
Poslanci rokovali o správe 
kontrolórky, skelete na Sta-
rozagorskej i Senior dome
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Výtvarník Martin Račko tvrdí, 
že býva na najkrajšom a naj-
lepšie situovanom sídlisku  
v Košiciach

Vyhodnotenie najkrajších 
fotografií z fotosúťaže
„Život na KVP“

Potulky po Kávepéčku
s Milanom Kolcunom

Viac sa dozviete na poslednej

8. strane. 

Príďte na

1. reprezentačný 

ples KVP v októbri



Medzi prvé body rokovania patrila 
správa o kontrolnej činnosti miest-
nej kontrolórky. Poslanci sa zaujímali 
o dôvody zistených nedostatkov i o 
osoby, ktoré sú za ne zodpovedné. Sta-
rostka Iveta Kijevská im podrobne vy-
svetlila kolobeh dokumentov na úrade, 
kompetencie starostu a prednostu pri 
vedení miestneho úradu, kontrole a 
ukladaní opatrení. 

V rámci tohto bodu poslanec Ivan Ha-
rajda (kandidát SaS) kritizoval spôsob 
riešenia havarijného stavu strechy na 
OC III. „Rozhýbali sme sa až vtedy, 
keď sme chodili medzi kýblikmi vody. 
Na OC IV je ten istý problém, do poš-
ty tečie voda.“ Starostka v odpovedi 
chronologicky zhrnula dlhotrvajúci 
postup výberových konaní, rokova-
ní s mestom, vybavovaní  súhlasov a 
ďalších nutných formalít, bez ktorých 
úrad opravu strechy nemôže realizo-
vať. 

V ďalšom bode programu poslanci ro-
kovali o žiadosti na prenájom pozemku 
Etnografickému múzeu Humno, ktoré 
sídli v budove obchodného centra na 
Cottbuskej. Išlo o priestor vo dvore 
obchodného centra, kde by múzeum 
chcelo rozšíriť svoju expozíciu o nové 
exponáty do historicky vzácneho dre-
veného prístrešku. Poslanci po dlhej 
diskusii nakoniec prenájom pozemku 
neodobrili.

Pod bodom s názvom Uplatňovanie 
platných Zásad informovanosti obča-

nov prostredníctvom komunikačných 
prostriedkov poslanci diskutovali o 
zmene obsahu, názvu a dizajnu miest-
nych novín. Poslancom sa nepáčil 
spôsob prípravy periodika, ani to, že 
jeho názov im nebol predložený na 
schválenie. Starostka na margo opráv-
nenosti zmeny názvu miestnym za-
stupiteľstvom povedala, že právne od-
delenie skontroluje či v minulosti bol 
názov novín schvaľovaný poslancami.
V bode rôzne poslanec Ladislav Lőrinc 
(SDKÚ) navrhol použiť financie, kto-
ré zvýšili zo zrušenej akcie na tohto-
ročné cyklistické preteky po sídlisku 
Cassovia downtown III. Organizuje 
ich spoločnosť ENJOY THE RIDE.  
Poslankyňu Máriu Ivaneckú (Most-
-Híd) zaujímalo v akom štádiu sa 
nachádza odstraňovanie skeletu na 
Starozagorskej. Odpovedal jej vedúci 
oddelenia výstavby, dopravy a život-
ného prostredia miestneho úradu Ing. 
Viliam Guľa: „V marci 2013 sa proti 
rozhodnutiu o výrube náletových 
drevín odvolala jedna z majiteliek 
pozemku. Začiatkom júna bola  
žiadosť opätovne predložená na ob-
vodný úrad životného prostredia. 
Predpokladáme, že po vydaní roz-
hodnutia na odstránenie stavby sa 
táto majiteľka opäť odvolá.“
Starostka ho doplnila: „Máme infor-
mácie, že majiteľka nesúhlasila s po-
nukou mesta na výmenu pozemkov 
ani s odkupnou hodnotou. Obvodný 
úrad ŽP musí dodržiavať zákonné 
lehoty a tým sa celý proces predlžu-
je.“

Júnové zasadnutie miestneho zastupiteľstva trvalo až 5 hodín. 
Poslanci sa na ňom okrem iného oboznámili s kontrolou práce na 
úrade, schválili tretiu zmenu rozpočtu, diskutovali o zmene novín, 
skelete na Starozagorskej i Senior dome. 
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S rekonštrukciou Senior domu 
sa môže začať po primátorovom 
podpise

Likvidácia skeletu 
na Starozagorskej sa posúva

Miestne zastupiteľstvo rozšírenie expozície 
múzea neschválilo

Posledným bodom programu 
zastupiteľstva bol opäť Senior 
dom. O vystúpenie na rokovaní 
požiadala obyvateľka KVP Ernestína 
Szilágyiová: „Pred 5-timi rokmi bol 
schválený projekt, malo tam byť 
vytvorených 56 miest pre dôchodcov 
z KVP. V novinách Naše KVP bolo 
zverejnené, že sa objavil investor. 
Prišla som sa na miestny úrad 
opýtať, či sa obec vzdáva priestorov. 
Odpoveď znela nie - bude tam Senior 
dom s 15 miestami pre dôchodcov,  
v druhej budove bude 40 miest pre 
mentálne postihnuté deti a v tretej 
budove jedáleň, kaviareň, cukráreň 
– aká je to spokojná staroba pre nás 
dôchodcov? Jeden z bodov vášho 
volebného programu bolo, že Senior 
dom dokončíte.“
Starostka jej odpovedala: „Mestskej 
časti ministerstvo neposkytlo 
financie z eurofondov. Hľadali 
sme iné možnosti využitia budovy, 
ale všetci oslovení investori chceli 
ziskové aktivity. Jednou z možností 
bolo prenajať priestory neziskovým 

organizáciám, ktoré by poskytli 
služby pre starobných dôchodcov. 
Na základe medializácie sa 
prihlásil investor, ktorý má tieto 
služby v programe.“ Ďalej doplnila, 
že verejná súťaž na obsadenie 
týchto priestorov bola neúspešná. 
Jediná možnosť záchrany areálu 
pred úplným znehodnotením je  
v súčasnom investorovi. 
Miestne zastupiteľstvo schválilo 
nájom areálu investorovi  
Ing. Vancákovi z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. V uznesení 
je presne vyšpecifikované čo má 
byť v jednotlivých objektoch 
zriadené a tiež výška nájomcom 
preinvestovaných finančných 
prostriedkov. Zmluva o nájme 
vypracovaná renomovanou 
právnickou firmou je podpísaná. 
Mestská časť v súčasnosti 
čaká na podpísanie uznesení 
primátorom mesta Košice ohľadom 
zrušenia práva spätnej kúpy. Po 
primátorovom podpise sa môže 
začať s rekonštrukciou.

Vážení obyvatelia,
mnohé zo stromov, 
ktoré lemujú našu 
mestskú časť už majú 
svoj čarovný melír, 
príchodom jesene sa aj 
rok 2013 preklopil do 
svojej druhej polovice. 
Významný rok pre 
mesto Košice, ktoré 
získalo jedinečný 

titul Európskeho hlavného mesta kultúry, no nemenej 
významný pre našu mestskú časť, ktorá je hrdou 
oslávenkyňou. Áno, je to presne 30 rokov, keď sa mladé 
rodiny nasťahovali do novučičkých bytov na Dénešovej 
ulici. Od januára sa všetky kultúrno-spoločenské 
podujatia, ktoré sme pripravili pre Vás, milí občania, niesli 
práve v duchu života na KVP počas 30 rokov. Počas tohto 
dlhého obdobia na našom sídlisku vyrástlo už mnoho 
rodín i generácií, veľa sa zmenilo, vybudovalo, vysadilo. 
Verím, že spoločnými silami sme vybudovali z KVP 
úžasné miesto pre vývoj našich detí, dospelosť, či dôstojnú 

jeseň nášho života. Pomyselným vyvrcholením osláv našej 
tridsiatničky bude slávnostný galavečer „It´s time 
for KVP“ 27. septembra na námestí pod OC Iskra, 
na ktorom sa predstavia mladé talenty z nášho sídliska  
a 1. reprezentačný ples KVP ktorý sa uskutoční  
18. októbra v kultúrnom dome v Myslave. 

Budem veľmi rada ak prijmete moje pozvanie.
Teším sa na spoločné stretnutia s Vami. 

Iveta Kijevská
starostka

Riešime podnety obyvateľov

Slovo starostky

Z mailového formuláru starostky vyberáme podnety týkajúce sa 
stravovania dôchodcov a získania obecného bytu. 

Stravovanie dôchodcov 
v jedálňach a rozvoz 
stravy

S požiadavkou na dovoz stravy 
sa musia obyvatelia obrátiť na 
Magistrát mesta Košice, pretože 
stravu síce zabezpečuje mestská 
časť KVP, ale dovoz je úkonom 
opatrovateľskej služby. Je 
pritom potrebné požiadať lekára  
o posúdenie zdravotného stavu pre 
poskytnutie opatrovateľskej služby.
Stravovanie v školskej jedálni je 
možné zabezpečiť počas celého 
roka okrem prázdnin v ZŠ 
Janigova, Starozagorská a Drábova. 
V prípade záujmu, je potrebné 
prísť na miestny úrad KVP, do 
kancelárie č.10 s občianskym 
preukazom a aktuálnym výmerom  
o dôchodku. Poslednou možnosťou 
je stravovanie v jedálni na 

Moyzesovej 18. Aj v tomto prípade 
musia seniori navštíviť úrad. 

Je možné požiadať aj o príspevok na 
stravovanie, ktorý závisí od výšky 
dôchodku (pri dôchodku do 250,- € 
je vo výške 0,83 €, pri dôchodku od 
250,01 do 330,- € vo výške  0,66 €, ak je 
dôchodok vyšší ako 330,- € príspevok 
sa neposkytuje).

Voľný obecný byt

Kompetencie ohľadom bytov  
a nebytových priestorov, vrátane 
vedenia poradovníkov uchádzačov 
a prenajímania mestských bytov, 
sú na základe Štatútu mesta Košice  
v pôsobnosti mesta Košice. So 
žiadosťou o voľný obecný byt je 
potrebné sa obrátiť na Magistrát 
mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 
11 Košice, tel. kontakt:055/6419111.



zo s a m o s p r á v y

Mestská časť po 10 rokoch oživila tradíciu uvítania novorodeniatok. 
Vyžiadali si ju obyvatelia a samospráva im rada vyšla v ústrety. 
Prvé uvítanie 21 detí sa uskutočnilo predposlednú júnovú sobotu v 
radničnej sále miestneho úradu.

Vítanie novorodeniatok po 10-tich rokoch
sa rodičom páčilo

Hlasovacie zariadenie a prezentácia projektov 
žiakov zaujali najviac

„Akcia má dnes svoj význam“

Privítanie novorodeniatok bolo 
pripravené ako slávnostná akcia so 
všetkými oficialitami, ktoré k nej  
patria - s fanfárami, príhovorom a 
kultúrnym programom. „Týmto 
vás prehlasujem za právoplatných 
občanov Mestskej časti Košice – 
Sídlisko KVP a Mesta Košice,“ po-
vedala v úvode svojho príhovoru sta-

rostka Iveta Kijevská. Novopečeným 
rodičom a ich príbuzným zaželala 
veľa zdravia, šťastia a hlavne trpezli-
vosti pri výchove. „Prajem vám, aby 
ste viedli svoje deti k pozornému 
a citlivému vnímaniu tohto sveta, 
aby ste ich  naučili vážiť si seba, vá-
žiť si vás a všetkých dookola.“ 
Po príhovore absolvovali rodičia 
slávnostný rituál, ktorý pozostával z 
vloženia dieťaťa do kolísky, podpisu 
do kroniky mestskej časti. Rodičia 
si ako spomienku na tejto akt odná-
šali pamätný list, hodnotný balíček  
s praktickými vecami pre novorode-
niatka, mamičky dostali kvet a otec-
kovia čokoládový dezert. 
„Bolo to milé, pozitívna vec v dneš-
nej dobe,“ okomentoval akciu Filip 
Macejka, rodič malého Maximiliána. 
„Veľmi príjemne ma prekvapila ak-
cia. Pani starostka bola veľmi sym-
patická a milá. Bude to pre nášho 
syna pekná pamiatka,“ povedala 
Eva Sabatulová, mamka Jožka. Janka 
Gecíková, mama malého Artura sa 
podelila tiež o svoje dojmy: „Bolo to 
pekné. Myslím si, že akcia má hlav-
ne dnes svoj význam.“ 

Vo výmenníku na Wuppertálskej ulici sa pri príležitosti osláv 
30. výročia vzniku sídliska konala vernisáž výstavy košického 
fotoreportéra 84-ročného Róberta Berenhauta. 

Detské ihrisko na Húskovej ulici sa v auguste prezlieklo do nového 
šatu. Deti sa môžu šmýkať na tobogáne, liezť po lanách, hojdať v 
hniezde a skrývať sa v domčeku Rumcajs. 

Vernisáž fotografií KVP 

Rumcajs na Húskovej 

Autentické historické fotografie o KVP Róberta 
Berenhauta môžete vidieť vo výmenníku 
Wuppertálska 

Tobogánová šmýkačka poteší odvážnejších 

 „Dovoľte mi, aby som vás privítala 
v našom malom kultúrnom dome, 
tu na Wupertálskej ulici. Som veľmi 
rada, že zo siedmich kultúrnych 
staníc máme na sídlisku KVP 
jeden aj my. Dovoľte mi, aby som 
túto vernisáž niesla v mene hosťa 
pána Berenhauta, ktorý nám 
spríjemní vernisáž fotografiami 
spred 30-tich rokov,“ povedala 
v úvode starostka Iveta Kijevská. 
„Nehľadajte tu umenie, ja som 
musel slúžiť čitateľovi. Nechodil 
som fotiť vtedy, keď sa mi chcelo 
alebo páčilo počasie. Ale vtedy, keď 
mi zavolali. Na KVP som chodil v 
gumákoch, lebo ešte neboli urobené 
cesty ani chodníky, všade bolo 
blato,“ oprášil svoje spomienky stále 
aktívny fotograf R. Berenhaut. 

Sprievodnými aktivitami akcie bola 
výstava 12-tich najkrajších fotografií 
tohtoročnej fotosúťaže „Život na 
KVP“ a prezentácia troch víťazných 
návrhov študentov Fakulty umení 
TU v Košiciach zo študentskej 
architektonickej súťaže „Revitalizácia 
poškodeného promenádneho 
chodníka s priľahlým námestím 
fontány“.    

Výstava potrvá do 25. septembra a 
je otvorená každý pracovný deň od 

15,00 do 18,00 hod. 

Vernisáž a výstava sa uskutočnila v 
rámci projektu „Život na KVP po 
30 rokoch“, ktorý spolufinancuje 
Ministerstvo kultúry SR.

bezpečnú hru svojich ratolestí 
dohliadať z novoosadených lavičiek.
Modernizácia ihriska trvala mesiac, 
stála 23 409 eur a realizovala ju 
prešovská firma MIDA Slovakia. 

Pre odvážnejšie deti je v hernej 
štrkovej zóne umiestnená zostava s 
lanovými prvkami a šmýkačkami, 
prispôsobenými rôznym vekovým 
kategóriám. Najodvážnejšie deti 
sa potešia tobogánovej šmýkačke. 
Trávnatá plocha tvorí bezpečnú zónu 
pre najmenších návštevníkov. Je v 
nej umiestnené obľúbené hniezdo 
na hojdanie a deti si tu môžu robiť 
pikniky v tráve. V domčeku Rumcajs 
sa môžu nielen zabaviť, ale aj nájsť 
útočište pred horúcim letným 
slnkom. 

Pri modernizácii ihriska sa myslelo 
nielen na deti, ale aj na rodičov 
a starých rodičov. Tí môžu na 

Ako funguje úrad, mestská samospráva, čo robí starostka, 
zamestnanci úradu a poslanci KVP – to boli témy Dňa otvorených 
dverí na úrade.

Ako sa stať poslancom 

Odbornú prednášku pre žiakov škôl na KVP viedla starostka Iveta Kijevská. 
Dopĺňal ju poslanec Milan Pach a prednosta miestneho úradu Ján Bugoš. Sta-
rostka hovorila najmä o problémoch týkajúcich sa parkovania, chodníkov, 
psov či bezdomovcov. Poslanec Pach poskytol žiakom návod na to „ako sa stať 
poslancom“.  
Aj tento rok bol medzi mládežou najväčší záujem o vyskúšanie hlasovacieho 
zariadenia. Po fiktívnom hlasovaní sa žiaci presunuli do kancelárií úradu, kde 
spoznávali činnosť jednotlivých oddelení a referátov. Najdlhší čas venovali od-
deleniu výstavby, dopravy a životného prostredia, kde im boli projekty prezen-
tované formou vizualizácií a fotografií.
Na záver exkurzie dostali žiaci malý prezent mestskej časti – zápisníky s perom 
a logom 30. výročia sídliska KVP.

3

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č.191/2013 Z.z.  
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov boli vyhlásené voľby 
do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a  voľby predsedov samosprávnych 
krajov. Deň konania volieb bol určený na 9. november (sobota) 2013. 

OZNAM
Regionálne voľby
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Výtvarník, maliar, sochár, dizajnér – to 
je Martin Račko. Na sídlisku KVP žije už 
26 rokov. A pochvaľuje si. Býva v tichej 
lokalite blízko lesa. Na jednom poschodí 
má byt i ateliér. Už vstup do jeho paneláku, 
naznačuje, že sa nachádzame v priestore 
umelca. Na stenách mozaika a obrovské 
obrazy na každom poschodí...   

Kultivované prostredie ľudí vychováva

„Bývam na najkrajšom a najlepšie situovanom sídlisku v Košiciach,“ 
vraví Martin Račko

Potulky mestom Košice – prvýkrát o KVP  (2.-3. november)

Ako teda vyzerá byt známeho umelca? V tomto 
prípade rozhodne neplatí príslovie o obuvníkovi, 
ktorý chodí bosý. Dizajn interiéru nezaprie 
ruku výtvarníka. Všetko farebne zladené v 
teplých tónoch a nevšedné. Na podstavcoch 
plastiky a na stenách obrazy. Každý detail 
premyslený, sochy umiestnené tak, aby vynikli. 
Byt je po stavebných úpravách, ktoré realizoval 
jeho majiteľ. Murovanie, obkladanie, výroba 
kuchynskej linky, elektrina, prívod vody, odpad 
- nič nebolo pre tohto človeka problém. „Okrem 
plynu som si všetko robil sám. Kuchynskú linku 
som vyrábal u kamaráta v stolárskej dielni. 
Nieže by mi bolo ľúto zaplatiť ľuďom za tieto 
práce, ale  veľmi rád manuálne pracujem. Je to 
pre mňa relax a zmena v práci,“ vysvetľuje.  
Okrem niekoľkých dizajnérskych diel 
uplatnených v exteriérovej architektúre, 
interiérová tvorba bola jeho prvou prácou 
po štúdiu výtvarných umení v Bratislave. Tá 
ho doviedla k maľovaniu obrazov, ktorým sa 
prioritne venuje dodnes. Dizajn interiéru vždy 
dokončil svojim výtvarným prvkom. „Ujalo 
sa to. Klient zbadal, že doplnenie interiéru 
pekným výtvarným dielom je takou poslednou 
bodkou za celým dielom. Výtvarné dielo patrí 
do súkromného, ale aj administratívneho 
priestoru. Aby ľudia mohli pokojne pracovať, 
má byť ich priestor zariadený nielen 
ergonomicky vyhovujúco, ale aj kultivovane.“ 
V pracovni by mali byť nenáročné diela, ktoré 
ju farebne doplňujú, v obývačke zase diela, pri 
ktorých sa dá meditovať a rozmýšľať. M. Račko 
zdôrazňuje, že netreba zabúdať na to, že aj 
prostredie ľudí vychováva. 

Výtvarník musí robiť kompromisy
Uživiť sa výtvarným umením je náročné. Martin 
Račko vystavuje doma i v zahraničí, pozná 
situáciu a tvrdí, že nielen u nás, ale aj vo svete 
to umelci nemajú ľahké. „Ak sa človek chce 
uživiť výtvarným umením, musí sa naučiť 

Stáva sa to často. Keď po meste dosprevádzam 
účastníkov konferencie či firemného stretnutia, 
ktorí sú z celého Slovenska, najviac bývajú 
prekvapení Košičania. Vraj doteraz netušili, 
čo všetko tu máme. Aj preto sme sa rozhodli 

pripraviť potulku po sídlisku KVP. 
Druhým silným dôvodom boli atrakcie, ktoré 
sa inde v Košiciach i na Slovensku nájdu len 
ťažko. 
Veď už keď sa pred 30 rokmi sídlisko stavalo, 
vyskúšali na ňom, ako prvom na Slovensku, 
istú najnovšiu progresívnu technológiu. Okrem 
toho nechýbalo veľa a Oddelenie kozmickej 
fyziky SAV, ktoré ako jediné na Slovensku 
vyvíja a montuje komponenty do družíc, by 
malo svoje sídlo práve na tomto sídlisku. Veci 
z KVP mohli lietať po vesmíre. 
Na sídlisku je relikvia po blahoslavenom 
pápežovi Jánovi Pavlovi II. Ba KVPečko nám 
ušetrí aj cestu do Prahy. Sošku pražského 
Jezuliatka nájdeme totiž aj tu. Ak ešte 
nepoznáte podrobne svoj nový kostol, ktorý 
patrí medzi najzaujímavejšie stavby v meste, 
máte šancu teraz. A hoci je sídlisko prudko 
mestské, ukážeme vám aj kúsky dediny v ňom. 

Zaujímavostí, ktoré robia sídlisko KVP 
neopakovateľným, je však omnoho viac. 
Potulky mestom Košice sú hodinové 
prechádzky vždy po inej trase a zakaždým na 
inú tému. 
Začíname pred kláštorom v sobotu 2. 
novembra v tradičných sobotňajších časoch 
o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00 po 
slovensky (Milan Kolcun) a o 11:00 po 
slovensky a 16:00 po maďarsky (Zoltán 
Balassa). V nedeľu (3. novembra) sprevádza 
M. Kolcun o 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00 po 
slovensky. Betka Czimová začína svoje turnusy 
v nedeľu o 13:00 a 14:30 po slovensky a 16:00 
po maďarsky. Vstupné je v predpredaji 1,75 
€, v deň konania a na mieste 2,99 €. Lístky 
predpredáva a informácie podáva Informačné 
centrum MiC v OD Dargov. www.potulka.sk.

Milan Kolcun

robiť kompromisy a niekedy i prispôsobiť sa 
klientovi. Okrem toho, spektrum tvorby musí 
byť široké. Silne pochybujem, či polovica 
mojich bývalých spolužiakov dnes ešte pracuje 
vo vyštudovanej oblasti. Poznám možno 
dvoch, troch ľudí v Košiciach, ktorí nie sú 
dôchodcovia, či zamestnaní v inom pracovnom 
obore, a živia sa len výlučne výtvarným 
umením.“ Dnes sa venuje len maľovaniu. K 
interiérom si odskočí už len príležitostne, pre 
spestrenie a pre kamarátov.  
Fascinuje ho pohyb. Spolu s emóciami je 
ústrednou témou jeho výtvarných diel. „Tanec 
je krásny prejav človeka. Rád stvárňujem 
spojenie hudby a telesných schopností človeka. 
Vždy robím dvojice. Dvaja ľudia k sebe patria. 
Snažím sa do svojich obrazov preniesť všetky 
ľudské emócie - radosť, lásku, ale aj nenávisť, 
opovrhnutie.“  

Rád pracuje divoko
Nie je perfekcionalista ani detailista. 
„Manželka na mňa nadáva, že sa dokážem 
brodiť vo svojom domácom neporiadku,“ 
dodáva so smiechom. „Nerád pracujem s 
malými obrázkami, radšej tvorím niečo väčšie, 
monumentálnejšie. Radšej chytím do ruky 
väčší štetec, špachtľu a pracujem s veľkými 
hmotami, expresívne a tak trochu divoko. 
Veľakrát sa mi stalo, že dopĺňaním a hraním 
sa s detailmi, som neskoršie skazil celý obraz.“  
Pre M. Račka je relaxom aktivita. Rád lyžuje, 
vie zjazdiť akýkoľvek svah, venuje sa jachtingu v 
Chorvátsku. Odpočíva pri práci na chate. Miluje 
more. „Ľutujem, že ho nemáme na Slovensku. 
Najradšej mám Chorvátsko. Neťahá ma 
Egypt, Turecko, ani exotika. Bol som v Dubaji 
a som veľmi sklamaný - je to syntetická krajina. 
V poslednej dobe ma chytilo stanovanie a 
priamy kontakt s prírodou. Páči sa mi postaviť 
stan na tri, štyri metre od mora.“  
KVP považuje za najkrajšie a najlepšie situované 
sídlisko v Košiciach. „Mám to šťastie, že predo 
mnou je les, a ak máme s manželkou len trochu 
voľna, obúvame tenisky a robíme si túry. 
Ideme pešo na Bankov, dole cez Čermeľ buď na 
Alpinku alebo popri Lokomotíve prichádzame 
domov. Prostredie je pekné a tiché, ráno 
nás zobúdza kokrhajúci kohút z blízkych 
záhradiek. Do mesta to mám pešo nejakých 30 

až 35 minút. Chodievam pešo vždy keď sa dá. 
Susedov mám slušných, takže čo si viac priať.“ 

Krátke curriculum vitae:
Akademický sochár narodený v Košiciach. V 
rokoch 1979 – 85 študoval  na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave. Tvorí hlavne 
v oblasti komornej maľby, ale i interiérovej a 
exteriérovej architektúry, dizajnu a sochárstva. 
Inšpiráciou mu je príroda a krajina, mestské 
prostredie, ľudské kontakty, emócie, vzťahy a 
tanec. Už 20 rokov je ťažiskom jeho tvorby maľba. 
S manželkou Erikou má dve dcéry, Martinu a Evu. 

Čo má rad: 
Knihy: od Rolanda Dala
Výtvarný smer: Impresionizmus, (Vincent van 
Gogh, Paul Cézan )
Umelci: Gustav Klimt, Amedeo Modigliani, 
Henry Moore, Július Jakobi
Hudba: relaxačná a vážna (Kenny G,  G. 
Gershwin)
Krajina: Slovensko, Chorvátsko, Rakúske Alpy
Jedlo: pikantné, nevšedné
Relax: práca s drevom a kovom, more, príroda, 
lyžovanie



Témou rubriky je novela zákona o Košiciach, ktorá znižuje počty 
poslancov v mestskej i miestnej samospráve v snahe ušetriť finančné 
prostriedky. Keďže sa veľa hovorí, že ušetrilo by sa ešte výrazne viac 
redukciou počtu mestských častí, zaujímal nás názor tých, ktorých sa 
to týka najviac. Preto sme sa poslancov KVP pýtali:  

Pomôže zníženie mestských a miestnych poslancov mestu Košice? 
Ste za zredukovanie resp. spájanie mestských častí v Košiciach?
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Nová právna úprava pri hlásení 
pobytu do družstevných bytov 

Od 1.augusta 2013 nadobudla účinnosť novela zákona č. 253/1998 
Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov, ktorá 
upravuje postupy pri hlásení pobytu a tiež vznik registra fyzických 
osôb a centrálnej ohlasovne.
Pre občanov je dôležitá informácia o novele zákona týkajúcej sa 
nájomcov družstevných bytov. Hlásiť pobyt a robiť iné úkony 
súvisiace s pobytom môžu iba vlastníci bytu na základe LISTU 

VLASTNÍCTVA alebo ROZHODNUTIA O POVOLENÍ 
VKLADU. Občania, ktorí obývajú nájomný byt a majú 
nájomný vzťah s vlastníkom bytu musia žiadať o písomný 

súhlas vlastníka pre akýkoľvek úkon týkajúci sa hlásenia pobytu, 
resp. zrušenia pobytu. Vlastníkom družstevných bytov je Stavebné bytové 
družstvo II. Bardejovská 3, Košice, vlastníkom obecných bytov je Mesto 
Košice.
Stavebné bytové družstvo ako vlastník bytov si upraví postup pre vydávanie 
overeného písomného súhlasu pri hlásení prvého pobytu, a aj pri všetkých 
zmenách týkajúcich sa pobytov v nájomných bytoch.   

Mgr. Anna Heribanová
právne oddelenie

Pomáhame nevidiacim vrátiť 
sa do života
 Zbierku Biela pastelka organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska od roku 2002. Jej cieľom je pomôcť ľuďom s ťažkým zrakovým 
postihnutím viesť plnohodnotný život, v ktorom môžu študovať, pracovať, 
športovať, mať rodinu a priateľov. 
 V stredu 25. septembra sa k pomoci ľuďom, ktorí prichádzajú o zrak 
postupne, nevidia od narodenia alebo sa vo večnom šere ocitli po autonehode, 
môžete pridať aj vy, ak si od dobrovoľníkov v uliciach, ktorí budú oblečení v 
tričkách s nápisom Biela pastelka a v rukách ponesú zapečatenú pokladničku, 
kúpite spinku s vyobrazením ceruzky za 1 €. Pomôcť však môžete už teraz 
poslaním SMS správy v hodnote 2 € na číslo 820 alebo ľubovoľným vkladom 
na účet číslo 030016212/3100 do konca roka. 
 Vďaka vašim príspevkom môžeme nevidiacim a slabozrakým na celom 
Slovensku pomáhať priamo u nich doma. Naučíme ich čítať a písať Braillovo 
písmo či navariť pre seba a svojich blízkych bez pomoci zraku. Ďakujeme! 
www.bielapastelka.sk

Milan Pach (KDH):
 „Áno, som za redukciu počtu poslancov tak na mestskej, 
ako aj na miestnej úrovni, zhruba o jednu tretinu z hľadiska 
úspory nákladov. Zároveň si myslím, že by sa to neprejavilo 
negatívne na kvalite práce zastupiteľstiev. Mestské časti by 
som zatiaľ nerušil, pretože ľudia majú bezprostrednejší styk s 
úradom, kde si môžu vybaviť svoje veci promptnejšie. Skôr by 
však bolo potrebné novelizovať zákon o mzdových nárokoch 
volených funkcionárov, pretože si myslím, že platy primátorov 

a starostov sú mimo reality v porovnaní s ľuďmi s podobnou zodpovednosťou, 
napríklad v súkromnom sektore.“

Agáta Grančičová (SMER):
 „Áno, ja som za zredukovanie a spájanie mestských častí v 
Košiciach. Veď toľko mestských častí nemá ani New-York ako 
majú Košice. A veľa poslancov neznamená ešte prínos mestu.“  

Vojtech Tóth (NEKA):
 „Osobne si myslím, že je namieste znížiť počet mestských 
poslancov, no nie miestnych poslancov. Zároveň by som 
obmedzil práva starostu. Čo sa týka zlučovania mestských 
častí, som za to, aby sa spájali len malé mestské časti do 
10 000 obyvateľov.“ 

Ladislav Lörinc (SDKÚ):
 „Zníženie mestských častí v takejto forme nepodporujem. 
Je to len kozmetické a nie systémové riešenie, ktoré prispeje 
len k relatívne malej úspore, ale vo veľkej miere prispeje k 
uzurpovaniu moci úzkou skupinou ľudí. Znižovaním počtu 
poslancov znižujeme participačnú demokraciu a bránime 
občanom ako pôvodcom moci podľa ústavy, vo výkone ich 
požiadaviek prostredníctvom volených zástupcov. Novela 
zákona o meste Košice z dielne SMER-SD jednoznačne 

posilňuje pozíciu starostov a znevýhodňuje pozíciu miestnych zastupiteľstiev, teda 
zástupcov ľudu.“

Ivan Harajda (kandidát SaS):
 „Osobne sa domnievam, že redukcia počtu poslancov v 
rámci mestských častí nie je najšťastnejším riešením. Akákoľvek 
snaha o znižovanie počtu ľudí zapojených do tohto procesu, 
je zároveň obmedzovaním ich prístupu k výkonu svojich práv 
a možností individuálneho rastu. Argumentácia ohľadom 
znižovania nákladov na chod samosprávy neobstojí, odmeny 
poslancov je možné zákonom limitovať a osobne nemám 
žiadny problém s úvahou, aby bol poslanecký mandát na 

úrovní obcí vykonávaný bez nároku na odmenu. Čo sa týka redukcie, resp. spájania 
mestských častí zastávam názor, že nie je /aj v zmysle predchádzajúceho/ nutné 
preferovať  znižovanie funkčnosti samospráv v rozhodovacej sfére, ale vytvárať tlak 
na znižovanie nákladov na výkon samosprávnych rozhodnutí  ich zefektívnením, 
teda zlučovaním duplicitných činností jednotlivých miestnych úradov.“

Mária Huštatyová (SMER):
 „Som presvedčená, že je potrebné v tejto ekonomickej situácii 
zmenu. Je potrebné však o tom hovoriť najmä s občanmi, 
mandát je od nich, demokracia pochádza zdola, chýba mi viac 
komunikácie s občanmi. Aby sa to však menilo ku kvalite, je 
potrebné otvoriť aj Zákon o samospráve, doplniť ho
o jasné kompetencie, a už pri kandidátoch očakávať odbornú 
i všeobecnú pripravenosť. Demokracia je aj o osobnej 
zodpovednosti a pravidelnej partnerskej komunikácii, vedení 

dialógu s občanmi o veciach verejných.“

Rubrika poslancov

V rámci projektu „Život na KVP po 30-tich rokoch“ v spolupráci s 
ÚHA Košice a Fakulty umení TU v Košiciach (FU TUKE), miestna 
samospráva vyhlásila pre študentov Fakulty umení TUKE začiatkom 
tohto roka študentskú urbanisticko – architektonickú súťaž 
„Revitalizácia promenádneho chodníka a fontány“ na sídlisku KVP.

Študentky fakulty umení 
riešili neestetické územie 

Urbanisticko – architektonická súťaž poskytla 
priestor kreativite mladých 

Zbierka Biela pastelka pomáha nevidiacim

Účelom súťaže bola participácia študentov FU TUKE na riešení problému 
zanedbaného a neestetického územia.  Nachádza sa vo vnútri sídliska na hlav-
nom ťahu v dlhodobo budovanom obchodno-spoločenskom centre mestskej 
časti KVP. Promenádny chodník je tu úrovňovo rozdelený, prvá časť sa začína 
schodiskom zo severnej strany od OC Hemerkova, druhá časť – centrum rie-
šeného územia je námestie s fontánou za OC Billa a posledná časť je kaskádo-
vité schodisko s veľkoplošnými kvetináčmi končiace pri podchode OC Iskra. 
Okrem toho, že architektúra územia nezodpovedá súčasným moderným tren-
dom, povrch promenádneho chodníka je v zlom technickom stave. Náklady 
na prevádzku fontány sú vysoké a vzhľadom na svoj charakter je využívaná aj 
na iné účely.
Študenti riešili návrh na revitalizáciu chodníka s priľahlým námestím fontá-
ny a zelene, sfunkčnenie jestvujúcej fontány s minimálnymi nákladmi na jej 
prevádzku. Víťazné návrhy pochádzajú od študentiek - Alžbety Barančíkovej, 
Lýdii Pčolovej a Nataši Pagáčovej. Súťaž bola vyhodnotená v rámci FU TUKE. 
Súťaž sa konala  v rámci projektu „Život na KVP po 30. rokoch“, ktorý spolufi-
nancuje Ministerstvo kultúry SR. 
Akcia sa uskutočnila v rámci projektu „Život na KVP po 30 rokoch“, ktorý 
spolufinancuje Ministerstvo kultúry SR.



Riadková inzercia: Stolárska dielňa Drábova 1 ponúka výrobu, montáže prerábanie kuchynských liniek, vstavaných skríň, komôd, písacích 
stolov, kancelárskeho nábytku, drevených priečok, regálov a iného nábytku. Termín stretnutia po telefóne. Tel. 
0905319425 

AHA FIT 
DOM KONDÍCIE A ZDRAVIA

• FITNESS • TELOCVIČNE • SAUNA • SOLÁRIUM • MASÁŽE •
Kurzy: 
•	 NESKRÝVAJTE	ŠUNČIČKY	-	redukčný	kurz			
•	 PRESTAŇME	BLBNÚŤ	MOLETKY
	 -	racionálna	individuálna	redukcia	s	motivačnou	trénerkou
•	 KRUHOVÝ	TRÉNING	-	formovanie	postavy	
•	 KONZULTÁCIE	-	redukcia,	zdravý	životný	štýl
•	 BABI	NATOČ	GRAMOFÓN	-	seniori
•	 KONEČNE	PO	ŠTYRIDSIATKE
•	 KALOKAGATHIA	-	revitalizácia	pre	telo	i	dušu
•	 ZDRAVÉ	TELO	-	zdravotné	cvičenie	
•	 BRUŠNÉ	TANCE		•		TEHUĽKY		•		ZUMBA		•		JOGA
Cvičenia : 
aerobic,	body	styling,	step,	fit	ball,	overball,	pilates,	bollywood,	kalanetika

AHA FIT / ST.MESTO - Štúrova 32, FURČA - Exnárova 10
tel. 055/ 622 03 95, www.ahafit.sk
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Mike’s school

Kurz Angličtiny
Pre deti i dospelých

Príprava na maturitu
zápis od 18. septembra 2013

od: 15.00 – 20.00 hod.

Adresa: KVP – Knižnica pri bývalej Pošte
Hemerkova 39

Tel.: 643 58 37, 0944 065 372 

S L O V E N K A
DÁMSKY - PÁNSKY - DETSKÝ TEXTIL - MAXI XXXL

Spodne prádlo, ponožky, pančuchy, tričká, mikiny, pulóvre, thermo prádlo, tepláky, legíny, 
osušky, postelná bielizeň, uteráky, kojenecký textil , šat. zástery , spodky, vreckovky a iné.

Nájdete nás 
PREDAJNE:  OC Hemerkova vo vestibule nákup.strediska M+M Vaše potraviny     
      Bauerová 30 oproti OC ISKRA    

DODÁVATELIA: SLOVENKA, BENTER, SKIPPER, ROLY, WADIMA, KWELLA, TEXMA TRADE, 
LAMBESTE, CLEMATIS, VEBA, L-T-A, VIENNETA, ZEBRA, TATRASVIT, DETEX, WOLA, LADY KAMA, EVONA, 
ELITTE, TATRALAN, WINNER, TARO, REGINA, CHILLI, OSTROV, DETEX, TEXICOM, EPISTER, EURARIA, 
MILETA, STOMEX a iné.
DARĚK PRE VÁS 5 % ZĽAVA PO PREDLOŽENÍ VYSTRIHNUTEJ REKLAMY, 

ZĽAVU HLÁSIŤ VOPRED

Otvorené:	Pondelok	-	Piatok	 10:00	-	12:00									12:30	-	18:00
	 Sobota	 	 08:00	-	12:00		

od 11. do 18. októbra
Cottbuská 20, Zombova 35, Bauerova 18, Drábova 18, Húskova 3, Tr.KVP, 

ul. Jána Pavla II

od 8. do 15. novembra 
Čordákova 1, Hemerkova 18, Wuppertálska 41, Wurmova 1, Dénešova 37, 

Tr.KVP, Moskovská tr.

od 6. do 13. decembra
Bauerova 3, Cottbuská 1, Dénešova 69, Zombova 29, Jasuschova 2, Tr. KVP, 

Moskovská tr.

Rozpis veľkokapacitných 
kontajnerov

OZNAM
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Prvé premietanie malo úspech
Deti z prímestského tábora 
skrášľovali sídlisko

Diskotéka pri Iskre

Na KVP je nová základná 
umelecká škola

 Premiéru letného premietania nepokazilo ani počasie, ani účasť obyvateľov. 
Prvé letné kino otvorila krátkym príhovorom starostka Iveta Kijevská. Diváci 
sa mohli občerstviť minerálkami, pukancami a pre prípad zohriatia mali 
pripravené aj deky. 
 „Veľmi milo nás prekvapilo premietanie rozprávky pre deti vo výmenníku. 
Môj 5-ročný syn sa naozaj veľmi tešil, že pôjde ´v noci´ do kina,“ povedala 
na margo prvého premietania Andrea Sobotová. „Boli sme veľmi pekne 
privítaní ľuďmi z miestneho úradu i pani starostkou. Premietanie bolo 
naozaj dobre pripravené, mali sme aj občerstvenie i deky na zohriatie. Môj 
syn bol očarený a každý večer sa ma pýta, kedy znova pôjdeme do toho 
kina. Preto dúfame, že akcia tohto druhu nebola posledná.“ 
 Druhé letné premietanie sa konalo koncom júla v knižnici a tretie v polovici 
augusta nad ihriskom na lúke medzi ulicami Bauerovou a Jasuschovou. 
Množstvo malých návštevníkov, ktorí si posadali na pripravené deky 
sledovalo „ľúbostný“ príbeh záhradných trpaslíkov – Gnomea a Júlie. Letné 
kino na schodoch podchodu pod OC Iskra koncom augusta ukončilo sériu 
premietaní pod šírim nebom na KVP.  Posledným filmom bola „Hra tieňov“, v 
ktorom diváci sledovali diváci napínavý súboj dobra a zla. O deti i dospelých 
sa na všetkých premietaniach do neskorých večerných hodín obetavo starali 
pracovníčky úradu Ivana Hernández a Alica Schützová.

Akcia sa uskutočnila v rámci projektu 
„Život na KVP po 30 rokoch“, ktorý 
spolufinancuje Ministerstvo kultúry 
SR.

 Tábor sa konal v júli a deti sa v ňom veru nenudili. Keďže tohto roku sídlisko 
KVP oslavuje 30 rokov, témou tábora bolo: ,,KVP JE UŽ POSTAVENÉ, MY 
HO CHCEME SKRÁŠLIŤ.“ Celotýždňové snaženie vyústilo do sadenia 
kvetov a maľovania na stenu, čím deti vlastnoručne prispeli k skrášleniu svojho 
sídliska. Ich dielka si ľudia mohli všimnúť pri fontáne alebo v podchode pri 
nákupnom centre Iskra.
 O deti sa starali animátori-dobrovoľníci a sestry saleziánky. Týždenný 
program mali naplnený prechádzkami, výletom do Humenného, ale aj 
každodenným „slovkom sestry Hely“. Tá ich pútavým spôsobom učila ceniť si 
hodnoty ako dar, ochota či rodina. 
 Ďakujeme sestrám saleziánkam za ich dlhoročnú (spolu)prácu.

 Školáci oslavovali svoj životný míľnik tak, ako sa patrí – so zábavou, 
hudbou, sladkosťami, ale aj oficialitami. Uvítať školákov na námestí pod OC 
Iskra prišli starostka KVP Iveta Kijevská a poslanec NR SR Viliam Novotný. 
Obaja si zaspomínali na vlastné školské časy a deťom popriali veľa šťastia a 
úspechov v štúdiu. 
 Hlavným bodom programu bolo vystúpenie kúzelníka Wolfa, ktorý 
svojou balónovou šou vykúzlil údiv na tvári nejedného návštevníka. Všetkých 
roztancovala skupina Kisses, ktorá sa predviedla bohatým repertoárom 
skladieb. Všade voňala cukrová vata, skákací hrad pukal vo švíkoch. Záujem 
vzbudila aj  burza kníh. Najväčšiu radosť však deťom robil stánok s balónmi a 
maskoti Mickey a Minnie. Úsmev a radosť na tvárach detí aj dospelých vyčarila 
zaujímavým exhibičným vystúpením fenka Elinka pod vedením trénerky 
Zenóbie Chromej. Deti sa tešili a netrpezlivo čakali na losovanie tomboly, v 
ktorej na nich čakali rôzne ceny ako bicykel, kolobežka, stolové hry, písacie 
potreby, zošity do školy, lopty a iné. Podujatie sa ukončilo veselo – diskotékou.      

 „Naša základná umelecká škola bude pracovať pod krídlami Spojenej 
školy sv. košických mučeníkov na Čordákovej ulici,“ vraví Roman Sorger, 
scenárista, režisér a pedagóg. Škola otvára všetky klasické umelecké odbory 
– hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický. V pláne je aj otvorenie 
odboru mediálneho, zameraného na prácu v televízii, rozhlase a printových 
médiách. „Škola bude plná učiteľov z praxe, výkonných umelcov. Novinkou 
budú aj učitelia, ktorí prídu odučiť len nejaké témy,“ dopĺňa R. Sorger. 

Na prvý deň v škole sa nezabúda. Vedia to aj predstavitelia mestskej 
časti KVP a preto 2. septembra pripravili pre školákov podujatie pod 
názvom „Uvítanie prváčikov na sídlisku KVP“.  

Portfólio základných škôl na sídlisku KVP sa tento rok rozšírilo o školu 
umeleckú. V novej ZUŠke sa deti naučia spievať, hrať na hudobné 
nástroje, výtvarne sa realizovať, hrať divadlo, kreatívne písať a tancovať.  

Večerné premietanie hudobnej komédie Happy feet II. odštartovalo 
v druhej polovici júla sériu letných kín na sídlisku KVP. Premietalo sa 
na streche výmenníka na Wuppertálskej, nad ihriskom na lúke medzi 
Baurerovou a Jasuschovou ulicou a pod OC Iskra.

Učenie hodnotám, skrášľovanie prostredia, výlety, súťaže, zábava – to 
všetko zažili deti na týždennom prímestskom tábore, ktorý organizovala 
mestská časť so združením Laura.  

Letné kiná na KVP

Na prvý deň v škole deti z KVP nezabudnú

Pomôžte ženám
v krízovom centre DORKA

Potravinová pomoc

 Vážení spoluobčania,
prosíme vás o zapojenie sa do potravinovej pomoci pre centrum Dorka 
(centrum pre obnovu rodiny v Košiciach). Prevetrajte svoje rodinné zásoby, 
urobte si v nich poriadok a potraviny, ktoré máte nazvyš alebo vám z rôzneho 
dôvodu nevyhovujú, alebo len pre radosť z pomoci darujte ženám v Dorke. 
Každý piatok od rána do večera bude na vás čakať pracovníčka, ktorá potraviny 
preberie a rozdelí ženám v núdzi. Ženám pomôžu potraviny rôzneho druhu – 
čerstvé i trvanlivé. 
 Pomôžme spoločne ľuďom, ktorí sú ťažko skúšaní životom. Akákoľvek 
pomoc je vítaná. ĎAKUJEME

-mária ivanecká- 

Výzva
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Viazanie adventných vencov              

ku l t ú r a s p o l o č n o s ť8

Už 20 rokov sa koncom júna stretávajú na ihrisku nadšenci minifutbalu na 
turnaji „O putovný pohár starostu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP“. 

Jubilejný minifutbal vyhrala 
Viktória Vyhrala fotografia Lietajúci sen

Pomoc pre duševne chorých

Podujatie, ktoré každoročne priláka desiatky detí, 
rodičov i seniorov, sa tento rok opäť uskutoční 

posledný štvrtok pred prvou adventnou nedeľou 
28.11.2013 v Dennom centre mestskej časti na 

Cottbuskej ulici.
Doneste si 4 sviečky a materiál na zdobenie venca. 

Slamený, polystyrénový podkladový veniec i čečina 
vám bude k dispozícii bezplatne.   

V semifinále turnaja sa stretli 
družstvá Orto pro plus s AAA stav 
a družstvá Viktória a Atlanta. Víťazi 
semifinálových bojov Orto pro plus 
a Viktória bojovali vo finále nielen o 
víťazstvo, ale aj s dažďom a vodou, 
ktorá napršala už počas súboja o 3. 
miesto a aj počas samotného finále. 
Finále skončilo výsledkom 3:0 v 
prospech družstva Viktórie, ktorá 
si už po 4. krát v rade odniesla 
víťazstvo.  V malom finále si lepšie 
počínalo družstvo Atlanta, ktoré 
porazilo futbalistov z AAA stav.  
Víťazovi bol odovzdaný nový 

Fotosúťaž „Život na KVP“, ktorú organizovala mestská časť so Strednou 
súkromnou umeleckou školou filmovou v Košiciach, pri príležitosti 30. 
výročia KVP má svojich víťazov. Prvé miesto patrí fotografii Lietajúci sen od 
amatérskeho fotografa Nathana Šimčíka.  Druhé miesto získala fotografia Len 
pár krokov domov od Michale Breiner a tretie miesto fotografia 1989 + 2013 
od Michala Juhása. 
Všetky víťazné fotografie a desať ďalších, ktoré odborná porota vybrala, 
môžete vidieť na výstave vo výmenníku na Wuppertálskej ulici do 25. 
septembra každý pracovný deň od 15,00 do 18,00 hod. 

18.október 2013, Kultúrny dom Myslava, 18.00 hod. Vstupné: 30 Eur
Účinkujú: Silváyovci, Tanečný klub Milana Plačka - Meteor, Tanečný súbor 

Suprémo, Folklórny súbor Železiar, DJ A-Z Best a ďalší
Predpredaj vstupeniek na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Sídlisko 

KVP, Trieda KVP 1, Košice, Kancelária prvého kontaktu, č.dv. 1, tel. č. 055 
789 06 10“, k1k@mckvp.sk

27.09.2013, 18.00 hod. Námestie pod OC Iskra, Moskovská trieda
Oslávte spolu s nami 30. výročie sídliska KVP

Hostia večera:
NOCADEŇ, SILVAYOVCI S TOMÁŠOM BURANOVSKÝM

Oslavy zavŕšime veľkolepým ohňostrojom

R e h a b i l i t a č n é 
stredisko Združenia 
príbuzných a priateľov 
„Radosť“ poskytuje 

služby pre ľudí od 18 rokov s 
duševnými poruchami (schizofrénia, 
mánio-depresívne poruchy, poruchy 
osobnosti a pod.). Denná ambulantná 
služba funguje od roku 2004 na 
Baurerovej 1. Poskytuje sa občanom 
posúdených odborom sociálnych 
vecí a zdravotníctva KSK.  

Združenie príbuzných a priateľov 
„Radosť“ vzniklo pred 16-timi rokmi. 
Zakladateľkou je Mgr. Drahoslava 
Kleinová. Pred rokom získalo cenu 
WHO (World Health Organization) 

„Putovný pohár starostky mestskej 
časti“. Za veľmi dobrú dlhoročnú 
spoluprácu pri organizovaní 
týchto turnajov bola odovzdaná 
spoluorganizátorovi a rozhodcovi 
Jánovi Palfimu pamätná soška. Na 
záver turnaja mestská časť odovzdala 
poháre, vecné ceny i diplomy  
4 najlepším družstvám turnaja  
a odmenila soškami a vecným darom 
najlepších hráčov turnaja: Najlepší 
hráč - Matúš Kijovský (Viktória), 
Najlepší strelec - Martin Bakši 
(Orto pro plus), Najlepší brankár - 
Slavomír Huk (Atlanta). 

za inovatívny prístup k podpore 
duševného zdravia. 
Cieľom rehabilitačného strediska je 
naučiť klientov a ich rodiny tešiť sa 
zo života, vybudovať im návyky pre 
samostatný život, rozvíjať sociálne 
zručnosti a viesť ich k návratu do 
aktívneho života. Praktické návyky 
a zručnosti získavajú napríklad 
nácvikom komunikácie, aktivitami na 
zvyšovanie sebavedomia, hudobnými 
a výtvarnými činnosťami. 

Bližšie informácie na www.zpp-
radost.sk, radost@mailbox.sk,
zpp.radost@gmail.com, 
tel. č.: 0905 588 014, 0907 461 813, 
055/6782738. 

Vyhodnotenie fotosúťaže „Život na KVP“


