
zhrdzavenému skeletu stavby školskej plavárne za farským 
centrom na Starozagorskej ulici. Nuž, a takto vyzeral interiér 
kostola počas vianočných sviatkov...

Ing. Milan Pach
O. Z. Prameň života

V januári 2012 sa na našej škole uskutočnila „Spevácka 
súťaž Mateja Lechkého“, ktorý bol prvým učiteľom mestskej 
hudobnej školy v Košiciach a to od roku 1784. 
Do súťaže sa  okrem našich žiakov 
1. stupňa zapojili aj deti z MŠ Hemerkova, MŠ Cottbuská, MŠ 
Húskova, MŠ Čordákova.
V príjemnej atmosfére za zvukov klavíra a akordeónu deti 
spievali slovenské umelé a ľudové piesne. Ako to dopadlo?
Kategória materské školy  
1. m. Tamara Pribulová – MŠ Hemerkova 
2. m. Lujza Humeníková – MŠ Cottbuská
3. m. Laura Hintošová – MŠ Húskova
Róbert Stásš – Cena poroty 
Emka Štulajterová – Cena sympatie
Kategória 1. – 2. roč.  
1. m. Ivana Ceľuchová
2. m. Stanislav Mikušák 
3. m. Stanislav Barica 
Lucia Michaleková – Cena poroty                                  
Kategória 3. – 4. roč.
1. m. Erika Lazoriková
2. m. Kristína Vavreková
3. m. Veronika Illešová
Martina Feďová – Cena poroty

Nataša Skibová, Jana Vaculová
ZŠ Mateja Lechkého

III. ročník Starozagoriády

Hodina Zeme

Vianoce 2011 v novom 
kostole

Základná škola Mateja 
Lechkého, Košice
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