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Prinášame Vám prvú časť odpovedí novozvolených poslancov na otázku: 
S akým cieľom  vstupujete do volebného obdobia 2014-2018, resp. čo považujete za svoju prioritu v rámci práce poslanca / poslankyne Miestneho 
zastupiteľstva?

Martin Boritáš
Ponúkam Vám 4 moje konkrétne, nie všeobecné priority, 
ktoré, mimo iných, na základe želaní obyvateľov našej 
Mestskej časti, som pripravený presadzovať: „Na naše 
sídlisko patrí dôstojné TRHOVISKO, KÚPALISKO, aj 
viacúčelové ŠPORTOVISKO (kultúrno – športový areál, 
štadión, ihrisko, amfiteáter) a do mesta Košice atraktívne 
miesto pre strávenie voľného času = AQUAPARK!“ 
Chcem Vás počúvať a slúžiť, nie vládnuť a diktovať! 
Dôsledne, zodpovedne, transparentne, bez protekcie, 

klientelizmu a korupcie. Želám Vám, Vašim rodinám a blízkym príjemné 
spolunažívanie v našom spoločnom domove, na našom Sídlisku KVP.

Ladislav Lörinc
„Dobrý poslanec slúži ľuďom. Zodpovedne, aktívne, 
transparentne a efektívne. Mojou prioritou je parkovanie, 
detské ihriská, čistota a projekty ako alternatívne zdroje 
financovania. V službe nášmu sídlisku budem hľadať 
spôsoby, nie dôvody.“

Roman Matoušek
Rád by som Vám chcel predstaviť „MOJE PRIORITY“ 
pre Sídlisko KVP.
MODERNÉ, BEZPEČNÉ, KULTÚRNE  A HLAVNE 
DOBRÉ PRE ŽIVOT  „NAŠE SÍDLISKO KVP“:
- zasadím sa o transparentné financovanie samosprávy,
- chcem vytvoriť lepšie podmienky pre sociálne slabších,
- vybudovanie nových parkovacích miest,
- dobudovanie kamerového systému.

Juraj Mihaľov
Medzi hlavné priority zaraďujem:
- bezpečné sídlisko (zabezpečenie osvetlenia tmavých 
miest – podchodov, uličiek a areálov škôl);
- podporu kultúrnych aktivít všetkých vekových skupín; 
s tým súvisí aj oživenie centra mestskej časti, kde by 
sa prezentovali domáci umelci, športovci a ostatní 
obyvatelia sídliska;
- zlepšenie životného prostredia a skrášlenie mestskej 
časti svojpomocnými aktivitami obyvateľov MČ 

podporenými samosprávou;
- presadzovanie zvýšenej frekvencie peších mestských policajných hliadok  
v okolí detských ihrísk, obchodných domov a zastávok;
- ochranu obyvateľov MČ proti neopodstatneným poplatkom (napr. nová 
bezkontaktná čipová karta spoločnosti DPMK, a. s. – Mestská karta Košice);
- podporu projektov na čerpanie fondov EÚ.

Milan Pach
Už v uplynulom volebnom období som mal možnosť 
pracovať v poslaneckom zbore našej Mestskej časti  
a svoju činnosť som zameral na podporu aktivít  
v sociálnej oblasti – napr. pomoc pri organizovaní 
pravidelných zbierok šatstva, pracoval som aj v Komisii 
kultúry, športu a školstva a pomáhal som s organizovaním 
podujatí pripravovných MČ a OZ mladých Laura  
(Prímestské tábory a pod.). V týchto aktivitách chcem 
naďalej pokračovať.

Okrem toho pokladám za mimoriadne dôležitú otázku údržby zelene – hlavne 
včasné kosenie verejných priestranstiev minimálne 4 krát ročne, prípadne 
podľa potreby, riešenie rušenia nočného pokoja hlavne v letných mesiacoch  
a otázku budovania parkovacích miest – to budú moje priority.

Ladislav Takáč
Je mnoho problémov, ktoré je v našej mestskej časti 
potrebné riešiť. Jedným z najvážnejších problémov 
je komunálna hygiena počnúc hlodavcami až po 
neporiadok okolo zberných nádob na komunálny odpad. 
Okrem spomenutého dávam veľký dôraz na podporu 
mladých rodín (zvýšenie kapacít predškolských 
zariadení či seriózna revitalizácia detských ihrísk)  
a verejný poriadok (efektívne využívanie zdrojov štátnej 
a mestskej polície).

Iveta Zelinková
Medzi moje priority patria:
- v spolupráci s Magistrátom mesta Košice prehodnotenie 
možnosti rozšírenia počtu miest v materských školách  
na sídlisku a vytváranie priestorov na ich rozšírenie,
- propagácia mestskej časti vo vysielaní regionálnej 
televízie a v ďalších médiách,
- podpora ďalšej prestavby MŠ Drocárov park  
na zariadenie pre seniorov a zdravotne ťažko 
postihnutých,

- rozšírenie palety služieb poskytovaných občanom sídliska,
- zabezpečenie spracovania kvalitných projektov zameraných na rozvoj sídliska 
a na ich realizáciu využiť prostriedky z eurofondov,
- organizácia stretnutí s obyvateľmi a rozvoj spolupráce s klubmi dôchodcov. 
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Poslanecká SMS

 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP ako 
zastupiteľský zbor – zložený z 13 poslancov – na svojom I. rokovaní volebného 
obdobia 2014-2018 schválilo o. i. aj materiál s názvom 

POSLANECKÉ DNI.
 V rámci nich sú Vám poslanci mestskej časti k dispozícii v stredu od 16.00 
do 18.00 podľa vopred schváleného harmonogramu v priestoroch Miestneho 
úradu MČ.
 Na poslancov sa môžete obrátiť s akýmikoľvek problémami, sťažnosťami, 
rôznymi podnetmi, postrehmi, ale aj pochvalnými ohlasmi.  Aj prostredníctvom 
takejto formy správy vecí verejných je možné participovať na rozvoji miestnej 
(lokálnej) demokracie a spoluvytvárať tak krajšie KVP.
  Poslanecké dni v mesiacoch január - jún 2015: 21. január, 4. a 18. 
február, 4. a 18. marec, 1., 8., 22. a 29. apríl, 6., 13. a 27. máj, 3. a 17. jún.

Marián Horenský
poslanec MiZ

      Vážení spoluobčania, rád 
by som aj takouto formou 
vyjadril poďakovanie za vašu 
účasť v komunálnych voľbách 
15.11.2014. 

                                   Po  týchto  voľbách   došlo            
k výmene na poste starostu. 
Rozhodli ste sa v nich pre iný  
prístup riešenia vecí verejných. 

         Som  presvedčený,  že táto 
časť mesta sa môže rozvíjať 
rýchlejšie než doteraz. Dôraz 
na rozvoj bude mať základ 

v analyzovaní súčasného stavu a prípravy koncepcií 
v rôznych oblastiach. Koncepcie by mali odrážať ako 
krátkodobé, tak dlhodobé ciele presahujúce volebné 
obdobia. V nich bude treba využiť aj to, čo máme tu  
na KVP: naše skúsenosti, naše predstavy o budúcnosti. 

Ale aj presadiť spoločné záujmy. 
 Funkcie starostu KVP som sa ujal 15.12.2014  
na ustanovujúcom zasadaní poslancov miestneho 
zastupiteľstva. Na ňom som predniesol tento príhovor: 
 „Vážené panie poslankyne a páni poslanci, milí hostia, 
občania KVP. 
 Predovšetkým mi dovoľte zablahoželať vám, 
poslancom, k zvoleniu. A poďakovať všetkým, ktorí 
ste sem prišli. Poďakovanie patrí aj predchádzajúcej 
starostke pani Kijevskej. Najmä za jej prácu smerujúcu  
v prospech nášho sídliska. 
 Mandát, ktorý sme dostali od občanov, by nás mal 
predovšetkým zaväzovať. Zaväzovať hlavne k plneniu 
našich programov. Ale aj k prinavráteniu správy vecí 
do rúk občanov samotných, k dosahovaniu konsenzu 
pri riešení problémov, ale aj pri riešení rozvoja KVP. 
Najlepšou cestou, ako to dosiahnuť, je splniť čo najviac  
z našich predvolebných sľubov. 

 V čase, ktorý uplynul od volieb, sme urobili prienik 
našich volebných programov. Volebných programov vás, 
poslancov, a môjho ako starostu. Môžme tak od prvého 
dňa nášho mandátu začať analyzovať, ako témy čistoty, 
zelene, parkovania, rozvoja komunít a ďalšie, presadíme 
do reality. A nielen tieto môžu byť nosnými. Ukazuje 
sa napríklad, že čakanie na rozhodnutia a pokyny 
ústredných orgánov školstva nie je cestou ako zvýšiť 
kvalitu našich škôl a ich produktu - teda žiakov. Školy 
disponujú priestormi na športovanie. Je potrebné, aby sa 
pomocou programov trvale udržateľného rozvoja stali 
vyhľadávaným miestom žiakov aj občanov. Ľudia tvrdo 
pracujú, preto si zaslúžia, aby v ich voľnom čase bolo 
KVP miestom pokoja, oddychu, ale aj aktívneho života. 
Ďakujem.“ 

Alfonz Halenár
starosta MČ Košice - sídlisko KVP

Príhovor starostu

Zavádzame Poslanecké dni
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Komunálne voľby 2014 Referendum 2015
Vážení obyvatelia,
 dňa 15. novembra 2014 ste volili svojich zástupcov do orgánov samosprávy 
obcí. V Košiciach sa vykonáva samospráva na dvoch stupňoch, a to orgánmi 
mesta a orgánmi mestskej časti. Orgánmi samosprávy mesta sú primátor  
a mestskí  zastupiteľský zbor a orgánmi samosprávy mestskej časti sú starosta 
a zastupiteľstvo mestskej časti. 

Starostu obce ste si vyberali zo 14 kandidátov, zvolený  bol kandidát č. 5 

Ing. Alfonz Halenár s počtom hlasov  1 621.
Kandidoval ako nezávislý kandidát.

Na funkciu poslanca v štyroch volebných obvodoch kandidovalo 77 
kandidátov, zvolili ste týchto 13 poslancov.

 PhDr. Anna Heribanová
Právne odd.

ZVOLENÍ KANDIDÁTI  ZA MESTSKÚ ČASŤ 
SÍDLISKO KVP

DO ZASTUPITEĽSTVA MESTA KOŠICE

 7. februára sa uskutočnilo referendum, v ktorom občania SR odpovedali  
na tri položené otázky:

 1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné 
spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

 2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia 
nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
 
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní  
v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé 
nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Otázka
Odpoveď „ÁNO“ Odpoveď „NIE“ Neplatné hlasy

Počet Podiel Počet Podiel Počet Podiel

1 3 336 94,15 171 4,82 36 1,01

2 3 258 91,95 239 6,74 46 1,29

3 3 161 89,21 329 9,28 53 1,49

Meno, priezvisko,
akademický titul

Košice
Sídlisko 

KVP, ulica          

Počet
hlasov

Nominácia

Volebný obvod č. 1 – zvolení kandidáti

1. Martin Boritáš Dénešova 4 371 SIEŤ, KDH, NOVA

2. Vojtech Tóth, MBA Dénešova 4 335 SIEŤ, KDH, NOVA

3. Roman Matoušek, Ing. Drábova 14 307 SIEŤ, KDH, NOVA

Volebný obvod č. 2 – zvolení kandidáti

1. Mária Gamcová, Ing., PhD. Jasuschova 24 678 Nezávislý kandidát

2. Ladislav Lörinc, Mgr. Bauerova 2 388 SIEŤ, KDH, NOVA

3. Milan Pach, Ing. Čordákova 12 347 SIEŤ, KDH, NOVA

4. Ján Tkáč, Ing. PhD. Čordákova 36 334 SIEŤ, KDH, NOVA

Volebný obvod č. 3 – zvolení kandidáti

1. Iveta Adamčíková, Klimkovičova 1 454 SIEŤ, KDH, NOVA

2. Marián Horenský, Mgr. Zombova 29 408 Nezávislý kandidát

3. Juraj Mihaľov, Ing. Hemerkova 25 379 SIEŤ, KDH, NOVA

Volebný obvod č. 4 – zvolení kandidáti

1. Zuzana Fiľakovská, Mgr. Húskova 79 330 SIEŤ, KDH, NOVA

2. Iveta Zelinková Wuppertálska 1 289 SMER – SD

3. Kornélia Fabišíková, MUDr. Hemerkova 19 278 Nezávislý kandidát

Meno, priezvisko,
akademický titul

Košice
Sídlisko KVP, 

ulica          

Počet
hlasov

Nominácia

1. Alfonz Halenár, Ing. Bauerova 26 2 216 Nezávislý kandidát

2. Iveta Kijevská, Ing Klimkovičova 17 1 535 
KDH, SDKÚ-DS, NOVA, 
SaS,SMK – MKP, KDS, 
OKS, DS

3. Tomáš Gáll, Mgr. Klimkovičova 11 1436 Nezávilý kandidát

4. Daniel Rusnák Klimkovičova 33 1423
KDH, SDKÚ-DS, NOVA, 
SaS,SMK – MKP, KDS, 
OKS, DS

z  I. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - 
Sídlisko  KVP (ustanovujúceho) konaného dňa 15. decembra 2014

z  II. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - 
Sídlisko  KVP (mimoriadneho), konaného dňa 20. januára 2015

Informácie

Informácie

 Zvolený starosta  Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP Ing. Alfonz Halenár 
a zvolení poslanci  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Sídlisko 
KVP  zložili zákonom predpísaný sľub.

Miestne zastupiteľstvo 
 vzalo na vedomie:
- informáciu  predsedu Miestnej volebnej komisie o priebehu a výsledku  
 volieb do orgánov samosprávy  Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP,
- Správu mandátovej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy  
 Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP,
- informáciu o stave príprav plánovaných Vianočných podujatí;

 schválilo: 
- plat starostovi Mestskej časti  Košice - Sídlisko KVP Ing. Alfonzovi  
 Halenárovi  vo výške 2.382,00 eur,
- poverenému zástupcovi starostu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
 Ing. Márii Gamcovej, PhD. odmenu vo výške 316,00  €  mesačne  za  10  
  hodinový týždenný rozsah,
- zmeny a doplnenie Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva  
 Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP,
- program Poslaneckých dní Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok  
 2015;

 zriadilo: 
- Miestnu radu a za členov zvolilo poslancov Miestneho zastupiteľstva,
- zriadilo komisie Miestneho zastupiteľstva a zvolilo predsedov,  
 podpredsedov a členov z radov poslancov,
- zriadilo Komisiu MZ MČ Košice – Sídlisko KVP na ochranu verejného  
 záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti  
 a za členov zvolilo poslancov Miestneho zastupiteľstva;

 zvolilo:
- mandátovú komisiu,
- členov Redakčnej rady.

 Zvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Sídlisko 
KVP Mgr. Ladislav Lőrinc, Ing. Ján Tkáč, PhD. a Ing. Ladislav Takáč, PhD. 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca.
Miestne zastupiteľstvo 

 vzalo na vedomie:
- zánik mandátu poslankyne MUDr. Kornélie Fabišíkovej,
- Správu mandátovej komisie MZ MČ Košice – Sídlisko  KVP o nastúpení  
 náhradníka a overilo platnosť nastúpenia náhradníka vo volebnom obvode  
 č.4  Ing. Ladislava Takáča, PhD.
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Pohľad na zimnú údržbu
z postu starostu

 Ako jediná mestská časť, dostáva KVP od mesta finančnú podporu  
pre údržbu zelene aj počas zimnej sezóny. Ostatné MČ sú pod starostlivosťou 
Správy mestskej zelene a Kositu. Pre KVP to teda znamená to o.i.  aj starostlivosť 
o chodníky, zastávky MHD a cestné komunikácie vo vnútri sídliska počas leta 
aj zimy. 
  Zmluva s dodávateľom zimnej údržby pokrýva všetky tieto oblasti 24h/
denne. Naviac sme si stanovili všetky schody a niektoré chodníky ako tzv. 
kritické miesta. Tieto sa čistia od snehu úplne prvé. Môžete si ich pozrieť  
na webovej stránke v sekcii Občan/Operačný plán zimnej údržby. 
  Od prvého dňa na poste starostu som zimnej údržbe venoval veľkú 
pozornosť a mnoho času. 
  Stav však nejde zmeniť okamžite. Rovinnosť chodníkov na KVP nedáva 
možnosť dôkladného očistenia celej plochy. Niekde tak zostáva vrstva snehu, 
pričom nočné mrazy hrozia zľadovatením tejto vrstvy. Preto sa na takýto 
povrch preventívne sype zdrsňujúca vrstva kamienkov. Žiaľ - miestami došlo 
aj k posypu brečky v poludňajšom slnku alebo dokonca aj úplne čistých 
chodníkov. Požiadali sme dodávateľa o kompenzáciu vo fakturácii a dostali 
sme ju. Nielenže platíme za posyp kamienkami (zmiešanými so soľou). 
Platíme aj za ich pozbieranie na konci sezóny. Avšak po odmäku - na chodníku 
bez snehu - sa mení ich bezpečnostná funkcia na znečistenie. K ich pozbieraniu  
sa snažíme čo najviac využiť aktivačných pracovníkov (AP) z Úradu práce. 
Títo zvyčajne zbierajú papiere, plastové a sklenené fľaše porozhadzované  
po sídlisku. Každý deň. AP však máme málo a chodníkov 25km.  Posyp 
je zbieraný  ihneď, ako predpoveď počasia ukazuje viac dní bez zrážok. 
Prednostne z miest s najvyššou frekvenciou pohybu ľudí - ako zastávky MHD  
a spojnica OCII a OC III. Nasadzovanie AP na kamienky však prináša  
na druhej strane sťažnosti ľudí na zhoršenie čistoty. Vzniká otázka, nakoľko 
funguje systém udržiavania čistoty samotnými občanmi.  
 Už 22. januára 2015 na rokovaní s riaditeľom ÚPSVaR pánom Pavlom 
Mutafovom som požadoval čo najvyšší počet AP.  Prebiehajú pokusy,  
ako využiť tých najlepších ľudí z L9. Nechal som vyhodnotiť, koľko čoho AP 
pozbierajú po nás samotných na 4 okrskoch. Za 2 februárové týždne bolo 
po KVP porozhadzovaných 590 plastových a 740 sklenených fliaš rôznych 
veľkostí. Ďalší odpad nemenujem. Budeme pokračovať v „zbieraní týchto dát“. 
Poslúžia ako podklad pre poslancov KVP pri ich rozhodovaní, ako čo najlepšie 
zabezpečiť čistotu sídliska.  
  Každý systém sa dá vylepšovať - aj ten náš súčasný. V ďalších zimných 
sezónach sa budeme snažiť, aby sme minimalizovali posyp kamienkami. 
Rád by som využil čo najviac tú skutočnosť, že najlepšie sa vedia postarať 
o svoje okolie ľudia sami. Aj preto budem iniciovať stretnutia zástupcov  
a predstaviteľov spoločenstiev bytov. Témou bude prídomová zeleň, letná 
a zimná údržba. Domnievam sa, že pri správnej motivácii - aj zo strany 
samosprávy - môžu spoločenstvá a majitelia bytov udržiavať svoje okolie  
v najlepšom možnom stave. V prospech nás všetkých na KVP. 

Alfonz Halenár
starosta MČ Košice - Sídlisko KVP20.3. - 27.3.

Wuppertálska 53, Hemerkova 18, Čordákova 14, Wurmova 11, Bauerova 17, 
Tr. KVP, Moskovská tr.

24.4. - 1.5.
Titogradská 2, Húskova 15, Jasuschova 22, Dénešova 25, Cottbuská 1,

Tr. KVP, Moskovská tr.
22.5. - 29.5

Starozagorská 2, Janigova 5, Klimkovičova 10, Stierova 9, Dénešova 4,
Tr. KVP, Moskovská tr.

19.6. - 26.6.
Cottbuská 11, Zombova 11, Bauerova 17, Drábova 10, Húskova 3,

Tr. KVP, Moskovská tr.
17.7. - 24.7.

Wuppertálska 21, Hemerkova 35, Čordákova 29, Wurmova 19,
Starozagorská 13, Tr. KVP, ul. Jána Pavla II.

14.8. - 21.8
Titogradská 17, Dénešova 57, Húskova 61, Jasuschova 2, Dénešova 4,

Tr. KVP, Moskovská tr.
11.9. - 18.9.

Starozagorská 21, Janigova 15, Klimkovičova 24, Stierova 21, Čordákova 1,
Tr. KVP, Moskovská tr.

9.10 - 16.10.
Cottbuská 20, Zombova 35, Bauerova 18, Drábova 18, Húskova 3, Tr. KVP, 

ul. Jána Pavla II.
6.11. - 13.11

Čordákova 5, Hemerkova 18, Wuppertálska 41, Wurmova 1, Dénešova 37,
Tr. KVP, Moskovská tr.

4.12. - 11.12.
Bauerova 3, Cottbuská 1, Dénešova 69, Zombova 29, Jasuschova 2, Tr. KVP, 

Moskovská tr.

Máte doma nepotrebné veci?
Chcete pri ich likvidácii ušetriť?

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP obdržala od Mesta Košice
žiadosť o aktívnu spoluprácu pri spracovaní projektu

,,Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice“.
       Tento projekt bude strategickým dokumentom pre stavby týkajúce

sa rozvoja, modernizácie a opráv dopravnej infraštruktúry v oblasti MHD 
a všetkých druhov dopravy na území mesta Košice. Pre jeho vypracovanie  

spracovateľ potrebuje poznať aj názory mestských častí vrátane
MČ Košice – Sídl. KVP.

           Na základe uvedeného si dovoľujeme požiadať občanov o zaslanie  
pripomienok a podnetných návrhov k dokumentu, ktorý je prílohou tohto 

oznamu. Dokument sa nachádza na webovej stránke MČ KVP - v sekcii 
,,Z aktuálneho diania“. 

Návrhy zasielajte na e- mailovu adresu: vystavba @ mckvp.sk
Ing. Viliam Guľa

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Stratégia rozvoja dopravy
a dopravných stavieb

mesta Košice

Hazardné hry majú občania 
vo svojich rukách

 Milí spoluobčania, 
medzi otázkami, s ktorými  
sa na nás pomerne často 
obraciate, sa objavujú aj tie, 
ktoré sa týkajú povoľovania 
hazardných hier, automatov 
v pohostinstvách a herniach. 
Pýtajú sa najmä matky, ktoré 
sú nútené pre gamblerstvo 
v rodine žiadať o pomoc  
vo forme sociálnej dávky, prečo 

nezakážeme prevádzku hazardných hier na našom sídlisku. 
 Hlavným dôvodom, prečo mestská časť nemôže obmedzovať 
prevádzkovanie automatov, je legislatíva. Mestská časť môže zakázať alebo 
obmedziť hazardné hry na svojom území prijatím všeobecne záväzného 
nariadenia len vtedy, ak sa obyvatelia petíciou sťažujú, že sa narúša verejný 
poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí 
podporiť najmenej 30 % obyvateľov mestskej časti, ktorí dovŕšili 18 rokov 
veku. 
 Čiže pre zákaz hazardných hier potrebujú poslanci miestneho zastupiteľstva 
špeciálny mandát od obyvateľov mestskej časti formou petície. Petícia  
je podnetom na to, aby poslanci miestneho zastupiteľstva zvážili možnosť 
prijať všeobecné záväzné nariadenie, ktorým by hazardné hry zakázali.
 Obmedzenie hazardných hier môže byť len celoplošné, musí platiť  
na celom území nášho sídliska a musí sa vzťahovať na všetky hazardné hry, 
okrem stávkových kancelárií a lotérií.
 Pre informáciu uvádzame, že mestská časť má z prevádzkovania 
hazardných hier príjem do rozpočtu, ktorý napr. v minulom roku za výherné 
hracie prístroje a videohry bol vo výške 82 300 eur.
 Občania sa môžu v prípade akýchkoľvek otázok k danej problematike 
obrátiť na miestny úrad – oddelenie podnikateľských činností.

Ing. Jana Timková
Vedúca oddelenia podnikateľských činnosti 

Vysádzanie stromov
v prídomovej zeleni občanmi

Žiadame občanov, aby sa v ďalšom období zdržali výsadby  stromov  
v prídomovej zeleni. Dôvodom je, aby takto vysadené stromy v budúcnosti 
nebolo treba vyrúbať, lebo zasahujú do objektov alebo sú vysadené  
na inžinierskych sieťach a pod.. Takýto výrub drevín stojí MČ Košice - Sídlisko 
KVP nemalé finančné prostriedky (vyčíslenie spoločenskej hodnoty dreviny 
pri podaní žiadosti, samotný výrub dreviny pri vydaní rozhodnutia na jej výrub, 
zabezpečenie náhradnej výsadby za výrub dreviny a zabezpečenie starostlivosti 
o náhradnú výsadbu po dobu 3 rokov). Tieto finančné prostriedky by sme 
vedeli využiť na iné dôležitejšie účely.

Ing. Monika Cesnaková
oddelenie VDaŽP

 Mesto Košice s firmou Kosit a.s. pristúpilo aj tento rok na systém 
upratovania, ktorý je založený na celoročnom rovnomernom a  pravidelnom 
dodávaní a vyprázdňovaní veľkokapacitných kontajnerov /VKK/  
na nadrozmerný odpad. Pre občanov MČ KVP v roku 2015 bude k dispozícii 
7 ks VKK nasledovné:

 Deň dodania VKK bude v kalendárnom týždni  v piatok a jeho  stiahnutie  
v nasledujúci týždeň tiež v piatok. 
 Zároveň žiadame občanov, aby mimo týchto  termínov neuskladňovali 
nadrozmerný odpad pri stanovištiach kontajnerov, ale odnášali tento odpad 
na zberné dvory (Pri bitúnku 11, Jesenského a Popradskej ulici), ktoré  
sú občanom k dispozícii počas celého roka.  

Ing. Monika Cesnaková
oddelenie VDaŽP
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JANUÁR
Karneval na ľade 

FEBRUÁR
Turnaj o pohár MČ v hokeji, Národný týždeň manželstva, Jarný prímestský 

tábor 
Mobilný odber krvi, Uvítanie novorodeniatok

MAREC
Deň učiteľov na KVP,

Turnaj o pohár MČ vo vybíjanej dievčat a futbale chlapcov- pre I. stupeň ZŠ 
APRÍL

Zbierky šatstva, Deň otvorených dverí na miestnom úrade
Turnaj o  pohár MČ v basketbale a hádzanej žiakov II. stupňa ZŠ 

MÁJ
Míľa pre mamu, Turnaj o  pohár MČ vo florbale pre žiakov I. stupňa ZŠ

JÚN
Deň detí, Handballcup – Majstrovstvá Slovenska mladších  žiačok v hádzanej

Oslava životných jubileí, Uvítanie novorodeniatok, Turnaj o putovný pohár MČ 
v minifutbale mužov 20. ročník

JÚL
Letný prímestský tábor, Letné premietania, Festival pre deti - KRAJINA 

HALIGANDA
AUGUST

Letné premietania, Letný prímestský tábor
SEPTEMBER

Škola volá, ADONAI FEST 2015, Cyklistické preteky v spolupráci s OZ 
ENJOY THE RIDE, Najkrajší balkón, predzáhradka

OKTÓBER
Uvítanie novorodeniatok, Zbierky šatstva, Šarkaniáda, Stretnutie s OZ, CVČ, 

MC
NOVEMBER

O popletenom kalendári, Podujatie v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána 
Bocatia, Fotosúťaž - vyhodnotenie, Turnaj o pohár MČ vo florbale chlapcov pre 

žiakov  II. stupňa ZŠ, Viazanie adventných vencov
DECEMBER

Mikuláš pre deti zo sociálne slabších, neúplných a viacdetných rodín 
Oslava životných jubileí, Vianoce na KVP 

Plán podujatí na rok 2015

Možnosť prispievania
do občasníka

 Informovanosť obyvateľstva, objektívnosť spravodajstva na miestnej úrovni, 
ale aj výchovno vzdelávací aspekt miestnych médií sú fenomény, ktoré priamo 
ovplyvňujú kvalitu života. Človek informovaný a rozhľadený je slobodný, 
demokratický a kultúrny. Práve miestne médiá majú možnosť ovplyvňovať 
nielen kvalitu týchto atribútov života, ale aj vytvárať pozitívny vzťah k lokálnym 
kultúrno-sociálnym a ekonomickým komunitám spoločnosti. Spoločnosť  
by si mala periodiká, zaoberajúce sa najbližšími problémami určitého územia, 
v každom prípade udržať a rozvíjať.
 Ak si myslíte, že Váš názor zaujme aj ostatných obyvateľov na našom 
sídlisku alebo riešite  problém tykajúci sa sídliska, ktorý neviete sami vyriešiť, 
neváhajte posielať svoje príspevky prípadne aj s fotografiami na redakčný 
e-mail: redakcia@mckvp.sk. 

Redakčná rada

 V ostatných dňoch sa v Haligande úspešne ukončili dva kurzy pre rodičov, 
ktoré sa stretli s veľkým ohlasom. Montessori klub Haliganda pripravil  
v spolupráci s certifikovanými lektormi-psychológmi - Kurz Rešpektovať  
a byť rešpektovaný. Kurz nadväzuje na známu rovnomennú publikáciu 
štvorice českých autorov. Dvadsiatišiesti absolveti - rodičia detí od 1,5 roka 
do 15 rokov – si počas dvoch víkendových stretnutí pochvaľovali úroveň  
a prínos kurzu v oblasti výchovy detí ale aj v komunikácii s dospelými. Budú 
sa naďalej stretávať v podpornej skupine rešpektujúcej výchovy. Haliganda 
plánuje zadardiť tento kurz do svojej ponuky opäť v jeseni.
     V Materskom centre Haliganda sa konal druhý kurz či skôr úvodný seminár 
ku kurzu Znaková reč pre bábätá (Baby Signs). Pomáha deťom komunikovať 
s rodičmi prostredníctvom giest ešte pred tým, ako začnú rozprávať.  Okrem 
toho centrum ponúka každodennú herňu, narodeninové oslavy, kurzy 
cvičenia na fitloptách, Suzukiho husľovú triedu, hravú angličtinu a prípravu  
na škôlku pre deti od 2,5 do 4 rokov (každú stredu a piatok). Súčasťou herne  
je aj kaviarnička a čitáreň pre rodičov.
     Montessori klub Haliganda ponúka rodičom detí od 18 mesiacov herňu  
s pripraveným prostredím a lektorkou. Klub je od polovice marca rozšírený  
na 4 dopoludnia týždenne (UT-PI) a každý štvrtok popoludní.
     V našich priestoroch na Čordákovej 50 privíta deti aj Dom kreativity 
Haliganda. Okrem pravidelných workshopov v detských kreatívnych, 
divadelných a hudobných laboratóriách sme od 26.marca do mája pripravili 

pre deti výstavu Cesta do praveku. Vystavené exponáty-originály z odbdobia 
prvohôr až štvrtohôr - sú zaujímavé tým, že boli nájdené v blízkom okolí  
na východnom Slovensku. Deti sa z výkladu dozvedia nielen podrobnosti, 
ale dostanú aj mapku, podľa ktorej si môžu s rodičmi spraviť výlet do okolia 
a zastaviť sa na mieste skutočných nálezov. Návštevu výstavy s výkladom  
je možné objednať aj pre školy a iné detské kolektívy. Otvorenie výstavy  
pre školy bude o 10.00, pre verejnosť o 17.00.Na spomínanú výstavu nadviaže 
aj pripravovaný letný prímestský tábor s rovnomenným názvom pre deti  
od 8 rokov.
     Koncom marca sa pravidelne stretávame s rodinami aj na podujatí Veselá 
planéta, kde Haliganda už tradične pripravuje pódiový program a workshopy 
pre deti. Ani tento rok nechýbajú divadlá, koncerty, diskotéka, detská 
kuchárska show, tvorivé dielne a iné atrakcie.  
     Túžený koniec školského roka je síce ešte ďaleko, ale už dnes sa môže 6 detí 
z Haligandy a zo ZUŠ Čordákova 50 tešiť na tri týždne v poľskej Wroclawi. 
Navštívia tam medzinárodný detský divadelný festival Brave Kids spolu  
s deťmi z ďalších 15 krajín sveta.
     S nádychom leta je aj ďalšia upútavka a pozvanie na piaty ročník festivalu 
Krajina Haliganda, ktorý sa tento rok uskutoční 15.-16. augusta. Už teraz 
stojí zato rezervovať si tento termín, lebo stanové mestečko detstva a radosti 
pripravuje už teraz zaujímavý program.

Silvia Sorgerová – OZ Haliganda

„Radosť“ - rehabilitácia duše
 Je mnoho zariadení, ktoré rehabilitujú telo, ale málo takých, ktoré pomáhajú 
rehabilitovať dušu. Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ vzniklo  
na pomoc ľuďom, ktorí majú psychické ochorenie a majú problém integrovať 
sa do spoločnosti. Poskytuje sociálnu službu - Rehabilitačné stredisko pre ľudí 
s duševnými poruchami na Bauerovej ulici č. 1v pracovných dňoch, toho času 
pre 27 klientov. Priestory nám prenajíma miestny úrad KVP, za čo im touto 
cestou ďakujeme. 
 Finančne nás podporuje Košický samosprávny kraj. Zapájame sa tiež  
do rôznych projektových výziev, verejných zbierok, oslovujeme príbuzných  
a verejnosť s cieľom podporiť nás 2 % z daní. 
 V uplynulom období sa v zariadení okrem každodenných aktivít realizovali 
2 úspešné projekty: Medové Vianoce a Stromček pre radostné Orange 
Vianoce. Tieto projekty sa uskutočnili vďaka programu „Darujte Vianoce“ 
nadácie Orange. Nakoľko sme v združení ako jedná veľká rodina, spoločným 
cieľom oboch projektov bolo vytvoriť vianočnú atmosféru, utužiť vzájomné 
vzťahy a  hlavne zaangažovať samotných klientov do všetkých aktivít tak,  
aby neboli len konzumentmi, ale aby sa priamo zapojili do prípravy projektov 
a tým sa učili samostatnosti a zodpovednosti za seba samého.
 Rovnako, ako je dôležitá práca na duševnom zdraví, nesmie chradnúť ani 
telesná stránka. Preto sme sa rozhodli zapojiť do výzvy Zamestnaneckého 
grantového programu ČSOB nadácie a napísať projekt, ktorého cieľom  
je cvičenie pod odborným dohľadom a zorganizovanie psychorekondičného 
pobytu, pri ktorom si získanú kondičku overíme v rôznych športových 
aktivitách. Šťastie nám prialo, a tak od januára 2015 realizujeme pravidelné 
cvičenie na trampolínach v stredisku JERAN na Bauerovej č.1. Projekt 
Aktívnym športom k dobrej fyzickej a psychickej kondícii podporila ČSOB 
nadácia. Klienti sa na cvičenie tešia a aj keď im to dá z času na čas poriadne 
zabrať, úsmev na ich tvárach zostáva. 
 Ak máte záujem, pomôžte duši lietať a podporte nás 2% z daní. Potrebný 
formulár nájdete na našej internetovej stránke www.zpp-radost.sk

Mgr. Mária Kusztvánová
Sociálna pracovníčka ZPP Radosť

Pre rodinu kompletne

zo ž i vo t a s í d l i s k a
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Ponuka pre Redaktora - Editora 
na spracovanie občasníka 

Mestskej časti Košice - Sídlisko 
KVP na rok 2015 

 Predmetom ponuky je komplexné spracovanie občasníka KVaPka                         
a zabezpečovanie informovanosti občanov v zmysle Zásad informovanosti 
občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov MČ Košice – Sídlisko 
KVP na rok 2015 vrátane samostatného spracovania tém z diania v mestskej 
časti.

 Rozsah ponuky, finančné ohodnotenie, požiadavky na redaktora - editora, 
lehota a miesto predkladania životopisov ako aj ďalšie informácie nájdete na: 
www.mckvp.sk/obcan/obcasnik/.

Redakčná rada

Výzva na predloženie 
umeleckých návrhov

Oznámenie o voľnom 
pracovnom mieste

 Vážení street art umelci 
a priatelia výtvarného umenia, 
dovoľujeme si vás touto cestou 
osloviť a vyzvať na predloženie 
umeleckých návrhov riešenia 
zvislých stien podchodu 
vedúceho z Čordákovej ulice 
na Moskovskú triedu (pod OC 
Iskra) v MČ Košice – Sídlisko 
KVP pre skultúrnenie uvedeného 
objektu a dosiahnutie estetizácie 
verejného priestoru sídliska. 

Návrhy zasielajte do 30. marca 2015.
 Zaslané návrhy nesmú obsahovať rasistické, sexuálne ani iné spoločnosť 
pohoršujúce motívy. 

Referát KVaŠ

 Mestská časť Košice – Sídlisko KVP v súlade s § 6 ods.1 zákona č. 552/2003 
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
informuje o voľnom pracovnom mieste.
 Názov pracovného miesta: odborný referent na oddelení Výstavby, 
dopravy a životného prostredia. 
Rozsah pracovného úväzku: plný pracovný úväzok
Kvalifikačné predpoklady: 
- vzdelanie technického smeru - v odbore stavebníctvo,
- úplné stredné vzdelanie - minimálne 5 rokov praxe,
- vysokoškolské vzdelanie - minimálne 3 roky praxe,
- odborná spôsobilosť na vykonávanie činností „stavebný dozor“,
- bezúhonnosť.
Bližšie informácie: http://www.mckvp.sk/miestny-urad/ponuky/

Alfonz Halenár
starosta MČ Košice - Sídlisko KVP



Seniorský vek neznamená 
koniec aktívneho života

 Novinkou, ktorú Občianske 
združenie Pauzička pripravilo 
na nový školský rok pre 
svojich členov, bolo zaradenie 
pilatesových cvičení pre ľudí 
v zrelšom veku. Táto aktivita 
sa stretla s veľkým záujmom  
a nových členiek „Senior 
pilatesu“ neustále pribúda. 
Inštruktorka pilatesu  začala  
zaraďovať do svojich cvičebných 
programov špeciálne pre 
seniorov  aj rôzne rehabilitačné 

cvičenia proti bolesti chrbtice, aktivity k zvýšeniu obratnosti, správnemu 
dýchaniu, redukcie stresu a na zlepšenie spánku. Výsledkom je dobre ohybné 
telo a harmonická osobnosť. 
 PILATES špeciálne pre seniorský vek je jeden z najúčinnejších cvičebných 
programov zameraný na rovnomerné vyváženie povrchových a hlbokých 
svalov ľudského tela, udržanie telesnej kondície, zlepšenie pohybového 
aparátu, ako aj zdokonalenie správneho postoja i pohybovej koordinácie.
 V spolupráci so Slovenským olympijským výborom sa členky záujmového 
útvaru Senior pilates pripravujú aj na 1. Ročník Olympijského dňa športu, ktorý 
bude prebiehať na školskom dvore  Občianskeho združenia Pauzička.  Rady by 
sme sa touto aktivitou zapojili do celosvetového dňa športu - Challenge day. 
Toto športové podujatie  je vhodné pre všetky generácie. Chceme, aby sa ľudia 
v postproduktívnom veku dozvedeli niečo viac o aktivitách, ktoré sú pre nich 
vhodné a aby si zašportovali spolu s nami. Seniori z nášho sídliska majú v tento 
deň šancu urobiť niečo pre svoje telo a zabaviť sa! Stačí len prísť a zasúťažiť 
si. Všetci, ktorých táto aktivita zaujala, sú srdečne pozvaní na 1. ukážkovú 
hodinu Senior pilatesu pre začiatočníčov, ktorá bude prebiehať v Centre aktivít 
Pauzička na Bauerovej ulici č.1, A pavilón, dňa 14. 5. 2015 o 15.15 hodine.  
 Prihlásiť sa môžete už dnes na tel. čísle: 0908 652 935 .Tešíme sa na Vás. 

Mgr. Jana Timková
Predseda RC OZ Pauzička

,, Tá pravá fašiangová párty “
 16.2.2015 ožilo denné centrum mč KVP tou pravou fašiangovou zábavou. 
Konal sa tam karneval MC Lentilka. O zábavu sa postaral obľúbený ujo Ľubo. 
Nechýbala ani tombola s krásnymi cenami. Po tancovačke sa všetci malí 
Lentilkáči predstavili a posilnili domácimi lentilkovými šiškami. Niektorí 
si dali vylepšiť svoju karnevalovú masku maľovaním na tvár. A nakoniec si 
detičky na pamiatku odniesli balónové zvieratko alebo meč. Maskám robili 
garde ockovia a mamičky, dokonca aj dedkovia a babičky. Nestačili sa čudovať  
ako to malým Lentilkáčom s tancovaním ide a pridali sa k nim.
 MC Lentilka by sa chcela poďakovať všetkým, ktorí podporujú prácu  
a aktivity MC Lentilka. Veľké ĎAKUJEME.
 Už teraz sa tešíme na Veľkonočnú šibačku. Viac info na facebooku.

Bc.  Karin Guzaninová

Fašiangový karneval  v MC Lentilka dopadol na 
výbornú.

Azda sa pýtate, kde sú tí 
spomínaní traja mušketieri?

 Počas jarných prázdnin mnohí mladí a dietky s rodičmi vyrážajú na hory  
zalyžovať si. A pre ten zvyšok bol pripravený prímestský tábor. Tento rok nás 
bolo okolo 30. Témou boli práve traja mušketieri. Animátori zo združenia 
Laura s deťmi oprášili stránky známeho románu od Alexandra Dumasa  
z 19. storočia. Spolu s tromi, teda štyrmi mušketiermi – Athosom, Aramisom, 
Porthosom a d‘Artagnanom – chránili Francúzko pred kardinálom Richeliem  
a anglickým šľachticom Lordom de Buckingham. Tí chceli totižto zvrhnúť 
kráľa Ľudovíta XIII. a ovládnuť tak francúzsky trón. Kardinál a lord sa snažili 
našich malých mušketierov obalamutiť intrigami, čo sa im nepodarilo. Mladí 
mušketieri odhodlane plnili rozkazy kráľa a svojich mušketierskych poručíkov, 
lúštili tajné písma, plnili nebezpečné úlohy a neminuli ich ani úmorné tréningy. 
Kardinál a lord ukradli náhrdelník kráľovnej, chceli tak zaručiť jej potupu  
a zosadenie kráľa. Mušketieri sa vydali na pátraciu  akciu a náhrdelník priniesli 
naspäť, za čo si u kráľovnej vyslúžili obdiv a nesmiernu vďaku. Na ich počesť sa 
konal i maškarný bál, ktorý však narušil hrdý Buckingham, ktorý sa nezmieril 
s prehrou. Ale aj toho s ľahkosťou porazili v námornej bitke a musel sa vrátiť 
naspäť do Anglicka s dlhým nosom. Po troch vypätých dňoch si mohla naša 
mušketierska družina vydýchnuť a zrelaxovať. Preto v posledný deň našej púte 
sa mohli s animátormi zahrať hry, ktoré sa im najviac páčili počas tábora a našli 
sme si aj nejakú hodinku na futbal.  Nuž, nebyť našich malých mušketierov, 
asi by sa ani román od francúzskeho spisovateľa neskončil tak, ako sa skončil. 
A nezabudnuteľné heslo: „Jeden za všetkých a všetci za jedného“, je stále 
aktuálne. A čo na to hovorili naši mušketieri?
„Najviac sa mi páčila hra, kde sme zbierali peniaze a kupovali si mapu.“ 
Valentínka, 9r.
„Mne sa páčilo hľadanie náhrdelníka.“ Ajko, 7r.
„Ja mám na tábore rada všetky hry a animátorov, ktorí sa s nami hrajú.“ Julka, 8r.

Radka Neubertová

Karneval na ľade
 MČ KVP pripravila pre obyvateľov svojej mestskej časti v spolupráci 
so združením Laura – združenie mladých karneval na ľade. Uskutočnil  
sa v sobotu 31. januára 2015 na Mobilnej ľadovej ploche v Drocárovom parku. 
Za podpory pekného počasia sa ho zúčastnilo množstvo rodín s deťmi. 
 Združenie Laura si v tomto období pripomínalo aj prostredníctvom tohto 
podujatia 200 rokov od narodenia don Bosca, ktorý inšpiroval mnohých 
mladých ľudí, aby robili dobro vo svete.  A jednou z nich bola aj Laura Vicona, 
ktorej meno nosí ich združenie.
 Na účastníkov čakalo vystúpenie mladých talentov košického Krasocentra, 
súťaž o najkrajšie masky či teplý čaj. Žiadna karnevalová maska neodišla 
naprázdno a z ľadu odchádzali všetky deti s väčšou či menšou odmenou.  
K úspešnému priebehu podujatia prispeli aj poslanci komisie Kultúry, školstva 
a športu: predseda komisie Mgr. Ladislav Lörinc, pani Iveta Zelinková  
a Ing. Milan Pach. 
 Ďakujeme všetkým zúčastneným za skvelú atmosféru na karnevale. 
Váš záujem o toto podujatie nás milo potešil, a preto sa už teraz tešíme  
na budúcoročné karnevalové masky, ktoré sú každým rokom krajšie a krajšie. 
Veríme, že zverejnené fotografie z karnevalu vás budú inšpirovať k ešte vyššej 
účasti na podujatí, ktoré pre vás prichystáme aj v roku 2016. 

Ing. Alica Šmelková
Referát KVaŠ
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Na sídlisku KVP sa opäť uskutočnil turnaj, ktorý nenechal žiadneho 
hokejistu nášho sídliska, ale aj iných mestských častí, na pochybách, 
že tento šport aj na amatérskej úrovni znamená  veľa. 

Turnaj Mestskej časti Košice 
- Sídlisko KVP v amatérskom 

hokeji 2015

 Turnaj sa odohral za teplého slnečného počasia v sobotu 14. februára 2015 
a tento ročník zaznamenal veľký záujem. 

Do súťaže sa prihlásilo 11 družstiev:
1. HC ENERGY    7. AT&T RETRO TEAM
2. JUH     8. KOŠICE REPRESENT
3. SYNERGY    9. GOLD KOŠICE
4. ROCKSTARS KWP   10. HC FAURECIA
5. HPK JAZERO    11. KVP HAWKS
6. HC BARO PROMINENTO

 Najskôr družstvá bojovali v dvoch základných skupinách o postup  
do semifinále a neskôr sa už strhli tie dramatickejšie zápasy – zápasy o veľké 
finále turnaja.
 Vo finále sa stretol minuloročný víťaz HC ENERGY a družstvo JUH. 
Napínavý súboj vyvrcholil hokejovým víťazstvom družstva HC ENERGY.  
Už aj výsledok hovorí o tom, že boje boli vyrovnané a vyhral trpezlivejší. 
 V malom finále o tretie miesto sa stretli mužstvá ROCKSTARS KWP 
a SYNERGY. Druhý z menovaných si víťazstvom vybojoval trofej za tretie 
miesto. Hráč Maroš Štefanco si svojimi presnými zásahmi vybojoval ocenenie 
najlepšieho strelca turnaja a hráč Marek Brdársky získal ocenenie za najlepšieho 
brankára.
 Za pomoc pri organizácii turnaja ďakujeme rozhodcovi Petrovi Beňuškovi 
a zdravotníkovi Matejovi Bojtimovi. 
 Všetkým družstvám ďakujeme za účasť, férové súboje a už teraz netrpezlivo 
očakávame,    kto si nasledujúci rok vybojuje „Pohár Mestskej časti Košice – 
Sídlisko KVP v amatérskom hokeji“.

Ing. Alica Šmelková
Referát KVaŠ

 Darovať  krv – 
tekutinu za ktorú  
sa dodnes nepodarilo 
objaviť plnohodnotnú 
náhradu, prišlo 
25.2.2015 na Miestny 
úrad MČ Košice 
– Sídlisko KVP 14 
dobrovoľných darcov 
krvi. Okrem tých 
darcov, ktorí chcú ostať v 
anonymite,  krv darovali 
Janka Pavlíková, Alica 
Šmelková, Miroslav 
Hrabčák, Ján Bugoš, 
Marián Horenský, 

Marek Vojtek, Miloš Pídavok, Miro Prídavok, Ivan Gaľa a Marcel Jančo.
 Všetkým dobrovoľným darcom krvi za ich prístup k neznámym ľuďom 
v núdzi ďakujeme. Dúfame, že počet občanov nášho sídliska ochotných 
zapojiť sa a darovať túto vzácnu tekutinu bude stúpať.
 K úspešnému priebehu podujatia sponzorským darom prispel pán 
Ľubomír Urbančík – Urbančík, s.r.o.

Mgr. Alica Schützová
Sociálny referát

Poďakovanie darcom krvi

Ako sme vítali najmladších 
kavepečkárov

      Bol posledný februárový piatok a ja som sa okrem víkendu tešil ešte  
na jednu vec. Naša Mestská časť totiž organizovala v ten deň podujatie pod 
názvom Uvítanie novorodeniatok do života. Nuž a tohto podujatia som  
sa chcel na každý pád zúčastniť. Podarilo sa a musím povedať, že podujatie 
sa skutočne vydarilo. Keď som pozoroval tváre prichádzajúcich rodičov  
a ich ratolestí, čítal som nevyslovenú otázku – „Aké to tu bude?“, „Nebude  
to dlhé, nudné a príliš formálne?“.  Ja si myslím a rodičia mi to neskôr potvrdili,  
že priam naopak. Ale poďme pekne po poriadku. Drobcov a ich rodičov vítala 
vkusne zariadená zasadačka Miestneho úradu s drevenou kolískou uprostred, 
sympatické tety zo Sociálneho a Kultúrneho referátu pani Alica Schützová,  
Roksolana Ščuroková a poslanci pani Iveta Zelinková a pán Ladislav Lörinc 
tvorili akýsi „uvítací výbor“ s cukríkmi  v ruke a milým slovom a úsmevom  
na perách. Prítomné rodinky privítal a prihovoril sa im aj  starosta Mestskej 
časti pán Alfonz Halenár. Nuž a potom si decká mohli vyskúšať na vlastnej koži, 
ako chutí pobudnúť si chvíľu v „sídliskovej“ kolíske a zapózovať fotografovi, 
mamky dostali kvietok, pamätný list a oteckovia malú praktickú pozornosť 
pre ich potomkov. Privítania sa zúčastnilo celkom 40 detí narodených  
od septembra do decembra 2014, čo je krásny počet a ja verím, že nabudúce 
ich bude ešte viac.
 Som naozaj rád, že takéto podujatie na našom sídlisku existuje a naberá 
tradíciu. Viem, že mladé rodiny to v dnešnej dobe nemajú nijako ľahké  
a je potrebné, aby nachádzali podporu nielen od štátu, ale aj v komunitách, 
kde žijú. Na našom sídlisku začína vyrastať nová generácia detí a našim cieľom 
je aj takouto formou a na prvý pohľad nenáročnými podujatiami budovať 
práve komunitný život a záujem jeden o druhého, spoznávať sa a pomáhať  
si navzájom.

Milan Pach
poslanec Miestneho zastupiteľstva

Míľa pre mamu

Materské centrum Lentilka a MČ Košice - Sídlisko KVP
v spolupráci so Sociálnou a zdravotnou komisiou vás srdečne pozývajú 

na podujatie Míľa pre mamu.
Podujatie sa uskutočni v

nedeľu 9. mája 2015 od 15.00 hod.
na sídlisku KVP v Drocárovom parku.
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