
www.mckvp.sk

Občasník Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

máj 2011 Ročník: XIV / číslo 2

Sčítanie obyvateľov 
domov a bytov 

v roku 2011

Občan si môže zvoliť takú formu sčítania, ktorá mu vyhovuje. 
Elektronická forma sčítacích formulárov je identická so sčítací-
mi formulármi v listinnej podobe. 
Každému sčítací komisár doručí sčítacie formuláre, t.j. formu-
lár A. Údaje o obyvateľovi, formulár B. Údaje o byte, ďalej iden-
tifikátory  za každého člena domácnosti, identifikátor za byt 
a obálku údajov o obyvateľovi. Obálka má formu dvojhárku,  
kde sú uvedené vysvetlivky pre správne vyplnenie formulá-
rov. Odporúčame občanom, aby si pre vyplnením formulárov 
prečítali vysvetlivky uvedené v tlačive obálka údajov o obyva-
teľovi. Vysvetlivky na vyplnenie údajov o byte sú na sčítacom 
formulári B. Údaj o byte. V prípade akýchkoľvek nejasností má 
občan právo požiadať o vysvetlenie sčítacieho komisára.
Pokračovanie na strane 3.

Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiah-
lejšie štatistické zisťovania, ktoré sa tradične v Európe, ale aj 
v iných krajinách sveta realizujú v desaťročných intervaloch. 
V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov uskutoční 
po prvý raz v histórii vo všetkých členských štátoch Európskej 
únie naraz s využitím  rovnakých  (porovnateľných) definícií 
zisťovaných údajov. Výsledky sčítania obyvateľov, domov a 
bytov v Slovenskej republike tak budú aj medzinárodne po-
rovnateľné, čo má význam z hľadiska rozhodovania a prognó-
zovania. 
Sčítanie sa vykoná v súlade so zákonom č. 263/2008    Z. z.   o 
sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Rozhodujúcim 
okamihom sčítania pre zápis údajov do sčítacích tlačív je

polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 
21. mája 2011. 

Sčítanie v Slovenskej republike sa vykoná formou samosčíta-
nia. 
Sčítanie možno vykonať v listinnej podobe alebo elektronicky 
na internetovej stránke www.scitanie2011.sk  

Mesiac Máj nie je len mesiacom lásky, mesiacom, ktorý patrí 
zaľúbeným, je to aj čas pre každoročné stretnutie sa najlepších 
hokejových krajín na jednom turnaji v podobe majstrovstiev 
sveta v ľadovom hokeji. Pred piatimi rokmi v lotyšskej Rige vý-
konný výbor IIHF (International ice hockey federation – Medzi-
národná hokejová federácia) rozhodol o pridelení organizova-
nia tohto vrcholového podujatia Slovenskej republike.
Pri tejto príležiosti sa Mestská časť Košice – Sídlisko KVP (ako 
jedna z dvoch košických mestských častí) rozhodla zorganizo-
vať spoločensko-kultúrnu udalosť pod názvom KVP Hockey 
Village 2011 – hokejová dedina, spojenú s práve prebie-
hajúcimi majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji (29.4.2011-
15.5.2011). 
Pokračovanie na strane 8.

KVP Hockey Village

V májovej KVaPke 
sa dozviete...
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Slovo starostky

Prehľad o rozpočte na rok 2011

Rozpočtový proces nie je len proces 
zostavenia rozpočtu. V podmien-
kach našej mestskej časti zahŕňa aj 
prípravu na zostavenie rozpočtu, sa-
motnú tvorbu rozpočtu, jeho zosta-
venie, schválenie a rozpis na jednot-
livé subjekty rozpočtového procesu, 
ďalej aj realizáciu, zmeny rozpočtu a 
rozpočtové opatrenia, analýzu, mo-
nitorovanie a nakoniec hodnotenie 
rozpočtu. Rozpočtový proces je  za-
vŕšený zostavením a schválením zá-
verečného účtu obce.
Za vypracovanie rozpočtového har-
monogramu zodpovedá prednosta 
úradu.

Rozpočtový harmonogram schvaľuje starosta obce. Na rozpočtovom 
procese sa podieľajú subjekty rozpočtového procesu: miestny úrad,  
prednosta úradu, starosta, hlavný kontrolór, komisie zastupiteľstva, 
miestna rada, miestne zastupiteľstvo.
Úlohy subjektov rozpočtového procesu
Miestny úrad, prednosta, ekonomické oddelenie zabezpečuje  orga-
nizačné a administratívne úkony súvisiace s rozpočtovým procesom, 
t.j. :
a) zabezpečuje odborné podklady potrebné na správne a úplné  
spracovanie návrhov rozpočtu mestskej časti a návrhu na zmenu roz-
počtu,
b) sústreďuje a spracúva predkladané návrhy rozpočtu vo finančnom 
vyjadrení spolu s ich komentárom od zúčastnených subjektov roz-
počtového procesu,
c) spracúva rozpočtové požiadavky a požiadavky na zmeny rozpočtu 
od subjektov rozpočtového procesu, 
d) zabezpečuje metodiku a poradenstvo v procese tvorby návrhov 
rozpočtu pre  všetky zúčastnené subjekty vo všetkých fázach rozpoč-
tového procesu,
e) koordinuje rozpočtový proces,
f ) je tvorcom monitorovacích správ a hodnotiacich správ,
g) je tvorcom záverečného účtu,
h) zabezpečuje zverejnenie rozpočtu a záverečného účtu v mestskej 
časti zákonným spôsobom.
Starosta :
a) riadi rozpočtový proces,
b) predkladá návrh rozpočtu, návrh na zmenu rozpočtu, návrh moni-
torovacej a hodnotiacej správy, návrh záverečného účtu na rokovanie 
komisiám zastupiteľstva, obecnej rady a obecného zastupiteľstva.
Hlavný kontrolór :
a) spracúva odborné stanovisko rozpočtu a návrhu záverečného 
účtu,
b) kontroluje plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu.
Komisie zastupiteľstva :
a) posudzujú návrh rozpočtu z hľadiska plnenia volebného progra-
mu, plnenia cieľov a zámerov obce, 
b) tvorcovi rozpočtu predkladajú pripomienky k návrhom rozpočtu,
c) spracúvajú stanovisko k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného 
účtu,
d) odporúča starostovi, obecnej rade a zastupiteľstvu zohľadniť ich 
názory, pripomienky, stanoviská,  priority, konkrétne návrhy a poži-
adavky,
e) vyjadrujú sa k zapracovaniu koncepčných otázok rozvoja obce do 
návrhov rozpočtu, 
f ) prerokúvajú návrh rozpočtu, návrh na zmeny rozpočtu, monitoro-
vaciu a hodnotiacu správu a návrh záverečného účtu mesta.
Miestna rada :  
a) vyjadruje sa k rozpočtu obce a k zmenám rozpočtu obce,
b) vyjadruje sa k použitiu mimorozpočtových fondov,
c) vyjadruje sa k návrhom záverečného účtu, k monitorovacím a hod-
notiacim správam,
d) vyjadruje sa k navrhovanej emisii komunálnych dlhopisov, k pri-
jatiu návratných finančných zdrojov, k združeniu prostriedkov.
Miestne zastupiteľstvo :
a) schvaľuje rozpočet obce a zmeny rozpočtu obce podľa kompeten-
cií ustanovených týmito „Zásadami“,
b) schvaľuje použitie mimorozpočtových fondov,       
c) schvaľuje záverečný účet, rozhoduje o použití prebytku rozpočtu a 

o spôsobe úhrady schodku rozpočtu,
d) prerokúva monitorovacie a hodnotiace správy, 
e) schvaľuje emisiu komunálnych dlhov,
f ) schvaľuje prijatie návratných finančných zdrojov,
g) schvaľuje združenie prostriedkov.
Stanoviská a prípadné pripomienky týchto subjektov tvorca rozpočtu 
prerokuje s prednostom obecného úradu a starostom, podľa pripo-
mienok a možností na základe schválenia starostom tieto zohľadní a 
zapracuje do návrhu rozpočtu. Takto upravený návrh rozpočtu schvá-
lený starostom sa v mestskej časti zverejní zákonným spôsobom a 
následne pripraví spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra na ro-
kovanie obecného zastupiteľstva.

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sídlisko KVP na svojom II. zasad-
nutí dňa 24. 02. 2011 schválilo rozpočet MČ na rok 2011 a roky  nasle-
dujúce uznesením MZ č. 20.
Rozpočet mestskej časti  je základným nástrojom finančného hospo-
dárenia  v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financova-
nie úloh a funkcií mestskej časti. Je súčasťou rozpočtu sektora verej-
nej správy. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia mestskej časti.
Celkový rozpočet Mestskej časti KVP na rok 2011 je navrhnutý ako vy-
rovnaný -  na strane príjmov (bežných a príjmových finančných ope-
rácii)  vo výške 1 501 912,- €, na strane výdavkov (bežných, kapitá-
lových, výdavkových finančných operácii)  vo výške  1 501 912,- €. 
V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov je rozpočet Mestskej  časti rozdelený na 
bežný, kapitálový a finančné operácie. 

PRÍJMY:
Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške  1300 376,- €, kde podstat-
nú časť tvoria daňové príjmy, a to podiel na dani z príjmov fyzických 
osôb, ktorú Mestská časť rozpočtovala  vo výške 777 504,- € , t.j. 
31,17,- €/obyvateľ (počet obyvateľov MČ – 24 944), na úroveň pôvod-
ného rozpočtu roku 2010. 
U nedaňových príjmov  sú to najmä príjmy z prenájmu majetku, ktorý 
ma Mestská časť v správe, administratívne poplatky, úroky, poplatky 
z náhodného predaja a služieb, ktoré taktiež vychádzajú z činnosti tý-
kajúcej sa prenájmu spravovaného majetku, ostatné príjmy, transfer 
zo ŠR a  transfer z rozpočtu Mesta Košice . 
Prevody prostriedkov z peňažných fondov – z rezervného fondu  v 
sume  201 536,- € sú rozpočtované  na krytie výdavkových finanč-
ných operácii a kapitálových výdavkov.

VÝDAVKY:
Bežné výdavky:   1 271 976,-  €
Kapitálové výdavky:    195 400,-  € 
Finančné operácie výdavkové: 34 536,-  €

Mimo ostatných výdavkov sa pri tvorbe bežného rozpočtu kládol 
dôraz najmä na verejno-prospešné činnosti, a to:
- Údržbu komunikácii
- Zimnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev
- Údržbu zelene, detských a športových ihrísk

Dôležitú časť rozpočtu však tvoria kapitálové výdavky, ktoré boli 
smerované na realizáciu investičných akcií:
•	 Rekonštrukcia	strechy	v	objekte	OC	III	
•	 Parkovisko	Janigova
•	 Parkovisko	Titogradská
•	 Rekonštrukcia	peších	komunikácii	v	Drocarovom	parku	
	 (korčuliarský	chodník)
•	 Nákup	velkoplošných	kvetináčov
•	 Výstavba	prístreškov	na	kontajnery
a spracovanie projektových dokumentácii:
-	 Parkové	úpravy	Jasuschova	–	Moskovská	trieda
-	 Bezbariérový	vstup	do	Klubového	zariadenia	MĆ
-	 Kryté	pódium	pre	kultúrne	akcie	–	Moskovská	trieda	
	 (pod	OC	Iskra)
-	 Rekonštrukcia	peších	komunikácii	v	Drocarovom	parku	
	 (korčuliarský	chodník)
-	 Chodník	Starozagorská	ul.	(pri	rozostavanom	bazéne)
-	 Parkovisko	Klimkovičova	–	2x
-	 Parkovisko	Titogradská
-	 Parkovisko	Janigova
-	 Parkovisko	Wuppertálska
Rozpočet Mestskej časti Košice – Sídl. KVP v časti príjmov, závisí  od 
schválených finančných prostriedkov mestským zastupiteľstvom v 
Košiciach , na základe podielu na dani z príjmov fyzických osôb. A tak 
v prípade zmien bude uskutočnená úprava rozpočtu pre rok 2011.

Ing. Iveta Kijevská
starostka mestskej časti

Vážení obyvatelia, dovoľte mi, aby som vám v krátkosti 
predostrela rozpočet a finančné prostriedky našej 
mestskej časti  v roku 2011, ktoré sú pre nás, pre našu 
činnosť samosprávy a poskytovanie služieb obyvateľstvu 
rozpočtované a schválené miestnym zastupiteľstvom. 
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Sčítanie obyvateľov 
domov a bytov 

v roku 2011

Rok dobrovoľníctva

V kultúre a športe pre 
vás pripravujeme

V našom dennom centre 
Veľkonočná zábava

Dokončenie zo strany 1.
Sčítací komisári  majú povinnosť navštíviť každú domácnosť 
v čase 

od 13. mája do 20. mája  
z dôvodu doručenia sčítacích tlačív. Po rozhodujúcom okami-
hu sčítania t.j. 

od 21. mája do 6. júna  
sčítací komisári opätovne navštívia tie domácnosti, ktoré sa 
rozhodnú vyplniť sčítacie tlačivá v listinnej forme a zozbierajú 
vyplnené sčítacie formuláre.  
Elektronická forma sčítania sa vykoná v čase 

od 21. mája do 29. mája 2011.  
Poučenie a postup pre elektronické sčítanie je uvedené na in-
ternetovej stránke 

www.scitanie2011.sk 
Sčítací komisár odovzdá sčítacie formuláre a identifikačné 
kódy každému, aj tým občanom, ktorí sa rozhodnú sčítať elek-
tronicky. Identifikátory sa nalepujú na sčítacie formuláre, ale 
slúžia aj na prihlásenie sa do systému na elektronické sčíta-
nie.  
Údaje na sčítacích formulároch v listinnej podobe sa vypĺňajú 
guľôčkovým perom modrej alebo čiernej farby veľkými tlače-
nými písmenami. Vzor spôsobu zápisu do sčítacích formulárov 
a spôsob opravy chybných zápisov je  znázornený na dvojhár-
ku – obálka údajov o obyvateľovi. 
Sčítacích komisárov po ich predchádzajúcom súhlase vyme-
novala starostka mestskej časti Ing. Iveta Kijevská. Preukazujú 
sa osobitným poverením vydaným mestskou časťou, ktoré je 
opatrené okrúhlou pečiatkou mestskej časti a podpisom sta-
rostky mestskej časti. Sčítací komisár  na požiadanie obyvateľa 
vyplní  sčítacie formuláre podľa jeho pokynov. Sčítací komi-
sár je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa 
oboznámi pri sčítaní.
Mestská časť pre účely sčítania vytvorila 77 sčítacích obvo-
dov. Veríme, že sčítanie obyvateľov, domov a bytov v mestskej 
časti sa zrealizuje  bezproblémovo a obyvatelia mestskej časti 
poskytnutím úplných, správnych a pravdivých údajov či už v 
listinnej alebo v elektronickej podobe prispejú k úspešnému 
vykonaniu sčítania v Slovenskej republike.

Mgr. Anna Heribanová,
právne odd.

Rok 2011 je Rokom dobrovoľníctva vyhlásený Európskou 
úniou. Poslanci miestneho zastupiteľstva v našej mestskej časti 
si to vzali za svoje, a tak sa 28. marca 2011 pustili do práce, a 
to uprataním športových ihrísk. Skultivovali športové ihrisko 
na ulici Cottbuskej, Starozagorskej, Zombovej, Húskovej a 
Čordákovej.
Takéto aktivity sú nám príkladom, a tak som vás, obyvateľov
nášho sídliska pozvala dňa 16. apríla 2011 na sídliskovú akciu
v roku dobrovoľníctva na ,, Jarné upratovanie,, v prídomovej
zeleni. Týmto ďakujem všetkým vám, ktorí ste sa zúčastnili a tak 
skrášlili svoje okolie. Verím, že tieto aktivity ostanú aktivitami
aj v budúcich rokoch na našom sídlisku. Zveľadenie, rozvoj a
výstavba mestskej časti bola aj predmetom a hlavným bodom 
miestneho zastupiteľstva vo februári tohto roku v rámci
schvaľovania rozpočtu na rok 2011.
Taktiež ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do 
projektu KVP Hockey Village a ich práca počas celých dvoch 
týždňov bola obdivuhodná.

Ing. Iveta Kijevská
starostka mestskej časti

Tradície a zvyky spojené s Veľkou nocou si pripomenuli 
členovia Denného centra Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
v utorok po týchto sviatkoch. Vo štvrtok 28. apríla  im do tanca 
zahrala skupina KES.

1. júna - Deň otvorených dverí na miestnom úrade
15. júna - Hurá prázdniny

17. a 25. júna - Turnaj „O pohár starostky v minifutbale 
mužov“ 2011

4. - 8. júla - Kultúrne leto na KVP
3., 10., 17., 24., 31. augusta - Augustové stredy na KVPPríprava materiálov pre sčítacích komisárov na miestnom úrade.
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Veterinárna klinika Cassovet oznamuje chovateľom 
psov a mačiek, že v roku 2011 bude

 organizovať akcie s dĺžkou trvania jeden 
mesiac so zľavou na veterinárne úkony,

zamerané na kastráciu zvierat, 
ošetrenie chrupu, vydávanie pasov 

a označovanie zvierat čipmi 
a geriatrickú prevenciu. 

Akcie budú organizované v termínoch
apríl, máj, jún a október 2011.

Bližšie informácie na tel. čísle 055 6435 848.

Máte  pocit že nič nestíhate, že zápasíte z 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           
servis žalúzií
predaj náhr. dielov na žalúzie 
výroba menoviek 
výmena baterky do hodiniek a skracovanie kovových remienkov
brašnárske práce 

PONDELOK
 POSILŇOVŇA - ŽENY                   
08 - 14 INDIVIDUÁLNE REDUKČNÉ A ZDRAVOTNÉ TRÉNINGY
 s  motivačnou trénerkou /PO - NE/  ANKA

09:15 BABI NATOČ GRAMOFÓN (seniori)  ZUZKA
16:30 KARDIACI, ALERGICI, TELESNE POSTIHNUTÍ MONIKA
16:30 TAE-BO MIX,  HEC AEROBIC  NANY           
17:35 KALANETIKA, PILATES MIX  BIBA
17:30/18:45 REDUKČNÝ KURZ, ZÁKLADY POSILŇOVANIA NANY / ZUZKA         
17:40 BODY STYLING   IVETA                                                    
18:45 FIT-BALL    ANABEL                                      
18:50 STEP AEROBIC   SISA
20:00 KALANETIKA   JANKA R.
UTOROK
 POSILŇOVŇA - MIX
08:15 KALANETIKA, POSILŇOVANIE  JANKA  K.              
16:30 ZDRAVOTNÉ CVIČENIE, STREČING, JOGA MONIKA
17:35 STEP AEROBIC, PUMPING MIX  ZUZKA
17:40 FIT BALL    ALENA 
17:35/18:50 ZUMBA FITNESS   TONKA  
18:45/19:45 BRUŠNÉ TANCE   IZABELA                                                                                           
STREDA
 POSILŇOVŇA - ŽENY 
09:00 BABI NATOČ GRAMOFÓN (seniori)  ZUZKA 
16:30 LADY BODY STYLING   NANY
16:30 TEHOBIC / TEHUĽKY (cvičenie, príprava - pôrod) INGA         
17:35 ZUMBA FITNESS   TONKA
17:40 BODY STYLING   IVETA                                       
18:45 JOGA    HEDA
18:50 STEP AEROBIC   SISA                                      
20:00 KALANETIKA, PILATES MIX  BIBA
ŠTVRTOK
 POSILŇOVŇA MIX
16:30 ZDRAVOTNÉ CVIČENIE, STREČING, JOGA MONIKA
17:35 STEP AEROBIC, PUMPING MIX  ZUZKA                                    
18:45 LATINO - SALSA   SOŇA
18:50 PILATES MIX    JANKA K.
20:00 KALANETIKA   JANKA R.                                
PIATOK
 POSILŇOVŇA - MIX
08:15 BODY STYLING, FIT BALL, OVERBAL  JANKA K.
17:00 FIT BALL    ANABEL
17:30/18:45 REDUKČNÝ KURZ, ZÁKLADY POSILŇOVANIA NANY         
SOBOTA 
 POSILŇOVŇA - MIX        
17:00 ZUMBA FITNESS   ANITA
18:30 KALANETIKA   JANKA R. 

AHA FIT - DOM KONDÍCIE  A ZDRAVIA
* FITNESS * TELOCVIČNE * SAUNA * SOLÁRIUM * MASÁŽE
(Metropol), Štúrova 32, Košice, tel.: 055/62 203 95, www.aha�t.sk

Poďakovanie
Chceme sa aj touto cestou  poďakovať 

dobrovoľníkom z Občianskeho združenia Prameň 
života za pomoc pri organizovaní zbierky šatstva

v Dennom centre Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, 
Cottbuská 36, Košice v dňoch 24. a 25.03.2011.

Zároveň sa chceme poďakovať aj všetkým občanom 
sídliska, ktorí do uvedenej zbierky prispeli.

Miestny úrad MČ Košice - Sídl. KVP
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Predstavujeme Komisiu 
kultúry, školstva a športu

Prevádzky otvorené v mesiaci 
február, marec, apríl 2011

Koše na psie exkrementy

Pri Miestnom zastupiteľstve 
MČ Košice – Sídlisko KVP je 
zriadená aj stála Komisia kultúry, 
školstva a športu, o ktorú je 
tradične veľký záujem, jednak 
medzi miestnymi poslancami, 
ale aj medzi obyvateľmi nášho 
sídliska. Vyplýva to jednoznačne 
z náplne práce tejto komisie. Ako 
je mnohým už známe Komisia 
kultúry, školstva a športu primárne 
zodpovedá za zabezpečovanie a 
organizáciu všetkých kultúrnych, 
športových a vzdelávacích 

podujatí na našom sídlisku. Udeľuje povolenia na takéto akcie, 
vedie kroniku mestskej časti, organizuje stretnutia jubilantov 
v Dennom centre mestskej časti, spolupracuje so školami, 
športovými  a kultúrnymi inštitúciami, vybavuje žiadosti o 
dotácie od právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov 
v oblasti kultúry a športu podľa platného VZN mestskej 
časti o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým 
osobám podnikateľom. Výraznou úlohou tejto komisie je 
taktiež vydávanie a redigovanie občasníka mestskej časti pod 
názvom Kvapka.
Od posledných komunálnych volieb je predsedom komisie 
poslanec miestneho zastupiteľstva Ladislav Lörinc. Doplnilo 
ho ďalších 6 poslancov, menovite pani Iveta Adamčíková, Mgr. 
Eva Berešová, Mgr. Marián Horenský, RNDr. Vladimír Kokarda, 
PhD., pán Vojtech Tóth a pani Iveta Zelinková. Medzi obyvateľov 
nášho sídliska - neposlancov, ktorí prejavili záujem o prácu 
v tejto komisii patrí Ing. Eva Ivaninová, pán Jozef Mitál, Ing. 
Milan Pach, Bc. Ľuboš Porada, Juraj Seman a Ing. Jozef Vrábeľ. 
Tajomníčkou komisie je Mgr. Ivana Hužičková, ktorá uzatvára 
celkový počet osôb v Komisii kultúry, školstva a športu na 
čísle 14, čím sa táto komisia stala počtom participujúcich ľudí 
najväčšou komisiou zriadenou pri miestnom zastupiteľstve 
Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.
Záverom chcem za všetkých členov vyjadriť naše odhodlanie 
pripraviť vám a realizovať v tomto volebnom období čoraz 
viac zaujímavejších a divácky atraktívnejších podujatí rôznych 
žánrov.

Ladislav Lörinc
predseda komisie

Posilňovacie centrum pre mládež a dospelých 
– Marietta Pro Fitness s. r. o., 
prevádzkovateľ Marietta Žigalová Bauerova 1, Košice
Predajňa textilu a obuvi, prevádzkovateľ Tran Van Long
OC Primma, Trieda KVP 4, Košice
Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok:  od 09.00 hod.- do 18.00 hod.
Sobota:   od 08.30 hod.- do 12.00 hod. 
Predajňa textilu, kabeliek, 
prevádzkovateľ Lyubov Hileta –Hileta
Hemerkova 39, Košice
Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok : od 09.00 hod. – do 18.00 hod. 
Sobota:   od.09.00 hod. – do 13.00 hod.
Predajňa potravín, diskontu, 
prevádzkovateľ Jana Benkeová Klimkovičova 28, Košice
Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok:  od 06.00 hod. – do 12.00 hod. 
   od 14.00 hod. – 20.00 hod.
Sobota:   od.07.00 hod. – do 15.00 hod. 
Pizzeria Castello, alko, nealko, 
prevádzkovateľ Miroslav Hájiček
OC Primma, Trieda KVP 4. Košice
Prevádzková doba:  
Pondelok – Štvrtok: od 11.00 hod. – 23.00 hod. 
Piatok:   od 11.00 hod. – 02.00 hod.
Sobota :   od 15.00 hod. – 02.00 hod.
Nedeľa:   od 15.00 hod. – 23.00 hod. 
Predajňa Mix shop, komis – pracovné náradie, odevy, 
prevádzkovateľ Július Hiscsák
Zombova 15, Košice
Prevádzková doba:
Pondelok – Sobota: od 8.00 hod. – 18.00 hod. 
Nedeľa :   zatvorené 
Predajňa sudového vína,  
prevádzkovateľ Zuzana Marčišinová, Dénešova 59, Košice
Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok:  od 10.00 hod – 19.00 hod. 
Sobota – Nedeľa:  od 10.00 hod. –17.00 hod. 
Služby rýchleho občerstvenia, polotovary, fornetti, 
prevádzkovateľ Ľuba Fašánoková
Janigova 19, Košice
Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok:  od 7.00 hod. – 19.00 hod.
Sobota – Nedeľa :  zatvorené
Second hand, prevádzkovateľ Miroslava Kollárová
Trieda KVP 4, Košice

Prevádzky zrušené v mesiaci február, marec,  apríl 2011
Potraviny Avej, prevádzkovateľ Ján Klec
Dénešova 59, Košice
Second hand, prevádzkovateľ Mercinery Vladimír
Trieda KVP 4, Košice

Odd. podnikateľských činností

Na základe rozšírenia služieb pre psičkárov  
nášho sídliska, okrem používania vysávača 
na zbieranie psích exkrementov a s cieľom 
zlepšenia životného  prostredia,  Mestská  
časť  Košice  –  Sídlisko  KVP  plánuje na 
vytypovaných lokalitách osadiť nové a 
moderné koše na psie exkrementy so 
sáčkami.
V prvej etape v máji tohto roku 2011 
osadíme štyri koše na plochách 
nachádzajúcich sa na 
Cottbuskej ulici - Pošta, 
Janigovej ulici – Krízové centrum Dorka,
Stierovej – Wurmovej ulici 
Klimkovičovej ulici.
Pevne veríme, že tieto koše budú využívané na svoj účel a nič 
nezabráni ich ďalšiemu osadzovaniu a užívaniu.

Odd. VDaŽP
RNDr. Vladimír Kokarda, PhD.

Iveta Zelinková

Mgr. Eva Berešová

Mgr. Marián Horenský

Ladislav Lörinc

Vojtech Tóth

Iveta Adamčíková
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Projekt EÚ 
na Janigovej finišuje

ČO SA DIALO NA NAŠICH ŠKOLÁCH

Angličtina spája 
aj tých najmenších

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Učitelia i žiaci na ZŠ Janigova majú tento školský rok naozaj 
nabitý prácou. Modernizáciu vyučovania sme si vzali k srd-
cu a po rozbehnutí projektu „Vzdelaní a kultúrni do sveta“ v 
októbri 2009 sa s istotou blížime do jeho finále – september 
2011.  
Nie je to tak dávno, čo sme verejnosť informovali o rozbe-
hnutí projektu, ktorý finančne podporil Európsky sociálny 
fond sumou  122 264, 82 €. V rámci neho sa vzdelávali uči-
telia, nakupovali nové moderné pomôcky a najmä – po no-
vom a zaujímavejšie sa začali učiť naše (i vaše) deti. Chcete 
vidieť vývoj motýľa na vlastné oči? Nech sa páči! Naša škola 
je prvá na Slovensku, ktorá vlastní skutočnú „Motýliu farmu“. 
Interaktívne tabule, dataprojektory, výukové softvéry, nové 
telocvičné či relaxačné náradie, figuríny, mikroskopy a mno-
ho  iných pomôcok určite spríjemňujú osvojovanie nových 
vedomostí a zaháňajú „nudu“ klasických vyučovacích hodín. 
Mnohí z vás sa o tom mohli presvedčiť na Európskom dni ro-
dičov a škôl, kde si návštevníci tieto novinky doslova „ohma-
tali“, zabavili sa pri výukovom DVD alebo si vyskúšali, aké 
ťažké je oživovanie vernej kópie človeka. Záujem nás naozaj 
potešil, veď sa tu vystriedalo  viac ako stovka návštevníkov.
Projekt oficiálne v septembri 2011 končí workshopom pre 
učiteľov košických škôl. Na ňom sa pochválime našimi výsled-
kami a odovzdáme naše skúsenosti tým, ktorí by nás chceli 
nasledovať. Projekt v septembri oficiálne končí, ale pomôcky 
a nové výzvy zostávajú. Pokrok vošiel do brán našej školy a 
my mu nedovolíme ju opustiť.

Mgr. M. Vidová  
ZŠ Janigova

Súkromná materská škola ELC sídli na Starozagorskej ulici a 
deň v nej prebieha ako v tisíckach iných škôlok: veselé deti, 
hry, čítanie rozprávok, pesničky, prechádzky vonku... Jedi-
ný rozdiel je v tom, že deti už od vstupu do materskej školy 
konverzujú v angličtine. Detičky sú veľmi šikovné a hra je ich 
prirodzeným prejavom v tomto útlom veku, takže učenie je 
pre nich zábavou. 
Spolu s pani učiteľkami sa detičky rozhodli uskutočniť v rám-
ci mesiaca kníh akciu s názvom „A Story in my life“ a kedže 
sa chceli so svojimi rozprávkami v anglickom jazyku podeliť, 
rozhodli sme sa pozvať deti aj z inej školy, veľkých prvákov 
zo Základnej školy Mateja Lehkého.
V úvode ich detičky z materskej školy privítali anglickou pies-
ňou „Hello children, have a happy day!“ a potom odohrali 
nádhernú rozprávku „The three little pigs“, v ktorej sa pred-
stavili v hlavných úlohách ako prasiatka Sára, Julka a Jamie. 
Vlka excelentne stvárnil Filipko. Detičky zo základnej školy si 
pripravili nádherné piesne „Hands up! a Monster face!“, ktoré 
sme si všetci spolu zaspievali. Atmosféra bola príjemná, veľa 
hier, zábavy a radosti zažili deti prvého ročníka s detičkami 
materskej školy a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú ak-
ciu.

Bc. Eva Ridarčíková
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Deň učiteľov na miestnom úrade Beseda so spisovateľom 
Jozefom Banášom

Uskutočnil sa turnaj 
„O pohár starostky 

MČ Košice – Sídlisko KVP“ 
vo vybíjanej žiakov

Vážená pani starostka, ďakujeme Vám za  slová úcty.
V poslednom období pribúdajú situácie, v ktorých sa nie vždy 
stretávame s pozitívnymi postojmi na postavenie a prácu uči-
teľov v spoločnosti. O to viac potešia situácie  či  stretnutia, 
ktoré sú  povzbudením v neľahkej a zodpovednej práci  pre 
každého učiteľa.
Pocity radosti prežívali riadiaci pracovníci a  učitelia mater-
ských a základných škôl Mestskej časti KVP, ktorých 29.marca 
2011, pri príležitosti Dňa učiteľov prijala starostka uvedenej 
mestskej časti  Ing. Iveta Kijevská. 
Jej milé slová, oceňujúce každodennú prácu učiteľov, všet-
kých presvedčili o tom, že pani starostka dokonale pozná si-
tuáciu v školách a v školských zariadeniach. Známe sú jej aj 
problémy, ktoré učitelia musia denne riešiť. V slávnostnom 
príhovore pani starostka dala prítomným najavo, že sa o ich 
prácu zaujíma, váži si všetko, čo učitelia robia v prospech detí, 
žiakov, mládeže i starších obyvateľov Sídliska KVP. Upozornila 
na  najdôležitejšie podujatia, ktoré sú pripravené v najbližšom 
období, najmä  tie, ktoré sa nezaobídu bez spolupráce so ško-
lami a školskými zariadeniami. 
Po oficiálnej časti pani starostka pokračovala v neformálnych 
rozhovoroch s pozvanými riadiacimi pracovníkmi a učiteľmi. 
Živo sa zaujímala o všetko, čo učiteľov nielen teší, ale aj trápi. 
Stretnutie všetkým dodalo nové sily a optimizmus do ďalšej 
práce. Všetci prítomní sa zhodli, že tohoročné stretnutie patri-
lo k jedným z najkrajších za posledné obdobie.
Za všetkých pozvaných pedagógov Vám ďakujem  pani sta-
rostka za milé prijatie, za povzbudivé a oceňujúce  slová, za  
čas, ktorý ste si pre nás našla napriek Vašej veľkej zaneprázd-
nenosti , za to, že   sme mohli vo Vašej prítomnosti prežiť prí-
jemné chvíle a aspoň na chvíľu zastaviť pracovný čas a  zabud-
núť na každodenné  školské povinnosti.

PaedDr.Dana Lancíková
zástupkyňa riaditeľky školy

(Súkromná základná škola, Starozagorská 8, Košice)

V rámci mesiaca marec - mesiaca knihy pripravila pre obyva-
teľov sídliska Verejná knižnica Jána Bocatia, pobočka Hemer-
kova 39, množsvto podujatí, medzi ktoré patrilo aj stretnutie s 
úspešným spisovateľom Jozefom Banášom v piatok 25. marca 
2011. Beseda sa niesla v duchu prezentácie poslednej knihy 
spisovateľa „Kód 9“. Stretnutia s týmto slovenským spisova-
teľom sa zúčastnila aj starostka mestskej časti Iveta Kijevská.

Mgr. Ivana Hužičková

Koniec apríla každoročne patrí na našich školách turnaju vo 
vybíjanej. Inak tomu nebolo ani tento rok a krátko pred Veľko-
nočnými sviatkami si žiaci našich základných škôl zahrali „O 
pohár starostky“ v tomto športe. Hostiteľom tohto turnaja 
bola Základná škola Mateja Lechkého, ktorá si pod vedením 
pani učiteľky Hricovej vybojovala prvé miesto. Trojicu medaj-
listov doplnila Základná škola Janigova a Základná škola Drá-
bova. Ceny i medaile odovzdala starostka mestskej časti Ive-
ta Kijevská. Turnaj sa odohral bez zranení a v rámci pravidiel 
„fair-play“, začo všetkým zúčastneným ďakujeme. Už teraz sa 
tešíme na ďalšie turnaje na našich školách.

Mgr. Ivana Hužičková

Starostka mestskej časti odovzdala upomienkové predmety riaditeľom 
škôl a oceneným učiteľom.
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Dokončenie zo strany 1.
Cieľom projektu bolo vytvoriť hokejovú dedinu v športovom 
areáli Spojenej škole sv. košických mučeníkov na sídlisku KVP, 
prostredníctvom ktorej sme chceli obyvateľom mestskej časti, 
ale aj ďalším návštevníkom mesta priniesť dokonalú, takmer 
živú hokejovú atmosféru priamo zo štadiónov v Košiciach i 
Bratislave, a to hlavne počas zápasov našej domácej hokejovej 
reprezentácie. V areáli je umiestnené premietacie plátno so 
všetkým technickým zabezpečením. S premietaním zápasov 
je spojený aj kultúrno-zábavný program v podobe vystúpenia 
hudobných a tanečných skupín.
KVP Hockey Village je rozdelená do dvoch samostatných zón:
- KVP Fan Village a 
- KVP Baby Village.

Areál „KVP Hockey Village“ je pre všetkých otvorený od 15.00 
hod., kedy začnú prebiehať všetky spomínané sprievodné po-
dujatia. Hokejová dedina sa zatvára 15 minút po skončení ve-
černého zápasu a KVP Baby Village zatvára svoje brány o 20.00 
hodine.  

Atmosféru celého podujatia dotvárajú sprievodné akcie v po-
dobe skákacích atrakcií, maľovania na tvár, resp. na chodník 
na hokejovú tematiku, hokejové kvízy a rozličné súťaže zruč-
nosti. Pre návštevníkov sú k dispozícii občerstvovacie stánky s 
pivom, nealkom, grilovanými špecialitami či gulášom. Pre deti 
je pripravená aj cukrová vata či pukance. 

Vstup do celého areálu je zdarma a na bezpečnosť dohliada 
MČ Košice – Sídlisko KVP v spolupráci s Mestskou políciou a 
Štátnou políciou sídliace na území mestskej časti. V priesto-
roch hokejovej dediny sú k dispozícii aj chemické toalety, o 
čistotu ktorej je každodenne odborne postarané. Okrem toho 
spolupracujeme s dobrovoľníkmi, ktorých počas celých dvoch 
týždňov nebolo málo. Ich prácu pre mestskú časť si veľmi váži-
me a ďakujeme za ich ochotu a obetavosť počas celých majs-
trovstiev sveta. 

Na záver sa chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorý 
svojimi darmi či už vecnými alebo peňažnými prispeli, aby „ká-
vepečko“ žilo hokejom. Naša vďaka patrí aj Spojenej škole sv. 
košických mučeníkov i Základnej škole Janigova a ich pani ria-
dieteľkám za ich ochotu i porozumenie pri realizácii projektu.
  Organizačný výbor KVP Hockey Village

KVP Hockey Village

Mestská časť Košice – Sídisko KVP vyhlasila
2. ročník súťaže

„O najkrajšiu fotografiu sídliska KVP“.
Súťaž potrvá do 30. 09. 2011 a súťažiaci môžu svoje fotografie v elektronickej zasielať na adresu kultura@mckvp.sk. 

Do predmetu správy prosím uviesť heslo Fotosúťaž, nezabudnúť napísať svoje tel. číslo a adresu.
Víťazné fotografie budú uverejnené v kalendári mestskej časti v roku 2012 a samotní autori budú ocenení 

hodnotnými cenami.
Fantázii sa medze nekladú, preto objektom fotografie môžu byť rôzne dominanty sídliska vo všetkých ročných 

obdobiach, či detské ihriská, športoviská ako mobilná ľadová plocha, tenisové kurty no taktiež podujatia 
organizované na našom sídlisku.  

VYHLÁSENIE FOTOSÚŤAŽE na rok 2011


