
 

*Vysvetlivky 

KSC – Kultúrno – spoločenské centrum, Obrancov mieru 2 

 

 

Sumarizácia vybranej agendy za 2 volebné obdobia 

      

1. Kultúrne a športové aktivity 

 

Prvé volebné obdobie sme začali významným športovým podujatím „Hokejové mestečko“, na 

ktorom boli odvysielané všetky hokejové zápasy Majstrovstiev sveta. Občania Severu si takto 

počas troch týždňov okrem zápasov užili aj kopec sprievodných podujatí. Zároveň oživili 

atmosféru starých čias, keď počas tohto veľkolepého podujatia spustili Letné kino, 

v najväčšom areáli pod holým nebom, ktoré sa opakovalo každý rok počas leta v obidvoch 

volebných obdobiach. 

Každý koniec roka, počas celých dvoch volebných období, sa zavŕšil pravidelným 

korčuľovaním zdarma pre Severanov v Crow arene, ktoré sme pre veľký záujem rozšírili aj 

v letných mesiacoch. 

Kancelária starostu 
Počty za dve volebné obdobia  

2010-2018 

Počet kultúrnych podujatí MÚ 

MČ Košice - Sever 
89 

Počet športových podujatí 

MÚ MČ Košice - Sever 
108 

Počet prednášok, 

poradenstiev a výstav KSC  
63 

Počet kultúrnych podujatí v 

KSC 
88 

Počet športových podujatí v 

KSC 
32 

Celkový počet členov KSC 649 

Kuriér zo Severu/ eKuriér 29 



Medzi ďalšie pravidelné, tradičné kultúrne a športové podujatia patria „Hroncoland“, MDD 

na Severe a Mikuláš.  

Od roku 2013 sa zrodila ďalšia pravidelná a úspešná športová akcia „Severská desiatka“, 

ktorou sme každým rokom pritiahli množstvo športovcov. 

Medzi zaujímavé športové akcie patrí aj futbalový turnaj Mayor´s challenge cup, v ktorom 

si zmerali sily mestské časti mesta Košice, Detské športové hry ako aj Športovo – zábavný 

deň na Severe. Na svoje si prišli aj zanietenci šachu v roku 2016, keď sme uskutočnili prvý 

ročník šachového turnaja o pohár starostu. 

Pod záštitou starostu Mestskej časti Košice – Sever sme uskutočnili množstvo podujatí 

kultúrneho či športového charakteru. Jednou z veľkolepých športových akcií, kde sme 

spolupracovali spolu s organizátormi bola súťaž historických vozidiel v jazde pravidelnosti 

Bankovský kopec 2012,  PD CUP 2013, Cassovia skate cup 2018 (hromadný 

skateboardový ošiaľ), zaujímavé akcie ako Vianočný MAMA trh, vedomostno – zábavný 

Kvíz La Liberté,  

Ako spoluorganizátor sa Mestská časť zapojila do jednorazových, alebo opakovaných 

projektov v spolupráci so ZŠ a organizátormi ako napr. HRONCOART 2015 (literárne 

a výtvarné práce), HRONCORUN 2015 (beh na 1000 metrov), Active life (Spoznaj behom 

Košice), detská olympiáda v spolupráci MŠ Obrancov mieru 20, Petangové stretnutie na 

Severe v rámci dni Ukrajiny 2016 s Cassovia pétanque klubom, Školská olympiáda, 

Tomášikova plutvička, Detská olympiáda so ZŠ Hroncovou, Športové leto s TUKE, 

Bikertest, Beh rozprávkovým lesom so ZŠ Polianska, Šliapacie kary - športová súťaž 

medzi základnými školami, podporili sme aj akciu Zimný zraz turistov na Bankove, 

Rallyshow MTE Cup 2017 – Jahodná, I. Košický jarmok na Severe, Exhibičný futbalový 

zápas, Majstrovstvá Slovenskej republiky v miniatur golfe. 

Od roku 2012 sme začali organizovať letné prímestské tábory v II. turnusoch a jarný 

prímestský tábor, ktoré majú veľký úspech u detí, ale aj spokojnosť u rodičov. 

Adventné trhy spojené s kultúrnym vianočným programom organizované mestskou časťou 

nám každým koncom roka priniesli vianočnú atmosféru.  

Ďalšou pravidelnou aktivitou v spolupráci s Mestskou políciou pred začatím školského roka 

sa stala bezpečnosť žiakov na priechodoch pre chodcov na frekventovaných križovatkách, 

pri jednotlivých základných školách. 

Stretávame sa aj s občanmi, ktorí dovŕšili životné jubileum. Nezabúdame ani na našich 

malých drobčekov, ktorí sa narodili do kruhu Severských občanov, a taktiež ich viackrát do 

roka slávnostne privítame. 

Mestská časť Košice – Sever sa rozhodla informovať o svojich aktivitách aj prostredníctvom 

vlastných novín „Kuriér zo Severu“, ktoré sa kedysi vydávali formou internetu. Dnes 

Kuriéra publikujeme 2x ročne v tlačenej ako aj elektronickej podobe.  

 



2.  Kultúrno – spoločenské centrum 

Rok 2011 – registrovaných 411 členov aktívnych/neaktívnych.  

Počet krúžkov: 3 (šikovné ruky a spoločenské hry – stále krúžky, počítačový krúžok) MČ 

pripravila pre seniorov celkom 17 aktivít (prednášky, posedenie pri príležitosti Úcty k starším, 

vernisáže...), 

Rok 2012 – registrovaných 409 členov z MČ Sever a 57 členov z iných  MČ. 

Počet krúžkov:  6 (klub fungoval 2 dni v týždni, počas fungovania klubu aktivity 

navštevovalo cca 100 seniorov, 26 mimoklubových podujatí, v tomto roku sa Seniordom stal 

„pobočkou MÚ“  a v čase od 10,00 do 12,00 hod. tu prebiehali poradne s odbornými 

pracovníkmi MÚ pre všetkých občanov MČ Košice – Sever. Táto aktivita bola v r. 2013 

zrušená.). 

Rok 2013  - registrovaných 429 členov z MČ Sever, 62 členov z iných  MČ.  

Počet krúžkov: 5 (Konvalinka, šachový, počítačový, spoločenské hry, šikovné ruky).  

Krátkodobo: 3 mesiace  fungoval krúžok angličtiny pre začiatočníkov  a pre pokročilých  

a krúžok maďarčiny. MÚ zorganizoval 16 mimoklubových podujatí, mimoklubové a klubové 

aktivity navštevovalo cca 100 seniorov.     

Rok 2014  - registrovaných 548, 478 členov z MČ Sever a 70 členov z iných MČ. 

Počet krúžkov:  7  (pribudol anglický jazyk pre začiatočníkov a anglický jazyk pre mierne 

pokročilých , internetový a počítačový krúžok fungoval formou individuálnych konzultácií.  

Uskutočnených bolo  38 aktivít, na ktorých sa zúčastnilo cca 120 seniorov. 

Rok 2015 – celkový počet členov 591, 483 členov z MČ Sever a 108  členov z iných MČ.  

Počet  krúžkov sa zvýšil  o viac ako 100% na 15, seniori sa viac aktivizovali v športových 

krúžkoch, kde sme aj rozšírili ponuku a viac seniorov využívalo aj jazykové vzdelávanie, 

pribudol krúžok ruského jazyka, krátkodobo (3- mesačný) fungoval krúžok tréning pamäte. 

MČ zorganizovala celkom 40 podujatí. Na aktivitách sa zúčastnilo cca 150 seniorov  

Rok 2016 – celkový počet členov 630, 507 členov z MČ Sever a 123 členov z iných MČ. 

Počet krúžkov: 17 (rozšírili sme ponuku anglického jazyka a nepravidelne podľa 

predchádzajúceho záujmu seniorov sme počas celého roka mali Logické hry.) MÚ 

zorganizoval celkom 40 aktivít, zúčastnených cca 200 seniorov.  

Rok 2017 – celkový počet členov 649, z toho 505 členov z MČ Sever a 144 členov z iných 

MČ. 

Počet krúžkov: 19 ( ubudla joga a pribudli  cvičenie petang a tvorivé dielne).MÚ 

zorganizoval celkom 38 aktivít, zúčastnených cca  220 seniorov. 

Rok 2018 –V tomto roku sme spočítavali len počet aktívnych a pravidelných členov čo je 162 

aktívnych členov z MČ Sever a 63 aktívnych členov z iných MČ.  

Počet krúžkov: 22 (zvýšil sa počet jazykových a ponuka športových krúžkov, prestal 

fungovať strelecký krúžok.)MÚ zorganizoval 22 podujatí, zúčastnených cca 140 seniorov,  

Počet aktívnych seniorov každoročne rastie, najvyšší nárast majú krúžky jazykov a športové, 

najmä bowling. Niektoré  športové aktivity nefungovali ako samostatný krúžok, ale po čase, 



ako sa zvyšoval počet záujemcov  o konkrétnu aktivitu sme vytvorili samostatný krúžok 

/šípky/, rozbehol sa aj petang. Každým dňom sa zvyšuje aj počet záujemcov  o maliarsky 

krúžok.  

 

  

 


