
Laura má 10 rokov. Súťažte 
v novom Laura okienku
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Karneval na ľade pútal pozornosť
Ruské devy počas „Zimných 
olympijských hier 2014“ na KVP 
rozohriali účinkujúcich i divákov
Čítajte na str. 12

Občasník 
Mestskej 
časti Košice - 
Sídlisko KVP

Marec 2014

Na jarnom tábore si deti 
vyskúšali byť dobrým otcom 
a mamou

Pripravujú sa „farmárske 
trhy“ na KVP. Dostanete 
na nich kúpiť domáce, 
originálne i tradičné výrobky.  

Ako využiť nový občiansky 
preukaz s čipom

Viac sa dozviete na 4. strane. 

Voľby

prezidenta SR 2014

KVAPKA



Poslanci na decembrovom 
rokovaní schválili a vzali na 
vedomie: 

- Kontrolu plnenia uznesení. 
- Informatívnu správu z XX.  
rokovania Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach a z 
XXI. (mimoriadneho)  rokovania 
Mestského zastupiteľstva. 
- Žiadosť o poskytnutie dotácie 
pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť 
Košice – KVP, Trieda KVP č.6, 
Košice vo výške 18 000,- Eur za 
účelom výstavby nového chodníka 
s osvetlením medzi Triedou KVP a 
ulicami Starozagorská – Cottbuská. 
- Správu o kontrolnej činnosti 
miestnej kontrolórky – poslanecký 
pozmeňujúci návrh.
- Návrh plánu kontrolnej činnosti 
miestnej kontrolórky na obdobie 
od 1. januára 2014 do 30. júna 2014 
– Poslanecký pozmeňujúci návrh.
- Správu o kontrolnej činnosti 
miestnej kontrolórky.
- Stanovisko k návrhu rozpočtu 
Mestskej časti  Košice  – Sídlisko 
KVP  na  rok 2014.
- Návrh  plánu  kontrolnej 
činnosti  miestnej kontrolórky na 
obdobie od 1. januára 2014 do 30. 
júna 2014.
- Zásady rozpočtovania bežných 
výdavkov pre tvorbu rozpočtov 
Mestskej časti Košice – Sídlisko 
KVP na roky 2013 -2015 – 
doplnenie a zmeny.
- Návrh rozpočtu Mestskej časti 
Košice – Sídlisko KVP na rok 2014 
a roky 2015, 2016 – poslanecký 
pozmeňujúci návrh.
- Návrh rozpočtu Mestskej časti 
Košice – Sídlisko KVP na rok 2014 
a roky 2015, 2016.
- Informatívnu správu o 
zrealizovaných rozpočtových 
opatreniach za obdobie september 
– október 2013.
- Zásady informovanosti občanov 
prostredníctvom komunikačných 
prostriedkov Mestskej časti Košice 
– Sídlisko KVP – poslanecký návrh.  
- Žiadosť o zmenu  regulačného 
plánu Moskovská trieda – KVP 
Košice.
- Voľbu prísediacich pre Okresný 
súd Košice II.
- Vyhlásenie voľby kontrolóra 
Mestskej časti Košice – Sídlisko 
KVP – poslanecký dopĺňujúci 
návrh.

- Pravidlá uskutočňovania 
kultúrnych akcií a športových 
podujatí Mestskej časti Košice – 
Sídlisko KVP - doplnenie a zmeny 
– poslanecký návrh.

Poslanci prerušili rokovanie o: 

- Predaji pozemkov pod garážami 
na Húskovej ulici.

Poslanci v januári na svojom 
rokovaní schválili a vzali na 
vedomie: 

- Zmeny a doplnky ÚPN HSA 
Košice 2013 – zmena č. 90, lokalita 
– Pri cintoríne.

Poslanci neschválili: 

- Zmeny a doplnky ÚPN – Z 
Košice – Myslava 2013, HSA 
Košice 2013 – zmena č. 21, 
lokalita – Na Kope – prepojovacia 
komunikácia.

Poslanci začiatkom februára 
na svojom rokovaní schválili a 
vzali na vedomie: 

- Voľbu kontrolóra Mestskej časti 
Košice – Sídlisko KVP. Zvolili 
doterajšiu kontrolórku Ing. Annu 
Hókovú. 
- Určenie platu kontrolóra 
Mestskej časti Košice – Sídlisko 
KVP vo výške 1.804,00 € s 
účinnosťou od 1.3.2014.
- Mesačnú odmenu kontrolórke 
Mestskej časti Košice – Sídlisko 
KVP  Ing. Anne Hókovej vo 
výške 30 %  z mesačného platu s 
účinnosťou od 1.3.2014. 

Koncom februára poslanci na 
svojom rokovaní schválili a 
zobrali na vedomie: 

- Správu o kontrolnej činnosti 
kontrolórky za rok 2013.
- Zásady obsadzovania komisií 
pre výberové konanie v Mestskej 
časti Košice – Sídlisko KVP.
- Nájom nebytového priestoru 
a pozemku pre Slovenskú poštu, 
a.s. z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. 
c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších 
právnych predpisov. 

V posledných dňoch minulého roku uviedla mestská časť do 
prevádzky kamerový monitorovací systém.
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Kamery na Bauerovej a 
Klimkovičovej monitorujú okolie

Dopravné značenie obnovia 
tento rok 

Decembrové, januárové 
a februárové rokovania 
miestneho zastupiteľstva

Dve otočné kamery s nočným 
videním sú umiestnené na bytovom 
dome Bauerova 8 – monitoruje sa 
okolie fontány a na bytovom dome 
Klimkovičova 2 – monitoruje sa 
parkovisko, smerom na Moskovskú 
triedu a časť Čordákovej ulice. 
Projekt kamerového systému bol 
podporený dotáciou zo štátneho 
rozpočtu SR vo výške 5 000,- €. 
Realizáciu na základe výsledkov 
verejného obstarávania vykonáva 

Na základe žiadosti mestskej časti KVP o obnovenie vodorovného dopravného 
značenia parkovísk na Klimkovičovej ulici a deliacej čiary a priechodu pre 
chodcov na komunikácii k ZŠ Mateja Lechkého. Magistrát mesta Košice 
oznámil, že toto vodorovné dopravné značenie zaradí do harmonogramu prác 
na rok 2014.

spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o.
Kamerový systém bude 
nenahraditeľným pomocníkom pre 
činnosť mestskej polície, ktorá verejné 
priestory monitoruje a v prípade 
zistenia priestupku alebo narušenia 
verejného poriadku bude môcť 
efektívne zasiahnuť.
Snímanie priestorov sa riadi zákonom 
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

Riešime podnety obyvateľov
Z mailového formuláru starostky vyberáme dva zaujímavé podnety 
od jednej obyvateľky sídliska:  

Potkany na KVP

Na Cottbuskej ulici, kde sú obchodíky 
ako sklenárstvo, pizzeria, vinárnička  
som zbadala prechádzať sa 
obrovského potkana. Ako viete je to 
pliaga, ktorá sa rozmnožuje nesmierne 
rýchlo, niekoľkokrát do roka, takže 
netreba veľa a bude ich tu neúrekom. 
Myslím, že by bolo potrebné urýchlene 
zasiahnuť a zničiť tento nebezpečný 
druh hlodavcov.“
Miestna samospráva zabezpečuje 
minimálne dvakrát ročne 
deratizáciu verejných priestranstiev 
v zmysle nariadenia Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva v 
Košiciach. Miestny úrad na základe 
miestnej obhliadky zabezpečil 
začiatkom marca deratizáciu tejto 
lokality.

Konský trus na 
chodníkoch

„Ďalším takým nepríjemným 

zážitkom, s ktorým by sme sa nemuseli 
stretávať, keby ľudia boli trochu 
ohľaduplnejší voči druhým, je to, že pri 
ďalšej prechádzke opačným smerom, 
ako sa ide po chodníku od benzínovej 
pumpy Slovnaft až po jazdiareň, sú 
všade trusy po koníkoch. Ja osobne 
proti koňom nič nemám, naopak 
mám ich veľmi rada. Ale po tom 
chodníku chodia aj mamičky s deťmi, 
dôchodcovia sa prechádzajú, bežci 
utužujúci svoje zdravie. Nehovoriac 
o zničenom trávniku od kopýt popri 
chodníku. Koníky predsa môžu chodiť 
po chodníku, ktorý sa tiahne popri 
jazdiarni. Neviem, či je aj to vo Vašej 
právomoci, ale keď áno, určite sa to dá 
napraviť nejakou dohodou s majiteľmi 
jazdiarne.“
Miestny úrad oslovil listom 
prevádzkovateľa jazdeckého 
areálu, ktorým je Univerzita 
veterinárneho lekárstva v Košiciach. 
Požiadal ho o zabezpečovanie 
dočisťovania spomínaného chodníka 
znečisťovaného trusom koní, ktoré 
sú ustajnené v jazdiarni.  

Vážení obyvatelia,
prihováram sa vám v 
prvom čísle vydania 
nášho občasníka v 
tomto roku s témou už 
skoro jarnou. Nakoľko 
sa  tohtoročné zimné 
obdobie  skončilo skôr ako 
po iné roky, a začína sa 
prebúdzanie prírody, ako 
prvé miestna samospráva 
zabezpečí  od 10. marca 
vyčistenie  sídliska od 

posypového materiálu v rámci zimnej údržby našich ciest a 
chodníkov.
Čistenie verejných priestranstiev budeme vykonávať 
prostredníctvom firmy, ktorá práce vykonáva ručným čistením. 
Chcem preto obyvateľov požiadať o trpezlivosť počas 
vykonávania týchto prác a zároveň,  ak to bezpečnostná situácia 
dovoľuje, aby svoje osobné motorové vozidlá zaparkovali v 
dostatočnej vzdialenosti od obrubníkov,  pre ich dôslednejšie 
dočistenie.
Súbežne sa budú dočisťovať - skrášľovať všetky verejné 
priestranstvá, preto  taktiež všetkých obyvateľov sídliska 
pozývam zapojiť sa do každoročného jarného upratovania a  
zveľaďovania svojho okolia. 

Obyvatelia, ktorí sa zapoja do tejto aktivity môžu využiť aj 
pristavené veľkokapacitné kontajnery, ktoré budú umiestnené 
v zmysle harmonogramu od 21. marca 2014 do 28. 
marca 2014 na uliciach  Wuppertálska 53, Hemerkova 18, 
Čordákova 14, Wurmova 11, Bauerova 17, Titogradská 16, 
Dénešova 37.  
Verím, že tak spoločným úsilím všetci prispejeme k čistote 
a poriadku na našom sídlisku v tomto období pred  
Veľkonočnými sviatkami. Vzhľadom na blížiace sa 
najvýznamnejšie kresťanské sviatky vám chcem popriať ich 
krásne prežitie, so všetkými našimi zvykmi a tradíciami, ktoré 
k nim patria. 

Iveta Kijevská, starostka

Slovo starostky
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V niektorých lokalitách sídliska sú možnosti rozšírenia parkovísk 
vyčerpané, ale motorové vozidlá neustále pribúdajú. Preto chceme 
týmto spôsobom vyzvať občanov k ohľaduplnosti a úspornosti pri 
parkovaní. 

Buďte ohľaduplní pri 
parkovaní

Na základe podnetov Dopravného 
podniku mesta Košice žiadame ob-
čanov k zvýšenej ohľaduplnosti pri 
parkovaní motorových vozidiel pri 
zastávkach MHD na Klimkovi-
čovej ulici. Pri zaparkovaní mo-
torových vozidiel v tesnej blízkosti 
autobusových zastávok dochádza k 
obmedzovaniu zastavovania autobu-
sov na stanovišti autobusovej zastáv-
ky. 
Pracovníkom firmy KOSIT k zreali-
zovaniu vývozu odpadu opakovane 
bránia zaparkované motorové vozidlá 

pred kontajneroviskami. Ak nie 
je možné zrealizovať vývoz v zmysle 
harmonogramu, hromadí sa odpad 
na stanovišti kontajnerov, ktorý je ne-
skôr rozfúkaný po okolitom verejnom 
priestranstve.
Mestská časť v jarných mesiacoch po 
odstránení posypového materiálu a 
dočistení komunikácie plánuje zrea-
lizovať vodorovné dopravné značenie 
– žltú kľukatú čiaru pred kontajnero-
viskami na najkritickejších uliciach, 
ktoré bude upozorňovať vodičov, aby 
neblokovali samotný vývoz odpadu. 
Vodičov motorových vozidiel upo-
zorňujeme, že parkovanie na zeleni 
a jazda po chodníku je zakázaná a 
hlavne nebezpečná, nakoľko ohro-
zuje zdravie a život chodcov a hlavne 
detí.
V záujme bezpečnosti občanov bude 
na dodržiavanie platnej legislatívy 
dohliadať mestská, štátna ale aj do-
pravná polícia v zmysle príslušných 
kompetencií.

Gabriela Nižňanská 

NIČÍME SI VLASTNOU 
ĽAHOSTAJNOSŤOU

K atypickej lopte treba návod 
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Ako využiť nový občiansky preukaz s čipom

Od 1. januára 2014 majú všetci občania SR, ktorí dovŕšili 18 rokov vytvorenú 
elektronickú schránku, aby mohli komunikovať so štátom cez internet podľa 
zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Občan nemusí ísť na úrad či 
poštu, korešpondenciu s úradom vybaví elektronicky. 

Elektronické schránky sú sprístupnené na ústrednom portáli verejnej správy 
www.slovensko.sk.

Prostredníctvom týchto elektronických schránok sa zabezpečí elektronická 
komunikácia občanov a podnikateľov s verejnou správou. Elektronickú 
správu tvorí minimálne jedno elektronické podanie a elektronický úradný 
dokument, ako napríklad odpoveď orgánu verejnej moci na elektronické 
podanie aj s prílohou.

Prihlásiť do elektronickej schránky sa dá len s aktivovaným 
elektronickým občianskym preukazom s čipom – tzv. eID karty 
vydanej po 1. decembri 2013. Karta občana musí mať aktivovanú 
Online eID funkciu. 

Jedným z prvých využití elektronických schránok sú pre držiteľov eID kariet 
elektronické služby Centrálnej ohlasovne sprístupnené Ministerstvom 
vnútra SR od 1. januára 2014. 

Elektronické schránky majú od 1.2.2014 zriadené i orgány verejnej moci, ktoré 
sú povinné ich používať pre elektronické doručovanie elektronických podaní 
a elektronických úradných dokumentov od fyzických osôb, právnických osôb 
a podnikateľov.  

Ak občania narazia na problémy s elektronickými službami ústredného 
portálu verejnej správy alebo so schránkou, môžu kontaktovať Ústredné 
kontaktné centrum telefonicky alebo cez elektronický formulár: www.
helpdesk.slovensko.sk/new-incident. Operátori na telefónnom čísle +421 2 
35 803 083 sú k dispozícií počas pracovných dní v čase od 8:00 do 18:00 hod.

OZNAM
Elektronické schránky

pre občanov 

od 21. do 28. marca
Wuppertálska 53, Hemerkova  18, Čordákova  14,  Wurmova 11,

Bauerova 17, Tr. KVP,  Moskovská tr.

od 25. do 2. apríla
Titogradská 2, Húskova 15, Jasuschova 22, Dénešova 25, Cottbuská 1,

Tr. KVP, Moskovská tr.

od 23. do 30. mája
Starozagorská 2, Janigova 5, Klimkovičova 10, Strierova 9, Dénešova 4,

Tr. KVP, Moskovská tr.

Rozpis veľkokapacitných 
kontajnerov

OZNAM

VÝZVA PRE VODIČOV

Detské ihrisko na Húskovej ulici dostalo v minulom roku novú tvár. 
Vďaka kompletnej rekonštrukcii dostalo nielen veľkú hernú zostavu, ale 
aj drevený domček, malé hniezdo na hojdanie a nový loptový prvok. Ten 
je však natoľko atypický, že potrebuje k svojmu využívaniu aj návod na 
správne používanie. 
Miestny úrad zabezpečí umiestnenie návodu na loptový prvok pred 
začatím tohoročnej sezóny. 
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VOĽBA PREZIDENTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014

KANDIDÁTI  NA  FUNKCIU  PREZIDENTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

PRÁVO VOLIŤ
Prezidenta SR volia občania SR v priamych voľbách tajným hlasovaním na 5 rokov. Právo voliť majú občania, ktorí najneskôr v deň voľby dovŕšili 18 rokov. 
Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území  SR  a chce voliť prezidenta, musí sa v deň voľby zdržiavať na území SR. Okrsková volebná komisia ho po 
predložení slovenského cestovného dokladu (pas), dopíše do zoznamu oprávnených voličov. Zápis do zoznamu komisia zaznamená v jeho cestovnom 
doklade.

ČAS KONANIA VOĽBY
Predseda Národnej rady SR  určil deň konania voľby na sobotu 15. marca 2014. Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov 
oprávnených voličov, druhé kolo voľby sa vykoná v sobotu 29. marca 2014.

HLASOVANIE
Hlasovanie sa začína o 7.00 hod. a končí o 22.00 hod. Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v oboch 
rovnopisoch zoznamu oprávnených voličov dostane hlasovací lístok opatrený odtlačkom pečiatky ústrednej volebnej komisie a odtlačkom úradnej pečiatky 
obce a úradnú obálku opatrenú štátnym znakom SR. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov.  
Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Na zabezpečenie tajnosti hlasovania sú vo volebných miestnostiach vytvorené osobitné priestory. Každý 
volič sa musí odobrať do tohto  priestoru, inak mu komisia hlasovanie neumožní. 

Na hlasovacom lístku je pred priezviskom kandidáta  vytvorený rámček, ktorom volič značkou X  označí kandidáta, za ktorého hlasuje, a takto upravený 
hlasovací lístok vloží do úradnej obálky. Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada.

Prenosná volebná schránka
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti a zdržiava sa v čase konania volieb v mieste svojho trvalého bydliska alebo má vydaný voličský preukaz, 
má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.
Požiadavku na hlasovanie prostredníctvom prenosnej volebnej schránky možno nahlásiť priamo okrskovej volebnej komisii, resp. na miestny úrad, ktorý 
následne zabezpečí, aby komisia vyslala k  voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou. Telefónne číslo miestneho úradu  055 789 06 10, 
789 06 18.

ZÁPIS  DO  ZOZNAMU  OPRÁVNENÝCH VOLIČOV A  INFORMOVANIE VOLIČOV, NÁMIETKOVÁ 
KANCELÁRIA
Námietková kancelária
Ak voličovi z rôznych príčin nebolo doručené „Oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta SR“, môže si na miestnom úrade kancelária č.2 (evidencia 
pobytov) overiť,  či je zapísaný v zozname oprávnených voličov, môže požiadať o doplnenie údajov  alebo o vykonanie opráv nesprávne uvedených údajov.

VOLIČSKÝ PREUKAZ
Na žiadosť voliča vydá mestská časť voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených voličov, voličský 
preukaz. Ten ho oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov, v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území SR. Tento zápis platí iba na čas vykonania 
konkrétnej voľby. Voličský preukaz sa vydáva osobitne pre voľbu prezidenta v sobotu 15.3.2014 a osobitne pre prípadné druhé kolo voľby 
prezidenta  v sobotu 29.3.2014.  

O jeho vydanie pre I. kolo voľby, prípadne pre II. kolo voľby, môže volič požiadať v úradných hodinách na miestnom úrade KVP, Trieda KVP č.1, právne 
oddelenie č. kancelárie 2.

* 29.1.2014 sa vzdal kandidatúry 

BÁRDOS Gyula 55 r. pedagóg Senec 

BEHÝL Jozef, Mgr. 57 r. občiansky aktivista Bratislava

ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr. 70 r. advokát Bratislava

FICO Robert, doc. JUDr., CSc. 49 r. predseda vlády Slovenskej republiky Bratislava

FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS 75 r. lekár - kardiochirurg Bratislava

HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr. 61 r. poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Nitra

JURIŠTA Ján, PhDr. 69 r. vysokoškolský pedagóg Bratislava

KISKA Andrej, Ing. 50 r. manažér Poprad

KŇAŽKO Milan 68 r. herec Bratislava

MARTINČKO Stanislav 61 r. generálny riaditeľ spoločnosti Košice

MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc. 75 r. vysokoškolský pedagóg - vedec Bratislava

MEZENSKÁ Helena, Mgr. 40 r. poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Poprad

* OSUSKÝ Peter, MUDr., CSc. 60 r. lekár, pedagóg, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Bratislava  

PROCHÁZKA Radoslav, JUDr., PhD. 41 r. poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a vysokoškolský pedagóg Bratislava

ŠIMKO Jozef, JUDr. 63 r. primátor mesta Rimavská Sobota Rimavská Sobota



zo s a m o s p r á v y 5

Starostka
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - Sídlisko KVP

Ing. Iveta Kijevská
V zmysle zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení 

neskorších predpisov, a v súlade s Rozhodnutím predsedu NR SR č. 430/2013  Z. z. zo dňa 19. decembra 2013 o vyhlásení voľby prezidenta SR a určení dňa 
konania voľby    

na  sobotu  15. marca  2014,
ak ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov pre druhé kolo voľby 

na  sobotu 29. marca 2014
určujem

volebné okrsky a volebné miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov takto :

Ing. Iveta Kijevská
starostka v.r.

Košice, 20. január 2014 

Číslo volebného 
okrsku

Územie patriace 
do volebného okrsku

Volebná miestnosť 
(sídlo okrsku)

1
Stierova (1 - 27 nep.)
Drábova (2 - 20 pár.)
Dénešova (2)

ZŠ Drábova 3

2
Wurmova (1 - 7 všetky)
Wurmova (9 - 19 nep.)
Dénešova (4)

ZŠ Drábova 3

3 Dénešova (1 - 51 nep.) ZŠ Drábova 3

4 Dénešova (6)
Dénešova (55 - 87 nep.) MŠ Dénešova 53

5
Jasuschova (2 - 26 pár.)
Bauerova (9 - 21 nep.)
Trieda KVP (1)

SŠ Čordákova 50

6 Bauerova (3, 5, 7)
Bauerova (2 - 44 pár.) SŠ Čordákova 50

7 Čordákova (1 - 23 nep.)
Čordákova (6 - 24 pár.) SŠ Čordákova 50

8 Čordákova (25 – 41 nep.)
Čordákova (26 - 46 pár.) SŠ Čordákova 50

9 Klimkovičova (2 - 40 pár.)
Klimkovičova (27, 29, 31, 33, 35) MŠ Čordákova 17

10 Zombova (5 - 39 nep.)
Zombova (43, 45) ZŠ Janigova 2

11 Janigova (1 - 21 nep.)
Hemerkova (29, 31 - 35 všetky) ZŠ Janigova 2

12 Húskova (1, 3, 47)
Húskova (69 - 87 nep.) ZŠ Janigova 2

13 Húskova (5 - 37 nep.)
Húskova (49 - 67 nep.) MŠ Húskova 45

14
Hemerkova (1 - 28 všetky)
Jána Pavla II. (7)
Klimkovičova (1, 11,13, 15, 17)

MŠ Hemerkova 26

15

Cottbuská (1 - 12 všetky)
Cottbuská (14 - 32 pár.)
Trieda KVP (6)
Wuppertálska (1, 2, 3)

MŠ Cottbuská 34

16 Wuppertálska (5 - 51 nep.) ZŠ Starozagorská 8

17 Starozagorská (2, 4, 6)
Starozagorská (11 - 43 nep.) ZŠ Starozagorská 8

18

Starozagorská (5, 7, 9)
Titogradská (1 - 17 nep.)
Titogradská (2 - 18 pár.)
Wuppertálska (53 - 63 nep.)

ZŠ Starozagorská 8
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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

Zombova 5, KVP
(v radovke za BILLOU)

 www.kvetykvp.sk

Ponuka: Smútočné vence

Smútočné ikebany

Svadba: Svadobné kytice

Svadobná brána

Svadobné Autocorso

Školské potreby

Pozývame Vás do novootvorenej predajne

SVIETIDLÁ
Nájdete nás na Cottbuskej 1

(blok pod poliklinikou, vchod do Tiposu)

Otváracie hodiny:

Po 13.00 - 17.00
Ut - Pia 9.00 - 17.00

So 9.30 - 12.00
obed 12.00 - 12.30

Kontakt:

0905 533 202
055 / 68 53 868

Sídlo: AHA FIT - Staré  mesto, pobočka - Furča
INFO : 0907 915 584, www.ahafit.sk

MOTIVAČNÁ LEKTORKA, TRÉNERKA
Anka Hanuliaková /  A H A  F I T

• FITNESS • TELOCVIČNE • SAUNA • SOLÁRIUM • MASÁŽE •

ZDRAVÉ DETI
chybné držanie tela, nadváha, alergici
PRESTAŇME BLBNÚŤ MOLETKY
programy redukcie, formovanie tela po pôrode, v zrelom veku
DÁMY MÁTE ŠMRNC ?
základy posilňovania vo fitness
KONZULTANTKA VÝŽIVY
redukcia, životný štýl, poruchy výživy
BABI NATOČ GRAMOFÓN
cvičenie s babičkami
KALOKAGATIA
cvičenie pre zdravé telo i dušu, pilates, joga
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vyhlasuje zbierku:

odevov na leto, zimu (dámske, pánske, detské),  lôžkovín, posteľnej bielizne, 
uterákov, utierok, záclon, diek, domácich potrieb – riad biely a čierny, pohárov,  
obuvi – nepoškodenej, zviazanej gumičkou, aby sa páry nestratili, hračiek, 
elektroniky do 20kg – žehličky, hriankovače, kulmy, hodinky, váhy, počítače, 
kávovary

zbierka sa uskutoční:

dňa: 25.04.2014 (piatok)
čas: 16.00 – 19.00 hod.
v Dennom centre mestskej časti , OC IV, Cottbuská 36/1.posch., Košice

veci, ktoré vziať nemôžeme:

elektronika nad 20kg - chladničky, práčky a inú elektroniku, matrace,  koberce  
-  z ekologických dôvodov nábytok, bicykle a detské kočíky - tie sa transportom 
znehodnotia, znečistený a vlhký textil.

Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCZV) v súčasnej dobe 
zavádza národný projekt zameraný na rozvoj ďalšieho vzdelávania pre 
dospelých. Ide o národný projekt zameraný na kariérne poradenstvo a s 
tým súvisiace zvýšenie či doplnenie si kvalifikácie už zamestnaných ľudí.

Príďte sa vzdelávať. Bezplatne

Kvalifikovaní poradcovia 
zhodnotia vedomosti, zručnosti 
a spôsobilosti záujemcov, ktoré 
nadobudli praxou a vo formálnom 
a ďalšom vzdelávaní. Následne 
im navrhnú vhodné vzdelávacie 
programy a moduly alebo len 
vykonanie skúšky na nadobudnutie 
odbornej spôsobilosti v prípade, 
ak už disponujú vedomosťami, 
zručnosťami a spôsobilosťami 
vyžadovanými pre tú ktorú 
čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu.
V rámci projektu, ktorý je 

financovaný zo zdrojov Európskej 
únie, vzniklo na území Slovenska 
25 poradenských centier pre 
dospelých. Jedno také poradenské 
centrum funguje aj v Košiciach na 
Hviezdoslavovej ulici 7. 

Vzdelávacie kurzy a kariérne 
poradenstvo sú pre ľudí poskytované 
bezplatne až do septembra 2015. 
Viac informácií o projekte a činnosti 
poradenského centra nájdete na 
www.cvanu.sk alebo na: tutor.ke@
nuczv.sk

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
a

Občianske združenie Prameň života

V hádzanej súťažili štyri školy

Na súťažnom predpoludní žiakov privítala starostka mestskej časti, ktorá im 
popriala veľa úspechov a športového šťastia.
O prvé miesta bojovali štyri základné školy (ZŠ Janigova, ZŠ Drábova, ZŠ 
Lehkého a ZŠ Starozagorska), z toho dve dievčenské a tri chlapčenské družstvá. 
Prvé miesto medzi dievčatami si vybojovala ZŠ Janigova, druhé ZŠ Drábova. 
Medzi chlapčenskými kolektívmi zvíťazila ZŠ Starozagorska, druhé miesto 
obsadila ZŠ Mateja Lechkého a tretie ZŠ Janigova. 

Na turnaj v hádzanej „O pohár mestskej časti KVP“ si koncom 
januára prišli zmerať sily žiaci najvyšších ročníkov kávepéčkarských 
základných škôl. Turnaj sa uskutočnil na ZŠ Janigova.

AJ BEZDOMOVCI MAJÚ 
ŠANCU NA DÔSTOJNÝ ŽIVOT
V tomto článku by sme Vám chceli predstaviť činnosť pomerne nového 
občianskeho združenia SPOLUPÚTNIK, ktoré poskytuje šancu na 
znovuzačlenenie ľudí bez domova. Toto OZ oslovilo starostku mestskej časti 
Ivetu Kijevskú so žiadosťou o spoluprácu. 

Predseda tohto združenia pán Stanislav Fabišik by rád informoval občanov 
o možnosti poskytnúť pomoc ľudom, ktorí sú bez domova. ,,Problém 
bezdomovectva sa týka nás všetkých. Nie všetci bezdomovci však musia ostať 
na ulici. Je možné aby tí, ktorí nechcú ostať na ulici sa zapojili do projektu 
,,TAK NEVÁHAJ A PRIDAJ SA K NÁM“. Nemusia sa potulovať, či žobrať. 
Poskytujeme im možnosť získania pracovných návykov. Za odvedenú prácu 
majú zabezpečené jedno teplé jedlo denne a garantovanú možnosť lacnejšieho 
ubytovania. Ak poznáte niekoho kto by chcel využiť túto príležitosť, 
nasmerujte ho do Malinovského kasární, ktoré sa nachádzajú na Moyzesovej 
ulici v Košiciach, kde môže vyhľadať pomoc každý pracovný deň  od pondelka 
do piatku od 09:00 hod.“

 Viac informácii o činnosti združenia sa dozviete na stránke www.spoluputnik.
eu.

Fotky tých, ktorí neváhali a zapojili sa:

Foto: Majal
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Diskutovali o manželstve 
a komplikovanosti vzťahov

PRIVÍTALI SME 43 NOVÝCH 
OBČANOV SÍDLISKA KVP

Podujatia, ktoré sa konalo druhý februárový týždeň sa zúčastnilo mnoho ľudí. 
Prednáška psychológa Igora Lukáča z psychiatrického oddelenia Univerzitnej 
nemocnice L. Pasteura v Košiciach zaujala témami: manželstvo - partnerstvo, 
manželstvo - priateľstvo, opustení partneri, podmienky vzniku a fungovania 
manželského – partnerského vzťahu, osobnostná zrelosť a pripravenosť pre 
manželstvo, vzájomná vhodnosť a deti vo vzťahoch i starnúci manželia. Na 
záver zaznela poviedka z knihy Paula Coelha „Ako rieka plynie“. 

Knihovníčka Alena Lukáčová z Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach 
pripravila pre prítomných výber kníh o manželstve, ktoré môžu nájsť v 
pobočke tejto knižnice na sídlisku KVP a aj darčeky - záložky s citátmi o láske.  
O spríjemnenie podvečera sa postarala cimbalová muzika Takáčovci. 

Akciu pripravila Mestská časť  Košice – Sídlisko KVP  s členmi Sociálnej a 
zdravotnej komisie  miestneho zastupiteľstva  a spolupracovala na nej aj so 
združením Prameň života. 

Prvykrát v tomto roku Mestská časť - Sídlisko KVP zorganizovala slávnostné 
uvítanie novorodeniatok do života. Dňa 21.02.2014 (piatok) od 14.00 hod do 
18.00 hod. starostka mestskej časti Iveta Kijevská srdečne privítala a oficiálne 
vyhlásila 43 novorodeniatok za obyvateľov našej mestskej časti, ktorých šťastný 
deň narodenia bol v období mesiacov september až december 2013.

Všetkých rodičov, rodinných príslušníkov i iných hostí po vstupe do miestnosti 
privítala pani starostka a následne popriala novopečeným rodičom veľa zdravia 
a šťastia, lásky v kruhu rodiny,  trpezlivosť pri výchove, aby svoje deti viedli k 
správnym životným hodnotám, k úcte k rodičom, k sebe ale aj ostatným a v 
neposlednom rade popriala detičkám pevné prvé kroky do života.

Samotné privítanie pokračovalo vložením dieťatka do kolísky, slávnostným 
podpisom do kroniky mestskej časti a blahoželaním starostky mestskej časti 
šťastným rodičom.

Záver slávnostného uvítania patril slovám básnika:

Nech vám v zdraví, láske rastie,
nech vám dáva iba šťastie.

vo dne, v noci, skrátka stále
nech vás teší dieťa malé.

Ešte raz prajeme všetkým novonarodeným obyvateľom sídliska KVP veľa 
zdravia, šťastia a lásky.

O manželstve, partnerstve, vzťahoch a láske sa diskutovalo v dennom 
centre pri príležitosti medzinárodnej kampane Národný týždeň 
manželstva. 
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„Aj deti z Dorky sú naše“Ako bolo v Kasíne u troch 
kráľov (R. P. 2014)

Vo februári sme preto zorganizovali pre deti z Dorky tematické popoludnie 
zamerané na rozvoj ich fantázie, komunikačných zručností a kultúrnemu 
správaniu. Projekt Popoludnie s rozprávkou bol šitý na mieru a potreby 
takýchto detí. Vďaka finančnej podpore z ESF sa im mohol zakúpiť materiál 
na tvorivé dielne, na kreslenie, maľovanie a výrobu drobných umeleckých 
predmetov v hodnote do 200 €.

Návšteva divadelného predstavenia Tri prasiatka a vlk úžerník ukázala, že deti 
sú vzornými a zvedavými divákmi a v divadle sa správali spôsobne a s noblesou. 
Po skončení divadelného predstavenia sme si s deťmi rozprávali o zážitkoch z 
predstavenia pri drobnom občerstvení, ako sa na nedeľné popoludnie patrí.

Aj deti z Dorky sú „naše“ a je len na nás, ako a čím s nimi budeme budovať 
komunitu na našom sídlisku.  

Projekt bol spolufinancovaný s podporou ESF v rámci realizácie Malého 
projektového zámeru Národného programu pre prax KomPrax – Kompetencie 
pre prax.             
                                                                                                    PhDr. Anna Jenčová, PhD.

Peknou kávépéčkarskou 
tradíciou po novom roku sa už 
stal zábavno-spoločenský (a 
predovšetkým) hráčsky večer v 
originálnom kasínovskom štýle. 
Z organizačno-technických 
dôvodov sa aktuálny štvrtý 
ročník neuskutočnil v čase 
(plus/mínus) sviatku Troch 
kráľov, ale až v predvečer 
polročných prázdnin na sklonku 
januára (a náhodou symbolicky 
na sviatok sv. Don Bosca; 
nepochybujeme o tom, že keby 
tento svätec žil, zaiste by sa 
nášho kasína zúčastnil).
Kasíno u troch kráľov – to sú 
predovšetkým „poctivé“ hry, 
ako ruleta, karty, kocky, poker 
a iné, za šuškania desiatok a 
stoviek bankoviek (tentoraz sme 
vsadili na tvrdú menu – dolár), o 
ktoré však v zápale „boja“ vôbec 
nie je problém prísť. Vtedy 
prichádza na rad banka, ktorá za 

nejaký vhodný predmet do dražby, občerstvenia alebo za dlžobný úpis vždy 
ochotne poskytne ďalšie peniaze.
Tohtoročné kasíno sa nieslo v duchu veľmi dobrej spolupráce medzi 
staršími a mladšími animátormi (mužského i dievčenského rodu), ktorým 
podľa potreby veľmi ochotne asistoval rad ďalších kamarátov spomedzi 
„obyčajného“ ľudu. Trúfam si povedať, že najväčším (nenápadným) 
výhercom sa stal hneď v úvodnom rozbehu jeden malý miništrant, ktorý 
na druhý pokus trafil tip na konkrétne číslo v rulete (čím dosiahol výhru 
35-násobku svojho vkladu!).
Kasíno však ponúka aj menej typické hazardné hry, ako napr. človeče, šach, 
ubongo (čo to je? použi google ;-) a samozrejme milionára so všetkým, čo 
k tomu patrí – vyštafírovaným moderátorom, rýchlymi prstami (ale hlavne 
mozgovými závitmi), horúcim kreslom, žolíkmi a vidinou rozprávkového 
zbohatnutia. Menším klientelizmom zaváňal hneď prvý hosť v kresle – pán 
kaplán – ale on za to nemohol, že bol v správny čas a na správnom mieste 
najmúdrejší. Mimochodom, v poslednej hre hráč menom Paťo siahal už na 
veľmi vysoké „miliónové“ méty; našťastie pre banku však otázku č. (asi) 13  
neuhádol a padol na druhú garantovanú hranicu.
Nemenej zaujímavou časťou programu v kasíne bola dražba rôznych 
zaujímavých predmetov ale hlavne dlžobných úpisov za ušetrené alebo 
vyhraté doláre. O exkluzivitu cien sa postaral najmä jeden ujo z našej 
farnosti, ktorý do dražby venoval značkové hodiny Geneve (made by nikto 
netuší), prehistorický kus tehličkového ale inak prenosného telefónu Nokie 
(u ktorého vydražiteľ okamžite protestoval, že chýba nabíjačka – nuž, 
tá v dražbe nebola) a komplikovaný skladací nožík. Nemenej zaujímavé 
boli dlžobné úpisy od rôznych pozvaní na kávu, čaj, či dokonca plaváreň, 
cez pečenie, modlenie sa až po hranie gitarových romancí a svadobného 
pochodu.
Dražba skončila, hry skončili, zábava však pokračovala – a tak sa hráči, 
či krupiéry popri drobnej upratovacej činnosti pustili do spontánnej 
tancovačky, ktorá trvala až do... neskorej nočnej (či rannej?) hodiny.
Bolo dobre v kasíne.
Teda – v kasíne je stále dobre. Aspoň účastníci rôznych vekových kategórii 
tak tvrdia.
A to je dôvod uvažovať nad vašou účasťou v ďalšej edícii. Najneskôr o rok.

Stanley

Nie všetky deti majú toľko šťastia, aby im rodičia mohli zabezpečiť 
všetko to, čo by pre bezstarostné detstvo potrebovali. Pre tie 
znevýhodnené je tu Iuventa, Slovenský inštitút mládeže, ktorý 
im aspoň na chvíľu sprostredkoval zážitok, akí si dopriavajú deti z 
bežných rodín. 

Deti si zahrali aj na 
spievajúcich miskách

Materská škola na 
Cottbuskej ulici v Košiciach 
realizuje počas celého 
školského roka veľa rôznych 
aktivít pre deti.
Jednou z nich bol 28.2.2014  
koncert na netradičných 
hudobných nástrojoch. 
Zvuky nás sprevádzajú od 
narodenia. Vnímame ich 
od narodenia - vnímame 
ich celým telom. V snahe 
podporiť záujem detí o 
hudobnú činnosť, prizvali 

sme do našej MŠ učiteľa hudby. Rami Shaafi sa venuje hrdelnému spevu a 
oboznamuje deti s netradičnými hudobnými nástrojmi akými napríklad sú: 
indiánske píšťalky, drumble z rôznych krajín, tibetské spievajúce misky, shruty 
box, symfonické gongy, bubny ale ovláda aj hru na slovenskej fujare. Keďže sa 
deti s týmito netradičnými hudobnými nástrojmi bežne nestretávajú, prejavili 
o ne veľký záujem. Pozorne počúvali každé slovo o histórii a krajine, odkiaľ 
ten-ktorý hudobný nástroj pochádza. Najväčšiu radosť prejavili pri samotnej 
hre na ne. Jedna skupina detí hrala, druhá vyjadrovala rytmus pohybovou 
improvizáciou. Vnímali hudbu, dynamiku, rytmus, tempo a hlavne – boli 
šťastné! A o to nám najviac išlo! Možno aj touto formou sme pomohli deťom 
nájsť novú cestu poznania, cestu, ktorá sa stane potrebou ich každodenného 
života. 

Zlata Antaliková, riaditeľka materskej školy Cottbuská 34, Košice

Netradičný koncert v MŠ
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Laura už 10 rokov na KVP Jarný prímestský tábor Anidor

„Otvoril sa nám nový svet“

Na sídlisku KVP pôsobili sestry saleziánky od augusta 2003 do augusta 2013. 
Združenie Laura založili v novembri 2004. Napriek odchodu sestier zo sídliska 
združenie pod vedením Mgr. Silvie Skubeňovej vo svojej činnosti stále pokračuje.
Z príležitosti osláv 10. narodenín Laury na KVP sa tím dobrovoľníkov rozhodol 
vytvoriť sekciu „Laura okienko“. V každom čísle občasníka počas tohto roka 
nájdete zaujímavé informácie o Laure, známe tváre dobrovoľníkov pôsobiacich 
na KVP a taktiež tajničky, doplňovačky a súťaže pre všetkých priateľov Laury. 
Je tu aj možnosť poďakovať sa dávno zabudnutým sestrám a animátorom 
prostredníctvom aktivity „Pošta pre Teba“.
Súťaže budú prebiehať počas celého roka 2014. Správne odpovede môžete 
zasielať na adresu: laura.kosice@gmail.com alebo Laura, Drábova 12, 040 23 
Košice.

Vyhlasujeme súťaž o najlepšie LOGO na tému: Laura 10 rokov v 
Košiciach. Logo má byť originálne, tvorivé, mnohovravné; môže byť ručne 
nakreslené alebo v digitálnej podobe. Najzaujímavejšie logá budú použité na 
propagačné materiály –ceruzky, perá, zošity, tričká... Nielen že môžeš svoj výtvor 
vidieť na verejnosti, ale môžeš vyhrať aj zaujímavé ceny! 
Logo i správne odpovede z nasledujúcich súťaží môžete zaslať na adresu: laura.
kosice@gmail.com  alebo Laura, Drábova 12, 040 23 Košice.
Medzi dlhodobé projekty Laury patria VIDES a MeŠ. 
VIDES je medzinárodná dobrovoľnícka misijná organizácia, ktorá umožňuje 
mladým ľuďom pomáhať deťom a mladým, ktorí to potrebujú omnoho viac 
ako ich rovesníci v stredisku. V lete chodia na misie do Hriňovej, Boľkoviec či 
Plaveckého Štvrtku, ale aj do Albánska, Rumunska, Angoly či na Ukrajinu.

Ktorí z košických animátorov sa zúčastnili VIDES-u?
A) František Martinek
B) Ján Drozd
C) Michaela Linková
D) Františka Martinková
E) Marián Mižák

V oblasti médií je v OZ LAURA významný projekt Mediálnej školy - MeŠ, 
ktorý počas dvoch rokov na víkendových kurzoch vzdeláva dvadsiatku mladých 
ľudí a učí ich ako sa stať dobrými tvorcami na poli médií. Na tomto projekte 
spolupracujú saleziáni zo Slovenska a Česka spolu so skúsenými odborníkmi z 
médií.

Ktorá košická animátorka sa tohto projektu momentálne zúčastňuje?
A) Patrícia Linková
B) Radka Neubertová
C) Ivana Németová
D) Lenka Kochová
E) Mária Pachová

Vylúšti osemsmerovku. Dozvieš sa, kto bol jedným z „exkluzívnych“ patrónov 
minuloročných Svetových dní mládeže, ktoré sa konali v lete 2013 v meste Rio 
de Janeiro v Brazílii.

SÚŤAŽ:

SÚŤAŽ:

SÚŤAŽ:

SÚŤAŽ:

Zamysleli ste sa nad tým, akého pôvodu je slovo Anidor? Je to veľmi 
jednoduché. Stačí si ho prečítať odzadu a hneď pochopíte hlavnú myšlienku 
tohotoročného jarného tábora, ktorý je jednou z ponúk Mestskej časti Košice-
Sídlisko KVP a OZ LAURA.  Tábor - RODINA.

Každý deň sme s deťmi hovorili o jednom z členov rodiny a okrem hovorenia, 
si deti mali možnosť vyskúšať byť dobrým otcom či mamou a zistiť, že to vôbec 
nie je ľahké. Ale pekne poporiadku.

V pondelok sme mali na muške OTCA, ktorému deti prisúdili vlastnosti ako 
úprimnosť, zodpovednosť, obetavosť a činnosti ako „mal by ľúbiť svoju rodinu, 
živiť ju a tráviť čas s deťmi“. Jednotlivé vlastnosti si hneď mohli vyskúšať v hre 
pevnosť Boyard. V utorok sme rozprávali o našich MAMÁCH. Spolu sme 
prišli na to, že dobrá mama by si mala vedieť nájsť „čas na seba, prácu i rodinu“. 
A tak „čas pre seba“ chlapci strávili na lezeckej stene a dievčatá vo „wellnesse“, 
„čas práce“ zas vyrábaním v tvorivej dielni. Streda sa spájala s našimi 
SÚRODENCAMI a to bol deň hier: či už ihriskových alebo spoločenských 
v dennom centre. V tento deň nás navštívila pani starostka Iveta Kijevská a 
pre deti, ktoré sa nebáli zapojiť do diskusie o rodine mala pripravené reflexné 
pásky. Ako poďakovanie najaktívnejšej animátorke Veronike Schürgerovej 
pani starostka odovzdala kalendár a knižku, ktoré Mestská časť Košice – 
Sídlisko KVP vydala v rámci osláv 30. výročia sídliska. Celý tábor sme zakončili 
výletom na Košický hrad a odmeňovaním detí sladkosťami a fotorámikom. A 
prečo fotorámik? 

No aby si mohli spraviť fotku svojej rodiny.  Veď heslom tábora bolo:  JE TO V 
RODINE, a tak aj my veríme, že to najdôležitejšie máme v rodine. Každý z nás 
máme rovnaký počet hodín - 24 a iba my rozhodujeme, komu, čomu a prečo 
zo svojho času venujeme.

Silvia Skubeňová, predsedníčka OZ LAURA

Každú stredu popoludní sa budú vzdelávať  v oblasti informačných technológií. 
So získaním počítačových zručností im pomôžu učitelia v Spojenej škole sv. 
košických mučeníkov. 

Vedenie mestskej časti KVP, oslovilo riaditeľov základných škôl v mestskej 
časti so žiadosťou o spoluprácu pri vzdelávaní tejto vekovej skupiny. Na 
výzvu reagovali dve školy - ZŠ Mateja Lechkého na ulici Jána Pavla II a SŠ sv. 
košických mučeníkov  na Čordákovej ulici. 

 „Veľmi nás to potešilo. Nechceme zaostať za mladými a za generáciou, ktorá 
z toho žije a pre ktorú sú počítače súčasťou života. Hovoria “počítačovým 
jazykom“, ktorý je pre nás cudzí. A my nechceme byť cudzincami medzi 
rodákmi. Na kurze sa nás ujala sympatická a ústretová pani učiteľka. Sme 
vďační za jej ochotu a trpezlivosť. Otvoril sa pre nás nový svet a my sa už 
necítime odsunutí na vedľajšiu koľaj. Ďakujeme vedeniu mestskej časti i 
pani učiteľke, že myslia i na nás seniorov,“ povedala Eleonóra Balounová.

Od februára tohto roku sa kávepéčkarskí seniori vzdelávajú v 
moderných technológiách. Rozhodli sa nezaostávať za mladými a 
preto sa chcú skamarátiť s počítačom. 

Každý Kávepéčkar,  ktorý pravidelne číta tento občasník, vie, čo je o.z. 
Laura a aké aktivity vykonáva na sídlisku KVP. Viete však aj o tom, že 
práve tento rok oslavuje svoje 10. výročie činnosti na našom sídlisku?

SENIORI

LAURA OKIENKO V prímestskom tábore Anidor sa deti učili
o funkciách členov rodiny

Dôchodcovia sa učia počítačovým zručnostiam 
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Spoločnosť Farmárske trhy v spolupráci s mestskou časťou pripravuje pre 
občanov sídliska novinku v oblasti poskytovania trhového predaja a to  
„ farmárske trhy“.

Pre milovníkov hokeja pripravila v prvý februárový deň mestská časť 
Košice - Sídlisko KVP turnaj “O pohár mestskej časti  v amatérskom 
hokeji“. 

Pripravujú sa „farmárske trhy“ 
na KVP

Najlepší sú hokejisti z HC Energy

Prvoradým cieľom je predstaviť občanom tých, ktorí v regióne vyrábajú 
niečo originálne, chutné a zdravé, ponúknuť im tradíciu, chuť a autentičnosť. 
Farmárom sa ponúkne možnosť priamo si predať svoje výrobky, predstaviť sa 
občanom.

Trhy budú prebiehať 1x týždenne v rovnakom dni v týždni na námestí pod 
OC Iskra.

Pracovníci farmárskych trhov ráno cca o 6,00 postavia predajné stánky (www.
farmarsketrhy.sk – fotogaléria) o 7,00 prichádzajú predajcovia, vyložia tovar, 
o 8,00 trhy začínajú. Koniec predaja je o 18,00. Veterinárne, hygienické, 
daňové a iné podmienky predaja zabezpečuje spoločnosť Farmárske trhy, vždy 
vopred pred trhovou akciou. 

Medzi základné komodity predaja budú patriť najmä mäso a údeniny, mliečne 
produkty, chlieb a pečivo, vajcia z voľného chovu, šťavy a sirupy, džemy, 
lekváre, suché plody, mak, orechy, korenie, huby, čaje a bylinky, med a výrobky 
z neho, vína, cestoviny, domáca hydina, divina, zelenina a ovocie, ryby čerstvé 
a údené a iné regionálne potraviny, ktoré charakterizujú košický región. 

Do súťaže sa prihlásilo 7 
tímov: Juh, HC Energy, 
Mad Dogs, HPK Jazero, 
Piráti, HC Faurecia, 
AT&T Retro Team v 
zložení od 6 do 9 hráčov. 
Pred turnajom sa 
uskutočnilo rozlosovanie, 
ktoré určilo jednotlivé 
zloženie skupín. Družstvá 
najprv hrali v dvoch 
základných skupinách 
o postup do semifinále. 
Neskôr sa tí najlepší 
družstvo Pirátov a 
družstvo Mad Dogs 
stretli v boji o tretie 

bronzové miesto. Úspešnejší v tomto zápase boli chlapci z  Mad Dogs. 
Vo veľkom finále sa stretli družstvá Juh a HC Energy. Boj týchto dvoch 
najlepších družstiev bol vyrovnaný, ale nakoniec sa šťastíčko priklonilo k HC 
Energy.

Starostka mestskej časti Iveta Kijevská zablahoželala víťazom a odovzdala 
ocenenia trom najúspešnejším tímom. Ocenila trofejou aj hráča s 
najpresnejšou muškou, strelca Ľubomíra Chmela a najlepšie hrajúceho 
brankára Jozefa Kovaľa. 

Pod OC Iskra budú na predaj domáce vajíčka, 
lekváre, cestoviny, orechy, zelenina i mäso

V turnaji „O pohár mestskej časti v amatérskom 
hokeji“ hralo sedem tímov

Squashové turnaje vo fitness centre Olymp Gym nad Billou sa po dlhých 
rokoch opäť tešia nemalej popularite. Vo februári sa uskutočnil v poradí 
už štvrtý turnaj, na ktorom súťažili amatéri i profesionáli. 

Rôznorodosť hráčov vyústila 
do napínavých zápasov

Veková a profesionálna rôznorodosť 
hráčov vyústila do zaujímavých 
a napínavých zápasov. Každým 
turnajom sa počet hráčov zvyšoval 
takmer o polovicu, čomu sa veľmi 
potešili organizátori. Vďaka tomu sa 
rozhodli usporadúvať turnaje každú 
tretiu sobotu v mesiaci.
„Tentokrát som sa zúčastnil tohto 
turnaja,“ povedal jeden z účastníkov 
Peter Forgáč. „Tento krát sa mi 
podarilo dostať ďalej ako minule a 
dúfam, že nabudúce to bude opäť 
lepšie. Myslím si, že ak by prišlo 
ešte viac hráčov, mohla by sa úroveň 

turnajov zvýšiť.“
Hráči, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach si odniesli domov 
pamätné medaily a víťaz dostal pohár. 
Na foto: Víťazi tretieho squashového turnaja

Squashové turnaje v Olymp Gympe budú každý 
mesiac
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Karneval na ľade pútal 
pozornosť
Mali sme obavy, či zima neodradí rodiny s deťmi prísť na tradičný Karneval na 
ľade organizovaný Mestskou časťou Košice - Sídlisko KVP a združením Laura. 
Nedeľa však bola krásna, slnečná. 
O druhej hodine odštartovali program mladé korčuliarske talenty, ktoré 
dospelí i deti ocenili potleskom. Všetkých privítala starostka mestskej časti 
Iveta Kijevská a po nej ich „dídžej“ naladil na tú správnu tanečnú nôtu. 
Karnevalové masky sa odrazili od zúbkov na korčuliach a začalo sa fašiangové 
predvádzanie.  
Tento rok boli témou Karnevalu na ľade zimné olympijské hry 2014 
a preto sa animátorky z Laury premenili na ruské devy a sprevádzali 
zúčastnených zábavnými športovými súťažami (sánkovanie, hokej, curling i 
krasokorčuľovanie). 
Atmosféra vôbec nebola na bode mrazu, aj keď mrzlo. Práve naopak - výborná 
hudba, radosť detí, rodičov i zvedavých okoloidúcich potvrdili, že táto akcia 
je stále atraktívna. Na záver boli odmenené  nápadité a tvorivé masky detí i 
celých rodín.

Silvia Skubeňová,  OZ Laura

Ruské devy počas „Zimných olympijských hier 
2014“ na KVP rozohriali účinkujúcich i divákov


