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Aktuálne informácie

Aj napriek tomu, že nákaza COVID-19 
pochádza z Číny, dnes jej čelí celý svet, 
vrátane Slovenska i nášho mesta.  
Z každej strany sa na nás valia opatrenia 
a zákazy. Ak chceme nad vírusom zvíťaziť 
bez paniky a následkov, je viac než  
potrebné ich dodržiavať! 

Chceme ísť príkladom 
a zabrániť šíreniu  
vírusu
Miestny úrad je miestom stretávania 
ľudí, ktoré v súčasnosti predstavu-
je riziko z dôvodu prenosu ochorenia. 

Rešpektujeme opatrenia a preto sme 
pristúpili k jeho dočasnému uzavretiu 
pre verejnosť. V obmedzenom režime 
zamestnanci úradu vykonávajú iba agen-
du súvisiacu s evidenciou a hlásením po-
bytu občanov. Radi Vám však  pomôžeme 
telefonicky alebo e-mailom.

Okrem toho, na KVP sú preventívne až 
do odvolania zatvorené detské ihriská 
ako i denné centrum pre seniorov. Ako je 
známe, práve táto skupina obyvateľov sa 
môže nakaziť najrýchlejšie.

Pomáhame  
ako vieme
Opatrnosti nikdy nie je dosť a v súčasno-
sti to platí dvojnásobne. Denne prijíma-
me nové opatrenia, aby sme to zvládli 
a boli pripravení Vám pomôcť. Urobíme 
všetko, čo bude v našich silách, aby sme 
Vám zabezpečili to, čo v týchto chvíľach 
potrebujete. Nie ste v tom sami.

Milí KVPčkári,

pôvodne som si myslel, že sa Vám pri-
hovorím a odkomunikujem Vám všetky 
naše smelé a ambiciózne plány na rok 
2020. Ocitli sme sa však v situácii, ktorú 
sme si pred pár mesiacmi ani nedokázali 
predstaviť. V situácii, ktorá denne mení 
naše životy ale i plánované aktivity.

V čase, kedy píšem tieto riadky má Slo-  
vensko už niekoľko stoviek nakazených 
pacientov. Celá Európa kvôli šíriacej 
sa pandémii koronavírusu prechád-
za veľkou skúškou disciplinovanosti, 
solidarity a ľudskosti. Každá kríza však 
so sebou prináša aj príležitosť. Príležitosť 
na to, aby sme objavili pravé hodnoty a 
skutočných hrdinov týchto dní. Sú nimi 
všetci zdravotníci, ozbrojené zložky, 
záchranári, či ľudia v službách, ktorí 
ostali v práci alebo v aute, aby sme my 
mohli ostať doma s rodinou a normálne 
fungovať ďalej. Patrí im naša obrovská 
vďaka a úcta. Veľký obdiv a rešpekt patrí 
aj  viac ako dvadsiatke žien z nášho 
sídliska, ktoré neváhali a okamžite rea-
govali na zverejnenú výzvu – začali šiť 
ochranné rúška pre našich dôchodcov. 
Dámy, klobúk dole, ste úžasné! Opäť sa 
ukázala sila našej kávepečkárskej komu-
nity. Som na Vás pyšný. 

Práve viac ako 3100 dôchodcov  
žijúcich v našej mestskej časti sú tou  
najohrozenejšou skupinou. Úrad sme 
síce zatvorili pre verejnosť z dôvo-
du prevencie, ale prakticky od prvej 
chvíle sme sa preorientovali spoločne 
so zamestnancami na krízovú službu 
našim občanom – dôchodcom, chorým, 
osamelým a imobilným ľuďom. Každý 
deň sme s našimi obetavými pracovníkmi 
v teréne, svojpomocne šijeme a zdarma 
dodávame rúška, zabezpečujeme obedy, 
robíme nákupy, poskytujeme podporu 
a informácie. Sme tu v týchto krízových 
chvíľach jednoducho pre Vás a môžete sa 
na nás spoľahnúť. 

Chcem Vás aj touto cestou veľmi pekne 
poprosiť, nenechajte sa prosím vtiahnuť 
do víru strachu, nervozity, negativizmu 
a konšpirácií. Teraz je potrebné zachovať 
pokoj a zdravý rozum. Všetci sa musíme 
správať zodpovedne a dodržiavať pra- 
vidlá. Jedine naša disciplína nám pomôže 
prekonať túto krízovú situáciu. Buďme 
prosím empatickí a ľudskí. Objavme  
v sebe človečinu, vychutnajme si ochran-
nú ruku rodiny a pokoj domova. Chráňme 
našich starkých, pomôžme susedom, 
počúvajme rodičov, rešpektujme nariade-
nia autorít a najmä pomôžme zdravotní-
kom tým, že sami seba budeme chrániť. 

Spoločne to zvládneme.

Ladislav Lörinc
starosta@mckvp.sk

Príhovor
starostu

Koronavírus zasiahol nás  
všetkých-nebojte sa, 
spolu to dáme

055/789 06 10  
055/789 06 37 
k1k@mckvp.sk 
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Aktuálne informácie

Ochranné rúška 
Ak nemáte ochranné rúško, zavolajte 
nám na 055/789 06 10 alebo 055/789 06 32. 
Dajte nám o sebe vedieť a my Vám  
ho prinesieme domov alebo necháme  
vo Vašej schránke. Pripomíname, že 
rúško je potrebné nosiť všade mimo  
svojho bydliska. Nedostanete sa bez  
neho ani do prostriedkov MHD, 
k lekárovi, na poštu či do obchodu.

Nákupy potravín a 
liekov
Ak si viete sami nakúpiť, potraviny pre 
Vás vyhradili samostatné hodiny v čase 
od 9:00 - 12:00. V prípade, že Vám nemá 
kto nakúpiť jedlo alebo lieky, nemajte 
obavy. Ponúkame Vám možnosť donášky 
nákupov priamo domov. Zriadili sme pre 
Vás potravinovú linku, volať nám môžete 
na 055/789 06 19 alebo 055/789 06 32.

Postup je nasledovný:

Premyslite si zoznam toho, čo potrebu-
jete z potravín, liekov a drogérie.

Zavolajte na uvedené číslo, nadiktujte 
svoje meno, adresu a dôvod, prečo si 
nemôžete nakúpiť samostatne.

Rozvoz nákupu bude prebiehať v utorky 
a štvrtky. Záujem nám nahláste deň 
vopred.

Pri výbere potravín nezabudnite zohľad-
niť Vaše prípadné alergie alebo intoler-
ancie.

Odporúčame objednávať trvanlivé potra-
viny a tie, ktoré sú balené.

Výber konkrétnych značiek je na zvážení 
nakupujúceho zamestnanca mestskej 
časti.

Vybraní zamestnanci Vám pôjdu nakúpiť 
a s pokladničným dokladom prídu za 
Vami domov.

Zamestnanec Vám vopred zavolá, koľko 
budete platiť a kedy príde. Dovoz je 
zadarmo.

Platba za nákup je možná výlučne  
v hotovosti.

Pri preberaní nákupu musíte mať rúško 
a rukavice. Ak ho nemáte, dajte nám 
vopred vedieť, bude Vám doručené  
bezplatne spolu s nákupom.

Túto službu môžete využiť najviac 
dvakrát týždenne. Ideálne si spíšte  
nákup na viac dní.

Donáška obedov
Ak máte problém s prípravou obeda, 
pomôžeme Vám zabezpečiť jeho donášku 
domov. Sme Vám k dispozícii na čísle - 
055/789 06 19. Aby sme sa vyhli osob-
nému kontaktu a znížili hrozbu možnej 

nákazy, odporúčame Vám, aby ste pred 
dvere svojho bytu pripravili miesto, 
kam Vám obed vieme položiť (napríklad 
stolík/stoličku). Ak je Váš dôchodok nižší 
ako 450 - €, môže Vám byť prostred-
níctvom našej mestskej časti poskytnutý 
príspevok mesta Košice vo výške 1- € na 
každý obed. 

V prípade, že si obed zabezpečíte sami 
formou donáškovej služby, riadne si 
odložte doklad o nákladoch na zabez-
pečenie donášky. Po skončení mimo- 
riadnej situácie Vám budú tieto náklady 
preplatené, najviac však do výšky 1 - €  
za 1 obed. Zároveň  Vám môže byť  
poskytnutý aj príspevok mesta Košice, ak 
spĺňate hranicu výšky dôchodku (dôcho-
dok nižší ako 450,- €).

Chcete 
pomáhať aj vy? 
Ozvite sa nám 
Vieme, že na KVP žije veľa do-
brých ľudí so šikovnými rukami. 

Ak máte záujem ušiť rúška, 
priniesť nám materiál, pomôcť 
s rozvozom potravín alebo 
distribuovaním informačných 
letákov do schránok, napíšte 
nám na – sks@mckvp.sk alebo 
zavolajte na 055/789 06 32.  
Spojme sa pre dobro nás i 
našich blízkych.



Rozhovor

Malý Alex 
z KVP vyhral 
boj s časom

Potvrdilo sa to  
najhoršie. Lekári 
mu diagnostikovali 
spinálnu svalová 
atrofiu 1. stupňa a 
nám sa zo dňa na 
deň prevrátil život,
opisuje Monika
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Rozhovor

Po dlhých mesiacoch sa vážne chorý iba 
1,5 ročný KVP-čkár Alex dočká drahého 
lieku. Postarali sa o to hlavne dobrí ľudia 
z celého Slovenka, ktorí prispievali na 
jeho účet. Pomohla aj vláda, ktorá udelila 
výnimku na to, aby poisťovňa mohla 
doplatiť za u nás neregistrovaný liek. 
Pre chlapčeka a jeho rodinu tak začína 
ďalšia etapa pobytu v nemocnici, avšak 
s veľkou nádejou.

Alexov príbeh sa začal pár týždňov po 
narodení, nedokázal sa pretočiť sám 
na bruško a bol slabý. Séria vyšetrení 
odštartovala, keď mal Alex päť mesiacov, 
nehýbal vôbec nohami a nepomáhala ani 
rehabilitácia. „Potvrdilo sa to najhoršie. 
Lekári mu diagnostikovali spinálnu 
svalová atrofiu 1. stupňa a nám sa zo dňa 
na deň prevrátil život“, opisuje mama 
Monika. 

SMA je vzácne ochorenie. Pravde-
podobnosť jeho výskytu je 1 zo 6000 
novorodeniatok. Na Slovensku ňou trpí 
aktuálne viacero detí, medzi nimi aj Alex 
Brdársky, ktorý býva so svojimi rodičmi 
a o rok staršou sestrou Diankou na 
Starozagorskej ulici na našom sídlisku. 
Týmto deťom ubúdajú svalové bunky, 
prejavujú sa ťažkosti s prehĺtaním a 
neskôr aj s dýchaním. Nevedia sedieť, 
chodiť ani stáť. Ak sa nenastaví vhodná 
liečba, dožívajú sa veľmi nízkeho veku. 
Alex bude mať v júli dva roky, to je čas, 
kedy mu musí byť najneskôr podaný liek 
Zolgensma. Jeden z najdrahších na svete, 
jeho hodnota sú dva milióny eur a vyrába 
sa iba v Amerike.

Monika vysvetľuje „novú a jedinú 
génovú terapiu pre deti so SMA 
do dvoch rokov. Ide o to, že sa v tele 

vytvorí  náhrada génu, ktorý deťom chý-
ba a zasahuje do podstaty choroby. Po 
jeho užití sa im v tele začne prirodzene 
tvoriť bielkovina, ktorú teraz strácajú a 
oni majú nádej na oveľa lepší život. Min-
imálne na to, aby vedeli byť samostat-
nejší,“ dodáva. U nás existuje iba liečba 
Spinrázou, podávanou v pravidelných 
intervaloch. „Po jej užití začal konečne 
používať rúčky, aj sa mu trošku vrátila 
sila do nôh, len ich nezdvihne do vzdu-
chu. Dávka je ale poisťovňou preplácaná 
len dovtedy, pokiaľ je účinná. Môže sa 
stať, že o pár rokov si telo zvykne na ten 
liek tak, že už na neho nebude reagovať. 
Vyhliadky sú neisté a môže dôjsť  
k najhoršiemu.“

Liek, ktorý ho môže 
zachrániť, stojí milióny
Šancu na druhý život má Alex iba v Zol-
gensme. Na astronomickú sumu ale ne-
mala rodina peniaze. Rozhodli sa hľadať 
pomoc u dobrých ľudí. 

„S malou dušičkou sme založili trans-
parentný účet, kde mohol ktokoľvek 

prispieť dobrovoľným príspevkom.  
Zbierka bola spustená aj na stránke 
Ľudia ľudom, vytvorený sme mali aj 
Paypal účet pre zahraničných darcov. 
Vážime si každý cent, ktorým ľudia 
prispeli a pomohli nám. Sme nesmierne 
šťastní, že sa to napokon podarilo, dobrí 
ľudia predsa existujú a vďaka nim mož-
no raz uvidíme nášho syna behať, ako to 
robia deti v jeho veku,“ opisuje Monika.

Peniaze postačujú  
na liek, no potrebné je 
zaplatiť aj rehabilitácie
Liek ako i liečba budú preplatené našou 
zdravotnou poisťovňou. Peniaze sa však 
rodine zídu aj na ďalšie veci, ktoré bude 
Alex následne potrebovať. „Alexa čakajú 
po podaní lieku rehabilitácie, ktoré 
stoja nemalé peniaze. Okrem toho bude 
po odchode z nemocnice nutná aj kúpa 
viacerých zdravotníckych pomôcok. 
Účet preto ostáva naďalej otvorený,“ 
vysvetľuje Monika s tým, že komu to 
finančná situácia umožňuje a chce, tak 
môže na neho stále prispieť.

Potrebuje pomoc a 
sama pomáha iným
Alexova mama najlepšie vie, čo znamená 
byť odkázaní na pomoc iných. V tých-
to dňoch si preto sadla za šijací stroj a 
vyrába rúška pre seniorov. Pomoc posiela 
ďalším, lebo zdravie je to najcennejšie, 
čo máme. A pomoc od ľudí, ktorú sama 
dostala chce vrátiť aj takouto formou.

Vážime si každý  
cent, ktorým ľudia 
prispeli na záchranu 
nášho Alexa
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Zo života sídliska

Odborníci z UNLP prednášajú 
našim seniorom
Diskusiou o pádoch, úrazoch, ich liečbe 
a prevencii sme odštartovali ďalšiu sériu 
lekárskych prednášok v spolupráci s Uni-
verzitnou nemocnicou Louisa Pasteura  
v Košiciach. Cieľom týchto stretnutí je 

priblížiť seniorom poznatky o rôznych 
ochoreniach, ktoré ich vo vyššom veku 
trápia. Lekárov sa môžu pýtať aj na to,  
na čo už dlhodobo hľadajú odpoveď. 

Inzercia

2.  prednáška:  
 Téma: Alergie

3.  prednáška:  
 Téma: Teplo a kolapsy

4. prednáška:   
 Téma: Kožné problémy

5. prednáška: 
 Téma: Onkohematologické  
 ochorenia

Na vzdelávanie 
nikdy nie je  
neskoro.
Po skončení  
krízy pre Vás 
chystáme 
tieto prednášky:

Na fotke naši seniori s lekárom Traumatologickej  
kliniky UNLP Ladislavom Morvayom



Zo života sídliska

Po 7-mich rokoch prevzala MČ opätovne 
kontrolu nad areálom bývalej škôlky
v Drocárovom parku. Stalo sa tak 25.2. 
za účasti polície a právneho zástupcu. 
Pôvodný plán v tejto lokalite pred-
pokladal vybudovať moderné centrum 
pre seniorov. Nájomca svoj záväzok o 
výstavbe viacnásobne nedodržal a ne-
odovzdal stavbu ku kolaudácii. Vedenie 
MČ chce v projekte pokračovať a pries- 
tory na poskytovanie sociálnych služieb 
dokončiť. Je to však beh na dlhé trate, 
nevyrieši sa ľahko ani rýchlo, no sme 
odhodlaní urobiť pre to všetko.

Nájomnú zmluvu vypovedala v januári tohto roka

Priebeh udalostí

Mestská časť opätovne 
prevzala kontrolu nad  
stavbou Senior domu 

2009  
Mestská časť kúpila od mesta za 140-tisíc 
eur areál bývalej škôlky na Drábovej ulici, 
so záujmom vybudovať Senior dom.

2010-2013  
Zháňanie financií na vybudovanie stav-
by, čo sa nepodarilo.

2013 
Mestská časť objekt prenajala súkrom-
nému investorovi z dôvodu osobitného 
zreteľa za jedno euro na rok.

2013
Investor (RZ Karát) na čele s pánom 
Vancákom sa zaviazal, že priestory zre-
konštruuje do dvoch rokov za približne 
milión eur. Došlo k podpisu nájomnej 
zmluvy.
 
2015  
Investor v čase, keď sa blížila kolaudá-
cia, na svoju vlastnú žiadosť prišiel 
s návrhom ,že spraví nadstavbu ešte 
jedného poschodia a kapacitu zariade-
nia zvýši. Zároveň požiadal o predĺženie 
lehoty na kolaudáciu týchto pavilónov  
do roku 2017.

2016  
Štátna stavebná inšpekcia zistila, že 
nadstavba tretieho poschodia je nelegál-
na a stavebné práce pozastavila.

2017-2019 
Stavebný úrad opakovane vyzýval inves-
tora, aby doložil novú projektovú doku-
mentáciu a získal stavebné povolenie na 
dostavbu tretieho poschodia.

December 2019  
Investor nepredložil potrebné dokumen-
ty, stavebný úrad rozhodol, že tretie po-
schodie je nelegálna stavba a je potrebné 
ju odstrániť.

Január 2020 
Mestská časť odstupuje od nájomnej 
zmluvy.

Január 2020
Odstúpenie bolo doručené investorovi, 
ten mal v zmysle zmluvy do 24-hod 
sprístupniť stavbu.

15. január 2020  
Mestská časť dala na súd predbežné opa-
trenie, investora opakovane upozornila.

13.február 2020 
Okresný súd Košice II vydal uznesenie na 
základe ktorého má investor odovzdať 
mestskej časti nehnuteľnosti a nemá jej 
brániť v nakladaní s jej majetkom. 

25.február 2020  
Mestská časť za účasti polície a právneho 
zástupcu prevzala areál v Drocárovom parku.
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Čistota a údržba

Týždenný sumár toho, čo sa našim zamestnancom podarilo urobiť v teréne, aby bolo naše sídlisko čistejšie, nájdete  
vždy v pondelok ráno na oficiálnom FB profile mestskej časti: Mestská časť Košice - Sídlisko KVP.

Čomu sme sa venovali  
za posledné obdobie 

Komunálne autíčko nám pomáha  
pri čistote sídliska a údržbe zelene

Výsadba okrasných rastlín  
do kvetináčov

Zametanie chodníkov  
od posypového materiálu po zime

Pravidelná zálievka  
novovysadených stromov

Dočisťovanie kontajnerovísk



9

Info pre občanov

Len vlani vznikol na našom sídlisku prvý 
sociálny podnik v Košiciach. Doposiaľ 
sme venovali čas príprave priestorov  a 
etablovaniu firmy, no začali sme už aj s 
výkonom jednoduchších prác. Najprv pri 
zalievaní stromov, ktoré sme na jeseň 
vysadili a v zimných mesiacoch aj pri 
zabezpečovaní ručnej zimnej údržby 
našich chodníkov. Boli to síce len drobné 
úspechy, pri menšom počte zamestnan-
cov, no základom bola dobre odvedená 
práca. 

Teraz nadišiel čas pustiť sa ďalej do 
nových činností, čo si vyžaduje rozšíriť 
rady spolupracovníkov.

Nakoľko  sme registrovaný sociálny pod-
nik, v prvom rade hľadáme pracovníkov 
spĺňajúcich  kritéria  v zmysle zákona 
č.112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike, a 
to osoby, ktoré :

1.) V predchádzajúcich 6 mesiacoch 

neboli zamestnané, okrem zamestnania 
v pracovnoprávnom vzťahu, ktorého 
trvanie nepresiahlo v úhrne 40 dní v 
kalendárnom roku, a ak mesačná mzda 
alebo odmena nepresiahla v úhrne sumu 
životného minima pre jednu plnoletú 
fyzickú osobu podľa osobitného predpis, 
a ktorá:

a.) Je mladšia ako 26 rokov, 
b.) Je staršia ako 50 rokov,
c.) Je vedená v evidencii uchádzačov   
 o zamestnanie najmenej 12 po sebe  
 nasledujúcich mesiacov
d.) Dosiahla vzdelanie nižšie ako stredné  
 odborné podľa osobitného predpisu
e.) Žije ako osamela plnoletá oso  
 ba s jednou alebo viacerými   
 osobami odkázanými na jej sta  
 rostlivosť, alebo sa stará  aspoň 
 o jedno dieťa pred skončením  
 povinnej školskej dochádzky
f.) Patrí k národnostnej, alebo etnickej  
 menšine a potrebuje rozvíjať svoje 

jazykové znalosti
g.) Má trvalý pobyt v najmenej rozvinu 
 tom okrese
                                                                                 
alebo 
2.) Je osobou so zdravotným  
 postihnutím a to:
a.) Je uznaná za invalidnú  
alebo
b.) Nie je uznaná za invalidnú, ale má  
 dlhodobé zdravotné postihnutie   
 znižujúce jej telesné, duševné a   
 zmyslové schopnosti.

Pracovníkov hľadáme najmä na prácu v teréne pri zabezpečovaní kosby trávnikov, orezov stromov,  
starostlivosti o detské ihriská a podobne. V prípade Vášho záujmu píšte na: miroslav.michalus@mckvp.sk

Poznámka:  Zdravotné postihnutie /
bod 2. písm.b / sa preukazuje posudkom 
v zmysle §16 odst. 1 písmena a) záko-
na č. 576/2004 Z.z..  Týmto posudkom 
je možné preukázať „znevýhodnenie 
fyzickej osoby“ v zmysle §2 odst.5 
písm.b) zákona č . 112/2018 Z.z..

Podmienky pochovávania sú  
uvedené vo VZN 3/2016, ktoré  
je uverejnené na stránke 
www.myslava.eu

Podrobnejšie informácie  
nájdete na tel.č – 055/6853 112

Ing. Miroslav Michalus 
Konateľ PS KVP

Sociálny podnik KVP hľadá 
nových pracovníkov 

„Pod lampou  
už nie je  
najvačšia  
tma“

Podnik služieb KVP s.r.o hľadá zamestnancov

Pochovávanie  
v urnových  
hroboch  
na cintoríne  
v Myslave  
je možné aj pre  
obyvateľov KVP

Najmä v zimnom období sme zaz-
namenali niekoľko pripomienok od 
psíčkarov, že je na našich dvoch venčo-
viskách veľká tma. Z tohto dôvodu sme 
osadili na Húskovej ako i Jasuschovej  
ulici dva kusy solárnych svietidiel o 
výkone 2000 lux. Berieme to ako skúšku, 
či sa tento spôsob osvetlenia osvedčí,  
v prípade kladného stanovisko pri  
dlhodobom pozorovaní budeme v tejto 
aktivite pokračovať.

Výmenou prešli aj guľové lampy za LED 
svietidlá na promenádnom chodníku 
smerom ku fontáne. Keďže podľa oby-
vateľov bola táto časť roky slabo osvetle-
ná, požiadali sme DPMK o nápravu tohto 
stavu.
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To, že naše ŽIHADIELKO je obľúbené 
nielen medzi deťmi, ale aj dospelými, 
asi vedia všetci. Rozhodli sme sa preto 
skrášliť a sfunkčniť jeho okolie. Ihris-
ko sme obklopili novými lavičkami, 
ktoré poslúžia všetkým, ktorí si chcú 
nachvíľu oddýchnuť. Okrem toho, opäť 
sme sa pridržiavali aj filozofie našej 
samosprávy, ktorá spočíva vo vyt-
váraní zelenšieho sídliska a krajšieho 
verejného priestoru. Preto sme v okolí 
vysadili aj nové stromy, ktoré budú 
časom plniť funkciu príjemnej skrýše 
pred ostrým slnkom. Aby bola lokalita 
detského ihriska farebná aj mimo hracej 
plochy, vysadili sme kvetinové záhony, 
niektoré časti zatrávnili a vykonali aj 
nevyhnutné úpravy a vytvorili drenážne 
odvodnenie. Realizácia už smeruje k 
želanému výsledku aj napriek tomu, 
že práce spočiatku brzdila nevhodná 
doba na sadové úpravy, následne tony 
nevyneseného železobetónu, ktoré sme 
objavili pod povrchom, potom zima a 
teraz nám plány skrížila pandémia. My 
však máme v rukách to najdôležitejšie, 
chuť a vôľu skrášľovať naše sídlisko. A 
kde je vôľa, tam je cesta.

S príchodom jari –   
ožíva aj naše 
sídlisko
Mnohých z Vás už roky trápil smutný 
pohľad na opustené novinové stánky 
aj na ulici Jána Pavla II. Plechové 
strašiaky, ktoré nik nevyužíval a skôr 
boli na príťaž, sme naložili a definitívne 
odniesli do zabudnutia. Miesto, na 
ktorom stáli však neostalo dlho opus-
tené a našlo využitie. Ľuďom pre-
chádzajúcim k neďalekej zastávke MHD 
„Húskova“, odteraz spríjemní čakanie 
na autobus pohľad na prichádzajúcu 
jar v podobe rozkvitnutých stromov. 
Tie už stoja na mieste demontovaných 
stánkov. Proces ich odstránenia možno 
trval o čosi dlhšie ako sme predpoklada-
li, výsledok však stojí za to. Z nášho síd-
liska chceme aj takouto formou vytvoriť 
miesto pre lepší život a aby bolo zároveň 
aj pekné na pohľad.

Najobľúbenejšie ihrisko  
spríjemní zeleň aj lavičky 
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V čase sezóny aj  
karantény, najväčší 
fanúšikovia HC  
Košice žijú na KVP
Vďaka špeciálne umiestnenému košu na 
Moskovskej ulici sme ešte počas zimy 
spoznali Váš názor a zároveň si vyčis-
tili aj okolie od cigaretových ohorkov. 
Fajčiari z ankety boli presvedčení, že 
majstrovský titul patril do rúk domácich. 
Naša príroda zas bola presvedčená, že 
zvyšky cigariet nepatria na zem. Ekolo- 
gická aktivita sa po mesiaci presunula do 
Michaloviec, kde mali týmto spôsobom 
vyjadriť svoj názor aj tamojší hokejoví 
priaznivci. Koronavírus však skrížil plány 
aj športovcom a súťaž sa nedohrala za 
obvyklých podmienok. Aj napriek tomu 
platí, že HC Košice majú tých najlepších a 
najvernejších fanúšikov!

KVP-čkári sú za  
zachovanie umiestnenia 
zastávok
Zastávky na Klimkovičovej ulici sa 
napokon nebudú presúvať o niekoľko 
metrov ďalej. K tejto možnosti zachova-
nia pôvodného stavu sa priklonilo 54% 
z celkového počtu 886 hlasujúcich, ktorí 
hlasovali na Facebooku, kde bola zve- 
rejnená anketa. Mestská časť KVP teda 
na základe výsledkov ankety pristúpi k 
opätovným rozhovorom s magistrátom 
mesta Košice a DPMK, a.s. o dobudovaní 
bezpečného priechodu pre chodcov a 
chodníka k už existujúcej zastávke MHD. 
Rýchlosť riešenia tejto požiadavky bude 
závisieť od ochoty magistrátu.

Anketa	-	Zastávka	MHD	Klimkovičova

on-line	dotazníky	zadarmo	–	www.survio.com 5

Výsledky

1.	Aký	je	Váš	názor	po	zvážení	predchádzajúcich	faktov?
Výber	z	možností,	zodpovedané	886x,	nezodpovedané	0x

Odpoveď Odpovede Podiel

	NECHCEM	ZMENU.	Som	za	to,	aby	zastávky	ostali.	Vybudujte	tam	bezpečný	chodník. 482 54,4	%

	SÚHLASÍM	SO	ZMENOU.	Podporím	presun	zastávok	na	nové	miesto. 404 45,6	%

482	(54,4%)

404	(45,6%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
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Soboty počas zimnej sezóny sme sa Vám 
snažili oživiť možnosťou zakorčuľovať 
si v Aréne Sršňov v čase od 15:00-16:00 
hod. zdarma. 

Na ľade sa Vás vystriedalo spolu 742 
dospelých a 687 detí. Starší sa tam mohli 
porozprávať aj s našimi poslancami a 
vedením úradu. Pre mladších bola zasa 
vždy pripravená sladkosť na energiu. 

Aj keď tohtoročná zima nebola bohatá 
na sneh, veríme, že ste si jej atmosféru 
vychutnali vďaka tejto aktivite zo strany 
mestskej časti, ktorá pre Vás zarezer-
vovala spolu 9-termínov bezplatného 
korčuľovania.

V prípade, že Vás zaujímajú akékoľvek všeobecné informácie 
o koronavíruse, neváhajte zavolať na Infolinku Regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach. Na tieto 
čísla môžete zavolať aj v prípade, že poznáte osoby, ktoré 
nedodržujú štátom nariadenú povinnú karanténu.

0800 221 234 
Ak sa chcete dozvedieť informácie o koronavíruse, no nejde 
o lekárske témy,obráťte sa na infolinku Národného centra 
zdravotníckych informácií.

055/6419 100   /   pomoc@kosice.sk 
Zavolajte, ak si nie ste istí, čo je dovolené / zakázané
robiť v rámci Košíc a ak máte otázky súvisiace s tunajšími 
opatreniami.

MČ Košice – Sídlisko KVP

055/789 06 19 
Potravinová linka pre ľudí v núdzi / nákupy

055/789 06 32, 055/789 06 10
Informácie o rúškach, ktoré distribuujeme.

055/789 06 32
všeobecné informácie o aktuálnej situácii.

0918 672 037
Poliklinika KVP (vrátnica) ak potrebujete zistiť, 
či váš lekár ordinuje, alebo či sa vaše  
vyšetrenie nezrušilo.

www.mckvp.sk

KVP-čkári sa striedali na ľade

Kam sa možete obrátiť v týchto dňoch,  
ak potrebujete pomoc

742 dospelých
687 detí

0918 389 841   /   0914 375 704   /   0914 375 705   /   koronavirus@ruvzke.sk



Zo samosprávy

Iveta  
Adamčíková
Po viac ako roku výkonu mandátu po-
slankyne mesta a našej mestskej časti 
mám dobrý pocit z toho, že naše sídlisko 
prosperuje. Okrem iných dôležitých vecí 
sme nepoľavili a budeme vytvárať ďalšie 
kroky k tomu, aby Senior dom na KVP 
bol dostavaný a aby ho naši seniori mohli 
využívať. Takisto ako prvá samospráva  
v Košiciach sa budeme venovať sociál-
nemu podniku, ktorý bol vytvorený. 
Pracujeme na tom, aby bol vytvorený 
bezbariérový prístup do denného centra. 
Ako mestská poslankyňa budem naďalej 
požadovať vyčleniť prostriedky na re-
konštrukciu cesty Jána Pavla II. a takisto 
sa zaoberať prípravou výstavby útulku 
pre núdznych. Teším sa, že sa pohnú ľady 
aj pri rekonštrukcii našej polikliniky.

Zdeno  
Bartók
Mojou prioritou v tomto roku je 
pokračovať s maximálnym úsilím v tom, 
čo sa už začalo minulý rok, pokračovať vo 
výsadbe zelene, prispieť k organizova-
niu spoločenských akcií, čo napomáha k 
posilneniu komunity na našom sídli-
sku. Iniciatívne sa zapájať do jednaní 
ohľadne vzniku nových parkovacích 
miest a aktívne spolupracovať s kole-
gami na ďalších výzvach,ktoré sme si 
vytýčili v programe. Tak, aby sa všetkým 
obyvateľom sídliska KVP žilo krajšie a 
spokojnejšie.

Martin  
Boritáš
V rámci svojich schopností a možností 
budem aktívne prispievať ku naplne-
niu všetkých aktivít, ktoré prispejú 
ku zlepšeniu života obyvateľov našej 
mestskej časti. Teší ma, že v zmysle 
schváleného rozpočtu je naplánované 
veľké množstvo konkrétnych úloh, ktoré 
budú užitočným prínosom pre našich 
spoluobčanov. Zvlášť budem dôsledne 
dohliadať na to, aby sa to všetko dialo 
pod verejnou kontrolou, transparentne, 
bez klientelizmu a korupcie! Pri rozho-
dovaní uplatním platné demokratické 
princípy, zákonnosť, zásadovosť, jed-
noznačnosť a dôslednosť, múdry  
„gazdovský rozum“, aj prirodzený  
ľudský cit pre spravodlivosť. 

Poslanecké priority 
na rok 2020

Novým kontrolórom MČ je od 
1.marca Ladislav Takáč, ktorý po 
22-rokoch vo funkcii nahradil 
Annu Hókovú. Spomedzi 5-tich 
kandidátov ho miestni poslanci 
zvolili verejným hlasovaním na 
šesťročné funkčné obdobie. 
 
„Som veľmi rád a zároveň vďačný 
za to, že poslanci mi dali svo-
ju dôveru. Uvedomujem si, že 
je to veľký záväzok hlavne voči 
občanom mestskej časti a zároveň 
cítim obrovskú zodpovednosť za 
výkon tejto funkcie. Ako kon-
trolór chcem zúročiť svoje skúse-
nosti, ktoré som nadobudol ako 
predseda finančnej komisie, teraz 
však budem na druhej strane 
brehu,“ uviedol Takáč.

Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná 
s poslaneckým mandátom, ktorý 
Takáč zastával. Na jeho miesto 
preto nastúpil do poslaneckej 
lavice 23-ročný Dávid Karľa. „Teší 
ma, ako sa naše sídlisko posúva 
vpred so súčasným vedením. Ako 
novozvolený poslanec sa budem 
naďalej  usilovať podporovať vš-
etky aktivity, projekty, kultúrne 
či športové podujatia a reagovať 
na problémy obyvateľov nášho 
sídliska,“ skonštatoval Karľa.

MČ má nového 
kontrolóra i 
poslanca 
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Prvý ročník fašiangových 
hodov na KVP prilákal viac  
ako 2000 ľudí
Pravú fašiangovú atmosféru ste pred nástupom 40-dňového pôstu  
mohli zažiť aj na našom sídlisku. Bolo to vôbec po prvýkrát, čo na KVP 
ožili tieto zvyky a tradície. Návštevníci si mohli pochutnať na rôznych 
zabíjačkových špecialitách, program pozostával aj z vystúpení folklórnych 
súborov i známej ľudovej rozprávačky Araňe.
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Ďakujeme partnerom akcie:



Kvapka

16

Kedysi sme si mysleli, že rúško patrí iba 
na operačnú sálu alebo že jeho nosenie je 
módnym doplnkom. Dnes je už nevyh-
nutnosťou, ak chceme opustiť dvere 
nášho bytu či domu. Stalo sa symbolom 
ochrany nášho zdravia. Aby nás ako i 
iných dostatočne ochránilo, musíme ho 
vedieť správne používať.

Ako sa starať  
o rúška?
Jednorazové rúška majte na sebe max. 2 
hodiny, potom ich v igelitovom vrecúšku 
vyhoďte.

Textilné rúška perte na viac ako 90 °C 
alebo dôsledne prežehlite.

Pred nasadením aj po jeho zložení si 
poriadne umyte alebo inak vydezinfi- 
kujte ruky.

Pri jeho skladaní sa dotýkajte iba  
gumičiek, nie samotného rúška.

Vedeli ste, že?
Pred tým, než pôjdete spať, je potrebné 
sa osprchovať a umyť si vlasy tak, aby 
nevtekala voda do úst a nosa. Môžu sa 
tam nachádzať vírusy.

Ak idete von, vezmite si so sebou aj 
okuliare. Znížite tak riziko, aby sa vírus 
nedostal cez oči do tela.

Kam nemusíme  
nosiť rúško?
Ak idete v aute s osobami, s ktorými 
žijete v jednej domácnosti, nosenie rúšok 
nie je nevyhnutné, ale nie je ani na škodu.

Nosiť rúško v aute je nevyhnutné, 
ak veziete ľudí, s ktorými nebývate, 
napríklad kolegov či kamarátov.

V prírode, kde nie je predpoklad veľkej 
koncentrácie ľudí, nie je nevyhnutné 
nosiť rúško. Treba ho však mať so sebou, 
aby ste si ho mohli nasadiť, ak stretnete 
ďalších turistov.

TIP
Ak nosíte dioptrické okuliare, zvoľte 
rúško vystužené drôtom. Jednoduché 
rúško bez výstuže, nie je možné 
prispôsobiť krivkám tváre. Medzi lícami 
a rúškom tak vzniká priestor, cez ktorý si 
vzduch nadýchate priamo pod okuliare a 
preto máte neustále zarosené sklá.
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Rúškom sa chránime  
navzájom - rúško nás spája

Odovzdanie 150-tich rúšok Východoslovenskému onkologickému ústavu

Rúška pomáhajú šiť dobro-
voľníčky z celého sídliska


