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jablko, orechy, všetky krásne zvyky  
a tradície, ktoré sme zdedili po našich 
rodičoch. Prežime ich v blízkosti svojich 
najbližších a kruhu rodiny. Nech Štedrý 
večer zanechá v našich srdciach stopu 
pohody a radosti. Nabime sa pozitívnou 
energiou do nového roku, ktorý určite 
bude patriť k tým ťažším a náročnejším. 
Žiaľ všetky minulé, súčasné a predpo-
kladám, že aj budúce krízy sa na ňom 
prejavia plnou silou. 

Ale my to zvládneme, lebo to zvládnuť 
musíme. Ľahké a príjemné časy nečakajú 
určite ani nás v samospráve. Zvyšovanie 
cien energií, neustále sa meniace zákony 
a vyhlášky, nové úlohy a povinnosti  
prenášané „štátom“ na samosprávy,  
a najmä okresávanie príjmov samospráv 
je pre nás zlou správou, ale súčasne 
výzvou si s tým všetkým poradiť. 

Píšem to preto, že správy, ktoré vidíme  
v televízii, či čítame o nich v novinách 
nám nepripadajú vážne, reálne, pokiaľ  
sa nedotýkajú osobne práve nás.  
My v samospráve sa budeme maximálne 
snažiť o to, aby ťažké časy pocítili naši 
občania čo najmenej. 

Ale súčasne je potrebné si uvedomiť,  
že popadané lístie nie je odpad a slabšie 
vykosené trávniky nie sú koniec sveta. 
Tu by som Vás rád poprosil, nevytvárať 
ihneď z každého Vášho, čo i len najmen-
šieho zistenia, podnetu, okamžite drámu. 
Verte nám, že sa budeme zaoberať 
Vašimi otázkami rovnako vážne ako 
inokedy, riešiť aj naše zistenia z terénu, 

Vážení KVP-čkári,

už len niekoľko dní nás delí od najkraj-
ších sviatkov roka, od Vianoc. Ide  
o sviatky, ktoré by mali byť plné pokoja, 
porozumenia, srdečnosti a lásky. 

Vychutnajme si Vianoce so všetkým, čo  
k nim patrí. Vianočný stromček, kapust-
nica, ryba, šalát, medové oblátky, cesnak, 

ale žiaľ všetky finančné a iné krízy môžu 
mať dopad na rýchlosť a komplexnosť 
našich služieb. Budeme musieť šetriť na 
všetkých frontoch. Personálnych ale aj 
materiálnych.

V nedávnych komunálnych voľbách ste 
opätovne vyjadrili dôveru vedeniu našej 
mestskej časti, starostovi a poslancom, 
vďaka čomu máme priestor pokračovať  
v rozbehnutých projektoch. Väčšina z nás 
na miestnom úrade pracuje už štvrtý rok. 
Pracovné pozície sme doplnili výberový-
mi konaniami o tých najlepších ľudí, kto-
rých nám trh práce ponúkal. Neskromne 
tu môžem povedať, že kvalitná práca nás 
všetkých, úspešné realizovanie krás-
nych projektov, či už ide o detské ihriská, 
športoviská, Komunitnú kaviareň či 
ďalších viac ako 90 projektov za predošlé 
4 roky, sú motiváciou pre viacero ľudí, 
ktorí chcú pracovať pre Sídlisko KVP. 

To mi dáva presvedčenie, že kvalitný 
ľudský potenciál na úrade, skúsenosti 
a poznatky z predošlého obdobia plne 
zúročíme aj v nadchádzajúcom štvorroč-
nom období.

Do nového roka 2023 prajem všetkým 
nám len veľa zdravia, šťastia, lásky, po-
hody. Aby sme sa opäť stretávali po celý 
rok bez rúšok na tvári, ale s úsmevom, 
ktorý ich nahradí.

Miroslav Michalus,
prednosta miestneho úradu

Príhovor
prednostu

Foto: archív MČ KVP

Miestny úrad mestskej časti 
Košice - Sídlisko KVP bude 

od 23.12.2022 do 30.12.2022 
zatvorený.

Vidíme sa opäť v pondelok 2.1.2023. 

Za pochopenie ďakujeme.
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Máme za sebou historicky prvé spojené 
komunálne a krajské voľby. Volebná 
účasť dosiahla celkovo na Slovensku 
46,19%, čo je zhruba o 2,5% menej  
ako naposledy. V Mestskej časti  
Košice – Sídlisko KVP prišlo k volebným 
urnám 31,28 % voličov, čo znamená,  
že  platný hlas odovzdalo dokopy  
5 890 ľudí s trvalým pobytom na KVP. 

Do čela samosprávy bol opätovne zvole-
ný starosta Ladislav Lörinc, ktorý získal 

5 146 hlasov, čo predstavuje 92%. Druhý 
kandidát Ondrej Štefik získal 447 hlasov, 
teda 7,9%.

V poslaneckých laviciach miestneho 
zastupiteľstva zasadnú počas najbližších 
4 rokov aj nové tváre.

Zoznam zvolených poslancov nájdete  
na našom webe - http://www.mckvp.sk/
samosprava/poslanci/. 

Sídlisko KVP budú na úrovni mesta  
Košice zastupovať:  
Ladislav Lörinc, Iveta Adamčíková,  
Roman Matoušek, Marián Horenský. 

Svojich zástupcov bude mať Sídlisko 
KVP aj v zastupiteľstve Košického  
samosprávneho kraja:  
Ladislav Lörinc, Iveta Adamčíková,  
Roman Matoušek.

Nové zloženie zastupiteľstva sa stretlo na 
svojom ustanovujúcom zasadnutí, ktoré 
bolo rozdelené na dve časti – slávnostnú 
a pracovnú. V zasadačke miestneho úra-
du zložili sľub všetci novozvolení miestni 
poslanci aj starosta mestskej časti. Ofici-
álne tak nadobudli svoj mandát na ďalšie 
štyri roky (2022 – 2026).

Po slávnostnej časti nasledovalo zria-
denie kontrolných orgánov miestneho 
zastupiteľstva. Poslanci odsúhlasili zlo-
ženie jednotlivých komisií ako aj členov 
Redakčnej rady. Pozrieť si ich môžete na 
našom webe tu - www.mckvp.sk/samo-
sprava/komisie/. 

Veríme, že spolupráca bude minimál-
ne rovnako efektívna ako v predošlom 
volebnom období a poslanci dajú  zelenú 
mnohým prospešným projektom.  
Všetky novinky, ktoré prinesú úžitok  
pre všetkých KVP – čkárov môžete naďa-
lej sledovať na webovej stránke  
aj sociálnych sieťach sídliska. 

Vedenie Sídliska KVP  
zostáva rovnaké, v  miestnom 
zastupiteľstve uvidíme  
aj nové tváre  

Novozvolené miestne  
zastupiteľstvo sa už stretlo  
na prvom rokovaní 

Foto: archív MČ KVP

Vedeli ste, že 21. januára  

nás čaká referendum? 

Vyjadriť svoj názor budete 

môcť od 7:00 – 22:00 hod.

Foto: archív MČ KVP

Ivana Palaiová - redaktor



Rozhovor

Rozhovor  
so starostom
mestskej časti

Do čela samosprávy sa dostal, keď mal 29 rokov.  
Je jedným z najmladších starostov vôbec. Od ľudí  
získal veľkú dôveru na to, aby po druhýkrát pokračo-
val v tom, čo sa mu podarilo na Sídlisku KVP rozbeh-
núť. Chce byť vzorom aj pre ostatné samosprávy  
na Slovensku. Už teraz o tom svedčí jedinečné  
hodnotenie Transparency International Slovensko. 
Sídlisko KVP sa umiestnilo do desiatky najviac  
otvorených samospráv na celom Slovensku,  
a to nie je náhoda. Prečítajte si, aká cesta viedla  
k tomuto úspechu, aj aké výzvy čakajú sídlisko  
očami jeho starostu.

Foto: archív MČ KVP
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Rozhovor

Na konci roka zvykneme všetci  
bilancovať, aký bol pre Vás tento rok?
Cítim, že prelomový. Najnáročnejší, ale 
aj najúspešnejší v mojom živote. Už od 
prvého dňa tohto roka som si povedal, 
že musím zmeniť sám seba, svoj prístup 
k práci, ak sa chcem posunúť na inú 
úroveň. Dal som sa dokopy po fyzickej 
stránke s osobným trénerom, pracoval 
som na svojich cieľoch s mentálnym  
trénerom, študujem a dopĺňam si vzde-
lanie, aby som bol lepším manažérom 
pre svojich kolegov. 

Pred štyrmi rokmi ste povedali,  
že z KVP vybudujete otvorenú,  
modernú a transparentnú  
samosprávu, podarilo sa Vám to?
Áno, darí sa nám to. Netreba to vnímať 
lineárne. Je to proces. Neustále snaženie 
a vylepšovanie našej práce. Možno nikdy 
nedosiahneme dokonalosť, ale dôležitá je 
tá cesta k nej a skúsenosti, ktoré pritom 
získame. O to mi ide, aby sme nestag-
novali, ale posúvali nás i sídlisko vpred. 
Pred voľbami v roku 2018 som napríklad 
napísal BLOG s názvom „Ako vyliečime 
Miestny úrad MČ Košice – Sídlisko KVP“, 
kde som sám sebe stanovil 3 merateľné 
ciele: 
1. Mestská časť Košice – Sídlisko KVP  
 v TOP 10 v hodnotení transparent - 
 ných obcí na Slovensku v roku 2022.
2. Fluktuácia zamestnancov Miestneho  
 úradu menej ako 15% za obdobie  
 4 rokov.
3. Viac ako 90% spokojnosť občanov  
 s riešením ich podnetov do roku 2020.

Všetky 3 ciele sú k dnešnému dňu  
overiteľne zmerateľné a splnené.  
To asi hovorí za všetko. 

V porovnaní s predchádzajúcimi  
voľbami Vám ľudia vyjadrili ešte väčšiu 
podporu, čomu to pripisujete?
Našej poctivej a tvrdej práci a výsledkom, 
ktoré sme vďaka mojim kolegom dosiahli 
za posledné roky. Som vďačný za tú  
neskutočnú podporu od ľudí a vnímam  
to ako veľký záväzok. Beriem to s po-
korou. Nebude to ľahké, ale verím v silu 
nášho tímu a naše zručnosti. Sme skúse-
nejší a lepší, ako sme boli včera.

V čom spočíva potenciál MČ KVP oproti 
iným samosprávam?
Máme tu dobrú komunitu ľudí, a to sa 
odzrkadľuje aj v tom, že na úrade pracujú 
ľudia, ktorým záleží na rozvoji nášho 
sídliska. Rovnako, máme zvolených 
poslancov, ktorí prišli pracovať pre naše 
sídlisko a vytvárať tu hodnoty, nie riešiť 
politické spory. Ak k tomu pridáme našu 
aktívnu komunitu občanov, máme dobrý 
základ pre posun vpred. 

Ako vnímate nové zloženie zastupiteľstva?
Optimisticky. Starosta bez poslancov 
sám nič nespraví. Väčšinu poslancov  
poznám osobne a spolupracovali sme 
spolu už v minulosti. Čakajú nás náročné 
časy, ale mám nádej, že s takýmto zlože-
ním zastupiteľstva to zvládneme.

Je zrejmé, že práci venujete väčšinu 
svojho času, odkiaľ čerpáte energiu?  
Čo je pre Vás forma relaxu?
Keď svoju prácu zbožňujete a nájdete sa 
v nej, tak to potom už nie je práca v pra-
vom slova zmysle. Našiel som v tom  
svoje poslanie. Niekedy vyhľadávam 
ticho a samotu, aby som mohol vypnúť 
hlavu a načerpať novú energiu. Občas 
pre relax pozerám animovaný seriál The 
Simpsons a hrám FIFU22 na Xboxe. :) 
Tam viem, že moja hlava zaručene vypne 
a prídem na iné myšlienky.

Čo považujete doposiaľ za najväčší 
úspech pod Vaším vedením?
To, že Sídlisko KVP sa pod mojím ve-
dením umiestnilo v TOP 10 samospráv 
na Slovensku podľa TIS. To, že občasník 
KVaPka je na 3.mieste v rámci SR po 
obsahovej stránke. To, že sme dokázali 
získať našou snahou a aktivitou viac 
ako 2 mil.€ z externých zdrojoch pre 
naše projekty na KVP. To, že som 4 roky 
končil po boku tých istých ľudí, ako na 
začiatku. 

Prezraďte, čo bude TOP investičnou 
aktivitou na nasledujúce 4 roky?
Máme pripravené krásne, strategické 
projekty ako napríklad Senior dom v 
Drocárovom parku, nové trhovisko  
Moskovská, rekonštrukciu fontány  
a námestia na Zombovej či rekonštrukciu 
denného centra na Cottbuskej. Na všetky 
tieto projekty potrebujeme finančnú 

podporu z externých zdrojov, hlavne  
z Plánu obnovy. Verím, že sa nám to podarí.

V ktorých oblastiach je potrebné 
z Vášho pohľadu ešte zabrať?
Parkovanie a odpady. Tu sa ale nevieme 
posunúť vpred bez spolupráce magistrá-
tu mesta Košice. Ide o originálne kompe-
tencie mesta Košice. Dane platíme všetci 
mestu, nie mestským častiam. Bol by 
som teda rád, aby sa magistrát konečne 
rozhýbal a začal v týchto témach konať. 
Sľubov sme už počuli dosť. 

Ktorú časť sídliska máte osobne  
najradšej a prečo?
V podstate nemám obľúbené miesto.  
K viacerým lokalitám mám osobné 
spomienky, keďže na KVP žijem celý svoj 
život. Ak by som predsa len musel vybrať 
jedno miesto, tak momentálne miestny 
úrad, lebo tam sa dejú veci.

Blížia sa Vianoce, ako budú vyzerať  
u Vás doma? Dodržiavate nejaké  
špeciálne zvyky a tradície?
Vianoce trávime s najbližšou rodinou. 
Doma máme štedrovečernú večeru  
24. decembra aj 6.januára, nakoľko moja 
mama je pôvodne pravoslávneho viero-
vyznania. Naša štedrovečerná večera tak 
má aj 7 až 8 chodov. Pripravujú sa pirohy 
plnené zemiakmi a do jedného z nich 
skrývame mincu. Oplátka, med, kapust-
nica, varený zemiak, ryby, šalát, rezne, 
bobaľky atď. Na stole nesmú chýbať 
plody z nášho hospodárstva a okolo nôh 
stola reťaz. Na konci večere sa sfúkne 
sviečka a všetci spoločne sledujeme dym. 
Počas večere od stola nikto nevstáva  
a vždy prestierame pre jednu osobu  
navyše. Tieto tradície si snažíme uchovať. 

Plánujete si dať nejaké predsavzatie  
do nového roka, ak áno, aké to bude?
Plánujem pokračovať v plnení mojich 
tohtoročných cieľov. Ultimátnym cieľom 
pre mňa osobne je byť lepším človekom 
a byť lepšou verziou samého seba. Využiť 
dary a talenty, ktoré mi boli v živote dané 
na dobré veci a pomoc ľuďom.

Čo by ste v jednej vete odkázali všetkým 
KVP-čkárom?
Pomôžte nám posúvať naše sídlisko 
vpred, je to naša spoločná zodpovednosť.

Pomôžte nám posúvať 
naše sídlisko vpred,  
je to naša spoločná 
zodpovednosť

Ivana Palaiová - redaktor

Foto: archív Ladislav Lörinc
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Zo života sídliska

Ivana Palaiová - redaktor

Čo sa nám podarilo v 2022?

Vybudovali sme  
Komunitnú kaviareň  
Koncept Komunitnej kaviarne slúži 
predovšetkým ako základné zázemie 
Drocárovho parku a športovej  
infraštruktúry v jeho okolí. Výťažok  
z tržieb kaviarne putuje na rozvoj sídliska.  

Rozšírili sme parkovacie 
miesta na Janigovej ulici  
Celý proces s rozšírením parkoviska sa 
začal ešte v roku 2019. Projekt zložený  
z dvoch etáp má prvú časť - vo východnej 
časti úspešne za sebou. Výsledkom  
je dvojnásobne viac parkovacích miest.

Obnovili sme roky  
zanedbané ihrisko  
na Cottbuskej ulici  
Spomedzi košických mestských častí 
ide o jediné ihrisko svojho druhu, ktoré 
spája vizuálne umenie so športom. Jeho 
otvorenie si nenechal ujsť ani známy 
slovenský raper Separ. 

V Drocárovom parku  
sme vybudovali moderné 
športové centrum  
Pretvorili sme nevyužívané ihriská  
v Drocárovom parku na moderné  
zázemie pre amatérskych ale  
i profesionálnych športovcov.  
Pribudlo multifunkčné ihrisko,  
nové basketbalové a detské ihrisko.

Usporiadali sme druhý  
ročník Letného festivalu  
Mladý, no populárny Letný festival  
napísal svoju druhú kapitolu. Na pódiu  
sa vystriedali známe hudobné mená  
ako Yael či Dominika Mirgová,  
no nechýbali ani šikovní lokálni  
muzikanti i remeselníci.

Vysadili sme prvý ovocný 
sídliskový sad 
Spolu s dobrovoľníkmi sme na lúke  
medzi Stierovou a Dénešovou ulicou  
vysadili dokopy 43 ovocných stromov. 
Ide o projekt, ktorý uspel v druhom  
ročníku participatívneho rozpočtu. 

Opravili sme ďalšie ucelené 
úseky ciest 
V roku 2022 sme opravili ďalších 5 500m² 
súvislých ciest a chodníkov vo výške 
približne 200 000 eur. Všetky priechody 
a napojenia na chodníky sú bezbariérové.

Pracujeme na výstavbe no-
vého moderného  
trhoviska 
Nevyužívaná plocha bývalého trhoviska 
na Moskovskej ulici opäť ožije.  
Vďaka združenej investícii mestskej  
časti a súkromného investora tu vznikne 
zelená komunitná zóna so širokým  
využitím vrátane gastronomických 
služieb. 

Osadili sme spomaľovacie 
vankúše  
S týmto bezpečným a najmä moderným 
riešením sme prišli medzi prvými  
v Košiciach. Spomaľovacie vankúše  
majú viacero výhod. Sú vyrobené  
z materiálu, ktorý nespôsobuje  
zvýšený hluk ani otrasy.

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP
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Zo života sídliska

Ivana Palaiová - redaktor

Uspeli sme v ďalších  
projektoch a výzvach 
Pre našu mestskú časť sa nám podarilo 
získať ďalšie státisíce eur z externých 
zdrojov, ktoré sú výsledkom grantov  
a výziev, do ktorých sme sa zapojili.  
Vďaka tomu zrevitalizujeme napríklad  
aj vnútroblok Jasuschova – Bauerova  
za pol milióna eur. 

Zrealizovali sme prvú  
komunitnú záhradu  
Kombinácia participatívneho rozpočtu, 
dobrého nápadu a aktívnych ľudí prinie- 
sla na naše sídlisko prvú komunitnú  
záhradu. Úsilie miestnych prinieslo aj 
prvé ovocie, no okrem aktívnej činnosti  
je aj príjemným miestom pre oddych.

Pokračovali sme v stretnu-
tiach Spoločného plánu
Obyvateľom KVP v rámci unikátneho 
konceptu „Spoločný plán“ aj naďalej 
vytvárame priestor diskutovať o rozvoji 
sídliska. Osobne a priamo sa môžu pýtať 
na témy, ktoré ich zaujímajú alebo hľadať 
riešenia na otázky, ktoré ich trápia. 

Osadili sme  
prvé knihobúdky  
Aj na KVP už máme prvé knihobúdky  
pre všetkých milovníkov kníh. Nájdete 
ich na Cottbuskej ulici pri OC Klas  
a v Drocárovom parku. Tento projekt  
sa podaril vďaka spolupráci s občian-
skym združením Class Slovakia. 

06/2022

Architektonický koncept

dátum

stupeň

Sídlisko KVP, Janigova, Čordákova, 040 23 Košicemiesto stavby

Ing. arch. Michal Babinecvypracoval

Mesto Košicestavebník

parkovacie domy ul. Čordákova, ul. Janigova

TITULNÁ STRANA

PD ul. Čordákova

PD ul. Janigova

Máme projektové štúdie  
na výstavbu dvoch  
parkovacích domov  
Nechali sme si vypracovať štúdiu na dva 
parkovacie domy. Vybrali sme lokality na 
Janigovej a Čordákovej ulici, na ktorých 
evidujeme akútny nedostatok parkova-
cích miest. Na ich realizáciu sa budeme 
snažiť získať hlavne externé zdroje. 

Získali sme právoplatné 
stavebné povolenie na  
projekt Skateparku
Je za nami to najdôležitejšie, v rukách 
máme stavebné povolenie, vybratú  
lokalitu aj spracovanú projektovú doku-
mentáciu. Hneď, ako sa zverejní vhodná 
výzva na financovanie zvonku, púšťame 
sa do práce a prihlasujeme sa s týmto 
projektom.

Upravili sme príjazdovú  
cestu, parkovisko, doplnili 
sme chodníky na  
Čordákovej 26   
Opravili sme parkovisko na Čordákovej 
26 a na príjazdovej ceste pri škole sme 
vytvorili nové parkovacie miesta.  
Doplnili sme chodníky zo zámkovej 
dlažby a aj priechod pre chodcov ku škole. 

Vypracovali sme projekt  
na rozšírenie parkoviska  
na Dénešovej ulici
Na základe požiadaviek občanov sme dali 
spracovať projektovú dokumentáciu na 
rozšírenie parkoviska na Dénešovej ulici. 
Vzniknúť tam má 49 nových parkova-
cích miest. Momentálne máme v rukách 
právoplatné stavebné povolenie.

Vypracovali sme projekt  
na vybudovanie chodníka 
smerom ku Lidlu 
Vzhľadom na občanmi využívaný  

„neoficiálny“ chodník smerom ku Lidlu, 
sme sa rozhodli vyjsť im v ústrety  
a urobiť tam nový oficiálny chodník  
zo zámkovej dlažby. Máme už hotové  
územné rozhodnutie a čakáme na  
stavebné povolenie. 

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP
Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP
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Čistota a údržba

Všetky ročné obdobie prinášajú špecifické aktivity. V jeseni sú to radikálnejšie orezy stromov a kríkov, ale predovšetkým hrabanie 
lístia. Nezabúdame však ani na čistotu košov a riešenie Vašich podnetov. Aby nás nič nezaskočilo, už v predstihu sa tiež chystáme na 
zimnú údržbu. Týždenný sumár z čistoty a údržby je pravidelne zverejňovaný na našom oficiálnom facebookovom profile Mestská 
časť Košice – Sídlisko KVP vždy v pondelok večer.

Čisté sídlisko nie je  
náhoda, ale svedomitá 
každodenná práca

Kosačky vystriedali 
hrable 
Opadané lístie začalo prioritne miznúť 
najprv z chodníkov a zastávok MHD  
a spred obchodných centier približne  
v polovici novembra. Postupne sme 
pokračovali na ďalšie miesta a bočné 
ulice sídliska. Lístie totiž opadáva prie-
bežne, preto nie je možné vyhrabať celé 
sídlisko naraz. Situáciu monitorujeme 
v teréne a prispôsobujeme tomu prácu 
našich zamestnancov, ktorí majú vždy 
plné ruky práce. Sú spoľahliví a postupne 
prídu všade, stačí k tomu len pochopenie 
a trpezlivosť zo strany obyvateľov. 

Tak ako vlani, lístie odpratávame 
postupne na zberné miesta. Ak niekde 
zbadáte kôpku, nezabudli sme na ňu, 
postupne ich odnášame do kompostárne 
v Bernátovciach. Denne odvezieme  
neuveriteľných približne 7 ton lístia.  
Je dôležité povedať aj to, že lístie nie  
je odpad a môže prirodzene slúžiť na 
vytvorenie kompostu pre lepší rast  
trávy alebo aj ako úkryt pre zvieratká, 
napríklad ježkov. 

Nové účesy pre  
stromy a kríky  
Od začiatku októbra sme sa pustili do ra-
dikálnejších orezov stromov, ktoré nám 
až do februára budúceho roka umožňuje 
mimo-vegetačné obdobie. V priebe-
hu jedného mesiaca sme orezali vyše 
30 stromov, ktoré si vyžadovali väčší 
zostrih. Možno sa zdá, že je to málo, no 
táto práca je časovo náročná. Aj keď sa 
nám podarí denne orezať aj 10 stromov, 
proces spracovania a odvozu urýchliť 
nevieme. Rovnako, nemôžeme miešať 
rôzny bioodpad, takže musíme trávu, 
stromy alebo lístie odvážať samostatne.
Pri práci musíme zohľadňovať aj to,  
či je práve po ruke vysokozdvižná ploši-
na, ktorú si zapožičiavame.  Zvyčajne 
je to 5-krát do mesiaca a stojí to  
nemalé náklady. Samozrejme, snažíme 
sa všetko skĺbiť, aby boli stromy zdravé  
a KVP-čkári spokojní. 

Na zimu sme  
pripravení 
Mestská časť sa bude v rámci zimnej 
údržby riadiť aj v tejto sezóne operač-
ným plánom, ktorý stanovuje dôležitosť 
udržiavaných úsekov. Vo svojej správe 
máme 13,55 km komunikácií a 32,41 km 
chodníkov. Zimnú údržbu na cestách, 
po ktorých premáva MHD (Trieda KVP, 
Moskovská trieda, ul. Jána Pavla II.  
a Klimkovičova) bude zabezpečovať 
mesto Košice.

Strojovú zimnú údržbu bude mať na Síd-
lisku KVP na starosti firma Geozem s.r.o.. 

 Čistiť bude cesty a chodníky, ktoré sú v 
našej správe. K dispozícii má 3 mecha-
nizmy, z toho 2 traktory a 1 posýpacie 
vozidlo. V prípade potreby dokáže počet 
strojov navýšiť.

Ručné čistenie schodov, dočisťovanie 
chodníkov, okolia zastávok MHD, škôl, 
nákupných centier a kostola budeme za-
bezpečovať prostredníctvom sociálneho 
podniku a našich aktivačných pracovní-
kov. Aktuálne máme dostatočné zásoby 
štrku a soli, ktoré budeme v prípade 
potreby postupne dopĺňať. 

Rozmiestnených máme 16 ks 120  
litrových nádob určených pre posypový 
materiál na najviac frekventovaných 
miestach. Prosíme Vás, nevhadzuje do 
týchto nádob komunálny odpad, ktorý 
tam nepatrí.

Urobíme všetko preto, aby sme zvládli 
snehovú nádielku, buďte však trpezliví. 
O jednotlivých zásahoch Vás budeme 
priebežne informovať prostredníctvom 
našich komunikačných kanálov.  

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Miroslav Michalus - prednosta miestneho úradu

Foto: archív MČ KVP
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Ekologickejšie Vianoce

Rok ubehol neuveriteľne rýchlo a krásne 
sviatky radosti, pokoja a hojnosti sú tu 
znova. Obývačky rozvoňajú medovníčka-
mi, dni naplnia milé stretnutia v blízkos-
ti vyzdobeného stromčeka, pod ktorým 
budú s láskou zabalené darčeky. Okrem 
čarovnej atmosféry však už tradične 
vyprodukujeme aj veľa prebytočného 
odpadu. Na ľudí okolo nás myslíme  
na Vianoce akosi viac, tak prečo teda 
nemyslieť aj na našu planétu a vytvoriť 
si ekologickejšie sviatky?

Snažme sa tvoriť čo 
najmenej odpadu
Veľa ľudí balí darčeky do baliaceho 
papiera, ktorý nás láka v každej predajni, 
azda už od októbra. Darčeky si rozbalíme 
a obal vyhodíme. Takýto kolobeh  
v domácnostiach funguje už roky. Viete  
o tom, že obaly často obsahujú nerecyk-
lovateľné zložky? Viacerých ani v dnešnej 
dobe netrápi, akým množstvom odpadu 
zaťažujeme našu planétu. Darčeky môžu 
byť zabalené aj ekologickejšie, verte, po-
tešia rovnako.  Ako obal je možné využiť 
recyklovateľné alebo novinové papiere, 
vrecúška alebo aj textil. Ekologickejším 
variantom je tiež kúpa ozdobných papie-
rových tašiek a škatúľ, ktoré vieme viac-
násobne využiť. Mašle vyrobené z plastu 
nahradíme tými z papiera a môžeme byť 
aj kreatívni -  vyrobíme ich zo starých 
novín vlastnými rukami. Ako dekorácie 
môžeme použiť aj prírodné materiály  
a vyrobiť si ozdoby doma. Ihličie, šišky, 
slamené ozdôbky, sušené ovocie i šípky 
sú krásne na oko a pridanou hodnotou je 
aj príjemná vôňa. 

Živý alebo umelý 
stromček? 
Otázka vyskytujúca sa v každej domác-
nosti. Oba druhy stromčekov majú svoje 
výhody i nevýhody. Ak sa už rozhodnete 
pre živý, kľúčovým faktorom je spôsob 
likvidácie. Zber, odvoz a ekologické 
zhodnotenie živých vianočných strom-
čekov realizuje v Košiciach spoločnosť 
KOSIT a.s.. Odovzdané stromčeky sú tak 
každý rok zhodnotené v mestskej kom-
postárni v Bernátovciach a ani po skon-
čení tohtoročných sviatkov tomu nebude 
inak. Poškodené a viac nepoužiteľné 
stromčeky je možné odovzdať bezplatne 
v ktoromkoľvek zbernom dvore.
Za posledné roky sme sa posunuli v mož-
nostiach stráviť sviatky s ohľadom na 
prírodu. Stromčeky v črepníku je možné 

si jednoducho prenajať a neskôr vrátiť. 
Po prázdninách v domácnostiach po-
slúžia ešte pár sezón až do ich trvalého 
zasadenia v exteriéri.

Vianočné pozdravy 
Môžu byť opätovne použité ako dekorá-
cia každý rok. Ekologickejšou cestou sú 
elektronické vianočné pozdravy. Svojim 
známym môžete napísať a popriať pekné 
sviatky i prostredníctvom sociálnych 
sietí, emailu, textovej správy a každého 
poteší hlavne osobný telefonát  
či stretnutie. 

Zájdeme ešte ďalej, 
lebo aj samotné  
darčeky dokážu  
byť ekologickejšie. 
Najcennejší je čas strávený s našimi  
blízkymi. Darujme si spoločné zážitky   
v podobe spoločných výletov. Darujme  
si dary, ktoré obdarovaný skutočne 
využije. Darujme si dary, ktoré sme sami 
vyrobili s láskou pre toho druhého. Za 
pomoci rôznych návodov na internete 
vieme vyrobiť rámček na fotografiu, ma-
ľovaný hrnček, šperky, svietniky, hračky, 
šumivé kocky do kúpeľa, ozdoby na 
stromček alebo rôzne iné malé – veľké  
umelecké diela.

Okrem stromčeka  
sú pre mnohých  
neodmysliteľnou  
súčasťou Vianoc  
aj ligotavé svetielka. 
Používanie moderného osvetlenia z LED 
žiaroviek ušetrí veľa energie. Malé diódy 

vyžarujúce svetlo spotrebujú o 80 % 
menej energie a vydržia 10-krát dlhšie 
ako žiarovky.

A to najdôležitejšie, darujme si dary, kto-
ré nám dovolí darovať aj naša peňaženka. 
V súčasnej situácii, kedy sa až dve tretiny 
domácností cítia výrazne zasiahnuté 
rastom cien, je dôležité kontrolovať  
výdavky a mať väčší dohľad nad rodin-
ným rozpočtom. Svoj čas po sviatočnej 
večeri vieme efektívnejšie využiť aj tak, 
že na upratanie riadov využijeme umý-
vačku riadu. Nedávna štúdia dokonca 
ukázala, že umývačky v porovnaní  
s ručným umývaním minú až 5-krát 
menej vody.

Aj počas týchto najkrajších dní v roku, 
prosíme nezabúdajte triediť odpad, pred 
vhodením do zberných nádob ho mini-
malizovať, napríklad spracovaním na 
menšie kusy. Tak vyzerá zodpovednosť. 

V závere Vás chceme poprosiť, aby ste 
počas obdobia vianočných sviatkov  
rešpektovali vodorovné dopravné zna-
čenie a neparkovali pri smetných košoch. 
Okrem toho, že blokujete vozidlám  
KOSITU a.s. možnosť dostať sa ku kon-
tajnerom a zabezpečiť ich rýchly vývoz, 
hrozí vám aj pokuta.

Odvoz komunálneho odpadu  
bude v období Vianoc prebiehať  
v mimoriadnom režime.

Vývoz separovaného odpadu prebieha 
podľa harmonogramu, ktorý nájdete 
na  www.mckvp.sk/obcan/informa-
cia-o-odvoze-odpadu/

Ďakujeme za spoluprácu. 
Majte krásne a k prírode šetrné Vianoce. 

Urobme si ekologickejšie sviatky

Foto: archív MČ KVP

Slavomíra Brzová - KOSIT a.s. 
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Zo života sídliska

Pamätáte si, ako to kedysi vyzeralo  
v Drocárovom parku? Opustený  
areál mobilnej ľadovej plochy, schátraná 
budova bývalého Džemo baru a zdevas-
tované športoviská. Ak máte cestu okolo, 
choďte sa tam pozrieť teraz a presvedčte 
sa na vlastné oči, že to, čo vidíte na fot-
kách, nie sú iba plánované vizualizácie, 
ale realita. K zmodernizovanému teni-
sovému kurtu a multifunkčnému ihrisku 
pribudli ďalšie ihriská. 

Zázemie pre rodiny  
s deťmi aj pre  
profesionálnych  
športovcov
Pôvodná plocha basketbalového ihriska 
je už rozdelená na jeho novú časť  
a detské ihrisko, ktoré oddeľuje  
bezpečné oplotenie. 

Detské ihrisko sa podarilo zrealizovať 
vďaka projektu Občianskeho združenia 
„Občania sídliska KVP“, ktoré získalo 
prostriedky z dotácie Košického samo-
správneho kraja. Pre našich najmenších 
sme zostavili hernú zostavu tak, aby  
sa tam vedeli zabaviť spolu so svojimi 
rodičmi. Nechýba preliezka so šmýkač-
kou, nové hojdačky, kolotoč, skákací 
panák a veľkým lákadlom je 3D lienka. 

Basketbalové ihrisko sme zas mohli 
zrevitalizovať aj vďaka transferu z Mesta 
Košice. Obnovou prešli basketbalové 
koše, pribudli koše na streetball, natiahli 
sa nové čiary a opravila sa aj vstupná 
bránička. A aby ste nezabudli, že takúto 
parádnu hraciu plochu nájdete na KVP, 
uprostred ihriska svieti logo mestskej 
časti. Novinkou je tiež to, že obe ihriská 
sú vyrobené z gumového granulátu,  
nie asfaltu. Naše plány sa vďaka poctivej 
práci stali realitou. Zatiaľ čo si  
Vy budete vychutnávať dobrú kávu  
v našej Komunitnej kaviarni, deti  
sa môžu hrať a športovať. 

Multifunkčné ihrisko 
dejiskom Turnaja  
v malom futbale mužov

Obľúbený a tradičný Turnaj v malom 
futbale mužov na Sídlisku KVP dvojná-
sobne oddialila pandémia. V tomto roku 
sa ho konečne podarilo zorganizovať, 
a to priamo na novom multifunkčnom 
ihrisku v Drocárovom parku. 

Dokopy sedem tímov rozdelených  
v dvoch skupinách vytrvalo bojovalo 
o postup do finále. V tom sa napokon 
stretlo mužstvo Mestskej polície spolu 
s Papagájmi, ktorí vyhrali tohtoročný 
pohár. Víťazom gratulujeme, no veľká 
vďaka patrí všetkým, ktorí sa aktívne  
aj  organizačne na turnaji podieľali.

Schátraný areál Drocárovho 
parku sme premenili na  
moderné centrum oddychu  
a športu 

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Ivana Palaiová - redaktor
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Zo života sídliska

Kvalitné športoviská patria  
k moderným samosprávam

Máme v rukách  
právoplatné stavebné 
povolenie na výstavbu 
skateparku
Od roku 2020 sa usilujeme o to, aby  
na Sídlisku KVP vznikol jedinečný skate-
park pre nádejných športovcov z celého 
regiónu. Ako sme sa v tejto téme posunu-
li? Je vytypovaná lokalita – a to územie 
pod mostom na Moskovskej triede, ktoré 
je dlhodobo nevyužívané a chátra. Miesto 
je zároveň ďaleko od obytnej zóny,  
je dostupné aj peši a v blízkosti sa  
nachádza MHD. 

Okrem toho máme spracovanú projek-
tovú dokumentáciu a čo je najhlavnejšie, 
na svete je už aj právoplatné stavebné 
povolenie. Zjednodušene povedané –  
ak uvidíme vhodnú výzvu na externé 
financovanie, vieme sa okamžite zapojiť. 
Na vízii celého projektu sme pracovali 
3 roky. Prediskutovali sme ho niekoľ-
kokrát s odborníkmi, architektmi ale aj 
tými najpovolanejšími, a to samotnými 
skatermi. Po mnohých diskusiách sa 
nám podarilo nájsť zhodu a do projektu 
zapracovať požadované pripomienky.  
Načo by nám bolo nové športovisko,  
ak by neslúžilo tým, ktorí ho potrebujú?
Našim cieľom je preto vytvoriť nie-
len plnohodnotný verejný priestor pre 
voľnočasové aktivity, ale aj pre profesi-
onálne športové súťaže. Časť športoviska 
je určená pre exteriérové fitness cvičenie, 

rovnako pre tých, ktorí jazdia na kolo-
bežkách, korčuliach či bicykloch.  
A ani pri tomto projekte nezabúdame  
na životné prostredie. Projekt ráta  
so spevnenými plochami a vodo-prie-
pustnými povrchmi.Celkové náklady na 
výstavbu skateparku sa predpokladajú  
v sume 550 000 eur. Ďakujeme  
za spoluprácu všetkým, ktorí  
sa na tomto projekte podieľali.

Sila komunity zaváži-
la, budeme mať ďalšie 
športovisko  
Do druhého ročníka projektu športo-
vo-oddychových areálov, s ktorým prišla 
spoločnosť Kaufland, sa zapojilo 27 miest 
a mestských častí z celého Slovenska. 
Ľudia v hlasovaní rozhodli, že nový 
K-park pribudne aj na Sídlisku KVP, 

ktoré sa s počtom 98 268 hlasov umiest-
nilo na treťom mieste. Užiť si ho naplno 
budete môcť v lete budúceho roka.
„K-park pribudne na Starozagorskej 
ulici vedľa hracej zostavy, ktorá už je  
na mieste. Rozmýšľali sme nad viacerými 
lokalitami, avšak, medzi podmienkami 
spoločnosti Kaufland bolo umiestnenie 
ihriska na rovinatej trávnatej ploche,  
bez sietí a s príjazdovou cestou pre  
mechanizmy. Na základe týchto krité-
rií nám po dlhom rokovaní odsúhlasili 
práve túto lokalitu. Ihrisko zrealizujeme  
bez toho, aby sme museli preinvestovať 
veľa financií na úpravu terénu,“ vysvet-
lila vedúca Oddelenia stratégie a rozvoja 
Lucia Rácová.

Hlavným cieľom projektu je rozhýbať 
mladšie vekové ročníky, ktoré v posled-
ných rokoch trávia priveľa voľného času 
pri počítačoch, tabletoch a mobiloch. 
K-Parky im ponúkajú priestor na  
zábavu, pohyb a športovanie, ktoré  
patrí k zdravému životnému štýlu.  
Ich súčasťou sú skate prvky, streetball, 
ping-pong, workoutová konštrukcia,  
lezecká stena, oddychové sedenie,  
stojany na bicykle a nový mobiliár.

Foto: vizualizácia

Foto: vizualizácia

Uspeli sme  
v ďalšom projekte 
Mestskej časti sa podarilo získať 

50 000 eur z projektu Ministerstva 

práce sociálnych vecí a rodiny. Nové 

ihrisko pribudne na Dénešovej ulici.

Ivana Palaiová - redaktor
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Zo života sídliska

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP  
poskočila v rebríčku otvorenosti  
samospráv, ktorý zostavila mimovládna 
nezisková organizácia Transparency  
International Slovensko. Kým v roku 
2018 skončila spomedzi stovky hodnote-
ných samospráv na 49. mieste, aktuálne 
sa dostala do prvej desiatky a umiestnila 
na 8. mieste v rámci celého Slovenska.  
KVP si v rebríčku pripísalo prvenstvo na 
konto aj spomedzi 22 košických mest-
ských častí. 

Ide o historicky úspech, ktorý ukazuje, 
že ak na niečom poctivo pracujete,  
výsledky sa dostavia. Od začiatku 
volebného obdobia bolo našou snahou 
vybudovať transparentnú a otvorenú 
samosprávu. 

Nastavili sme preto nové vnútorné 
procesy a zamerali sa na transparent-
nejší prístup k informáciám aj zlepšenie 
komunikácie s verejnosťou. Bolo pre nás 
dôležité, aby obyvatelia sídliska boli  
v obraze, preto sme začali aj so zverejňo-
vaním všetkých dôležitých materiálov. 

V rebríčku Otvorená samospráva  
Transparency hodnotí 11 oblastí: prístup 
k informáciám, účasť verejnosti na  
rozhodovaní, verejné obstarávanie  
a zabezpečovanie služieb, predaj  
a prenájom majetku, rozpočet, dotácie 
a granty, byty a sociálne zariadenia, 
personálna politika, etika a konflikt 
záujmov, územné plánovanie a stavebný 
úrad, obecné podniky a investície.

Najviac bodov získala MČ KVP v oblasti 
personálnej politiky, verejného obsta-
rávania či účasti verejnosti na rozhodo-
vaní. 

Jedným z nástrojov informovanosti  
o aktuálnych a dôležitých témach sú aj 
miestne noviny, ktoré práve teraz držíte 
v rukách. Patria do skupiny tlačovín, 
ktoré v tomto roku ocenili aj odborníci. 
KVaPka sa dostala do zoznamu najlepšie 
hodnotených novín samospráv na  
Slovensku. V porovnaní s predošlým  
volebným obdobím ide o významný  
posun, a to o 34-miest nahor. Cieľom  
je ponúknuť priestor širokej škále poli-
tických názorov, pripomenúť si význam-
né aktivity, ale aj predstaviť vízie, na 
ktorých sa pracuje.  

Sme lídrom v rebríčku  
transparentnosti v Košiciach 

Ivana Palaiová - redaktor

Spolu štyri stroje, doslova so srdcom  
už máme aj na Sídlisku KVP. Automa-
tizované externé defibrilátory (AED) 
pribudli na miestach, kde sa deň čo deň 
premelie väčší počet ľudí. Osadené boli  
v polovici októbra v spolupráci s ko-
šickou záchrankou. Možno aj Vy ste sa 
s prístrojom zoznámili hneď na mieste 
a priamo s človekom, ktorý mu rozu-
mie najlepšie. Zdravotníci predviedli 
profesionálne ukážky prvej pomoci pri 
zastavení srdca pomocou defibrilátorov. 
Financie na ich osadenie sme získali  

z externých zdrojov, a to vďaka úspešné-
mu projektu z Nadácie Allianz.

Títo úžasní pomocníci pribudli v každom 
obvode na Sídlisku KVP. Umiestnené 
sú napríklad na Triede KVP v blízkosti 
predajne Billa, pri Komunitnej kaviarni a 
obchodných centrách na Hemerkovej  
a Cottbuskej ulici.

Ako povedal Štefan Kertés z košickej 
záchranky, prístroj má jednoduché ovlá-
danie a zrozumiteľne inštruuje človeka, 

ktorý podáva prvú pomoc. „Externý  
defibrilátor je bezpečný a jednoduchý 
prístroj vyrobený pre laické použitie. 
Známe je dokonca aj použitie deťmi.  
Záleží teda len na dvoch podmienkach, 
na odhodlaní zachrániť život a na verej-
nej dostupnosti AED,“ uviedol.

Prístroj dokáže v prípade potreby  
a do príchodu zdravotníkov zachrániť 
ľudský život. Umiestnenie AED eviduje aj 
operačné stredisko zdravotnej služby SR. 
To znamená, že v prípade nutnej potre-
by využitia defibrilátora, je potrebné  
kontaktovať aj tiesňovú linku 155. 

Štyri nové defibrilátory  
na KVP môžu zachrániť život 

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP
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Zo samosprávy

Nie len myslíme,  
ale aj konáme ekologicky
Prvý úrad v Košiciach 
so zelenou strechou
Už dlhodobo sa usilujeme o to, aby sme 
v boji proti klimatickým zmenám išli 
ako samospráva príkladom. Aj preto sme 
sa zapojili do výzvy Enviromentálneho 
fondu Ministerstva životného prostredia 
so žiadosťou o dotáciu na zelenú strechu 
miestneho úradu. Uspeli sme a podarilo 
sa nám získať 100 000 eur z externých 
zdrojov. Vyčíslený bol na takmer  
106-tisíc eur s DPH, pričom päťpercent-
ná spoluúčasť mestskej časti predstavuje 
sumu viac ako 5 200 eur. Zmluva  
už bola podpísaná, nasledovať bude  
proces verejného obstarávania a výber  
dodávateľa.

Nejde len o aktuálny trend, ale reálne 
opatrenie na šetrenie energie, zlepšenie 
klímy a zadržiavanie dažďovej vody.  
V prípade nadmerných zrážok dokážu 
zelené strechy pohltiť dažďovú vodu  
a následne ju pomaly uvoľňovať. Schop-
nosť takejto strechy zadržať zrážkovú 

vodu sa pohybuje v rozmedzí od 30 %  
do viac ako 70 % a významne sa tak  
minimalizuje riziko povodní.

Časť zrážok sa zároveň vyparuje do oko-
lia, čo ochladzuje vzduch a zlepšuje klí-
mu. Novými členmi personálu miestneho 
úradu tak budú suchomilné rastliny, 

rozchodníky, byliny alebo machy,  
ktoré sú  nenáročné na spotrebu vody 
aj starostlivosť. 

Okrem toho sme sa zapojili aj do projektu 
zateplenia samotnej budovy. Tá bude už 
na pohľad vlajkovou loďou v inovatív-
nych riešeniach pre celé sídlisko.  

Zeleň posilní takmer 
500 nových stromov  
Rozšírenie Slaneckej cesty na štvorprú-
dovku si vyžiadalo výrub 381 stromov.  
V rámci náhradnej výsadby ich pribudne 
vo viacerých lokalitách mesta viac ako 
dvojnásobok. Na Sídlisku KVP je to  
presne 468 kusov rôznych druhov  
listnáčov a ihličnanov. Ide predovšetkým 
o javory, lipy, buky, hraby, jasene,  
ale aj jedle a smreky.

Samotné sadenie stromov je v závislos-
ti od počasia naplánované až do konca 
roka. Nové stromy pribúdajú postupne  
v troch lokalitách:

» Povrazová ulica  
 (medzi Dénešovou a Myslavou)
» Jasuschova  
 (medzi Jasuschova a Moskovská)
» Jána Pavla II.  
 (medzi kláštorom a OS Povrazy)

Keďže jednou z lokalít je aj venčovisko 
na Jasuschovej ulici, chceme poprosiť 
všetkých majiteľov psov, aby po výsad-
be nedovolili vykonávať potrebu svojim 
domácim miláčikom pri kmeni stromov, 
pretože dochádza k ich poškodeniu, 
popraskaniu kôry až postupnému úhynu. 
Je to veľmi dôležité najmä pri novovysa-
dených stromčekoch. 

Ďakujeme za spoluprácu, pri ktorej ide 
o jedno –  krajšie a zdravšie miesto pre 
život. Sídlisko bude opäť o čosi zelenšie 
a to predsa stojí za to.

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Ivana Palaiová - redaktor
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Ako pokročili projekty  
z druhého ročníka  
participatívneho rozpočtu?

Priestor medzi  
Zombovou  
a Húskovou sa stal 

„domovom“ známych 
vedcov 
Sú potrebné, no ich vizuál nie je žiadna 
galéria moderného umenia. Hovoríme 
o trafostaniciach Východoslovenskej 
distribučnej spoločnosti a.s., ktoré sú 
rozmiestnené na rôznych miestach 
Sídliska KVP. Jednu takúto trafostanicu 
Východoslovenskej distribučnej spoloč-
nosti nájdete aj vo vnútrobloku na Zom-
bovej a Húskovej ulici. Podstúpila však 
veľkú zmenu a dnes z nej vykúkajú hlavy 
najvýznamnejších vedcov. Na poriadok 
sídliska dohliadajú oči Alberta Eisteina, 
André Ampera aj Nikola Teslu. Nápad  
sa premenil na realitu vďaka participa-
tívnemu rozpočtu.

Zmenu neestetického priestoru na nový 
umelecký a edukačný kabát má na  
svedomí Občianska platforma KVP  
Reprezent na čele s naším poslancom 
Mariánom Horenským. Ako povedal: 

„Cieľom je v týchto premenách pokračo-
vať a dať nový šat aj ďalším trafostani-
ciam na sídlisku. Chceme, aby sa študenti 
mohli učiť fyziku v prírode, to znamená, 
že by sa prešli po sídlisku a popritom  
by sa od vyučujúcich dozvedeli zaují-
mavé fakty k danej téme, ktorá by bola 
vyobrazená na príslušnej budove.“

Umelecké graffity maľby pochádzajú  
z dielne talentovaného Martina Marka, 

ktorý poukazuje na to, že moderné graf-
fiti nie sú o poškodzovaní a vandalizme, 
ale o vdychovaní života starým budovám 
a priestorom.

Pri kostole nastali 
ďalšie zmeny, spevnili 
sme nestabilný svah
Potom, čo sa uplynulý rok podarilo 
skrášliť okolie pri kostole novými stro-
mami a kvetmi, prišli v tomto roku opäť 
ďalšie zmeny. Občianske združenie Pra-
meň života uspelo s ďalším projektom, 
jeho členov trápil nespevnený  
svah, ktorý sa vplyvom dažďa zosúval  
a vyplavoval zeminu na chodník  
a priľahlé parkovisko. 

Dnes je už toto miesto spevnené lomový-
mi kameňmi, v okolí ktorých pribudli aj 
okrasné kríky. Problém sme teda vyriešili 
aj z hľadiska efektívnosti aj estetickosti.  
A to všetko sme zrealizovali vďaka kombi-
nácii participatívneho rozpočtu a aktívnych 
obyvateľov, ktorá je základom úspechu.  

“Ako sa a môžu presvedčiť aj okoloidúci 
občania, daný úsek dostal nový vzhľad 
a tým sa zároveň poriešil aj technický 

problém zosuvu pôdy na komunikáciu. 
Treba podotknúť, že projekt bol reali-
zovaný v rámci finančných možností 
participatívneho rozpočtu,” uviedol  
predkladateľ projektu Cyril Karľa.  
Dodal, že na jar 2023 plánuje projekt dokon-
čiť aj ďalšou výsadbou vhodnej zelene.

Rozhýbali sme deti  
v materských školách

Jeseň patrila v materských školách na 
Sídlisku KVP rôznym športovým aktivi-
tám. Deti rozhýbalo k pohybu Dobrovoľ-
nícke centrum Košíc, ktoré vlani uspelo 
s projektom „Pohyb pre deti. Deti za 
pohyb.“ Jeho cieľom bolo dostať deti do 
pohybu s dôrazom podporiť ich telesný 
rozvoj ako aj fyzické schopností. 
O tom, ako to prebiehalo napríklad na 
MŠ Dénešovej priblížila jej riaditeľka 
Adela Smetanová: „Detskú športovú 
olympiádu otvorili všetky deti sľubom 
najmladších olympionikov. Súťažilo sa  
v športových disciplínach ako hod  
loptičkou na terč, skok cez prekážky,  
kop na bránku či hod basketbalovou  
loptou na koš. Deti si vyskúšali aj bed-
minton, tenis a florbal. Okrem športo-
vania si precvičili aj tímovú spoluprácu, 
ukázali odhodlanie, férovú hru či radosť 
z pohybu.“ Dodala, že projekty takéhoto 
typu pre deti veľmi víta. 

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Ivana Palaiová - redaktor
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Participatívny rozpočet

Vy ste rozhodli, ktoré projekty 
dostanú v novom roku zelenú 
Po úspešných dvoch ročníkoch tu máme 
výsledky tretieho ročníka participatívne-
ho rozpočtu, ktorý pre KVP-čkárov 
priniesol opäť zaujímavé nápady.  
Podaných bolo 23 projektov, z ktorých na 
základe rozhodnutia hodnotiacej komisie 
postúpilo do hlasovania 13 občianskych 
projektov a 9 zadaní pre mestskú časť. 
Odovzdaných bolo dokopy 3 211 hlasov. 
Vy ste rozhodli o tom, ktoré projekty 
zrealizujeme v roku 2023.

Ak sa pýtate, čo nasledujte teraz,  
postup je nasledovný. Miestne zastupi-
teľstvo bude v rozpočte na budúci  
rok schvaľovať sumu 20 000 eur na  
realizáciu víťazných nápadov.  
Začiatkom roka budú podpísané zmluvy 
s úspešnými predkladateľmi projektov. 
Prostriedky sa budú rozdeľovať tak,  
ako v predošlých rokoch. 

Sumou do 2 000 eur podporíme  
5 občianskych nápadov a sumou  
do 5 000 eur 2 zadania pre mestskú  
časť, ktoré realizuje samospráva.  
Celkové výsledky hlasovania nájdete  
na webovej stránke –  
www.sidliskokvp.hlasobcanov.sk.

Ivana Palaiová - redaktor

Víťazné projekty 
3. ročníka 

Športom k zdravému  
životnému štýlu

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť 
z Materskej školy Cottbuskej centrum 
športu a zaktivizovať organizovanie 
pohybových aktivít detí v našom 
regióne. Počet hlasov: 1042

TVORÍME farebné KVP

Steny trafostanice v blízkosti obytnej 
zóny budú skrášlené originálnou  
témou i umeleckou technikou, zobra-
zená elektroenergetická terminológia 
bude poňatá zábavnou a verejnosti 
blízkou formou. Počet hlasov: 1015

Ekoučebňa pre NAŠE deti

Tvorba ekoučebne pre deti Materskej 
školy na Húskovej ulici bude mať 
nielen výchovno-vzdelávací charak-
ter, ale bude slúžiť aj na voľnočasové 
aktivity ako napríklad vybudovanie 
pocitového chodníka.
Počet hlasov: 868

Komunitný prístrešok v cykloareáli

Realizáciou projektu dôjde k moder-
nizácii starého altánku na kvalitnejší 
a reprezentatívnejší priestor stretáva-
nia sa cyklistickej komunity, ako  
aj detí a mládeže z celého sídliska. 
Počet hlasov: 851

Krajšia cestička “do lesa”

Cieľom je upraviť túto cestičku tak, 
aby plnohodnotne slúžila všetkým 
občanom.
Počet hlasov: 2116

Osadenie AED- automatických externých  
defibrilátorov
AED dokáže pomocou jednoduchých zvukových pokynov 
navigovať pri poskytovaní prvej pomoci v prípade náhlej 
zástavy srdca. Jeho osadenie na verejných miestach ho 
robí dostupným v prípade potreby.
Počet hlasov: 1576

Knižnica vecí

Knižnica vecí bude novým miestom  
na zdieľanie predmetov občasnej  
potreby v rámci komunity. Ponúkne 
jednorazové využitie nejakého 
špeciálneho náradia či športového 
vybavenia, ktoré budeme potrebovať.
Počet hlasov: 849
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Poslanci mestskej 
časti za I. obvod

Roman  
Matoušek
matrom@matrom.sk
Mobil:  +421 905 511 730
Do ďalšieho volebného 
obdobia vstupujem s ešte 
väčším odhodlaním a energiou. Verím, 
že sa nám podarí dokončiť rozbehnuté 
projekty, medzi ktorými je aj projekt 
rozšírenia parkoviska na Dénešovej ulici, 
kde vznikne 49 nových parkovacích 
miest. Som vďačný za dôveru, ktorú  
som od ľudí dostal aj na úrovni mesta  
a kraja, kde sa budem snažiť hájiť záujmy 
KVP-čkárov. V rámci nášho miestneho 
zastupiteľstva verím v korektnú spolu-
prácu tak, ako doteraz.

Peter  
Korim
peterkorim64@gmail.com
Mobil:  +421 915  984 609
Mojim cieľom je v prvom 
rade odplatiť dôveru voličom. Veľmi si 
vážim každý jeden mne odovzdaný hlas 
v komunálnych voľbách 2022. Verím, že 
poctivou prácou v ich prospech im doká-
žem správnosť ich voľby. Spolu s týmto 
chcem naplniť aj očakávania nášho pána 
starostu, a tým sa poďakovať za dôveru, 
ktorú mi prejavil nomináciou do svojho 
tímu, ktorý má úprimnú snahu posunúť 
KVP ďaLLej. Ak sa mi toto podarí splniť, 
budem v roku 2026 veľmi spokojný!

Vojtech Tóth
vojtektoth@gmail.com
Mobil:  +421 911 133 605
Vážení občania, v 
prvom rade by som sa 
Vám veľmi rád poďakoval 
za prejavenú dôveru. KVP je môj domov 
a veľmi mi záleží na jeho rozvoji najmä 

v kľúčových oblastiach, na ktorých mu-
síme v tomto neľahkom čase zapracovať 
a zvyšovať tak kvalitu života na našom 
sídlisku. Taktiež z mojej pozície poslan-
ca NRSR vynaložím maximálne úsilie 
na zabezpečenie finančných zdrojov 
potrebných k realizácii nových projektov. 
Kedykoľvek sa na mňa môžete obrátiť so 
svojimi pripomienkami, starosťami či 
podnetmi.

Poslanci mestskej 
časti za II. Obvod 

Lukáš  
Boritáš
lukasbook@centrum.sk
Mobil: +421 908 337 240
Prežívame ťažké obdo-
bie, v ktorom je potrebné 
zvážiť každé jedno euro v našich  
peňaženkách. Týka sa to aj verejných 
financií a mojím cieľom v spolupráci  
s p. starostom a poslaneckým tímom 
bude efektívne nakladanie s verejnými 
financiami, podpora projektov pre rozvoj 
našej mestskej časti a v neposlednom 
rade zvýšiť bezpečnosť našich občanov. 
Želám Vám, Vaším rodinám a najdrah-
ším veľa duchovných i fyzických síl pri 
prekonávaní prekážok, ktoré nám teraj-
šia doba prináša! :-)

Milan  
Pach
milan.pach@gmail.com
Mobil: +421 911 022 299
Jednoznačne plniť svoj 
volebný program, ktorý 
sme spolu s kolegami deklarovali pred 
voľbami. A keďže som bol poslancom aj 
v uplynulom období, tak mojím cieľom 
bude tiež naďalej podporovať rozbehnuté 
a nové projekty našej samosprávy vo 
všetkých oblastiach, od životného pro-
stredia cez dopravné, kultúrno športové 

a sociálne. Skrátka robiť všetko, aby sa 
život komunity na našom sídlisku naďa-
lej rozvíjal, a aby sa doň aktívne zapájalo 
čoraz viac ľudí.

Mária  
Ivanecká
csonkovaivanecka 
@gmail.com
Mobil:+421 908 047 341
Vážení spoluobčania! V 
prvom rade sa Vám chcem poďakovať za 
to, že ste mi dali Vaše hlasy. Vážim si to! 
Do svojej poslaneckej funkcie vstupujem 
s veľkým elánom. Mojou cieľovou sku-
pinou sú mládež a dôchodcovia. Chcem 
prepojiť mosty medzi mladou a staršou 
generáciou. Tvorivou prácou medzi  
generáciami chcem prispieť k obohate-
niu vzájomných vzťahov. Čo je mojím 
cieľom? Modliť sa a pracovať ďalej.  
Prajem Vám pokojné vianočné sviatky!

Zdeno 
Bartók
poslanec.zdeno.bartok 
@gmail.com
Mobil: +421 904 222 672
V prvom rade ďakujem všet-
kým, ktorí boli voliť a tak rozhodli  
o ďalšom „posúvaní vpred“ nášho  
pekného sídliska. Získaná dôvera mojích 
voličov ma samozrejme aj zaväzuje   
splniť to, čo som začal už v minulom  
volebnom období. Okrem práce na ďal-
ších spoločných projektoch s mojimi  
kolegami by som rád prispel maxi-
málnou mierou k zlepšeniu parkovacej 
situácie, samozrejme pri čo najväč-
šom zachovaní zelene. Naďalej chcem 
pomáhať pri organizovaní obľúbených 
spoločenských akcií a podieľať sa na 
získavaní externých zdrojov pre rozvoj 
nášho sídliska.

V nadchádzajúcom volebnom období (2022-2026) Vás bude v miestnom zastupiteľstve zastupovať 13 poslancov. V občasníku 
KVaPka aj naďalej plánujeme pokračovať s poslaneckou sms, v rámci ktorej sa majú poslanci možnosť vyjadriť. Tento raz sme  
sa ich opýtali, s akým cieľom vstupujú do svojej funkcie. Odpovede si môžete prečítať v článku nižšie. V prípade, ak by ste sa  
potrebovali obrátiť na konkrétneho poslanca z Vášho obvodu, prinášame Vám prehľad ich kontaktov.

„S akým cieľom vstupujete  
do svojej poslaneckej funkcie 
na najbližšie 4 roky?”
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Poslanci mestskej  
časti za III. Obvod 

Iveta  
Adamčíková
iveta.adamcikova01 
@gmail.com
Mobil:  +421 903 636 375
Určite budem robiť naďalej 
všetko preto, aby sa naša krásna mestská 
časť rozvíjala a aby sa tu občania cítili  
spokojne a bezpečne. Verím, že sa nám 
podarí spolu s mestom zrekonštruovať 
našu polikliniku, rovnako, že priechody 
pre chodcov budú moderné a hlavne bez-
pečné. Dúfam aj v to, že sa “Senior dom“ 
stane skutočnosťou. Usilovať sa budem  
o ďalší rozvoj zelene a riešenie situácie  
s parkovaním, kde verím, že nájdeme  
spoločné riešenie. Cieľov je veľa  
a ja mám chuť na nich pracovať.

Marián  
Horenský
m.horensky@gmail.com
Mobil: +421 911 533 400
V prvom rade by som sa 
chcel ešte raz poďakovať 
za vyjadrenú dôveru. Mojím cieľom bude 
konať v duchu volebného hesla: tvoriť 
zodpovedne, odborne a slušne. Naďalej 
budem podporovať kultúru dobrovoľníc-
tva, občiansku angažovanosť mladých 
ľudí a realizovať projekty komunitného 
charakteru. Opätovne plánujem partici-
povať na príprave podujatí MČ, revitali-
zovať verejné priestranstvá a podporovať 
verejnoprospešné projekty mestskej časti, 
ktoré prinesú občanom sídliska radosť.

Marián 
Koszoru
marian.koszoru 
@gmail.com
Mobil: +421 911 541 292
Mojím cieľom je spolupráca 
s našou samosprávou a obyvateľmi KVP 
na skvalitňovaní života na našom sídlisku 
aj prostredníctvom riešenia podnetov od 
obyvateľov a napĺňania našich voleb-
ných programov. Tie sú aj o opravách 
ciest a chodníkov, o nových parkovacích 
miestach, o regulovaní parkovania, o roz-
vojových projektoch ale aj o vodozádrž-
ných opatreniach a starostlivosti o zeleň. 
Napriek náročnému obdobiu verím, že 
budeme naďalej posúvať KVP VPRED.

Poslanci mestskej  
časti za IV. Obvod 

Marián  
Podolinský
kontakt 
@marianpodolinsky.sk
Mobil: +421 944 316 219
V najbližšom období mám veľký záujem 
pracovať na tak nevyhnutnom regulatíve 
vizuálu verejného priestoru, počnúc tou 
najdôležitejšou ulicou Košíc, a to Hlavnou. 
Na našom KVP sa s kolegom púšťame do 
vypracovania Koncepcie rozvoja kultúry 
na Sídlisku KVP. Naďalej pokračujem  
v Komisiách kultúry či dopravy a život-
ného prostredia. Aktívnym zostávam 
v hľadaní férových riešení v otázkach 
parkovania, čistoty, rozvoja verejného 
priestoru, bezpečnosti či Senior domu  
pre našich obyvateľov.

Martin  
Žec
zec.martinKVP 
@gmail.com
Mobil: +421 950 334 079
Mojím cieľom je bývať na 
fungujúcom, prosperujúcom a zdravom 
sídlisku. To zahŕňa inovácie v starostli-
vosti o zeleň a životné prostredie, trans-
parentnú a efektívnu samosprávu  
a neustále skvalitňovanie služieb obča-
nom. Zameriam sa na manažment vody, 
parkovaciu politiku, údržbu komunikácií 
a revitalizácie vnútroblokov. Poslanci aj 
úrad majú podobné ciele, preto verím, 
že naše sídlisko bude košickým lídrom 
inovácií a projektov samosprávy.

Erika  
Liptáková
liptakova.erika 
@gmail.com
Mobil: +421 905 157 860
Úprimne ďakujem za každý 
jeden hlas, ktorý som dostala k svojmu 
mandátu. Veľmi si to vážim. Funkciu 
poslankyne chápem ako službu a pomoc 
občanom. Preto chcem prispieť rozum-
nými, rozvážnymi a dobre premysle-
nými rozhodnutiami k zlepšeniu života 
na našom sídlisku. Mojou prioritou je 
presadzovať moderný a efektívny prístup 
k starostlivosti o zeleň a dbať o poria-
dok. No čo konkrétne bude treba robiť, 
uvidím postupom času. Som pripravená 
do služby.

Komisie miestneho  
zastupiteľstva  
MČ KVP
Miestne zastupiteľstvo môže zriaďovať 
komisie ako svoje stále alebo dočasné 
poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. 
Komisie sú zložené z poslancov,  
a z ďalších osôb, zvolených miestnym 
zastupiteľstvom. Miestne zastupiteľstvo 
Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
má zriadené tieto komisie:

Finančná komisia 
Predseda: Roman Matoušek
Členovia poslanci: Martin Žec,  
Mária Ivanecká, Peter Korim

Komisia verejného poriadku
Predseda: Lukáš Boritáš
Členovia poslanci: Iveta Adamčíková,  
Vojtech Tóth

Sociálna a zdravotná komisia
Predseda: Iveta Adamčíková
Členovia poslanci: Milan Pach,  
Mária Ivanecká

Komisia kultúry, športu a mládeže
Predseda: Marián Horenský
Členovia poslanci: Iveta Adamčíková, 
Milan Pach, Roman Matoušek,  
Marián Podolinský

Komisia výstavby, dopravy  
a životného prostredia
Predseda: Marián Koszoru
Členovia poslanci: Zdeno Bartók,  
Erika Liptáková, Martin Žec, Milan Pach,  
Marián Podolinský

Komisia na ochranu verejného  
záujmu pri výkone funkcií verejných  
funkcionárov mestskej časti
Členovia poslanci: Iveta Adamčíková, 
Martin Žec, Milan Pach,  
Marián Podolinský, Marián Horenský

Prípravu, obsah rokovania, spôsob  
uznášania a náležitosti rozhodovania  
komisií, spôsob kontroly plnenia  
uznesení a zabezpečovania úloh upravuje 
Rokovací poriadok komisií Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Košice - 
Sídlisko KVP.

Viac informácii o jednotlivých  
komisiách nájdete na našom webe -  
https://www.mckvp.sk/samosprava/ 
komisie/ 

Ivana Palaiová - redaktor
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Zo samosprávy

Predstavujeme Vám 
Kanceláriu prvého kontaktu

Stanislava Pitoňáková
Ak ste navštívili náš miestny úrad  
a stretli ste vysmiatu a dobre naladenú 
blondínku, určite to bola Stanka  
Pitoňáková. Sedí v prvej kancelárii  
hneď po vstupe do budovy. 

Denne rieši desiatky podnetov i pripo-
mienok, či už osobne, telefonicky alebo 
mailom. Vždy sa snaží byť profesionálna 
a promptná. Nech už ide o čokoľvek, robí 
čo je v jej silách, aby občan nestrávil na 
úrade celú večnosť. 

Zvykne hovoriť, že vo svojej práci často 
„improvizuje“, čo v jej prípade znamená, 
že sa vie vynájsť aj v náročnejšej situácii. 
Voči náladám rôznych ľudí, s ktorými 
prichádza do kontaktu, je už obrnená. 
Dlhoročná práca sa podpísala pod fakt, 
že už pri vstupe do jej kancelárie presne 
vie, ako s človekom komunikovať. Veď 
napokon, v samospráve nie je žiaden 
nováčik. 

Okrem vybavovania podnetov má na 
starosti aj vydávanie rybárskych lístkov 
a evidenciu psíkov. To znamená, že 
zabezpečuje ich prihlásenie, odhlásenie 
do systému alebo žiadosť o vydanie novej 
evidenčnej známky. V tejto súvislosti ju 
veľmi teší, že celý proces týchto úkonov 
už čoskoro zjednoduší nová aplikácia pre 
majiteľov psov. 

Stanka je človek, ktorý sa rád učí nové 
veci a nebojí sa prijímať aj zložitejšie 
výzvy. V budúcnosti by sa chcela venovať 
aj odbornejším veciam, a preto na sebe 
stále pracuje. V práci jej baterky dobíja  
to, keď vlastným pričinením pomôže  
vyriešiť problém občana. Niekedy dokon-
ca stačí iba správne usmernenie. Podob-
ne je to aj medzi kolegami, bez dobrej 
komunikácie a spolupráce to podľa jej 
slov jednoducho nejde. 

Jarmila Kiriľáková
Bude to 30 rokov, čo na miestny úrad 
nastúpila Jarka Kiriľáková. Ten dátum 
si pamätá celkom presne, bolo 1.2.1993. 
Stála pri začiatkoch kreovania samo-
správy, keďže v tom čase sa vytvárali 
všetky všeobecne záväzné nariadenia, 
ktorými by sa mal úrad riadiť. Od začiat-
ku až doposiaľ pôsobí na právnom odde-
lení, v rámci ktorého si prešla rôznymi 
pozíciami. Začínala ako pokladníčka, 
pokračovala ako požiarna technička,  
vyskúšala si robiť aj zapisovateľku  
zastupiteľstiev a personalistku,  
no zakotvila pri evidencii obyvateľstva  
a venuje sa jej dodnes.

Do kontaktu s Jarkou prichádzate vtedy, 
ak sa idete prihlásiť alebo odhlásiť  
z trvalého pobytu. Vie nájsť každého, 
kto kedysi býval na Sídlisku KVP. A to 
nielen v počítači. O každom občanovi 
má vlastnú papierovú kartu, je ich vyše 
25-tisíc. Vo svojej agende má poriadok 
a prehľad, ak od nej niečo potrebujete, 
presne vie, kde to hľadať. Okrem toho 
eviduje aj oznámenia o narodení detí, 
sobášoch ale i úmrtiach. Ako hovorí, aj 
keby sa niekto s trvalým pobytom na 
KVP zosobášil na Kanárskych ostrovoch, 
musí o tom vedieť. Dôležitú úlohu zo-
hráva aj pri príprave volieb. Vyhotovuje 
zoznamy voličov a v prípade, že to voľby 
umožňujú, vydáva hlasovacie preukazy. 

Jarka je optimistka, vždy pozitívne nala-
dená, čo jej pomáha aj pri samotnej práci 
s ľuďmi. So zlou náladou sme ju ešte 
azda nevideli. Ako hovorí, negatívnym 
prístupom sa ešte nikdy nič nevyriešilo. 
Vždy ju poteší, ak aj v prvom momen-
te nahnevaný človek od nej odchádza 
s úsmevom. Za tie roky kvituje najmä 
zmenu v zjednodušení procesov, kedy 
už občan nemusí predložiť celý zakladač 
svojich dokumentov. 

Anna Galiková
Už dve dekády pracuje na miestnom 
úrade Anka Galiková. Jej agenda sa 
zameriava najmä na osvedčovanie 
podpisov, kúpno-predajných zmlúv, 
čestných vyhlásení či rôznych splno-
mocnení. Zjednodušene povedané, ak 
potrebujete mať na príslušnom doku-
mente overený podpis, Vaše kroky musia 
smerovať priamo k nej. Zodpovedá za to, 
že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje 
s predloženým originálom alebo jej 
osvedčeným odpisom alebo s jej osved-
čenou kópiou. 

Svoju prácu zvláda s ľahkosťou, vie si 
svoj čas zmenežovať tak, aby ho využila 
efektívne. Najpodstatnejšie je podľa jej 
slov to, aby občan nečakal za vybavením 
svojich záležitostí dlho. Za dôležité po-
važuje správne určenie priorít na každý 
jeden deň. Aj preto si ich pravidelne za-
pisuje, keď ich má na očiach, nemôže na 
nič zabudnúť. Na druhej strane, pohľad 
na rad zvládnutých a odškrtnutých úloh 
poteší. 

Anka komunikuje s rôznymi inštitúciami, 
okresnými súdmi, exekútormi či notár-
mi, ktorí si vyžadujú rôzne dokumenty 
a informácie. Pri práci s ľuďmi sa riadi 
dvoma pravidlami, a to trpezlivosť  
a dobrá nálada. Potom ide hneď  
všetko jednoduchšie. 

Za roky v samospráve už pozná množ-
stvo KVP-čkárov, s ktorými si má čo 
povedať aj pri náhodnom stretnutí na 
chodníku počas cesty do obchodu.  
Svoju prácu berie s nadhľadom, snaží  
sa ku každému pristupovať rovnako,  
bez ohľadu na to, akú má náladu.

Ak si potrebujete na miestnom úrade niečo vybaviť, sú tu pre Vás kolegyne z Kancelárie prvého kontaktu. Pomôžu napríklad pri 
prihlásení Vášho psíka, alebo ak si chcete nahlásiť trvalý pobyt či overiť podpis. Byť bližšie k ľudom a budovať otvorenú samosprávu. 
To je ich heslom, ktoré ich sprevádza každý deň – päťkrát v týždni, keď odomykajú dvere kancelárie. Premelú sa v nej stovky KVP – 
čkárov, preto si dovolíme tvrdiť, že títo ľudia skutočne poznajú každého z Vás. Toto je zostava Kancelárie prvého kontaktu. 

Foto: archív MČ KVPFoto: archív MČ KVPFoto: archív MČ KVP

Ivana Palaiová - redaktor
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Zo života sídliska

Olympiáda seniorov 
Naši seniori opäť predviedli obdivuhodné 
výkony a potvrdili, že stále majú chuť 
udržiavať sa v dobrej kondícii, a vek je 
len číslo. Svoje sily si zmerali napríklad  
v petangu, kope na bránku či v hode  
s krúžkami na cieľ. 

Popoludnie v knižnici 
Dokopy v štyroch družstvách, ktoré  
dopĺňali aj tí najmenší si naši seniori  
zasúťažili v rôznych úlohách v rámci 
podujatia „Jesenné listovanie“, ktoré 
sme pre nich pripravili v spolupráci  
s Verejnou knižnicou Jána Bocatia. 
Zamerané boli na literatúru, pamäť  
ale i prírodu.

Uvítali sme najmenších 
KVP-čkárov 
Koncom novembra bolo na miestnom 
úrade veselo. Do našej mestskej čas-
ti sme oficiálne privítali najmenších 

KVP-čkárov. Tentokrát prevládali chlap-
ci, ktorých bolo 15, dievčatiek bolo 10.
Tešíme sa z nich a veríme, že budú spolu 
so svojimi rodičmi súčasťou našich 
ďalších podujatí. Želáme im veľa zdravia, 
radosti, lásky a krásne chvíle v kruhu 
najbližších.

Symbol adventu sme 
pripravili aj na sídlisku  
Do denného centra sme si prizvali od-
borníčku Tatianu Zajacovú z kvetinárstva 
Monâme, aby poradila všetkým, ktorí si 
prišli vlastnoručne pripraviť adventný 
veniec. Musíme uznať, že na Sídlisku KVP 
máme šikovné žienky aj pánov. Veríme, 
že sa pri tejto aktivite s nami dobre  
odreagovali a načerpali novú energiu.

Počas jesene sa na KVP  
oslavovalo, o sebe dali vedieť 
novorodeniatka aj seniori
Jeseň už tradične patrí našim seniorom. Október, mesiac úcty k starším nám vždy pripomína, že od tých skôr narodených sa máme 
čo učiť. Teší nás, že na Sídlisku KVP žijú aktívni a rozhľadení seniori, ktorí sa spoločne stretávajú a zaujímajú sa o to, čo sa tu deje. 
Zaslúžia si úctu aj pozornosť, preto sme pre nich pripravili zaujímavé aktivity. 

V novembri sme zas v zasadačke miestneho úradu privítali našich najmenších, ktorých sme oficiálne vymenovali za občanov sídliska. 
V rovnakom čase už vrcholila aj príprava na advent, preto sme neváhali a pustili sa do viazania vianočných vencov. Pozrite si prehľad 
našich aktivít za uplynulé obdobie.

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Ivana Palaiová - redaktor



20

Vydáva: Mestská časť Košice - Sídlisko KVP, IČO 00691089 Tlač: Lavacom, s.r.o. Kontakt: Miestny úrad MČ Košice - Sídlisko KVP, 
Trieda KVP č. 1, t. č.: 055/789 06 10, www.mckvp.sk Adresa administrácie inzercie: Miestny úrad MČ Košice - Sídlisko KVP,  
Trieda KVP č. 1 t. č.: 055/789 06 32, 789 06 10, fax: 055/789 06 33, redakcia@mckvp.sk Redakčná rada: Bc. Marián Podolinský,  
Ing. Miroslav Michalus, Mgr. Marián Horenský, PhD., Iveta Adamčíková, Marián Koszoru. Špecialista pre PR & marketing  
(redaktor občasníka KVaPka): Mgr. Ivana Palaiová. Evidenčné číslo: EV3223/09. Za prípadné chyby v tlači redakcia neručí. Príspevky  
a články prechádzajú redakčnou úpravou. Uverejnené sa nemusia stotožňovať s názorom vydavateľa. Za obsah článku je zodpovedný 
samotný prispievateľ. ISSN 1339-0252. Uzávierka ďalšieho čísla: marec 2023.

KVaPka

Komunitná Kaviareň

Vychutnajte si 
zimnú ponuku  
Komunitnej 
kaviarne

Nájdete nás v Drocárovom parku

Šťastné a veselé, 
KVP-čkári

Prajeme Vám krásne prežitie  
vianočných sviatkov  

v kruhu Vašich najbližších


