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Vyhodnotenie fotosúťaže 
„O najkrajšiu fotografiu 

sídliska KVP “ v roku 2011
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP v roku 2011 vyhlásila 
2. ročník fotosúťaže „O najkrajšiu fotografiu sídliska KVP“. 
Súťaž trvala od decembra 2010 do septembra tohto roku a 
zapojilo sa do nej viac ako 60 súťažiacich spolu s viac ako 
360 fotografiami. Z množstva súťažných fotografií komisia 
vybrala 23 fotografií do užšieho výberu. Väčšina z týchto 
fotografií bude použitá v kalendári mestskej časti na rok 
2012 a najlepšie z nich získali ocenenia najkrajších fotografií 
za rok 2011.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 29.11.2011 
o 16.00 hod. v Dennom centre mestskej časti za prítomnosti 
seniorov, ktorí toto denné centrum navštevujú.
Vyhlasovania sa zúčastnili takmer všetci súťažiaci zaradení 
do užšieho výberu a okrem hodnotných cien si odniesli so 
sebou prvé výtlačky kalendára mestskej časti na rok 2012. 
Podujatie sprevádzala prezentácia najkrajších fotografií 
zaslaných do fotosúťaže a súťažiaci, ako aj naši seniori sa 
mohli kochať pohľadom na krásne, niekedy až umelecké 
fotografické skvosty. 
Veľká vďaka patrí vám, obyvateľom našej mestskej časti, 
ako aj obyvateľom mesta Košice, ktorí ste sa do našej súťaže 
zapojili a napomáhate nám tak zhromažďovať tie najkrajšie 
zábery nášho sídliska, z ktorých raz vznikne nádherná 
výstava fotografií.  
Ukážka fotografií, ktoré sa umiestnili na ďalších miestach:

1. miesto - Martin Petrulák 

2. miesto - Tomáš Tkáčik 
Pokračovanie na strane 2.

Veselé Vianoce 
a šťastný nový rok 2012 

Od septembra nás oslovujú 
v našich predajniach nové 
vianočné figúrky, perníky, 
čokolády, adventné kalendáre. 
V nákupných centrách sa 
ligocú vianočné stromčeky 
s rôznorodými ozdobami. 
Priestory vyzdobené leskom a 
farebnými svetielkami sú všade 
tam, kde nás nohy dovedú a oči 
zablúdia.
Nastáva čas, kedy sa začíname 
zamýšľať nad darčekmi, nad 
blížiacim sa časom adventu, 

ktorý je časom pokoja, viery, lásky a nádeje.
 Je tu opäť ten krásny čas, čas sviatočný. Čas plný porozumenia, 
potešenia a srdečnosti, kedy v srdci pociťujeme radosť a 
uvedomujeme si vzácnosť rodiny, našich blízkych i priateľov. 
Krátke obdobie, kedy sa väčšina z nás po čase zastaví a zaslúžene 
vychutná najkrajšie sviatky roka v kruhu svojich najbližších. V 
kruhu rodiny, ktorá počas Vianoc naberie na význame a odrazu 
sú všetky veci navôkol nepodstatné. Obklopujeme sa tým, čo 
máme najradšej, a tými, ktorých máme najradšej. V pokoji si 
vychutnávame pohodu domova, vôňu tradičného vianočného 
jedla a koláčov.  
Prajem vám, aby každý z vás pocítil toto nenahraditeľné 
vianočné teplo, bol v prítomnosti svojej rodiny, obklopený 
najbližšími pri bohatej štedrovečernej večeri a pod vianočným 
stromčekom, aby si našli všetky deti to,  po čom najviac túžia.  
Vám, obyvateľom sídliska KVP prajem, aby ste pod stromčekom 
našli hlavne zdravie, šťastie, lásku, rodinnú pohodu a 
pochopenie.
Nový rok 2012 nech je pre vás úspešnejší a krajší ako rok minulý.
Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2012 praje starostka mestskej 
časti

Iveta Kijevská  
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5. miesto – Nathan Šimčík 

Dokončenie zo strany 1.

Viac informácií na www.mckvp.sk

Už niekoľko rokov býva u nás na sídlisku zvykom, že tesne pred 
začiatkom adventu si obyvatelia v Dennom centre mestskej 
časti uviažu adventný veniec, ktorý im bude zdobiť domovy v 
čase očakávania najkrajších sviatkov roka. 

Inak tomu nebolo ani tento rok a 24. novembra (štvrtok) ožilo 
denné centrum vôňou čečiny a  teplého čaju. Mestská časť a 
Združenie Laura  pozvali  opäť mladých aj starších obyvateľov 
sídliska uviť si spolu adventný veniec. Podujatia sa zúčastnilo 
aj v tomto roku viac ako sto obyvateľov nášho sídliska.  
Príjemnú predsviatočnú atmosféru umocňovali koledy a tak 
nečudo, že okrem krásne zdobeného venca si ľudia domov 
odnášali aj vianočnú náladu.  

Za pomoc pri realizácii podujatia sa chceme poďakovať 
zúčastneným členom Sociálnej a zdravotnej komisie pri 
Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, 
dobrovoľníkom zo združenia Prameň života, animátorom zo 
Združenia Laura a za zabezpečenie a prevoz čečiny sa chceme 
osobitne poďakovať pozemkovému spoločenstvu Urbariát 
Myslava a spoločnosti Profil Michal Bdžoch.
    Mgr. Alica Schützová

Sociálny referát

Mestská časť už teraz pracuje na príprave 3. ročníka fotosúťaže
„O najkrajšiu fotografiu sídliska KVP“ za rok 2012.

V tomto ročníku bude súťaž prebiehať v oblasti čiernobielej fotografie.
Súťaž potrvá od 01.01.2012 do 30.09.2012 a súťažiaci budú môcť svoje 

fotografie v elektronickej podobe posielať na adresu 
kultura@mckvp.sk.

Bližšie podrobnosti o súťaži, parametre súťažných fotografií a ďalšie podmienky 
súťaženia budú uverejnené na stránke mestskej časti v najbližších dňoch.

Už teraz sa tešíme na ďalšie pohľady cez objektívy vašich fotoaparátov 
na sídlisko KVP. 

Viac ako sto 
obyvateľov sídliska 

si s nami uviazalo 
adventný veniec

3. miesto – Miroslav Tomčík 

4. miesto - Ľubomíra Ištoňová
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Sociálna a zdravotná komisia 

Mgr. Eva Bérešová Iveta Zelinková

Bc. Ingrid Dobošová
predsedníčka Sociálnej 

a zdravotnej komisie

Vojtech Tóth Iveta Adamčíková

V poradí VII. zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Košice – Sídlisko KVP sa uskutočnilo dňa 27. októbra 2011 v súlade s 
časovým plánom rokovaní.   
Program rokovania obsahoval  9 bodov, na návrh poslaneckého 
zboru bol doplnený v bode 2 o Personálne otázky a o Informáciu o 
stave výstavby garáži na Húskovej ulici. 
Po schválení programu rokovania, voľbe návrhovej komisie a kontrole 
plnenia uznesení, poslanci vzali na vedomie informatívnu správu 
zo VI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach a správu o 
činnosti miestnej kontrolórky. Rokovanie pokračovalo personálnymi 
otázkami, ktoré sa týkali zloženia miestnej rady a voľby poslanca za 
člena komisie MZ. 
K ďalším prejednávaným  a schváleným bodom programu patrili :
-  Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2011, v rámci 
ktorého došlo k zrušeniu uznesenia MZ č.44/a  v časti presunu 
finančných prostriedkov za účelom výstavby lezeckej steny a 
uznesenia MZ č.44/b zo dňa 26. mája 2011 týkajúceho sa viazania 
rozpočtovaných finančných prostriedkov za rok 2011
- Zásady rozpočtovania bežných výdavkov pre tvorbu rozpočtov MČ 
Košice – Sídlisko KVP na roky 2012 – 2014 – poslanecký návrh.
- Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných 
prostriedkov MČ Košice – Sídlisko KVP – poslanecký návrh.
V rámci rozvoja nášho sídliska v športovo – rekreačnej oblasti 
miestne zastupiteľstvo schválilo využitie pozemkov pri Základnej 
škole na Drábovej ulici na športovo – rekreačné účely nekomerčného 
charakteru, projekt Dirtpark - zriadenie cykloparku s prírodnými 
prekážkami budovanými formou úpravy terénu. 
Záver rokovania patril stálemu bodu programu rokovania, a to 
interpeláciám a otázkam poslancov. 

Bc. Peter Kakuloš
zástupca starostky

V stredu 21.09.2011 zabezpečila Mestská časť Košice – Sídlisko KVP 
dovoz 10 ton potravín zo skladu v Bernátovciach pre prvú skupinu 
žiadateľov o potravinovú pomoc z EÚ. Potravinová pomoc bola 
distribuovaná pre 250 ľudí, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej 
núdzi, majú príjem na hranici životného minima, pre deti v náhradnej 
rodinnej starostlivosti a pre nepracujúcich poberateľov starobného, 
predčasného a  invalidného dôchodku, ktorých výška dôchodku 
nepresahuje 305,- €.
Za pomoc pri realizácii  by sme chceli poďakovať zúčastneným 
pracovníkom miestneho úradu, poslancom MČ Košice – Sídlisko 
KVP, neposlancom – členom Sociálnej a zdravotnej komisie i Komisie 
kultúry, školstva a športu, dobrovoľníkom z OZ Prameň života a 
aktivačným pracovníkom mestskej časti. Za pomoc pri prevoze 
potravín by sme chceli osobitne poďakovať poslancovi MČ Košice – 
Sídlisko KVP Miroslavovi Labašovi.
    Mgr. Alica Schützová

Sociálny referát

Sociálna a zdravotná komisia zriadená pri Miestom zastupiteľstve Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
sa zaoberá hlavne riešením sociálnych problémov na našom sídlisku. Predmetom jej záujmu sú rôzne 
skupiny obyvateľov sídliska,  hlavne seniori, deti a mládež, ľudia, ktorí sa ocitli v sociálnej i v hmotnej 
núdzi. 
Komisia pracuje v zložení piatich poslancov miestneho zastupiteľstva a štyroch členov- neposlancov.  V 
tomto volebnom období bola miestnym zastupiteľstvom za predsedníčku komisie zvolená Bc. Ingrid 
Dobošová.  Za členov boli  zvolení poslanci Iveta Adamčíková, Mgr. Eva Bérešová, Vojtech Tóth a Iveta 
Zelinková. Ďalej v uvedenej komisii pracujú Alžbeta Bukatová, Helena Klímová, Bc. Martina Kráľová a Ing. 
Jolana Šuleková. Zasadnutie komisie sa spravidla uskutočňuje raz mesačne. 
Náplňou jej činnosti je hlavne:
- prejednávanie žiadostí o jednorazové dávky v hmotnej núdzi - odporúča starostke mestskej  
 časti ich poskytnutie,
- participácia na organizovaní nízko prahových komunitných podujatí  pre obyvateľov sídliska,  
 podujatí pre deti zo sociálne slabších, neúplných a viacdetných rodín,  
- prijíma uznesenia, ktoré majú odporúčajúci charakter pre Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti  
 Košice – Sídlisko KVP.  

Konkrétne sa v tomto volebnom období  už spolupodieľala na organizovaní nízkoprahových podujatí – 
jarný a letný prímestský tábor, Viazanie adventných vencov, Vianočné tvorivé dielne, Deň detí a Mikuláš 
pre deti zo sociálne slabších, viacdetných a neúplných rodín. Komisia sa aktívne zapojila aj do 1.kola 
distribúcie potravinovej pomoci z Európskej únie, ktorá sa uskutočnila koncom septembra.
Členovia komisie s ohľadom na dlhoročné pracovné  skúsenosti,  či už v profesionálnej alebo dobrovoľníckej 
oblasti, majú záujem participovať na zlepšovaní životných podmienok jednotlivých znevýhodnených 
skupín obyvateľov na našom sídlisku. 

Bc. Ingrid Dobošová
predsedníčka Sociálnej a zdravotnej komisie 

Informácia zo VII. zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva 

zo dňa 27.10.2011

Rozdali sme prvé kolo 
potravinovej pomoci z EÚ
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Oznam  o používaní 
zábavnej pyrotechniky

Na sídlisku sme 
zrealizovali ...

Zábavnú pyrotechniku na verejných priestranstvách v Mestskej 
časti Košice – Sídlisko KVP je povolené používať v posledný a 
prvý deň roka – t.j. 31.12.2011 a 1.1.2012, ďalej pri akciách 
usporadúvaných mestskou časťou a mestom Košice. 
Pri iných odôvodnených podujatiach na našom území je 
možné používať zábavnú pyrotechniku len na základe 
predchádzajúceho súhlasu mestskej časti. Žiadosť o povolenie 
je organizátor podujatia povinný doručiť na miestny úrad 
najneskôr 10 pracovných dní pred jeho konaním.
Používanie zábavnej pyrotechniky mimo určených dní je 
zakázané!

Ing. Jana Timková
Odd. podnikateľských činností

Parkovisko -Titogradská

Výstavbou 15 parkovacích miest na Titogradskej ulici 
sa čiastočne zlepšili možnosti parkovania v lokalite ulíc 
Starozagorská a Titogradská.

Na sídlisku opäť nájdete automat na 
cestovné lístky

Na základe jednaní Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP  a 
Dopravného podniku mesta Košice, a.s., a po inštalácií 
kamerového systému pri Miestnom úrade Mestskej časti 
Košice – Sídlisko KVP na Triede KVP 1 bol  pri tejto budove 
osadený automat na cestovné lístky, ktorý nahradil automat 
na zástavke MHD. 
Lokalita mimo zastávok MHD bola vybraná z dôvodu 
neustáleho ničenia automatov na týchto zastávkach a z 
dôvodu monitorovania priestoru kamerovým systémom 
umiesteným na budove miestneho úradu, ktorý zabráni 
vandalom opätovne poškodzovať tieto zariadenia.  

Exteriérové hodiny

Na Moskovskej triede boli 
osadené exteriérové hodiny, 
ktoré budú nepretržite 
informovať obyvateľov našej 
mestskej časti o presnom 
čase. Hodiny sú riadené 
cez satelit, a tak nebude 
dochádzať k ich meškaniu 
či zastaveniu. Svojim 
vzhľadom skrášľujú okolité 
prostredie a dúfame, že budú 
vždy nápomocné našim 
obyvateľom.

Odd. výstavby, dopravy
 a životného prostredia

Ocenili sme najkrajšie 
balkóny a predzáhradky 

na našom sídlisku 
V minulosti patrilo skrášľovanie okolí našich bytov či balkónov 
medzi činnosti, ktoré ľudia vykonávali s radosťou a takmer v 
každej bráne našich obytných domov boli zeleňou vyzdobené 
balkóny či upravené predzáhradky. V súčasnej dobe je to 
takmer rarita vidieť upravené okolie brány či prekvitajúci 
balkón. No napriek tomu, že žijeme v rýchlej dobe, ktorá nám 
mnohokrát neumožní venovať sa takýmto veciam, existuje na 
našom sídlisku množstvo obyvateľov, pestovateľov, správcov 
a domových dôverníkov, ktorí sa o svoje predzáhradky či 
balkóny starajú vzorovo. Aj touto cestou im chceme vysloviť 
veľkú vďaku, že svojou prácou či koníčkom zveľaďujú nie príliš 
oku lahodiace obytné domy nášho sídliska.
Aj vďaka týmto ľudom prišla pred niekoľkými rokmi myšlienka 
občianskeho združenia Eko ľudia, ktoré spolu s mestskou 
časťou pripravilo súťaž „O najkrajší balkón a predzáhradku 
sídliska KVP“ a dodnes v nej pokračuje.
Celé leto až do konca septembra prebiehalo vyhodnocovanie 
a dôsledné posudzovanie všetkých predzáhradiek a balkónov, 
ktoré vyústilo do konečného vyhodnotenia, ktoré sa 
uskutočnilo v zasadacej miestnosti miestneho úradu.
Starostka mestskej časti spolu s predsedníčkou OZ Eko ľudia  
Ing. Evou Černákovou 25. októbra 2011 ocenila 9. ľudí za ich 
prácu.
V kategórii „Balkóny“ boli v nasledujúcom poradí ocenení:
1. miesto: Milan Sekeľský
2. miesto: Ján Širanec
3. miesto: Alžbeta Vančová
4. miesto: Martin Palečko
5. miesto: Marcela Kolesárová
V kategórii „Predzáhradky“:
1. miesto: Marta Štipáková
2. miesto: Maroš Breuer
3. miesto: Klára Hromotová
4. miesto: Mária Trubová
Víťazom ešte raz srdečne blahoželáme a ďakujeme za ich 
prácu pri zveľaďovaní nášho sídliska.
Veríme, že nás bude z roka na rok viac a viac.
Viac fotografií nájdete na stránke 
http://kvety.websnadno.cz/Uvod-a-kontakt.html

Mgr. Ivana Hernández
Ref. KVaŠ
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Inzercia

 

AHA FIT 
DOM KONDÍCIE  A ZDRAVIA

* FITNESS * TELOCVIČNE * SAUNA * SOLÁRIUM * MASÁŽE

KURZY
REDUKČNÉ /kolektívne a individuálne/
ZUMBA FITNESS 
BRUŠNÉ TANCE
LATINO-SALSA
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
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Máte  pocit že nič nestíhate, že zápasíte z časom?
Tak navštívte multifunkčné služby ERGO na Húskovej č.1

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

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

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

predaj značkovej obuvi

Riadková inzercia: Hľadám do opatery seniora, dieťa, tel. č.: 0944 947 868

Sadzobník inzercie na rok 2012
Reklama 
- formát

Sadzba pri 
1. uverejnení

Sadzba pri 
viacnásobnom 

uverejnení

A4 219,21 € 138,88 €

A5 109,61 € 69,44 €

A6 54,74 € 34,72 €

A7 28,41 € 17,36 €

A4 plnofarebná 839,81 € 503,88 €

Riadková inzercia 0,33 € za slovo 0,33 € za slovo
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Prevádzky otvorené 
v mesiacoch 

júl - november 2011

Kancelária prvého 
kontaktu 

Internetová rubrika: 
Predstavujeme osobnosti 

mestskej časti

Caffé bar, Game club - Moskovská č. 17
prevádzkovateľ : POEPLE KVP s.r.o.
Prevádzková doba
Nedeľa – Štvrtok : od 10.00 hod. – do 24.00 hod. 
Piatok – Sobota   : od 10.00 hod. – do 02.00 hod.

Chovateľské potreby - Klimkovičova č. 1
prevádzkovateľ : Marek Socha - ATOS
Prevádzková doba
Pondelok – Piatok: od 14.00 hod. – do 19.00 hod. 
Sobota :   od 09.00 hod. – do 13.00 hod.

Solárium - Klimkovičova č. 3
prevádzkovateľ Nikolaj Perehanec
Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok: od 10.00 hod. – do 17.00 hod. 
Sobota :   od 15.00 hod. – do 19.00 hod.

Kaderníctvo, holičstvo - Dénešova č. 8 
zmena prevádzkovateľa
prevádzkovateľ :  Henrieta Herichová 
Prevádzková doba
Pondelok – Piatok: od. 09.00 hod. – do 19.00 hod. 
   (13.00 – 13.30 hod. zatvorené)
Sobota:   na objednávky

Piváreň HARLEY – Cottbuská č. 3 
zmena prevádzkovateľa
prevádzkovateľ : TERNER, s.r.o.
Prevádzková doba
Pondelok – Nedeľa : od 06.30 hod. – do 22.00 hod. 

DELTA BAR – Cottbuská č. 3 
zmena prevádzkovateľa
prevádzkovateľ : VERNER, s.r.o.
Prevádzková doba
Nedeľa – Štvrtok : od 14.00 hod. – do 24.00 hod. 
Piatok – Sobota :  od 14.00 hod. – do 02.00 hod.

Ovocie, zelenina (TATABI) – Cottbuská č. 11
prevádzkovateľ : Ing. Tatiana Bartakovicsová
Prevádzková doba
Pondelok – Piatok: od 8.00 hod. – do 18.00 hod. 
   ( 12.00 – 14.00 zatvorené )
Sobota :   od 7.00 hod. – do 11.00 hod.

Mäso – údeniny, POLCOM – Trieda KVP č. 1 (Grunt )
prevádzkovateľ : POL - MARKET s.r.o.
Prevádzková doba
Pondelok – Piatok: od 7.30 hod. – do 18.00 hod. 
Sobota :   od 7.00 hod. – do 13.00 hod.

Prevádzky zrušené v mesiaci júl - november 2011

Novinový stánok – Moskovská trieda č. 3
Prevádzkovateľ: Jarmila Sačková

Motopredaj, náhradné diely – Húskova č. 37
Prevádzkovateľ: Agáta Nohajová

Videopožičovňa, papiernictvo – Wurmova č. 13
Prevádzkovateľ: Mikuláš Kosztura Mi&Mi

Odd. podnikateľských činností  

Pre obyvateľov mestskej časti bola v marci zriadená na 
miestnom úrade kancelária prvého kontaktu, ktorá:
•	 plní	funkciu	podateľne,	
•	 poskytuje	základné	informácie	o	samospráve	mestskej	 
 časti, o jej orgánoch, organizáciách a jej  
 predstaviteľoch, o jej činnosti a aktivitách, pláne  
 práce a termínoch zasadnutia miestneho  
 zastupiteľstva,
•	 poskytuje		všetky		druhy		tlačív		k	žiadostiam		klientov		 
 potrebných  k vybaveniu  agendy na jednotlivých  
 oddeleniach a referátoch miestneho úradu,
•	 sleduje,	eviduje	a	povoľuje	chov	psov,
•	 vydáva	 rybárske	 lístky,	 správne	 poplatky,	 súhlas	 
 zákonného zástupcu k vydaniu detského rybárskeho  
 lístka,
•	 vyhotovuje	 fotokópie	 materiálov	 pre	 klientov	 
 za úhradu,
•	 usmerňuje		občanov		na		príslušné		orgány		verejnej		 
 správy  alebo  na príslušné  miesto vybavenia,
•	 vybavuje	 telefonické	 hovory	 a	 prepájanie	 
 na oddelenia v rámci úradu. 
Kancelária je pre obyvateľov otvorená každý pracovný deň 
bez obedňajšej prestávky, a to nasledovne:
Pondelok  8.00 hod. - 16.00 hod.
Utorok  8.00 hod. - 16.00 hod.
Streda  8.00 hod. - 17.00 hod.
Štvrtok  8.00 hod. - 15.30 hod. 
Piatok  8.00 hod. - 12.30 hod.
Kontakt: Miestny úrad MČ Košice – Sídlisko KVP, č. dverí 1,
1. poschodie, tel. č. 055 / 789 06 10, 
E-mail: lkoloziova@mckvp.sk

Mestská časť prišla prednedávnom s myšlienkou 
predstavovania osobností sídliska KVP na internetovej  
stránke mestskej časti.
Na webovej stránke www.mckvp.sk vznikla sekcia Osobnosti 
mestskej časti, pomocou ktorej chceme obyvateľom nášho 
sídliska predstaviť postupne všetkých významných ľudí, ktorí 
sú alebo boli pre našu spoločnosť dôležití či prospešní.  
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP preto žiada svojich 
obyvateľov o spoluprácu pri hľadaní osobností nášho sídliska 
KVP. Pri hľadaní ľudí, ktorí sú významnými osobnosťami v 
oblasti kultúry, školstva, športu, vedy a výskumu, zdravotníctva, 
v charitatívnej oblasti, územnej a štátnej správe. Ľudí, ktorí 
patria v regionálnom ale aj celoslovenskom meradle medzi 
významné osobnosti a narodili sa, prežili alebo žijú svoj život 
či dokonca pôsobili či pôsobia na našom sídlisku.   
Svoje námety či postrehy prosím zasielajte na e-mailovú 
adresu Referátu kultúry, vzdelávania a športu kultura@mckvp.
sk, prípadne nás informujte telefonicky na tel. č. 055/789 06 
32. Za spoluprácu vopred ďakujeme.

Referát kultúry, vzdelávania a športu
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Plán kultúrnych 
a športových podujatí 

mestskej časti na rok 2012

Plán zimnej turistiky
na sezónu 2011/ 2012

Informácia o otváracích 
hodinách Mobilnej 

ľadovej plochy 
v Drocárovom parku

chlapcov“  
Turnaj „O pohár zástupcu starostky vo floorballe chlapcov 
ZŠ“ 
Turnaj „O pohár starostky vo vybíjanej dievčat a futbale 
chlapcov pre ZŠ“ 
Turnaj „O pohár starostky v minifutbale mužov“ Drocárov 
park - jún

Sociálny referát 

Jarný prímestský tábor - 27.02. - 02.03.2012
Tvorivé dielne pred veľkou nocou - prvý aprílový týždeň
Deň deti pre deti zo sociálne slabších rodín, neúplných  
a viacdetných rodín  - máj - jún  
Letný prímestský tábor - letné prázdniny (júl)
Viazanie adventných vencov - 29. november
Mikuláš pre deti zo sociálne slabších rodín, neúplných  
a viacdetných rodín - prvý decembrový týždeň
Vianočné tvorivé dielne - v rámci Vianočných trhov

Kultúrne podujatia

Fotosúťaž - „O najkrajšiu fotografiu sídliska KVP“ 
za rok 2012 - celý rok 
Tanečná súťaž na základných školách - od septembra 2012 
celoročná súťaž 
Fašiangy na ľade - január
Deň učiteľov - 28. marec
Deň otvorených dverí na miestnom úrade - apríl
Deň detí - 1. jún
Jubilanti I. a II. Q 2012 - jún
Krajina Haliganda - spolupráca s OZ Haliganda v dňoch 
22.- 23. júna 2012 
Get Up – Get Ready! - spolupráca s OZ Priateľ – júl 
Uvítanie prváčikov - 3. september 
Spolupráca s knižnicami - podujatia pripravované počas 
celého roka v spolupráci s Knižnicou mesta Košice a s Verejnou 
knižnicou Jána Bocatia
Adonai fest 2012 - september v spolupráci s OZ Prameň 
života  
Najkrajší balkón a predzáhradka sídliska KVP - september 
v spolupráci s OZ Ekoľudia
Halloween - 31. október v spolupráci s MŠ, ZŠ, CVČ a pod. 
Rodinná šarkaniáda - október v spolupráci s animátormi  
a združením Laura 
Jubilanti III. a IV. Q 2012 - november 
Čaro Vianoc u pani starostky - december
Vianoce na KVP + Vianočné trhy - december

Športové akcie

Turnaj „O pohár starostky v amatérskom hokeji“ - Mobilná 
ľadová plocha - január
Turnaj „O pohár starostky v basketbale dievčat a hádzanej 

Regionálna rada klubu turistov mesta Košice, 
sekcia lyžiarskej turistiky

Podrobné informácie o turistických akciách nájdete
na internete: www.kst.sk

 
DECEMBER 2011

26.12. 2011 - 37. Hrešna - 18. Memoriál Mirka Hynka, info: OT 
Metropol,  Gustáv Szabó 0902333027, g.gusto@netkosice.sk, 
(P- L)
31.12. 2011 -  19. Silvestrovský výstup na Kojšovskú hoľu, info: 
SR KT Víkend

JANUÁR  2012
1.1.2012 Novoročný výstup na Kojšovskú hoľu, info: KVT- 
Košičan, Ing. Ladislav Molnár -mob. -0905310054. /P-L/
6.1.2012 - 18.ročník ,,Po srnčej stope“. Poľovníci a priatelia 
prírody z obce Skároš, info: J. Mitaľ,  mob. 0904 318 414. /P/
15.1.2012 - Hermanovský   ŠLID, KST Chotárna Hermanovce, 
Florián Valencin, mob. 0907 105 086, Info: Jozef Mitaľ, mob. 
0904 318 414, /L – P/
22.1.2012 - 49. roč. Zimný zraz turistov mesta Košice a okolia, 
Miesto: Kavečany - Chata Hrešna – /L-P/, RR KTMKe, Sekcia LT, 
info:  J. Mitaľ  
28.1.2012 - 23.  Prechod  Demiankou  /L-P /, KST Mladosť 
Odeva Lipany  Dpt. Bernard Majtner, Info: Jozef  Mitaľ, mob. 
0904 318414   

FEBRUÁR  2012
2. - 5.2.2012   7. MZZT  , 46. SZZT KST- LEVOČA, RR S. N. VES  -   TJ 
JAVORINKA  LEVOČA, Info na stránke www.kst.sk – propozície
11.2.2012 - 8. Primátorský výstup na Čiernu horu - Slanské 
vrchy, Info: Jozef Mitaľ, mob. 0904318414, /L – P/,doprava vlak 
– KE.
18. - 19.2.2012 - Štrbské pleso / L -P /, info:  Mitaľ Jozef  
24. - 26.2.2012 - 2. Zimný regionálny zraz Lysá /Čergov/, RR 
KST Prešov, info: J. Mitaľ, mob. 0904318414      

LEGENDA:
A - autobus - zabezpečený z Košíc
L - lyžiarska turistika - bežky 
KPČ - kultúrno-poznávacia činnosť
P - pešia turistika 
Z  - zjazd. lyžovanie

RR KTMK - Regionálna rada klubu turistov mesta Košice.
Vraňarská magistrála - lyžiarska turistická trasa:  Zlatá Idka 
- Kojšovská hoľa- chata na prednej Holici Lajoška- Jahodná – 
Bankov  dĺžka 35 km . Po etapách s nástupom : Zlatá Idka, V. 
Klatov, Opátka,  Jahodná, Bankov....

JOZEF MITAĽ - predseda  Sekcie LT RR KTMKe - KST
KONTAKT: mob. 0904 318 414

 e- mail.  baron1948@gmail.com

Verejné korčuľovanie
Pondelok  14:30 - 15:45    16:30 - 17:45
Štvrtok                            14:30 - 15:45    16:30 - 17:45
Sobota a Nedeľa:  11:00 - 12:15    14:30 - 15:45

Cenník 
Verejné korčuľovanie 
(jednotné vstupné pre deti i dospelých)......................... 1 €
Doprovod bez korčúľ.............................................................. 0,40 €
Doprovod bez korčúľ s deťmi do 10 rokov..................... 0,40 €
Prenájom ľadovej plochy, hokej......................................... 50 €
Skupiny detí MŠ a ZŠ dopoludnia..................................... 20 €

Novinkou na Mobilnej ľadovej ploche 
je možnosť brúsenia korčúľ.

Tel. kontakt na Mobilnú ľadovú plochu: 0917 755 104
Objednávky pre hokej: 0907 913 549

Informácie o prevádzke nájdete aj na  www.mckvp.sk 
alebo na www.fitclubsan.sk. Na uvedených internetových 
stránkach budeme informovať taktiež o prípadných zmenách 
prevádzkovej doby. 

5. 12. 2011 - 9. 12. 2011 skúšobná prevádzka MĽP
od 10. 12. 2011 plná prevádzka
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„Katarínsko-ondrejovská zábava“ 
v dennom centre

Zaujímavý a poučný...

Stretnutie jubilantov v Dennom 
centre mestskej časti

K obdobiu konca roka sa viaže hádam najviac povier, pranostík 
či porekadiel. Kto by nepoznal tie, ktoré sa viažu k menám 
Kataríny či Ondreja? Aj naši seniori v dennom centre sa už 
tradične stretávajú na tanečnej zábave pomenovanej podľa 
týchto mien. Veselá nálada vládla v dennom centre aj 22. 
novembra vďaka skupine KES, ktorá seniorom hrala do tanca.

Mgr. Alica Schützová
Ref. sociálny

Pre našich žiakov sme pripravili zaujímavé vyučovacie hodiny 
a aktivity, v rámci ktorých mohli naplno využiť svoju kreativitu, 
ako aj ukázať svoje vedomosti o jazykoch, ktorými sa hovorí 
v Európe. Zhotovovali sme rôzne projekty, kresby, koláže či 
vlajky európskych národov, spoznávali sme národné jedlá 
a nápoje, obliekli sme si tričká s cudzojazyčným nápisom – 
tvorivosti sa medze nekládli. Na hodinách cudzieho jazyka 
sme v slovníkoch hľadali najdlhšie nemecké či anglické slovo 
a rôzne jazykolamy. Využili sme i ponuku jazykových kvízov na 
internete, on-line hry a takto sme si obohatili svoje jazykové 
povedomie. Vedeli ste napríklad, že najčastejšie európske 
priezvisko je Kováč (Schmidt, Smith, Kowalski, Ferrari, Fabre, 
Ferrero)? V školskej jedálni sme umiestnili na stoly kartičky s 
názvom Dobrú chuť! v rôznych jazykoch, a mohli sme si teda 
zaželať chutný obed. 
Najzaujímavejšie výtvory venované 10. výročiu oslavy tohto 
významného dňa sme umiestnili na výstavné panely vo 
vestibule a ostatných  priestoroch školy. Veríme, že nielen počas 
tohto týždňa, ale aj v ďalších dňoch si naši žiaci uvedomia, že 
ovládanie cudzích jazykov im ukáže nové obzory, otvorí dvere 
do sveta, ponúkne zaujímavé pracovné príležitosti a umožní 
im stať sa plnohodnotným vzdelaným Európanom. 

Mgr. M. Andrašková
ZŠ Mateja Lechkého

...bol pre žiakov našej školy a i pre nás pedagógov posledný 
septembrový týždeň, ktorý začal 26. 9.  – Európskym dňom 
jazykov (oslavuje sa od r. 2001 v 45 členských krajinách Rady 
Európy). V tomto duchu sa niesol celý nasledujúci týždeň a my 
sme si spoločne pripomenuli význam jazykového vzdelávania, 
dôležitosť podpory celoživotného vzdelávania v oblasti 
jazykov, ako aj zvyšovania povedomia o jazykovom bohatstve 
Európy a jeho rozmanitosti.

Mestská časť už niekoľko 
rokov organizuje stretnutia 
jubilantov, stretnutia pri 
príležitosti osláv životných 
výročí obyvateľov našej 
mestskej časti, a inak 
tomu nebolo ani tento rok. 
Starostka mestskej časti 

Iveta Kijevská privítala koncom novembra týchto obyvateľov 
na slávnostnom posedení v Dennom centre mestskej časti.  
Pozvanie prijalo na naše potešenie množstvo oslávencov, 
ktorým popoludnie spríjemnil svojimi vystúpeniami spevokol 
Ozvena. 
Po krátkom príhovore starostky k prítomným jubilantom 
nasledovalo srdečné blahoželanie spolu s odovzdávaním 
drobných darov, ktoré oslávencom pripomenuli ako blízko sú 
najkrajšie sviatky roka - Vianoce.
Ešte raz nám teda dovoľte popriať všetkým jubilantom pevné 
zdravie, šťastie, lásku v kruhu svojich najbližších a veľa síl do 
ďalších rokov života.

Mgr. Ivana Hernández
Ref. KVaŠ

Plán vydania občasníka KVAPKA 
na rok 2012

1/2011 
uzávierka - 08.02.12 /streda/

distribúcia 01.03. - 02.03.12 
/štvrtok- piatok/

2/2011 
uzávierka - 02.05.12 /streda/

distribúcia 24.05. - 25.05.12
/štvrtok- piatok/

3/2011
uzávierka - 29.08.12 /streda/

distribúcia 20.09. - 21.09.12                       
/štvrtok- piatok/

4/2011
uzávierka - 21.11.12 /streda/

distribúcia 13.12. - 14.12.12                         
/štvrtok- piatok/
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Strašidelný Halloween „Rodinná šarkaniáda“ mala 
medzi najmenšími úspech

Seniori a žiaci základnej školy 
súťažili tento krát v knižnici 

Každoročne pripravuje 
mestská časť v spolupráci 
s Komisiou kultúry, 
školstva a športu pri 
miestnom zastupiteľstve 
kreatívne podujatie pre 
základné a materské 
školy, pre centrá voľného 
času a krízové centrum 
Dorka na našom sídlisku.
Inak tomu nebolo ani 
tento krát a 26. 10. 2011 
(streda), tesne pred 
jesennými prázdninami 
kedy si pripomíname 
všetkých svätých, sa 
uskutočnilo skvelé 
podujatie pod názvom 
„Halloween“.

Nechýbal pestrý kultúrny program plný súťaží, vrhania 
ohňa, žonglovania, maľovania na tvár a hlavne tanečné 
vystúpenie Základnej školy Drábova, vystúpenie mažoretiek 
zo Súkromného centra voľného času Pauzička a vystúpenie 
detského country tanečného súboru Nashville Children.

Školy, škôlky, centrá voľného času i naše krízové centrum 
súťažili o najkrajšie tekvice v týchto kategóriách.
Najkrajšie vyrezaná tekvica – ZŠ Drábova
Najstrašidelnejšia tekvica – MŠ Cottbuská
Najoriginálnejšia tekvica – ZŠ Starozagorská
a hlavná cena „NAJHALLOWEENSKEJŠIA“ tekvica – ZŠ Drábova 
a SCVČ Pauzička.

Porota udelila aj špeciálnu cenu pre Krízové centrum Dorka.

V kategórii najkrajšia výzdoba udelila porota prvé tri ceny v 
tomto poradí:
1. miesto: ZŠ Janigova
2. miesto: MŠ Hemerkova
3. miesto: ZŠ Starozagroská

Súťažilo sa aj o „Najkrajšiu halloweensku masku“ a tak isto 
ako minulý rok, aj teraz sa do súťaže zapojilo množstvo 
strašidelných masiek. 
Úspech tohto podujatia nás nesmierne teší a už teraz sa 
tešíme na budúcoročný „Halloween“ plný nových nápadov vo 
vyrezávaní strašidelných tekvíc. 
        

Mgr. Ivana Hernández
referát KVaŠ

Mnohí z nás jeseň spájajú nie len s dažďom, vetrom či padaním 
lístia, ale hlavne s vypúšťaním šarkanov. Mestská časť vytvorila 
pred pár rokmi v spolupráci s OZ Laura krásne rodinné 
podujatie - „Šarkaniádu“, ktoré sa teší čoraz väčšej obľube. Aj 
napriek každoročnému chladnému a zamračenému počasiu, 
celé rodiny prichádzajú na lúky za kláštorom Rádu bosých 
karmelitánok vypúšťať svojho šarkana vysoko nad svoje 
hlavy. Inak tomu nebolo ani tento rok a najkrajšie, najvyššie 
lietajúce či najvytrvalejšie šarkany boli odmenené mnohými 
cenami. Podujatia sa zúčastnila aj starostka mestskej časti 
Iveta Kijevská, ktorá deťom pomáhala pri vzlete tých menej 
„poslušných šarkanov“. 
Nie len šarkany, ale aj mnoho súťaží, odmeny, jazda na koni, 
streľba zo vzduchovky či jazda na fúriku spríjemňovali deťom 
a ich rodičom chladné popoludnie.
Za organizáciu podujatia ďakujeme občianskemu združeniu 
Laura, sestričkám a animátorom.
Veríme, že o rok sa na nás už usmeje aj slniečko.
    Mgr. Ivana Hernández 

Ref. KVaŠ

Na tradičnom podujatí „O popletenom kalendári, tureckom 
mede a vôni knihy“  sa stretli seniori z Denného centra našej 
mestskej časti  a žiaci zo ZŠ na Janigovej ulici, aby spolu  strávili  
októbrové popoludnie v pobočke knižnice Jána Bocatia  na 
Hemerkovej ulici v Košiciach.“
Tento rok spolu súťažili tri družstvá zložené zo žiakov a 
seniorov.
V prvom kole  jednotlivé družstvá pátrali po názvoch 
obľúbených kníh, v druhom bloku  deti predstavili družstvám 
staré, už zabudnuté, ale aj súčasné povolania formou 
pantomímy a v treťom si preskúšali vedomosti o našom 
sídlisku.
Na záver sa všetci prítomní zhodli na tom, že sú radi, že využili 
možnosť stráviť spolu tento čas, spoznať sa, získať nové 
vedomosti  a trocha sa zabaviť.

Mgr. Alica Schützová
Ref. sociálny 
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Mikuláš potešil deti i tých skôr narodených
Detské očká sa plné očakávania, radosti, so štipkou strachu i rešpektu upierali v predvečer sviatku Mikuláša na množstvo 
darčekov, ktoré na ne čakali pod vianočným stromčekom v Dennom centre mestskej časti. Na podujatí, ktoré pre deti zo 
sociálne slabších, neúplných a viacdetných rodín pripravila Mestská časť Košice – Sídlisko KVP v spolupráci so Sociálnou a 
zdravotnou komisiou očakávali príchod Mikuláša. Čakanie im spríjemňovalo losovanie tomboly aj spievanie vianočných 
piesní a recitovanie básničiek. Ako sme sa na záver dozvedeli,  všetky deti počas celého roka  viac- menej  poslúchali a 
preto ich Mikuláš odmenil sladkým balíčkom.
Ako vidíte na priložených fotografiách medzi deti prišiel Mikuláš v spoločnosti anjelika, no a medzi seniorov v dennom 
centre zavítal aj v spoločnosti čertíka. Odmenil ich kalendármi mestskej časti a sladkými vianočnými salónkami. Starostka 
mestskej časti Iveta Kijevská im popriala šťastné a veselé sviatky v rodinnom kruhu. Sviatočné popoludnie im spríjemnili 
deti z Materskej školy na Cottbuskej ulici i žiaci Spojenej školy sv. košických mučeníkov.
         Mgr. Alica Schützová
               Ref. sociálny


