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zosamosprávy
Výber zo zrealizovaných akcií MČ v roku 2017
Fotografie vľavo sú pred realizáciou a fotografie vpravo po nej.
Agility prvky

Na priestranstve medzi ulicami Jasuschova a Moskovská trieda sme v oplotenom výbehu pre psov zrealizovali osadenie agility prvkov.

WORKOUT

Pre aktívny oddych sme na Čordákovej ulici osadili nové prvky.

Rekonštrukcia dopadovej plochy na Dénešovej 35

Detské ihrisko na Dénešovej ulici sa dočkalo výmeny dopadovej plochy. Pôvodný štrk bol nahradený gumenými panelmi.

Starozagorská 6
Nevyhovujúci stav chodníka na Starozagorskej ulici od Výmenníka smerom k pošte si vyžiadal opravu a celkovú výmenu asfaltového povrchu.

Oplotenie detského ihriska Jasuchova Bauerova

Na detskom ihrisku na Bauerovej - Jasuschovej pribudlo nové, doteraz chýbajúce oplotenie.

zosamosprávy
Kláštor Karmel vs. plánovaná
výstavba v susedstve
Viacero ľudí sa zaujíma, ako to dopadlo s Karmelom a susednou plánovanou
výstavbou rodinných domov s honosným názvom „Športová a občianska
vybavenosť pri kolibe Zlatá podkova“ .
V máji 2017 prvýkrát predložil investor návrh stavby a na základe tejto
dokumentácie prebehli medzi Karmelom a investorom vzájomné stretnutia,
pričom bol daný predbežný súhlas zo strany Karmelu na výstavbu iba
prízemných domov vo vzdialenosti cca 15m od západného oplotenia Karmelu
s tým, že investor vybuduje vzrastlú zeleň pri západnom oplotení Karmelu.
Dohoda sa niesla v duchu udržania vizuálnej intimity kláštora (stanovisko
Karmelu boli odovzdané písomne v júli 2017). Bez uzavretia dohody investor
predložil na stavebný úrad dokumentáciu na územné konania v novembri
2017, v ktorej sa objavili trojpodlažné domy, čím stanovisko Karmelu nebolo
rešpektované. K tejto dokumentácii zo strany Karmelu bolo dané zamietavé
stanovisko. Za zmienku stojí aj zamietavé stanovisko Miestnej časti KVP
z októbra 2017, v ktorom sa konštatuje aj nesúlad výstavby s územným plánom
mesta Košíc, na ktorom sa nepredpokladá individuálna bytová výstavba.
Toto územné konanie bolo zablokované kvôli neriešeniu ochranného pásma
pohrebiska na Karmeli v projekte.
Reakciou na necitlivý prístup investora bola petícia občanov ohlásená
primátorovi mesta v decembri 2017, ktorá bola ukončená a odovzdaná mestu
vo februári 2018. V nej sa podpísalo 25 273 osôb za zablokovanie plánovanej
výstavby, ponechania funkcie jazdeckého areálu a utíšenie okolia Karmelu
zmenou územného plánu. Na základe iniciatívy investora vzájomné rokovania
medzi investorom a Karmelom pokračovali, pričom doposiaľ nedošlo
k uspokojivej dohode oboch strán. Napriek tomu investor opäť predložil novú
územnú dokumentáciu na stavebný úrad so zníženou podlažnosťou, ktorá ešte
nerešpektuje dôsledne vizuálnu intimitu Kláštora. Na ústnom pojednávaní
bol zástupcom Karmela stavebnému úradu predložený odborný posudok
architekta – urbanistu, v ktorom je preukázaný nesúlad výstavby s územným
plánom. Územné konanie ešte trvá a stavebný úrad vydá svoje stanovisko
k výstavbe, pričom stanovisko mesta bude taktiež dôležité.
Duchovný prínos Karmelu je nesporný a mal by byť nadradený
ekonomickým záujmom investora. Musíme však dodržiavať platné zákony
a teda aj stavebný zákon. Preto snahou zástupcov Karmelu je zapracovať
ochranu kláštora do nového územného plánu, aby ďalšie generácie nemuseli
pracne riešiť vzájomné vzťahy pri novej výstavbe.
Pozitívnym príkladom vzájomného riešenia požiadaviek pri výstavbe
je dohoda s investorom obytného súboru Povrazy vpravo od kláštora, ktorý
iniciatívne akceptoval zachovanie intimity kláštora a upravil predkladané
projekty.
Stanislav Tury

Vyjadrenie k súčasnému stavu
mobilnej ľadovej plochy
Mestská
časť
KošiceSídlisko KVP v minulosti
prevádzkovala mobilnú ľadovú
plochu
prostredníctvom
podnikateľského
subjektu.
Poskytovala služby pre verejné
korčuľovanie a prenájom
ľadovej plochy pre hokejové
tímy.
Z
ekonomických
dôvodov došlo k ukončeniu
tohto nájomného vzťahu,
pretože v blízkosti mobilnej
ľadovej plochy (MĽP) bola
postavená Aréna Sršňov, ktorá poskytuje služby na kvalitatívne vyššej úrovni
(kvalita ľadu, šatne, ...) za obdobnú cenu.
Miestne zastupiteľstvo za ostatný rok prijalo niekoľko uznesení, ktorými
požiadalo starostu, aby
- neodkladne vypísal verejno-obchodnú súťaž na odpredaj mobilnej ľadovej
plochy vrátane príslušenstva a aby zabezpečil a) všeobecnú hodnotu
majetku určenú znaleckým posudkom b) návrh znenia kúpno-predajnej
zmluvy,
- vypísal verejno-obchodnú súťaž na prenájom športovo-relaxačného areálu
(tenisový kurt, ihrisko po MĽP a zázemie) v areáli Drocárovho parku
a aby zabezpečil
a) vyčíslenie ceny obvyklej v mieste a čase na predmet nájmu b) návrh
znenia nájomnej zmluvy,
- zriadil výberovú komisiu, ktorej členovia budú minimálne traja poslanci
Miestneho zastupiteľstva, ktorí sa zúčastnia vyhodnotenia verejnoobchodnej súťaže na odpredaj MĽP vrátane príslušenstva a verejnoobchodnej súťaže na prenájom športovo-relaxačného areálu v Drocárovom
parku s hlasom rozhodujúcim.
Z uvedeného dôvodu a z hľadiska efektívneho nakladania s finančnými
prostriedkami je pre mestskú časť najvýhodnejšou alternatívou predaj MĽP
s príslušenstvom formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže. Na základe
uvedeného Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP v súčasnosti
pripravuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj MĽP.
Karol Kačala
Oddelenie správy majetku
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Senior DOM

V roku 2009 kúpila Mestská časť Košice-Sídlisko KVP budovu bývalej MŠ
a detských jaslí v Drocárovom parku vrátane pozemku od mesta Košice
so zámerom využitia tejto budovy pre zariadenie sociálnych služieb
zameraných na seniorov. Na rekonštrukciu plánovala využiť finančné
prostriedky z eurofondov. Budovu od mesta Košice prevzala Mestská časť
Košice –Sídlisko KVP v januári 2010. V roku 2011 boli pozastavené výzvy
na rekonštrukciu objektov sociálnych služieb.
Vtedajší poslanci KVP následne v roku 2012 schválili vyhlásenie obchodnej
verejnej súťaže a zriadenie komisie, ktorá pripravila súťažné podmienky
na rekonštrukciu. Do tejto obchodnej verejnej súťaže sa nik neprihlásil, preto
miestne zastupiteľstvo MČ súhlasilo s vypracovaním zmluvy o budúcej zmluve
na nájom areálu v Drocárovom parku s Ing. Vancákom – RZ Karat. Zároveň
poslanci schválili vypracovanie návrhu Zmluvy o prenájme predmetného
areálu prostredníctvom externej advokátskej kancelárie a následne komisia
vybrala na vypracovanie zmluvy externú advokátsku kanceláriu Graban –
Torma, s.r.o. Dňa 30.04.2013 miestne zastupiteľstvo MČ schválilo uznesením
č.213 nájom pre Ing. Vancáka z dôvodu hodného osobitného zreteľa a návrh
nájomnej zmluvy vzalo na vedomie. Dňa 9.7.2013 bola podpísaná zmluva
medzi MČ a Ing. Vancákom. Dodatkom z roku 2015 bol určený termín
pre kolaudáciu objektov na rok 2017. Stavba SENIOR DOM bola v júli 2017
na základe rozhodnutia stavebnej inšpekcie pozastavená.
Miestne zastupiteľstvo za ostatný rok prijalo niekoľko uznesení, ktorými
- konštatovalo, že rozostavaná stavba - Senior dom v Drocárovom parku
je v havarijnom stave z dôvodu opakovaného nedodržiavania nájomnej
zmluvy zo strany nájomcu, o čom boli starosta a Miestny úrad MČ
v minulosti dostatočne upozorňovaní zo strany kontrolórky MČ ako
aj aktivitami miestneho zastupiteľstva,
- požiadalo starostu, aby okamžite odstúpil od zmluvy s RZ KARAT a doručil
nájomcovi v písomnej forme odstúpenie od zmluvy najneskôr 31.01.2018
a následne zabezpečil vyčíslenie škôd spôsobených nájomcom na majetku
MČ z titulu nedodržiavania povinností vyplývajúcich zo zmluvného
vzťahu,
- požiadalo miestny úrad, aby vyrubil zmluvnú pokutu vyplývajúcu zo zmluvy
č. 64/2013/SM pre RZ KARAT, aby pripravil analýzu vývoja rizík a možných
riešení dokončenia stavby objektu Senior dom a o vyvodenie konkrétnej
zodpovednosti za vzniknuté škody z dôvodu nečinnosti mestskej časti
pri plnení zmluvy pri dostavbe Senior domu.
V súčasnosti mestská časť objednala znalecký posudok na posúdenie
statického stavu rozostavanej stavby SENIOR DOM v Drocárovom Parku,
stanovenie všeobecnej hodnoty objektu a ohodnotenie stavebných prác
a materiálov investovaných do objektu jeho aktuálnym nájomcom. Zároveň
sa realizujú postupy súvisiace s vyhodnotením nájomnej zmluvy cestou
externého právneho zástupcu a primerané opatrenia tak, aby sa predovšetkým
ochránili záujmy Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vyplývajúce
z nájomnej zmluvy a zo súčasného stavu.
Karol Kačala
Oddelenie správy majetku

Samospráva dnes aj v roku 2018
Štvrtok, 24. máj sa
na Miestnom úrade
Mestskej časti KošiceSídlisko KVP niesol
v duchu vedomostí
z občianskej náuky
a diskusie. Mestská
časť
pripravila
pre
žiakov druhého stupňa
základných škôl nášho
sídliska
podujatie

„Samospráva dnes“.
Žiaci II. stupňa základných škôl na stretnutí so starostom - Ing. Alfonzom
Halenárom a prednostom - JUDr. Marošom Handzom, LL.B. mali možnosť
sa oboznámiť v praxi s pojmami v oblasti verejnej správy a dozvedieť sa o ich
funkciách. Po predstavení a ukážke vedenia Miestneho zastupiteľstva a následnej
diskusii k problematike miestnej samosprávy, žiaci viedli dialóg aj o participácii
mládeže na verejnom živote. Po tomto nasledoval vedomostný kvíz týkajúci
sa otázok a odpovedí k už spomínaným témam.
Sme veľmi radi, že aj touto formou vieme úzko spolupracovať s mládežou
a podnecovať ich k spolupodieľaniu sa na živote našej mestskej časti.
Roksolana Ščuroková
Referát kultúry, vzdelávania a športu
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zosamosprávy
Rozpočet Mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
na rok 2018

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na svojom XXXI.
rokovaní dňa 23. januára 2018 schválilo uznesením č. 371/a rozpočet MČ na rok
2018 vrátane programov a podprogramov. Súčasne uznesením č. 371/b vzalo na
vedomie viacročný rozpočet Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na roky 2019 –
2020.
Rozpočet mestskej časti je základným nástrojom finančného hospodárenia
v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií
mestskej časti. Je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Vyjadruje samostatnosť
hospodárenia mestskej časti.
V súlade so zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je rozpočet
mestskej časti zostavený v troch častiach, a to ako bežný rozpočet, kapitálový rozpočet
a finančné operácie.
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový v sume 39 702,- € , kapitálový rozpočet
je zostavený so schodkom v sume 145 000,- €. Schodok kapitálového rozpočtu
je krytý príjmovými finančnými operáciami – prevodom z rezervného fondu
MČ KVP v sume 145 000,- €.
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP zapracovala do svojho rozpočtu finančné
toky zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Mesta Košice. Prednostne bolo zabezpečené
krytie výdajov zo záväzkov mestskej časti, ktoré vyplývajú z povinností
ustanovených zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 401/1990
Zb. o Meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov.
PRÍJMY:
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Príjmové finančné operácie:

1 232 887,€
0,- €
145 000,- €

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 1 232 887,- €, kde podstatnú časť tvoria
daňové príjmy, a to podiel na dani z príjmov fyzických osôb, ktorá bola rozpočtovaná
vo výške 814 270,- €. U nedaňových príjmov sú to najmä príjmy z prenájmu majetku,
ktorý ma MČ v správe, administratívne poplatky, úroky, poplatky z náhodného predaja
a služieb, ostatné príjmy, transfer zo ŠR a transfer z rozpočtu Mesta Košice.
Kapitálové príjmy MČ na rok 2018 nerozpočtovala.
Príjmové finančné operácie – prevody prostriedkov z peňažných fondov
(rezervného fondu) v sume 145 000,- € sú rozpočtované na krytie kapitálových
výdavkov.
Celkové príjmy rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP (bežného a príjmových
finančných operácií) sú rozpočtované vo výške 1 377 887,- €.
VÝDAVKY:
Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:

1 193 185,€
145 000,- €

Mestská časť zabezpečuje v rámci bežných výdavkov mimo výdavkov
na zabezpečenie samosprávnych funkcií obce, činnosť členov miestneho
zastupiteľstva, kultúrne a športové aktivity, starostlivosť o starých občanov, sociálnu
oblasť a pod. najmä činnosti súvisiace so zabezpečovaním verejno-prospešných
činností, ako sú:
• údržba miestnych komunikácií
• údržba zelene, detských a športových ihrísk
• čistota a zimná údržba verejných priestranstiev.
Dôležitú časť rozpočtu tvoria kapitálové výdavky, ktoré boli smerované
na realizáciu investičných akcií:
• Bezbariérový prístup do denného centra – mobilná schodisková plošina
• Vybudovanie parkoviska na Janigovej ul.
• Vybudovanie parkoviska na Starozagorskej ul.
• Vybudovanie parkoviska na Zombovej ul.
• Vybudovanie parkoviska pod kostolom
• Vybudovanie polopodzemných kontajnerovísk v obvode I
• Vybudovanie mobilného venčoviska pri pošte vrátane prvkov agility
• Vybudovanie detského ihriska na Dénešovej ul.
• Rekonštrukciu detského ihriska na Stierovej ul.
• Rekonštrukciu detského ihriska na Drábovej ul.
• Rekonštrukciu detského ihriska pri pošte
• Dobudovanie kamerového systému
• Vybudovanie workoutového ihriska na Starozagorskej ulici pre deti od
12 rokov vyššie
a spracovanie projektových dokumentácií, štúdie využiteľnosti fontány a priľahlého
územia na Zomboej ul. a geodetické zamerania k projektom.
Celkové výdavky rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP (bežného a kapitálového)
sú rozpočtované vo výške 1 338 185,- €.
Ľudmila Nogová
Ekonomické oddelenie

Informácie
z rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP (2. štvrťrok)
Miestne zastupiteľstvo
• schválilo
- I., II. a III. zmenu rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2018,
- Zásady obsadzovania komisií pre výberové konania v MČ Košice - Sídlisko
KVP,
- Zásady poskytovania externých právnych služieb pre potreby MČ Košice-Sídlisko
KVP,
- Závery kontroly plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, ktoré boli schválené
v roku 2017,
- Záverečný účet mestskej časti Košice-Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie
za rok 2017 bez výhrad,
- použitie rezervného fondu na rok 2018 vo výške 146 550,- EUR na krytie
kapitálových výdavkov,
- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 na tvorbu rezervného
fondu vo výške 166 770,40 EUR,
- použitie zostatku finančných operácií za rok 2017 na tvorbu rezervného fondu
vo výške 12 070,20 EUR,
• potvrdilo
- uznesenia č. 400, č. 401/a, č. 401/b, č. 401/d, č. 401/e, č. 401/f, č. 401/g
z pokračovania XXXIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice zo dňa
10. 04. 2018,
- uznesenie č. 411 z XXXV. rokovania MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP zo dňa
15.05.2018,
• určilo
- v mestskej časti Košice–Sídlisko KVP štyri volebné obvody a 13 poslancov
vo volebných obvodoch pre voľby do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice–Sídlisko KVP pre volebné obdobie 2018 – 2022,
- rozsah výkonu funkcie starostu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na celé funkčné
obdobie 2018 – 2022 na plný úväzok,
• vzalo na vedomie
- Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie
november – december 2017,
- dokument MČ Košice-Sídlisko KVP s názvom „Územný plán Mesta Košice koncept riešenia - stanovisko a pripomienky“ zo dňa 11.06.2018,
- Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice-Sídlisko KVP za obdobie
od 20.3.2018 do zasadnutia MieZ dňa 19.6.2018 a jeho pokračovania dňa
26.06.2018,
- Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice-Sídlisko KVP na obdobie
od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018,
- Stanovisko k návrhu záverečného účtu MČ Košice-Sídlisko KVP za rok 2017,
- Správu audítora za rok 2017,
- Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie marec
- apríl 2018,
- Výročnú správu mestskej časti Košice–Sídlisko KVP za rok 2017,
• prijalo Stanovisko MČ Košice-Sídlisko KVP ku stavebným aktivitám v blízkosti
Kláštora Karmel, Rádu Bosých karmelitánok v MČ Košice-Sídlisko KVP,
• požiadalo
- starostu, aby zabezpečil vypísanie verejnej obchodnej súťaže na vypracovanie
koncepcie rozvoja zelene na sídlisku KVP,
- starostu, aby sa zaoberal kontrolou zvislého dopravného značenia na celom sídlisku
KVP a informoval poslancov o výsledkoch kontroly písomnou správou z kontroly;
nepriaznivou situáciou pri ZŠ Čordákova a ZŠ Janigova a v súčinnosti s mestom
a komisiou parkovania pri MČ navrhol riešenia danej situácie; preveril možnosti
využitia areálu pri ZŠ Čordákova a ZŠ Janigova a o výsledkoch preverenia
informoval poslancov vo forme písomnej správy,
- starostu MČ Košice-Sídlisko KVP o zvolanie spoločného rokovania starostu
MČ Košice-Sídlisko KVP, poslancov KVP, komisie výstavby pri MieZ a referátu
ÚHA mesta Košice vo veci štúdie obytnej zóny Košice-Girbeš,
- starostu a prednostu MÚ MČ Košice-Sídlisko KVP, aby všetky ďalšie stanoviská
a pripomienky ku „Konceptu nového územného plánu Mesta Košice“ doručené
na našu mestskú časť, bezodkladne preposlali všetkým poslancom MieZ a v prípade
potreby zaujatia stanoviska MČ k tejto téme, zabezpečili zvolanie rokovania MieZ
v mimoriadnom termíne,
- Miestny úrad, aby vypracoval dopravno-bezpečnostný projekt na lokalitu v okolí
obytného bloku Čordákova 26 smerom k vstupu do školy Čordákova 50,
- Miestny úrad, aby vstúpil do jednania s vedením Spojenej školy Čordákova 50
ohľadom možnosti nočného parkovania v čase od 17:00 - 07:00 a cez víkendy
na mieste pred školou, ktoré je vyhradené pre zamestnancov školy,
- kontrolórku MČ o vykonanie kontroly zabezpečenia odborného poradenstva
v oblasti verejného obstarávania pre MČ Košice-Sídlisko KVP v rokoch 2015-2018
so zameraním na výber dodávateľa a plnenie zmlúv,
• protest prokurátora, Pd 37/18/8803-5 zo dňa 12.06.2018, podaný proti uzneseniu
č. 390 zo dňa 20.03.2018 prerokovalo, vzalo ho na vedomie a nevyhovelo mu.
• doplnilo v programovom rozpočte kultúrne a športové podujatia,
• v rámci personálnych otázok boli zvolení a odvolaní členovia (neposlanci)
predmetných komisií.
Viac informácií nájdete na: http://www.mckvp.sk/samosprava/miestnezastupitelstvo/
Marián Horenský
predseda Redakčnej rady

inzercia
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inzerciaaoznamy

HARMONOGRAM UMIESTNENIA
VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV
Mesiac / Dátum

Okrsok

Ulice

I.

Wurmova 19

JÚL

II.

Čordákova 29, Čordákova 26

13.07.-20.07.2018

III.

Hemerkova 35, Hemerkova 15

IV.

Wuppertálska 21, Starozagorská 13

I.

Dénešova 57, Dénešova 4

AUGUST

II.

Jasuschova 2

10.08.-17.08.2018

III.

Húskova 61

IV.

Titogradská 17, Starozagorská 2, Wuppertálska 57

I.

Stierova 21

SEPTEMBER

II.

Klimkovičova 24, Čordákova 5

07.09.-14.09.2018

III.

Janigova 15, Hemerkova 13, Húskova 35

IV.

Starozagorská 21

I.

Drábova 18, Dénešova 4

OKTÓBER

II.

Bauerova 18

05.10.-12.10.2018

III.

Húskova 3, Zombova 35

IV.

Cottbuská 20, Titogradská 12

I.

Wurmova 1, Dénešova 37

NOVEMBER

II.

Čordákova 5

02.11.-09.11.2018

III.

Hemerkova 18, Húskova 61

IV.

Wuppertálska 41, Starozagorská 33

I.

Dénešova 69

DECEMBER

II.

Bauerova 3, Jasuschova 2

30.11.-07.12.2018

III.

Hemerkova 23, Zombova 29

IV.
Cottbuská 1, Titogradská 1
Okrem uvedeného zoznamu, každý mesiac budú umiestnené 2 ks VKK, podľa požiadavky MČ.

Majster na hodinu. Drobné opravy a montáže rôzneho
druhu vo firme a byte zákazníka. Tel. 0949 191 266

Otvorený nový second hand KikiRiki
KVP, OC Grunt, 1. pos.
(oproti rešt. Mozaika)

Od 10:00 do 18:00 h. (prac. dni)
- dámske, pánske a detské odevy,
- tovar z Nemecka
- dopĺňame každý deň
Srdečne Vás pozývame !

Zbierky v roku 2018

Oznamujeme Vám termíny zbierok v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
v roku 2018:
Zbierky šatstva, obuvi, domácich potrieb, lôžkovín, posteľnej bielizne,
uterákov, diek, hračiek a elektroniky sa uskutočnia druhý pracovný piatok
v mesiacoch september a december v termínoch:
14.09.2018, 14.12.2018
od 16.00 do 19.00 hod. v priestoroch Denného centra mestskej časti,
Cottbuská 36, Košice.
Zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb sa uskutoční v mesiaci
december počas pracovných dní v týždni zbierky šatstva.
Termín:
10.-14.12.2018
od 16.00 do 18.00 hod. v priestoroch Farského pastoračného centra,
Trieda KVP 6, Košice.

Alica Schützová
Referát sociálny

zosamosprávy
Dajte veciam druhú šancu
a nezvyšujte množstvo
komunálneho odpadu
Teraz máte príležitosť použiteľné veci aj mimo
termínov zbierok uložiť do zberných nádob a nehádzať
ich do kontajnerov s komunálnym odpadom.
Použitý textil, šatstvo, hračky a obuv môžete umiestniť
do typizovaných nádob na zber týchto vecí. Nezisková
organizácia Ľudia k ľuďom umiestnila na sídlisku KVP
doteraz štyri kontajnery. Nájdete ich na námestí
pri fontáne za OC Grunt, pri OC Iskra na námestí
medzi podchodom a Moskovskou triedou, pri OC IV,
Cottbuská 36 (pri pošte) a na Triede KVP za zastávkou
pod Jasuschovu ulicou. Počas najbližších týždňov
pribudne ďalší kontajner aj na prvý obvod, konkrétne na Dénešovu ulicu.
Alica Schützová
Referát sociálny

Naozaj je správna likvidácia
použitých pneumatík taká
zaťažujúca?
Odpadové pneumatiky nie sú komunálnym odpadom. Avšak stále
sa nájdu obyvatelia, ktorí staré pneumatiky zo svojho osobného auta
položia jednoducho ku kontajnerom na komunálny odpad. Ale odpadové
pneumatiky nie je možné ukladať na stojiská kontajnerov alebo priamo
do kontajnerov, ponechávať na verejných priestranstvách ani odovzdávať
na zberných dvoroch. Každý, kto tak koná, sa dopúšťa priestupku. V zmysle
§ 115 ods. 1 písm. f) tomu, kto nakladá s odpadovými pneumatikami
v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, môže byť mestom
Košice uložená pokuta do výšky 1500 €.
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako
sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi. Distribútor
pneumatík je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej činnosti
poskytuje pneumatiky alebo zabezpečuje ich výmenu, čiže autoservisy
a pneuservisy. Občania majú možnosť pneumatiky bezplatne odovzdať
u distribútorov počas celého roka bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum
uvedenia pneumatík na trh.
Mestské časti nie sú oprávnené nakladať s pneumatikami. Všetky
zistené podnety eviduje a postupuje ich so žiadosťou na zistenie pôvodcu
odpadu a odstránenie skládky na Okresný úrad životného prostredia a žiada
o súčinnosť mestskú a štátnu políciu. Aby sa zabránilo opakovaniu tvorby
čiernych skládok s odpadovými pneumatikami, Okresný úrad životného
prostredia sa snaží identifikovať pôvodcu čiernej skládky a následne podáva
podnet na priestupkové konanie.
Podrobnejšie informácie o spôsobe nakladania s týmto odpadom
(opotrebované pneumatiky) sú zverejnené na webovej stránke MČ KVP
http://www.mckvp.sk/obcan/1288/.
Dávame do pozornosti našim obyvateľom, že spätný zber odpadových
pneumatík je zabezpečovaný prostredníctvom
organizácií, ktoré
sú zbernými miestami organizácie zodpovednosti výrobcov ELTMA.
Zoznam týchto miest nájdete na doménach http://www.mckvp.sk/
obcan/1288/ a www.eltma.sk.
Najbližšie dostupné sú tieto pneuservisy: Myslavská cesta 2/B, Myslavská
194, Popradská 56/B, Račí potok 1.
Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Kŕmením mačiek podporujete
výskyt hlodavcov
Žiadame obyvateľov, aby neznečisťovali verejné priestranstvá zvyškami
jedla. Ponechávaním zvyškov jedla a budovaním rôznych príbytkov pre
túlavé mačky sa obyvatelia dopúšťajú znečisťovania verejného priestranstva
a tým porušujú Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č.78 o čistote
a o verejnom poriadku. V § 4 ods.1 tohto VZN sa uvádza:
„Je zakázané akékoľvek znečisťovanie verejných priestranstiev,
umiestňovanie odpadu na iné miesta a do iných nádob, než ktoré sú na to
určené“. Za porušenie tohto nariadenia môže Mestská polícia uložiť pokutu
do výšky 33,- €.
Zvyšky jedla sú zdrojom potravy nielen pre túlavé mačky, ale napomáhajú
aj výskytu a premnoženiu hlodavcov. Keďže túlavé mačky nie sú očkované,
sú potenciálnym zdrojom ochorení a môžu byť roznášačmi infekcií, preto
je ich nekontrolovaný pohyb v blízkosti bytových domov i detských ihrísk
nežiaduci.
Alica Schützová
Referát sociálny
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Problémy bezdomovcov
v riešení

Aj na uliciach nášho sídliska vidíme posedávať na lavičkách osoby niekedy
pod vplyvom alkoholu a často so znečisteným ošatením. Naša mestská časť
sa dlhodobo venuje riešeniu tejto problematiky. Túto prácu sme nerealizovali
„od stola“, ale priamo prácou v teréne. Začali sme šetreniami, mapovaním
pohybu bezdomovcov a ich potrieb. V roku 2017 bolo opakovane vykonané
monitorovanie pohybu bezdomovcov na sídlisku KVP.
Zo šetrení vyplynulo, že mnohí obyvatelia sídliska (počas šetrení
sme napočítali 32 osôb), ktorí nie sú bezdomovcami, ale bývajú v bytoch
(niektorí však zovňajškom pripomínajú bezdomovcov), konzumujú alkohol
na verejných priestranstvách.
V rámci územia mestskej časti bol zaznamenaný pohyb len
4 bezdomovcov, z ktorých traja majú trvalý pobyt na sídlisku KVP. Pri
šetreniach bolo zistené, že bezdomovcov k pobytu na území nášho sídliska
motivuje viacero faktorov. Prvým z nich je, že obyvatelia sídliska im
nosia obedy (napr. vyprážaný karfiol, rizoto...), čaj, prípadne im kupujú
jedlo. Ďalším dôvodom je, že majú na sídlisku známych. Bolo tiež zistené,
že niektorí obyvatelia sídliska im kupujú víno v plastových fľašiach
a následne ho spolu s nimi na lavičkách konzumujú.
Počas šetrenia boli všetky tieto osoby zdržiavajúce sa na lavičkách
požiadané o to, aby na lavičkách na sídlisku KVP nepopíjali alkohol,
nezdržiavali sa na nich pokiaľ majú znečistené ošatenie a nerobili
neporiadok okolo a pod lavičkami, pretože tieto potom nemôžu
z hygienických dôvodov využívať na sedenie ostatné skupiny obyvateľov.
Pri šetreniach bola tiež zistená prítomnosť bezdomovcov na území
Mestskej časti Košice – Sever v lese nad panelovou cestou. Prebýva tam
v dvoch provizórnych osadách 8 osôb. Ani jedna z nich nemá trvalý pobyt
na sídlisku KVP. Jeden z nich je občanom Českej republiky.
Je veľká škoda, že bezdomovci veľakrát nechcú prijať ponúkanú pomoc
na opätovné zaradenie do spoločnosti, uprednostňujú konzumáciu alkoholu
a často im tento spôsob života vyhovuje. Pokúsili sme sa zhrnúť čo môžeme
urobiť, aby sme im pomohli a zároveň im zabránili správať sa neprístojne
na verejnosti a tak znepríjemňovať život iným.
Pýtate sa, kto je kompetentný tento problém riešiť, kto má možnosti
pomôcť?
Čo môže urobiť mestská časť
Poskytovať bezplatné sociálne poradenstvo, v rámci ktorého je mestská
časť nápomocná pri vybavovaní osobných dokladov, sociálnych dávok,
pri hospitalizácii, prípadne umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb.
Môže prispôsobiť údržbu a výsadbu verejnej zelene tak, aby nevznikali
v prebujnených kríkoch rôzne príbytky bezdomovcov.
Odstrániť lokality s úkrytmi, o ktoré majú bezdomovci záujem.
Môže požiadať políciu o zintenzívnenie kontrolnej a hliadkovej činnosti.
Čo môže urobiť verejnosť
Ak ste svedkami situácií, pri ktorých dochádza k znečisťovaniu verejných
priestranstiev, konzumácii alkoholu na verejnosti, obťažovaniu, alebo sa
priamo ocitnete v takejto situácii, privolajte mestskú políciu na tel. čísle 159,
alebo 0918111496. Môžete tak urobiť anonymne, ale veliteľ mestskej polície
Košice Ing. Ladislav Papp odporúča, aby občan, ktorý zistí protiprávne
konanie a nahlási ho, zotrval na mieste a označil osoby, ktoré túto protiprávnu
činnosť páchali.
Mestská časť nedokáže riešiť poriadok na sídlisku bez aktívnej účasti vás,
obyvateľov sídliska. Ak sa na základe našich a vašich podnetov zintenzívni
hliadková činnosť mestskej polície opakovane na jednom mieste, vyššie
popisované osoby stratia záujem o stretávanie a zdržiavanie sa v danej
lokalite.
Ak bezdomovcom poskytnete peniaze, použijú ich spravidla na nákup
alkoholu. Určite im nedávajte alkohol. Okrem toho, že by sa mohli pod jeho
vplyvom správať nevhodne či pohoršujúco, môže ich konzumácia alkoholu
ohroziť.
Môžete im dať hlinený dukát, za ktorý im Arcidiecézna charita poskytne
jedlo, alebo sprchu s ošatením, alebo nocľah. Dukát si môžete zakúpiť
aj v Kancelárii prvého kontaktu Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko KVP,
Trieda KVP 1, Košice za 0,50 eura.
Ak chcete finančne prispieť na riešenie tohto problému, vaše financie
účelnejšie využijú organizácie, ktoré svoju činnosť zameriavajú na pomoc
ľuďom bez prístrešia. V Košiciach sú to napríklad Arcidiecézna charita
Košice, Oáza - nádej pre nový život, n.o. alebo DORKA, n.o..
Alica Schützová
Referát sociálny
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Ukončenie školskej dochádzky
detí v materskej škole na
Cottbuskej ulici
Dňa 12.6.2018 bola na Miestnom úrade MČ Košice –
Sídlisko KVP
milá slávnosť, ktorá sa uskutočnila při príležitosti
ukončenia školskej dochádzky v materskej škole na Cottbuskej ulici
v Košiciach. Slávnosti sa zúčastnilo 46 detí, ich rodičia, ale aj babky
a dedkovia zo sídliska KVP. Deťom, ale aj rodičom sa prihovoril p. starosta
Ing. Alfonz Halenár.
Je čas otvoriť stránku ďalšej životnej etapy týchto detí, ktoré krok
za krokom opúšťajú svoj bezstarostný svet hier. Prichádza čas, kedy odložia
svoje hračky a budú sa prispôsobovať dôležitejším každodenným povinnostiam
v Základnej škole v 1. ročníku. V materskej škole bolo deťom dobre, našli
si kamarátov, zžili sa s prostredím. Ani sa nenazdali a z drobcov vyrástli krásne
veľké deti, ktoré sú pripravené na vstup do základnej školy.
Po celý čas pobytu v materskej škole sa pani učiteľky snažili vštepovať
deťom lásku a úctu ku všetkému dobrému, pestovať ich vôľové a charakterové
vlastnosti, formovali ich zručnosti a vedomosti. Takto vyzbrojení
na prekonávanie životných prekážok a na zvládnutie nových úloh sa deti
na školu veľmi tešia. Po prázdninách deti vkročia po prvýkrát do „veľkej“
školy, stanú sa z nich žiaci, ktorí si budú musieť plniť svoje školské povinnosti.
Naučia sa čítať, písať, počítať. Čaká ich nová pani učiteľka, ktorá sa na deti
už teraz teší. Prípravkári dostali na tejto slávnosti „Pamätný list“, medailu
s názvom materskej školy a malé sponzorské pozornosti.

Dňa 25.4.2018 sa uskutočnila v MŠ Cottbuská 34 družobná návšteva
pedagógov pod vedením PhDr. Silvie Sviatkovej z Oddelenia školstva
magistrátu mesta Košice. Pani Sviatková potvrdila, že už v školskom roku
2018/2019 budú k dispozícii spolu tri nové triedy, čo predstavuje okolo
70 nových miest v materských školách na sídlisku KVP. Jedna trieda vznikne
v MŠ Čordákova 17 z dôvodu zrušenia nájmu súkromnej škôlky Kids.
Rekonštrukcia tejto triedy je naplánovaná z finančných prostriedkov mesta
Košice. Ďalšou rekonštrukciou priestorov MŠ Húskova 45 pribudnú v objekte
zariadenia ešte dve triedy. Rekonštrukcia sa vykonáva v rámci projektu
,,Rozširovanie kapacít MŠ Húskova – MČ Košice KVP stavebno-technickými
úpravami nevyužitých priestorov“, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky. Sme radi, že už v novom školskom roku rodičia nebudú
nútení umiestňovať detičky do materských škôl v iných mestských častiach.
Roksolana Ščuroková
Referát kultúry, vzdelávania a športu

Zlata Antaliková
riad. MŠ Cottbuská

Bez druhých to nejde
Utečenci a migrácia sú jednou z dôležitých tém, ktorá sa nás bezprostredne
dotýka. V rámci globálneho vzdelávania sa kladie dôraz nielen na samotný
fakt migrácie, ale aj na príčiny a následky migrácie. V globálnych témach
sa často spomína i aktivizovanie mladých ľudí, pretože bez toho, aby mladí
ľudia hlbšie pochopili komplexnosť tejto problematiky a jej príčiny rovnako
ako škálu možných riešení, ich konanie môže mať opačný účinok a ísť proti
princípom globálneho vzdelávania.
Nakoľko povrchná informovanosť o veciach môže viesť k predsudkom
a nedorozumeniam, rozhodli sme sa na našej škole zrealizovať akciu s názvom
Bez druhých to nejde, do ktorej sa zapojili žiaci 6. - 9. ročníka v priebehu
jedného týždňa. Prostredníctvom rôznych aktivít poskytnutých od organizácie
Človek v ohrození, ktoré umožňujú so žiakmi citlivo otvárať témy ako
je migrácia, extrémizmus, či neznášanlivosť voči menšinám, sme sa snažili, aby
si žiaci uvedomili podobnosti a rozdiely vo svete v súvislosti s univerzálnosťou
ľudských práv, porozumeli príčinám predsudkov a diskriminácie a ako sa voči
nim stavať i proti nim bojovať.
Aktivity pomohli žiakom hravou formou lepšie pochopiť, čo motivuje ľudí
k tomu, aby zmenili svoje bydlisko. Zistili, aký je rozdiel medzi dobrovoľnou
a nedobrovoľnou migráciou. Okrem aktivít ich však veľmi zaujal aj film
venovaný tejto téme, ktorý v nich zanechal naozaj silný dojem a vyvolal
silné emócie. Dôkazom toho sú aj ich reakcie v listoch, ktoré mali napísať
hlavnej hrdinke filmu. Práca so žiakmi počas tohto týždňa bola veľmi dobrá
a obohacujúca. Naozaj sa zamysleli nad skutočnými problémami v živote
a pravými hodnotami a my sme odchádzali reálne s pocitom, že im to niečo
dalo.
Je dôležité vnímať globálne občianstvo ako cestu. Cestu do cieľa, ktorá však
nie je jedna, ale je ich nespočetne veľa a je iba na nás, ktorú cestu si zvolíme.
V závere by sme spomenuli slová G. Temple a A. L. Laylock: „Ak nám záleží
na „dobre“ mladých ľudí, mali by sme sa starať o svet v ktorom žijú a žiť budú. Ak
nám záleží na svete, mali by sme sa starať o hodnoty a konanie mladých ľudí teraz
aj v budúcnosti.“

Na sídlisku KVP pribudnú nové
triedy v materských školách
V novembri 2016 MČ Košice – Sídlisko KVP vypracovala „Analýzu
kapacitnej nedostatočnosti materských škôl v Mestskej časti Košice–Sídlisko
KVP“ ako informatívny materiál. Uvedenou analýzou sme chceli poukázať na
problematiku nepostačujúcich kapacít v materských školách nachádzajúcich
sa na území našej mestskej časti v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.
Nakoľko je zodpovednosť na strane zriaďovateľa MŠ, ktorým je Magistrát
mesta Košice, MČ Košice - Sídlisko KVP sa rozhodla predložiť mu danú
analýzu. Oslovené boli námestníčka primátora mesta Košice MUDr. Renáta
Lenártová, PhD. a vedúca oddelenia školstva Mgr. Alžbeta Tamásová.
Na magistráte iniciatívu našej mestskej časti privítali a po vzájomnom rokovaní
pristúpili na predložené návrhy.

Jana Telišková, Andrea Porubänová
ZŠ Mateja Lechkého
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Súťaž o najkrajší bytový dom a jeho okolie
Aj v roku 2017 prebiehala na našom sídlisku od júna do septembra súťaž o Najkrajší bytový dom a jeho okolie. V rámci tejto súťaže boli stanovené tri kategórie:
„Najkrajší bytový dom“, „Najkrajšie okolie bytového domu - predzáhradka“ a „Najkrajší bytový dom a jeho okolie - predzáhradka“.
Obyvatelia nášho sídliska mali možnosť prihlásiť od 01. júna do 15. septembra 2017 do tejto súťaže svoj bytový dom alebo predzáhradku. Niektorí zaslali priamo
fotografie, niektorí nás telefonicky kontaktovali alebo navštívili osobne na miestnom úrade. Pracovníci MÚ MČ Košice-Sídlisko KVP zároveň mapovali sídlisko KVP
a vyhotovovali fotodokumentáciu udržiavaného okolia aj samotných bytových domov. Po ukončení súťaže sme pristúpili k jej vyhodnoteniu.
Na pomoc pri vyhodnocovaní jednotlivých kategórií sme prizvali odborníkov z oblasti botaniky pána Mgr. Martina Pizňáka a z oblasti architektúry
pána akad. arch. Pavla Bratského. Na základe osobnej ohliadky bytových domov a predzáhradiek a fotodokumentácie nám odborná porota vybrala do užšieho výberu
26 výhercov, z ktorých nám ešte určila tri výherné miesta v každej kategórii.
Na slávnostné vyhodnotenie, ktoré sa uskutočnilo 15.12.2017 v zasadacej miestnosti MÚ MČ Košice-Sídlisko KVP, boli pozvaní všetci vybraní do užšieho výberu.
Jednotlivým výhercom boli odovzdané poukážky na nákup tovaru, ktorý im pri starostlivosti o bytové domy a predzáhradky pomôže.

Víťazi súťaže o najkrajší bytový dom a jeho okolie v roku 2017:
Kategória „Najkratší bytový
dom“:

1. miesto - Hemerkova 18 - 24
2. miesto - Dénešova 61 - 63
3. miesto - Húskova 81 - 87

Hemerkova 18-24

Dénešova 61-63

Húskova 81-87

Kategória „Najkrajšie
okolie bytového domu predzáhradka“:

1. miesto - Stierova 5
2. miesto - Dénešova 33
3. miesto - Húskova 11

Stierova 5

Dénešova 33

Húskova 11

Kategória „Najkrajší bytový
dom a jeho okolie“:

1. miesto - Stierova 3
2. miesto - Dénešova 73
3. miesto - Starozagorská 7

Stierova 3

Dénešova 73

Starozagorská 7

Výhercom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za snahu a obetavú starostlivosť o skrášľovanie nášho sídliska. Dúfame, že v roku 2018 budeme môcť
vyhodnocovať z ešte väčšieho počtu súťažiacich.

Alica Schützová
Referát sociálny

Deň čistého KVP - 2018

Arénu sršňov spestrili masky

Oslávili sme sviatok
všetkých detí - 1. jún
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Seniori sídliska využili svoj
voľný čas v prospech zdravia

Pohyb by nemal byť výsadou mladých ľudí. Ostať aktívny aj vo vyššom veku
sa oplatí. Nakoľko pohyb prospieva nielen kostiam a svalom, ale i dobrej nálade
a zdravému duchu, mestská časť zorganizovala v sobotu dňa 26.05.2018 podujatie
pod názvom „Seniori sídliska KVP, zašportujte si s nami..“
Športové aktivity súbežne prebiehali v priestoroch telocvične na ZŠ
Starozagorská 8 a v priestoroch Tenis komplexu na Wuppertálskej 4 v jednotlivých
kategóriách - bowling, streľba na basketbalový kôš, kop na futbalovú bránku, hod
krúžkami na cieľ a šípky.
Umiestnenie seniorov v jednotlivých kategóriách je nasledovné:
Bowling:
Streľba na basketbalový kôš:
1. miesto Marián Ružička
1. miesto Mária Zavacká
2. miesto Dušan Orság
2. miesto Edita Doláková
3. miesto Oľga Ružičková
3. miesto Vladimír Molnár
Kop na futbalovú bránku:
1. miesto Vladimír Molnár
2. miesto Marián Ružička
3. miesto Ferenc Filipovič

KVP-čkári odštartovali
majstrovstvá v hokeji 2018

Mestská časť - Sídlisko KVP aj v tomto roku pripravila pre hokejových fanúšikov
„Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v amatérskom hokeji“, ktorý
sa uskutočnil dňa 5. mája 2018 v Aréne sršňov. Súťaže sa zúčastnili 4 hráčske tímy,
z ktorých po vzájomných zápasoch vzišiel víťaz - Košicke Masky. Na druhej priečke
sa umiestnilo mužstvo HC KVP Represent, tretie miesto obsadilo družstvo
MSK a štvrtí skončili hokejisti z Magneti Marelli. Účastníci chválili vynikajúce
podmienky na súťaž v Aréne Sršňov čo sa týka ľadovej plochy, vybavenia arény a jej
priestorov. Hráči mali veľa času a priestoru dosýta si zašportovať. Víťazom turnaja
odovzdal ceny starosta mestskej časti Ing. Alfonz Halenár.
Symbolicky sa tento turnaj niesol v duchu nadchádzajúcich Majstrovstiev
sveta v ľadovom hokeji 2018. Všetkým družstvám ďakujeme za účasť a ešte raz
gratulujeme !!!
Roksolana Ščuroková
Referát kultúry, vzdelávania a športu

Hod krúžkami na cieľ:
1. miesto Ján Sykora
2. miesto Dušan Orság
3. miesto Ondrej Gall

Šípky:
1. miesto Zuzana Ondrejiková
2. miesto Oľga Ružičková
3. miesto Helena Škripková
Našim seniorom želáme predovšetkým veľa zdravia a víťazom všetkých kategórií
srdečne gratulujeme.

Alica Schützová
Referát sociálny

ZŠ Mateja Lechkého obhájila
víťazstvo vo vybíjanej

V stredu 25. apríla 2018 mestská časť v spolupráci so Základnou školou
Mateja Lechkého pripravila „Turnaj o pohár Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
vo vybíjanej“ pre žiakov 1. stupňa základných škôl. Turnaja sa zúčastnili žiaci 3-och
škôl, ktoré súťažili o najlepšie umiestnenie vo vybíjanej zmiešaných družstiev
mladších žiakov. Jeho víťazom sa stal tím zo ZŠ Mateja Lechkého, druhé miesto
obsadilo družstvo zo ZŠ Starozagorská 8 a tretie miesto patrilo žiakom zo ZŠ
sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50.
V tomto roku Mestská časť Košice - Sídlisko KVP zabezpečila okrem pohárov,
diplomov a medailí pre účastníkov podujatia aj rozlišovacie dresy.
Za pomoc ďakujeme spoluorganizátorovi turnaja - Základnej škole Mateja
Lechkého, učiteľke telesnej výchovy Mgr. Silvii Hricovej za rozhodcovskú činnosť
a samozrejme všetkým pedagógom a družstvám za ich účasť a fair - play hru.
Roksolana Ščuroková
Referát kultúry, vzdelávania a športu

Žiaci zo ZŠ Drábova víťazmi
futbalového turnaja
Dňa 17. apríla 2018 sa priestoroch telocvične ZŠ Janigova uskutočnil „ Turnaj
o pohár mestskej časti Košice - Sídlisko KVP vo futbale žiakov 2. stupňa“, ktorého
organizátorom bola Mestská časť Košice - Sídlisko KVP v spolupráci so Základnou
školou na Janigovej ulici.
Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá žiakov základných škôl, ktoré sa po vzájomných
zápasoch umiestnili následovne:
1. miesto - ZŠ Drábova 3, 2. miesto - ZŠ Starozagorská 8, 3. miesto - ZŠ Mateja
Lechkého, 4. miesto - ZŠ Janigova 2
Starosta mestskej časti poďakoval všetkým zúčastneným a mladým futbalistom
odovzdal medaile, poháre, diplomy a vecné dary. Na tohtoročný turnaj mestská
časť zabezpečila pre všetkých účastníkov zápasov futbalové štucne.
Za spoluprácu ďakujeme spoluorganizátorovi turnaja - Základnej škole
Janigova, učiteľke telesnej výchovy PaedDr. Zuzane Zibrinyiovej a taktiež
pedagogickému dozoru zúčastnených škôl.
Roksolana Ščuroková
Referát kultúry, vzdelávania a športu

Prvenstvo patrilo florbalistom
z Janigovej
Dňa 14. apríla 2018
mestská časť v spolupráci
so Základnou školou Drábova
pripravila „Turnaj o pohár
Mestskej časti Košice – Sídlisko
KVP vo florbale“ pre žiakov
1. stupňa základných škôl.
Turnaja sa zúčastnilo 4 školy,
ktoré súťažili o najlepšie
umiestnenie vo florbale mladších žiakov. Jeho víťazmi sa stali žiaci zo ZŠ Janigova,
druhé miesto obsadilo družstvo zo ZŠ Mateja Lechkého a tretie miesto patrilo
družstvu zo ZŠ Drábova. Turnaja sa zúčastnila aj ZŠ Starozagorská. Všetkým
zúčastneným sme zablahoželali a odovzdali okrem pohárov, diplomov a medailí
aj florbalové loptičky a sladkú odmenu.
Za pomoc pri organizácii turnaja ďakujeme Základnej škole Drábova, učiteľovi
telesnej výchovy Mgr. Pavlovi Vámosovi a samozrejme všetkým pedagógom,
družstvám a ich členom za účasť a fair - play hru.
Roksolana Ščuroková
Referát kultúry, vzdelávania a športu
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