
PLÁNOVANÉ ŠPORTOVÉ AKTIVITY NA ROK 2018 

Por.č. AKTIVITY POPIS - NÁKLADY PRIESTOR NÁKLADY MESIAC 

1. 

Šachový turnaj Zabezpečenie súťaže, 

ceny, občerstvenie  

KSC 450 € 17.2.2017 

2. 

Univerzitný beh  Ceny pre víťazov TUKE 250 € apríl 

3. 

Petang pre verejnosť Občerstvenie 

zabezpečenie akcie 

Park 

Komenského 

100 € apríl 

4. 

Olympiáda ZŠ zo Severu 7 disciplín. 

Trofeje, medaily, 

diplom, občerstvenie  

ZŠ Hroncova 200 € apríl 

5. 

Športový májový deň  Zabezpečenie programu, 

hudobného vystúpenia, 

športových potrieb, 

ceny pre víťazov, 

občerstvenie, pamätné 

ceny. 

 1200 € máj 

6. 

Severská desiatka Občerstvenie, ceny, 

trofeje, medaily, 

program, tričká 

s nápisom MČ. 

Zabezpečenie 

podmienok pre 

hendikepovaných, 

zdravotníci, 

rozhodcovia 

Bankov  3000 € 25.máj 

7. 

Miniolympiáda  4 dni športu pre 

seniorov, priestor, 

občerstvenie, ceny 

DC, strelnica, 

bowling 

450 € máj 

8. 

Futbalový turnaj MČ KE Futbalový turnaj 

zamestnancov 

mestských častí. 

Občerstvenie, priestor, 

trofeje, medaily, 

program, rozlišovačky, 

rozhodca, 

program,zdravotníci 

T-systems 

športový areál 

500 € jún 

9. 

Športový deň na Severe  Rôzne športové 

disciplíny- švihadlo, 

prekážky, brušáky... 

trofeje, medaily, vecné 

ceny, občerstvenie, 

zabezpečenie pomôcok  

 400 € jún 



 

PLÁNOVANÉ KULTÚRNE AKTIVITY NA ROK 2018 

 

Por.č. Dátum Aktivity Popis Náklady 

 4x za rok Oslava Jubilantov Občerstvenie, 

kvety  

350 €(spolu 

za 4) 

 2x za rok  Privítanie novorodencov Občerstvenie, 

balíčky 

350 €(spolu 

za 2) 

 jún 

 
Deň detí Občerstvenie, 

materiál 

100 € 

 marec-júl-

august 

 

Prímestský tábor Celkové 

zabezpečenie 

4350 € 

 október Halloween Občerstvenie, 

materiál, ceny, 

Dračia stopa 

250 € 

 november-

december 

 

Advent na Mieri Zabezpečenie 

akcie 

4000 € 

 december Mikuláš Občerstvenie, 

ceny, Dračia 

stopa 

250 € 

 

 

 

 

 

10. 

Hroncoland –najväčší deň 

detí na Severe 
Najväčší športový deň 

detí. občerstvenie, 

trofeje, medaily 

ZŠ Hroncova, 

areál 

600 € jún 

11. 

Letné korčuľovanie Korčuľovanie v lete 2 

krát po 1,5 h. 

Crow arena 400 € júl - august 

12. 

Šachový turnaj Občerstvenie, trofeje, 

vecné ceny 

 450 € november 

13. 

Vianočné korčuľovanie   5 dni na ľade po 

2hodiny 

Crow arena 1500 € december 

14. 

Bowling pre seniorov 

 

 

Celoročná bowlingová 

liga 

 500 € celý rok 



PLÁNOVANÉ AKTIVITY KULTÚRNO – SPOLOČENSKÉHO 

CENTRA 

Február 

 Právne poradenstvo 

 Seniorský trojboj pre seniorov na Severe 

 Valentín (v réžii Rady seniorov – RS) 

Marec 

 MDŽ 

 Dámska jazda – výstava výtvarných diel žien – výtvarníčok zo Slovenska 

 Týždeň mozgu – zdrav. beseda a prednáška 

Apríl 

 Veľkonočný  turnaj v boccii a šípkach  

 Právne a sociálne poradenstvo 

 Prednáška a beseda na historickú tému 

Máj 

 Seniorská severská mini olympiáda 

 Stretnutie so športovcami reprezentujúcimi MČ Sever v rámci mesta- zmena 

 Deň matiek (v réžii RS) 

Jún 

 Výstava detských výtv. prác pri príležitosti MDD  

 Predstavujeme MČ Sever 

 Právne a sociálne poradenstvo 

 Petang v lete 

 Stretnutie so športovcami reprezentujúcimi MČ Sever v rámci mesta 

 

Júl 

 Výlet – Slovensko 

 Posedenie s vedúcimi krúžkov 

 

September 

 Začiatok krúžkov 

 Košický medzinárodný plenér výtvarníkov 

 Stretnutie so starostom 

 Stolnotenisový turnaj memoriál Čarnokyho  1.ročník 

 



Október 

 Úcta k starším 

 Streľba na asfaltové holuby 

 Deň zdravia 

November 

 Halloweensky turnaj v boccii a šípkach 

 Beseda, prednáška na aktuálnu tému 

 Stretnutie so športovcami reprezentujúcimi MČ Sever v rámci mesta 

December 

 Najaktívnejší turista KSC Sever 

 Mikulášsky a vianočný večierok 

 Posedenie s vedúcimi krúžkov 

 Bowlingová súťaž seniori KSC 

 


