Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
www.mckvp.sk
mc_kvp

Ročník: XXX / č.2 / ISSN 1339-0252 / Júl 2022

Obnovili sme
roky zanedbané
ihrisko
str. 4-5
Rozhovor
s Miroslavom
Červenákom

str. 6
Otvorili sme
Komunitnú
kaviareň

str. 14
Opravili
sme ďalších
5 500m² ciest

Aktuálne informácie

Príhovor
starostu

Foto: archív MČ KVP

Ladislav Lörinc
starosta@mckvp.sk
Milí KVP-čkári,
štyri roky zbehli rýchlo ako voda a dobré
správy o sídlisku KVP a našej práci sa
dostali do celého Slovenska. Na začiatku mojej starostovskej cesty som Vám
hovoril, že mám chuť aj ambíciu posunúť

sídlisko KVP vpred. Dnes, po 4 rokoch
môžem skonštatovať, že sa nám to aj
vďaka práci mojim kolegom, zamestnancom úradu a miestnym poslancom
podarilo. Mojim kolegom patrí za to
obrovská úcta a vďaka, lebo bez nich by
som sám nič nedosiahol.
Za tie štyri roky sme si prešli dlhú cestu
a ja som sa ako starosta, ale aj človek
naučil veľa nových vecí, najmä trpezlivosti a pokory. Dokázali sme, že poctivou
a systematickou prácou vieme doručiť
reálne výsledky. Aj keď sa určite nájdu
takí, ktorí so mnou nebudú súhlasiť,
my sa nemáme za čo hanbiť. Áno,
uvedomujem si, že nikdy nevyhovieme
absolútne všetkým, ale myslím si, že
progres na našom sídlisku za posledné
roky je nespochybniteľný. Rovnako ako
naša ochota a chuť riešiť problémy nás
všetkých. Najmä v krízových časoch sme
ukázali, že sme tu pre Vás. Na rozdiel od
štátu sme boli tu pri Vás a podporovali
Vás kedykoľvek to bolo potrebné. Tak
si predstavujem modernú samosprávu,
ktorá slúži svojim občanom a pracuje pre
nich.
Kým som pred 4 rokmi cítil, že je potrebné posunúť sídlisko KVP vpred, pretože
stagnovalo, dnes som hrdý na to, čo sme
spoločne dokázali a hovorím Vám, že
poďme spolu ďalej. Chcem pokračovať
v tejto práci a dokončiť to, čo sme začali.
Som presvedčený, že sídlisko KVP teraz
potrebuje kontinuitu, aby sa naďalej
rozvíjalo. Potrebujeme pokračovať
v konštruktívnej spolupráci v prospech
sídliska a dotiahnuť naše veľké strategické projekty, ktoré máme rozpracované.

Ako sa zvykne hovoriť – to, čo človek
zaseje, to bude žať. V tomto volebnom
období sme podali už viac ako 40 žiadostí
o financovanie z rôznych grantov
a výziev. Najnovšie sa nám vďaka tomu
podarilo uspieť v grantovom programe
a už čoskoro na našom sídlisku pribudnú
4 AED – voľne prístupné defibrilátory vo
verejných priestoroch, ktoré v prípade
potreby môžu pomôcť zachraňovať
životy našich najbližších. Z toho sa
nesmierne teším, a aj to je výsledkom
našej každodennej práce a snahy posúvať
naše sídlisko vpred. Okrem toho sme
získali podporu aj na výmenu oplotenia
na športovom ihrisku pod OC Klas
Hemerkova a finančné zdroje na
revitalizáciu basketbalového ihriska
v Drocárovom parku, ktoré ešte do konca
tohto roka prejde rekonštrukciou za
viac ako 60.000 eur. Naša práca prináša
reálne výsledky, ktoré pocíti každý občan
nášho sídliska. Nepoľavíme ani v lete
a pokračujeme ďalej.
Vidíme sa v uliciach nášho sídliska
a vidíme sa v našej novej Komunitnej
kaviarni na kvalitnej kávičke, čerstvom
koláčiku, či dobrom miešanom letnom
drinku.
Prajem Vám príjemné prežitie
tohtoročného leta. Užite si to, priatelia.
Váš starosta.
Ladislav Lörinc

JE TU NOVÁ ŠANCA VYHRAŤ
MODERNÉ ŠPORTOVISKO
PRE NAŠE DETI
KVP-čkári tento raz
to spoločne zvládneme
Hlasovanie bude prebiehať od 25.8.2022 do 5.10.2022.
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Nie je to iba kvapka v mori,
naďalej sa počíta každá
pomoc pre Ukrajinu
Za posledné mesiace ste sa určite aspoň raz zamysleli nad tým, aké je to zanechať svoj domov a celý doterajší život si zbaliť do
jedného kufra. Aj po dlhých týždňoch bojov na Ukrajine pri tejto predstave neprestávajú naskakovať zimomriavky. Vojnový konflikt
hneď za hranicami našej krajiny všetkých prekvapil, pomôcť chcel vtedy každý. Aj napriek tomu, že prvotné nadšenie podávať
pomocnú ruku opadlo, stále je rovnako potrebné.

Pomoc aj poradenstvo
Situácia nenechala chladnou ani Mestskú
časť Košice – Sídlisko KVP. Ľudia
z Ukrajiny sa mohli s dôverou obrátiť
hlavne na Roksolanu Ščurokovú,
zamestnankyňu miestneho úradu,
ktorá má korene práve u našich susedov, ktorých zmieta vojna. Krajanom
bola nápomocná v špeciálne zriadenej
kancelárii so sídlom na miestnom úrade.
Pod jednou strechou sa tak striedali
stovky ukrajinských rodín, ktoré prišli
požiadať o pomoc a radu v rôznych
situáciách. Niektorí potrebovali strechu
nad hlavou, oblečenie či jedlo. Iní sa zas
chceli čím skôr zamestnať a urýchlene
umiestniť deti do škôl. Našli sa aj takí,
ktorí nevyhnutne potrebovali pomoc
so zdravotnou starostlivosťou, ale aj
vybavovaním dokladov. Každá rodina
mala za sebou iný príbeh. Spájalo ich
však jedno. A to útek pred vojnou do
bezpečia.
Za uplynulé 3 mesiace sme takýmto
spôsobom pomohli vyše 250-tim
rodinám. Bezplatné poradenstvo
fungovalo telefonicky nepretržite 24/7.
Situácia si vyžadovala aj operatívne
riešenia, aj nestránkové dni sa často
menili na osobné stretnutia v akomkoľvek čase, kedy to bolo potrebné.
Z dôvodu záujmu fungovala naša Infolinka aj v priebehu júna.
Cieľom bolo pomôcť, poradiť a ukázať,
že v ťažkých časoch môže byť
nápomocné aj sídlisko KVP.

KVP-čkári ukázali
solidaritu
Veľká vlna solidarity zaplavila aj naše
sídlisko, postarali sa o ňu miestni obyvatelia, ktorí sa rozhodli pomôcť ľuďom,
ktorých zasiahla vojna. Okrem materiálnej pomoci, ktorou pravidelne prispievali
do zbierky, im ponúkli aj svoje domovy.
Dokopy 13 rodín prichýlilo do svojich

Foto: archív MČ KVP
Toto sú dve ženy z Ukrajiny. Naľavo je naša bývalá kolegyňa Rokslana, napravo
Mária Lupaško, ktorá pred vojnou utiekla s 5-timi deťmi. Aj ona využila
humanitárnu pomoc miestneho úradu KVP, ktorú pravidelne podporovali
aj KVP-čkári. Okrem toho, jej deti sa podarilo zapísať do škôlky a školy a svitlo
aj na novú prácu. Aj toto sú príbehy ľudí, ktorí museli zo dňa na deň opustiť svoje
domovy a začať úplne od začiatku.

domácností Ukrajincov a Ukrajinky
a 16 rodín im svoje byty aj aktuálne
prenajíma. Niektorí našli svoje
prechodné domovy napríklad v Centre
pre obnovu rodiny – v Dorke. Všetci,
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli
si zaslúžia veľké uznanie, teraz je na rade
aj pomoc a odhodlanie pri integrácii,
ostaňme preto dobrými susedmi, ktorí
sú spoľahliví v každej dobe.

V prípade potreby a podrobnejších informácii sa stále
môžete obrátiť na sociálne
oddelenie miestneho úradu
(telefón: 055/ 789 06 32,
e-mail: sks@mckvp.sk).

Ivana Palaiová - redaktor
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Rozhovor

Rozhovor
s Miroslavom
Červenákom
Na Zombovej ulici sme našli skutočný poklad.
Nie je zakopaný v zemi, ale s hrdosťou chodí
po našom sídlisku, pretože zachraňuje životy.
Miroslav Červenák má za sebou úctyhodný rekord
- 125 darovaní krvi. Zaslúžene má v zbierke
všetky plakety. Je skromný a netajil prekvapenie
nad ponukou na rozhovor. Motiváciou jeho
darcovstva nie je osobná popularita, no ako
dodáva, ak môže transfúziu spopularizovať
aj na vlastnom príklade, neváha.
Foto: archív MČ KVP

Rozhovor
Máte za sebou neuveriteľných 125
odberov krvi, koľko ste mali rokov,
keď ste prvýkrát darovali krv, premýšľali
ste o tom dlho, alebo to bolo spontánne
rozhodnutie?
S transfúziami som začal už na vojne, ale
iba sporadicky. Po narodení dcéry však
manželka potrebovala akútne krv, tak
som samozrejme neváhal a to bol ten
hlavný spúšťač. Mal som vtedy 27 rokov,
zapáčilo sa mi to, pocit pomáhať je
krásny, odvtedy som chodieval darovať
krv pravidelne.
To, čo robíte si zaslúži obdiv, no čo by
ste poradili tým, ktorí ešte váhajú, ako
sa odhodlať, nazbierať silu a možno
zriecť sa večerného piva na terase a ráno
si to radšej zamieriť na transfúznu
stanicu?
Poviem pravdu, medzi priateľmi som bol
práve ja ten, ktorý ostatných vždy presviedčal, aby sa ku mne pridali. Z práce
sme kedysi chodili darovať krv aj ako
jedna veľká partia, dokonca sa
k nám pridal aj samotný šéf. Postupom
rokov ale záujem klesal a zostali sme
dvaja, ktorí sme v tom pokračovali a na
darovanie sme nezanevreli.

Nikdy nevieme, kedy
krv budeme potrebovať my sami alebo
naši blízki.
Asi mi dáte za pravdu, že niekedy je to
najťažšie odhodlať sa, prezraďte, čo bolo
Vašou motiváciou?
Jednoznačne, ten vnútorný pocit,
že niekomu možno zachránite život,
sa nedá opísať slovami. Aj keď som bol
anonymným darcom, keď mi pri odbere
povedali, že moja krv poputuje na detskú
onkológiu alebo ju použijú pri operácii,
zmohol ma obrovský pocit šťastia.
Aj napriek tomu, že som v podstate
nevedel o koho konkrétne ide, vedel
som, že niekomu v tej chvíli pomáham.
Je známe, že transfúzia má svoje
pravidlá, okrem toho, že človek by mal
byť fit, je potrebné dodržať napríklad
predpísané intervaly...
Ja som chodieval darovať krv väčšinou
každé tri mesiace. Samozrejme dodržať
časový odstup sa vyžaduje. Pre mňa sa
transfúzia stala už neodmysliteľnou
súčasťou života, vždy som pozeral do
kalendára, kedy konečne ubehne tá

Foto: archív: Miroslav Červenák
doba a môžem ísť znova. Zvykli sme
s kamarátom hovoriť, že sme už na tom
závislí a je to pre nás droga, v dobrom
slova zmysle. Jednoducho si na to zvyknete a keď viete, že môžete pomôcť znova
a znova, chcete to urobiť.
Darovanie krvi si zrejme vyžaduje nielen
odvahu, ale aj istú mieru obety, žili ste
kvôli tomu zdravšie, alebo ste si aj niečo
odopierali?
Samozrejme. Darcovstvo je veľká zodpovednosť. Minimálne mesiac pred odberom
je potrebné obmedziť alkohol, jesť mastné
a vyprážané jedlá a viacej sa hýbať. Snažil
som sa to poctivo dodržiavať, pretože
by som asi nezniesol pocit, že kvôli zlým
výsledkom by som nemohol ísť darovať
krv a musel by som čakať ďalšie tri
mesiace. Tu ale patrí veľká vďaka mojej
manželke, ktorá sa mi starala o vhodný
jedálny lístok a je skvelou kuchárkou.
Ste verný jednej transúznej stanici
celý život?
Áno, chodieval som do novej nemocnice
na Národnú transfúznu službu, kde ma
už samozrejme personál dobre poznal.
Občas sa stalo, že mi dokonca sami zavolali, že potrebujú niekoho súrne na odber,
či môžem prísť. Vždy som sa nesmierne
potešil, že oslovili práve mňa, bolo
to milé a hrialo ma to pri srdci.
Vaša rodina mala celý život pred očami
hrdinu, motivovali ste aj členov svojej
rodiny k tejto aktivite?
Nikdy som nikoho z rodiny nepresviedčal, aby s tým začal. O to viac ma
potešilo, keď jedného dňa prišla domov
moja dcéra domov s prelepenou rukou.
Vtedy mi povedala, že bola darovať krv
a chcela ma prekvapiť, myslím, že to
urobila dokonca na moje narodeniny.
Odvtedy chodí pravidelne a je aj držiteľkou
zlatej plakety, som na ňu veľmi hrdý.

Ako ste už povedali, transfúzia je pre
vás dlhodobý a pravidelný proces, ľudia,
ktorí túto záslužnú činnosť robia pravidelne sa medzi sebou poznajú, motivujú
sa napríklad aj v počtoch darovaní?
Nikdy som to nepočítal, nezameriaval
som sa na to, či dnes je 10-ty alebo
55-ty odber. Sem tam sme si dovolili
porovnávať sa v zmysle, ty máš koľko,
ja toľko. No, neskôr to už bolo o tej pravidelnosti, vedel som, že každé tri mesiace
ideme darovať, už som to bral automaticky a tešil som sa. Špeciálny pocit
som mal pri nejakom okrúhlom odbere,
až vtedy som si uvedomil, koľkokrát som
už bol darovať krv.
Tých okrúhlych odberov bolo niekoľko,
v dobrom, máte sa čím pochváliť, aké
ocenenia ste získali?
Doma mám všetky Jánskeho plakety,
ale ako som hovoril, nejde o ocenenia,
som anonymný darca a vždy som chcel,
aby moja krv pomáhala.
Hovorili ste, že transfúznu stanicu navštevuje málo darcov, čo by ste
odkázali tým, ktorí by aj chceli prekročiť
jej prah, no ešte váhajú?
Človek, ktorý je zdravý si to neuvedomuje, a možno keď až keď sa ocitnete
v situácii na hranici života, zistíte,
aká je krv vzácna, netreba sa spoliehať,
že to nebudem nikdy potrebovať. Nikdy
nevieme, kedy krv budeme potrebovať
my sami alebo naši blízki. Zhrnuli by
som to tak, že darovať krv je potrebné
preto, lebo nikdy nevieme, komu to
môže zachrániť život a kedy na tom
mieste budeme my.
Poďme na to! Odhodlajme sa, ak môžeme,
zachraňujme životy aj my. Viac info tu:
https://www.ntssr.sk/o-darovani-krvi/
preco-darovat-krv

Ivana Palaiová - redaktor
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Zo života sídliska

Pozývame Vás do Komunitnej
kaviarne na sídlisku KVP
navštevovať predovšetkým rodiny
s deťmi, okrem džúsikov a limonád
pripravujeme aj tzv. kávy pre deti, bez
obsahu kofeínu,“ priblížil Lukáš Vrábel
z Barcode Collective. Dodal, že všetky
druhy je možné vziať si aj so sebou.

Foto: archív MČ KVP

Otváracie hodiny
Pondelok - Piatok
Sobota - Nedeľa

10:00 - 22:00
14:00 - 22:00

Už z názvu je jasné, že cieľom tejto kaviarne je spájať ľudí, ktorí tu žijú. Unikátny
koncept Komunitnej kaviarne nevznikol
na sídlisku KVP náhodou. Samospráva
na ňom pracovala systematicky v rámci
komplexnej obnovy Drocárovho parku.
Aj napriek tomu, že pred 4 rokmi to
bola iba schátraná a opustená budova
bývalého „Džemo baru,“ mestská časť
videla obrovský potenciál tohto územia.
I keď do realizácie projektu vstúpili
viaceré okolnosti, či už COVID, vojnový
konflikt, nedostatok i zdražovanie
materiálov, napokon sa to podarilo.
Komunitná kaviareň otvorila svoje
brány pre verejnosť 1.júna 2022. Nájdete
ju v Drocárovom parku medzi ulicami
Dénešova, Stierova a Wurmova.

Foto: archív MČ KVP

Koncept tvorený
s ohľadom na lokálne
produkty
Kaviareň spája príjemné s užitočným.
Na svoje si tam prídu všetky vekové
kategórie. Ponuka vychádza z moderných a súčasných trendov, no prioritou
sú najmä lokálne produkty.
,,Okrem tej štandardnej ponuky, ako sú
espresso, lungo a capuccino sme mysleli
aj na alergikov a zaradili sme preto kávy
pre laktózovo intolerantných. Snažili
sme sa vyhrať aj s ponukou pre milovníkov latte, ponúkame rôzny druhy
ako napríklad Matcha latte či Chai latte.
Keďže očakávame, že kaviareň budú

Okrem dobrej kávy či osviežujúceho
nápoja si budete môcť pochutnať aj na
rôznych špecialitách. Vedľa Komunitnej
kaviarne totiž pribudol nový foodtruck
s občerstvením. Samospráva má
s Drocárovým parkom ešte veľké plány.
Doposiaľ tam preinvestovala vyše
300 000 eur, samotná komunitná kaviareň
si vyžiadala sumu približne 180 000 eur.
Hľadáme posily
do Komunitnej kaviarne na pozíciu
čašník/čašníčka. V prípade záujmu
pošlite svoj životopis na
k1k@mckvp.sk

Foto: archív MČ KVP

Vyšší príspevok pre našich seniorov
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schválilo na svojom poslednom zasadnutí zvýšenie príspevku na stravovanie
dôchodcov.
Od 1. júla 2022 sa tento príspevok zvyšuje
z 1,20 € na 2,00 € na jeden obed.
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Zároveň sa zvyšuje aj hranica výšky príjmu
pre poskytnutie príspevku nasledovne:
a.) dôchodcu, ktorého dôchodok je jeho
jediným zdrojom príjmu a nepresiahne
výšku 500 € mesačne,
b.) dôchodcu, ktorého súbeh dôchodku a
príjmu nepresiahne výšku 500 € mesačne,

c.) dôchodcov žijúcich v spoločnej
domácnosti, u ktorých podiel súčtu
výšky dôchodkov vrátane výšky iných
príjmov a počtu dôchodcov nepresiahne
priemernú sumu 500 € mesačne
na jedného dôchodcu.
Viac info sa dozviete na 055/789 06 19.

Ivana Palaiová - redaktor

Zo života sídliska

Jedinečný Deň detí prilákal
tisícky návštevníkov
Obľúbený Drocárov park sa stal dejiskom
veľkolepej oslavy sviatku našich
najmenších. Na prázdno však neobišli ani
tí skôr narodení, lákadlom sa stal bohatý
program a množstvo zaujímavých
atrakcií, ktoré ku Dňu detí neodmysliteľne patria. Najveselší sviatok roka
podporilo vyše 5 000 ľudí. Ďakujeme.

Foto: archív MČ KVP

Foto: Idea Production
Ihrisko na Cottbuskej ulici, ktoré by
ste si ešte pred mesiacom ani nevšimli,
dnes zbadáte už z diaľky. Láka pestrými
farbami, vychyteným dizajnom, krajším
okolím a v jeho blízkosti sa už po novom
zdržiava viac detí aj mladých ľudí.
Mestská časť chcela na sídlisko priniesť
niečo jedinečné a preto sa spojila
s “Projekt Ihrisko,” ktorý vzniká pod
rukami Mária Biháryho, zakladateľa
festivalu Hip hop žije, zároveň manažéra
hudobníka Majka Spirita. Ten
spolupracuje s umelcami z WallDesign
a spoločne prinášajú unikátny koncept.
„Našim cieľom bolo jednak motivovať
deti a mládež, aby trávili viacej času
vonku so zaujímavými aktivitami
a s kamarátmi, bez mobilu v ruke a na
druhej strane priniesť na sídlisko niečo,
čo tu ešte nemáme, no stáva sa už
bežnou súčasťou európskych metropol.
Spolupráca s „Projekt Ihrisko“ bola
ideálnym spojením našej predstavy,“
uviedla vedúca Oddelenia stratégie
a rozvoja Lucia Rácová.

Otvorili sme
basketbalové
ihrisko snov, pokrstil
ho známy raper

slovenský raper Separ. Spolu s ním
zavítali na sídlisko KVP aj umelci ako
Osťo, Dame či Samey z HahaCrew.
„Páčilo sa nám umiestnenie tohto ihriska
v rámci celého sídliska. Už po prvej
obhliadke sme vedeli, že jeho revitalizáciou dosiahneme ten správny kontrast,
a to ihrisko verzus okolité bloky a jeho
dizajnom zároveň prilákame mladých
ľudí späť na toto športovisko. Pre obyvateľov sme si pripravili aj špeciálne
prekvapenie a na otvorenie sme pozvali
známe hudobné mená, aby ho prišli
osobne pokrstiť ,“ priblížil Mário Biháry.

Dodal, že aj prostredníctvom týchto
malieb vo farbách dizajn-manuálu mestskej časti by sa mohli deti na
ihriskách identifikovať či už ako spoločné
skupiny, alebo jednotlivci hrdí na mesto,
z ktorého pochádzajú a z ktorého si
odnášajú do života zážitky, aj skúsenosti.
Samospráva sa postarala o to, aby sa
zrevitalizovalo aj celé okolie ihriska.
Pribudli nové lavičky, basketbalové koše
a naši pracovníci to tam celé aj svojpomocne vymaľovali.

Spojenie umenia
aj športu
Spomedzi košických mestských častí
ide o jediné ihrisko svojho druhu, ktoré
spája vizuálne umenie so športom. Jeho
otvorenie si nenechal ujsť ani známy

Foto: Idea Production
Ivana Palaiová - redaktor
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Čistota a údržba

V lete sa staráme najmä o zeleň
Týždenný sumár z čistoty a údržby je pravidelne zverejňovaný na našom oficiálnom facebookovom profile
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP vždy v pondelok večer.
Vašim požiadavkám a reagujeme na
Vaše podnety v súvislosti s orezávaním
živých plotov. Je aj v našom záujme, aby
ste mali viditeľný priechod pre chodcov,
plynulý prechod na zastávku MHD či po
chodníku. Radikálnejšie orezy stromov a kríkov budeme môcť vykonávať
až v mimovegetačnom období, teda od
októbra do februára. Svoje podnety nám
naďalej adresujte na - k1k@mckvp.sk.
Postupne budú zaradené do harmonogramu prác, prosíme Vás o trpezlivosť.

Foto: archív MČ KVP

Kosenie sídliska

Pokračujeme v našej stratégii a kosenie sídliska aj tento rok zabezpečujeme
prostredníctvom Podniku služieb s.r.o.
Toto riešenie sa nám osvedčilo z pohľadu
úspory peňazí ako aj času. Plán kosenia
sa dokázal meniť aj za pochodu,
operatívnym spôsobom.

Pracovníci Podniku služieb s.r.o začali
s kosením prvej etapy začiatkom mája,
aktuálne finišujú s druhou kosbou.
Predpoklad je vykonať 4 kosby všetkých
trávnatých častí a 1 doplnkovú kosbu
tzv. reprezentatívnej zelene na Triede
KVP a Moskovskej triede. Trávu následne
zhromažďujeme vo veľkokapacitnom
kontajneri, ktorý vždy po naplnení
odvezieme do Bernátoviec na kompostovisko. V tejto sezóne máme aktuálne
k dispozícii 3 veľké traktorové kosačky
a 7 ručných, ktoré má na starosti dokopy
16 koscov. Tí dohliadajú aj na to, aby
nedošlo k poškodeniu Vašich vozidiel
a preto pri kosení využívajú ochranné
plachty. Snažíme sa chrániť Váš majetok
tak, ako vieme.
Chceme Vás v tejto súvislosti poprosiť
o trpezlivosť. Aj zamestnanci sociálneho podniku majú iba dve ruky a pre
mnohých z nich je kosenie novou činnosťou. Snažia sa, pomáhajú ako vedia
a prácu odvádzajú najlepšie ako sa dá.
Samozrejme, kto niečo robí, robí aj
chyby a nedostatky sa z času na čas
dostavia tiež. Rozumieme aj Vašim
podnetom. Vedzte však, že robíme
všetko, čo je v našich silách,
a to kapacitne aj finančne.
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V prípade, že dôjde k vážnemu poškodeniu Vášho vozidla, situáciu je potrebné
okamžite zdokumentovať, ohlásiť na
polícii a rovnako aj Podniku služieb.
V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností pripájame aj kontakt, neváhajte
nám napísať na – prednosta@mckvp.sk.
Okrem toho, aj v tomto roku sme
vyčlenili lokality, ktoré ponechávame
bez kosenia 3 mesiace, aby nám na nich
zakvitli pekné lúčne kvety. Takýchto
lúk je aktuálne 5. Obyvateľov sídliska
možno aj toto leto potešíme zaujímavým
geometrickým tvarom, ktorý vznikne na
ploche medzi Stierovou a Povrazovou
ulicou. Nechajte sa prekvapiť.

Foto: archív MČ KVP

Polievanie kvetov
a stromov
Foto: archív MČ KVP

Orezy kríkov

Keďže už prebieha vegetačné obdobie,
vykonávať môžeme iba tie orezy kríkov
a stromov, ktoré by spôsobili ohrozenie
Vášho majetku či bezpečnosti. Z estetického hľadiska sa snažíme vyhovieť

Vzhľadom na to, že v tomto roku nám
sídlisko zakvitlo vyše 5-tisíckami
nových kvetov, je sa o čo starať. Opäť
nás zamestnáva vyplievanie, no predovšetkým polievanie kvetín, novovysadených stromov aj ovocného sadu.
Verili by ste, že jedna týždenná zálievka predstavuje až 6 000 litrov vody?
A keďže je sucho, zvýšili sa aj naše náklady – hlavne časové a kapacitné. Snažíme
sa to však zvládnuť najlepšie, ako vieme.

Miroslav Michalus - prednosta miestneho úradu

Zo života sídliska

Sídlisko postupne ožíva aktivitami
Leto so sebou prináša záplavu vitamínu D, veľa úsmevov, radosti a hlavne, celú plejádu najrôznejších podujatí aj na našom sídlisku.
Na bezpečné stretávanie sa a trávenie spoločného času sme čakali dva pandemické roky. Priznajte sa, aj Vám už chýbali naše tradičné
podujatia pre každú vekovú kategóriu? Doháňame zameškané.

Za krajšie KVP

Je lepšie priložiť ruku k dielu a sídlisku
pomôcť skutkom, ktorý je hneď viditeľný,
než napríklad fotkou odpadu zaslanou
na úrad. Čo myslíte? Vážime si preto
všetkých, ktorí prišli na dobrovoľnícku
akciu, ktorá bola organizovaná
s podporou Mesta Košice. Ďakujeme.

Uvítanie
novorodeniatok

Po dvoch rokoch sme mohli konečne
uvítať medzi nami aj našich najmenších.
V zasadačke miestneho úradu sme ich
slávnostne vymenovali za občanov
nášho sídliska a podpísali ich aj do našej
kroniky. Vitajte, drahí malí KVP – čkári,
nech sa Vám tu žije dobre.

Foto: archív MČ KVP

Olympiáda seniorov

Možno už majú zopár vrások múdrosti,
no vždy sú plní elánu a chuti udržiavať
sa v dobrej kondícii. Žiť aktívne
a s úsmevom sa totiž neráta vekom.
Reč je o senioroch zo sídliska KVP, ktorí
v rámci Olympiády seniorov predviedli
obdivuhodné výkony. Blahoželáme,
opäť ste sa nedali zahanbiť.
Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Zbierka šatstva

Aj napriek tomu, že chladné mesiace
sú za nami, ľuďom v núdzi sa oblečenie
zíde vždy. V rámci našej Zbierky šatstva
sa vyzbieralo opäť vyše 300 vriec oblečenia, hračiek a obuvi. Všetko vyzbierané
poputuje na charitatívne účely.

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP
Ivana Palaiová - redaktor

9

Parkovanie

Otvorene o parkovaní
na sídlisku KVP (III.časť)
Aké sú možnosti riešenia problémov
s parkovaním? V podstate ich môžeme
rozdeliť do dvoch skupín:

1. Riešenia, ktoré
v rámci svojich
kompetencií môže
realizovať naša
mestská časť
Jednou z mála možností, ktoré nám
dovoľujú naše kompetencie, je výstavba nových parkovacích miest. Tak, ako
sme už informovali v predchádzajúcej
časti, nechali sme si vypracovať niekoľko
projektových dokumentácií na rozšírenie
parkovacích miest na našom sídlisku,
z ktorých sa nám podarilo dobudovať parkovacie plochy na parkovisku
Zombova. V procese stavebného konania
máme napriek obštrukciám rozšírenie
parkovacích miest na Dénešovej ulici.
Tesne pred začiatkom realizácie máme
projekt rozšírenia parkoviska na Janigovej ulici.
Administratívny proces k realizácii
takýchto projektov je však zdĺhavý a nie
je výnimkou, že od zámeru, cez vypracovanie projektovej dokumentácie,
územné konanie až po stavebné povolenie uplynie viac ako 1 rok. V rámci tohto
procesu musíme získať kladné stanoviská správcov podzemných vedení,
všetkých dotknutých orgánov (Magistrát mesta Košice, Okresný úrad, odbor
životného prostredia, Hasičský záchranný zbor, Krajský dopravný inšpektorát,
Únia nevidiacich a slabozrakých, atď.).
Problémom býva aj to, že kým územné
rozhodnutie vydáva všeobecný stavebný
úrad, tak stavebné povolenie je v kompetencii špeciálneho stavebného úradu pre
miestne a účelové komunikácie.
Neraz do tohto procesu zasiahnu aj rôzne
neziskové organizácie a umelo nám
týmto predlžujú vydanie stavebného
povolenia. Naviac mestské zastupiteľstvo
v roku 2021 schválilo nové regulatívy
pre výstavbu parkovísk, ktoré nám vo
významnej miere obmedzili možnosť
budovania parkovísk na úkor zelených
plôch. Do úvahy prichádza ešte výstavba
parkovacích domov, ale vzhľadom na
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možnosti nášho rozpočtu je prakticky
nerealizovateľná.
Váš názor nás zaujíma. Aj Vy sa
môžete zapojiť do diskusie
o parkovaní a poslať nám Vaše
námety a postrehy priamo na
email – parkovanie@mckvp.sk

2. Ostatné
V riešení problematiky parkovania by
nám mohlo pomôcť Mesto Košice. Ako?
V prvom rade zavedením rozumnej
a efektívnej parkovacej politiky, ktorá
by pomohla čiastočne regulovať
a redukovať počet odstavených vozidiel
na našom území. To by malo realizovať
predovšetkým mesto Košice a všetky
príjmy z parkovania by mali byť príjmami výhradne obce. O parkovacej politike
sa v Košiciach hovorí už dlho, ale zatiaľ
nám neboli predložené žiadne návrhy na
pripomienkovanie.
Jediný materiál, ktorý obsahuje návrh
parkovacej politiky je aktualizácia
Stratégie rozvoja dopravy a dopravných
stavieb v meste Košice, ktorý je momentálne v pripomienkovom konaní a jeho
definitívna verzia bude predložená na
schválenie mestskému zastupiteľstvu.
V stratégii sa počíta so zavedením
rezidentských zón a so spoplatnením
odstavených vozidiel. Tu je potrebné si
uvedomiť, že na našom sídlisku evidujeme cca 8200 bytových jednotiek, ale iba
cca 6000 parkovacích miest. Jednoduchá
matematika nám ukazuje, že, keby sme
chceli aspoň jedno parkovacie miesto na
jeden byt, reálne nám chýba cca 2200
parkovacích miest.
Prax nám však ukázala, že nie každý byt
vlastní osobné motorové vozidlo, na
druhej strane sú však domácnosti, ktoré
ich vlastnia dve a viac. Žiadna parkovacia
politika však negarantuje, že všetci
rezidenti budú mať zaručené voľné parkovacie miesto pri svojom vchode.
To si treba uvedomiť a transparentne
komunikovať verejnosti. Parkovacia
politika je o tom, že zvýhodnenie získajú
rezidenti na úkor ľudí bez trvalého
pobytu a budú tak môcť zaparkovať
v rámci sídliska. Nie priamo pred

vchodom, ale na prvom voľnom parkovacom mieste, ktoré si vyberú potom, čo ho
uvoľnia ľudia bez rezidentských výhod.
Verejný priestor je limitovaný a nevieme
ho nafúknuť. Potrebujeme preto na sídlisku zaviesť jasné pravidlá a upratať ho
od áut, ktoré tu nemajú čo robiť tak, aby
komfort získali naši rezidenti.
Súčasne so zavedením parkovacej politiky je podľa nášho názoru potrebné na
každom veľkom sídlisku postaviť aspoň
jeden parkovací dom. Tak, ako informujeme v inom článku, naša mestská
časť si nechala vypracovať štúdiu dvoch
parkovacích domov na uliciach Janigova
a Čordákova, ktoré čoskoro predstavíme
širokej verejnosti na verejnú diskusiu.
Celkovo by mohlo v oboch parkovacích
domoch vzniknúť viac ako 500 parkovacích miest, investičné náklady by pri
súčasných cenách presiahli 7.500.000
eur. Výrazne by to pomohlo danej
lokalite, ktorá hlavne po výstavbe
tréningového ihriska na školskom dvore
ZŠ Janigova najviac trpí nedostatkom
parkovacích miest (mimochodom toto
„tréningové ihrisko“ je už v súčasnosti
využívané aj na súťažné zápasy, čo je
vzhľadom na existujúcu zmluvu medzi
Mestom Košice a Slovenským futbalovým zväzom pre nás nepochopiteľné).
Keďže z rozpočtu mestskej časti to
financovať nedokážeme, vidíme riešenie
v tom, aby investorom aspoň jedného
z navrhovaných parkovacích domov bolo
mesto Košice. Budeme sa o to všemožne
snažiť a dúfame v pozitívny výsledok.
Ďalšou oblasťou, ktorá súvisí s narastajúcim počtom osobných áut a tým
aj s problémom parkovania, je výrazné
skvalitnenie verejnej dopravy. Cieľom
je, aby sme ľudí dostali z áut do verejnej,
prípadne alternatívnej dopravy.
Aby sme tento cieľ dosiahli, je potrebné
čo najviac „znepríjemniť“ pohyb
a parkovanie osobných áut na území
mesta. Ako to dosiahnuť? Zavedením
parkovacej politiky – ak sa bude na
všetkých lokalitách za parkovanie
platiť, tak bude pre človeka ekonomicky
výhodnejšie dostať sa z bodu A do bodu B
mestskou hromadnou dopravou (MHD),
prípadne inými alternatívnymi druhmi
dopravy. Pre zrýchlenie MHD je potrebné zriadiť samostatné jazdné pruhy pre

Parkovanie
autobusy a na svetelne riadených križovatkách spustiť preferenciu autobusov
a električiek. Pre skvalitnenie MHD je
potrebné obnoviť vozový park DPMK,
zvýšiť frekvenciu spojov a na prestupných
bodoch zladiť cestovné poriadky tak, aby
človek zbytočne dlho nečakal na nadväzujúci spoj. Ďalej je potrebné zriadiť na
vstupoch do mesta záchytné parkoviská
a terminály verejnej dopravy. Sme radi,
že sa počíta aj s terminálom na
Moskovskej ulici, kde by bolo možné
postaviť parkovisko P+R (zaparkuj
a choď MHD) a kde by bolo možné
prestúpiť z prímestskej autobusovej
dopravy na MHD.
V súvislosti s parkovaním registrujeme
ešte jeden závažný problém, ktorým
sú školy a školské zariadenia na našom
území. Hlavne v ranných a poobedňajších
hodinách vzniká pri týchto zariadeniach
chaos pri dovoze a odvoze detí. Základné
školy boli postavené v 80-tych rokoch
minulého storočia, kedy platil ešte systém
spádovosti. To znamená, že do týchto škôl
chodili deti z okolitých bytoviek, ktoré

tým pádom nebolo nutné prepravovať buď
MHD, alebo autami. Problém však nastal
zrušením tohto princípu a väčšinu detí
v súčasnosti vozia rodičia autami priamo
ku školám. Infraštruktúra tomu prispôsobená nie je a pravidelne vznikajú kolízie
medzi jednotlivými vodičmi a chodcami.
Aj napriek skutočnosti, že naša mestská
časť nie je zriaďovateľom základných
a materských škôl a nemáme v správe
pozemky pod areálmi týchto zariadení,
nechali sme si vypracovať projektovú
dokumentáciu, ktorá by jednoduchým
preorganizovaním dopravy a drobnými
stavebnými úpravami riešila zvýšenie
bezpečnosti hlavne detí, navštevujúcich
tieto školské a predškolské zariadenia.
Náš projekt sa však narazil na nesúhlas
dotknutých orgánov (hlavne zo strany
oddelení Magistrátu mesta Košice), nebol
do dnešného dňa realizovaný a naviac
sme do dnešného dňa nevideli zo strany
kompetentných orgánov žiadny
protinávrh, prípadne návrh komplexného riešenia. Považujeme za nutné tento
problém riešiť v čo najkratšej dobe či už
zavedením princípu spádovosti

(čo by však predpokladalo zmenu zákona
o školách) prípadne vybudovania parkovacích miest K+R (zastav, vylož dieťa
a pokračuj), prípadne zaviesť systém
školských autobusov – týmito návrhmi sme aj pripomienkovali aktualizáciu
Stratégie dopravy v meste Košice.
Uvedomujeme si, že riešenie parkovania
je „beh na dlhé trate“, v rámci našich
kompetencií sa snažíme robiť maximum
a v rokovaniach s Magistrátom mesta
Košice predkladáme návrhy riešenia,
ktoré si vyžadujú komplexné riešenia,
prípadne sú investične tak náročné, že
bez pomoci Mesta Košice ich nevieme
uviesť do reality. Zostáva nám veriť, že sa
veci pohnú správnym smerom a čoskoro
budeme v praxi realizovať opatrenia,
ktoré pomôžu tento problém zmierniť.

Ak sa chcete dočítať viac, pozrite
si našu oficiálnu webstránku
a sekciu, ktorú sme vytvorili
priamo k problematike parkovania
www.mckvp.sk/parkovanie

Budovanie parkovacích domov
Vzhľadom na narastajúce problémy s parkovaním sme sa rozhodli, že si necháme
vypracovať štúdiu na dva parkovacie
domy. Vybrali sme dve lokality – ulica
Janigova a ulica Čordákova, na ktorých
evidujeme akútny nedostatok parkovacích
miest. Projektanti navrhli na Janigovej
ulici päťpodlažný parkovací dom
s 353 parkovacími miestami s odhadovanými investičnými nákladmi vo výške
4 300 000 €.
Na ulici Čordákovej by mohol stáť takisto
päťpodlažný parkovací dom,

Foto: archív MČ KVP

ale vzhľadom na ponúkaný priestor
iba so 188 parkovacími miestami
a s odhadovanými investičnými
nákladmi vo výške 2 315 000 €.
Oba parkovacie domy sú navrhnuté
moderne s prvkami zelene
a s fotovoltaickými panelmi.
Uvedomujeme si, že z nášho rozpočtu nie
sme schopní postaviť ani jeden takýto
parkovací dom, a preto sa budeme snažiť
pri rokovaniach s Mestom Košice, aby
si tieto projekty osvojilo a v krátkej
budúcnosti postavilo na našom sídlisku
aspoň jeden moderný parkovací dom.

Jaromil Čop - vedúci oddelenia výstavby a majetku
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Participatívny rozpočet

Na sídlisku KVP vznikol prvý
ovocný sad
V rámci participatívneho rozpočtu uspel
aj projekt na vytvorenie ovocného sadu,
ktorý sa napriek komplikáciám s pozemkom či pandémiou napokon podarilo
úspešne zrealizovať. Samospráva spolu
s dobrovoľníkmi vysadila na lúke medzi
Stierovou a Dénešovou ulicou dokopy
43 ovocných stromov.
Podľa predkladateľa projektu Martina
Žeca ide o jeden z najrozmanitejších
sadov v okolí Košíc. „Táto odrodová
skladba ovocných drevín nie je nikde
naokolo, keď sa stromy ujmú, bude to
významná databanka odrôd, aj starších
aj novších. Zároveň, tieto odrody sme
vyskladali tak, aby kvitli v priebehu celej
úvodnej časti vegetačnej sezóny. Bude to
následne veľmi pekný pohľad na kvitnúce
ovocné dreviny, ktoré verím, že časom
prinesú aj chutné ovocie,“ uviedol.
Desiatky stromov rôzneho zloženia by
podľa neho mohli o päť až desať rokov
priniesť zaujímavé výnosy. „Úroda by sa
tak mohla rozdeliť medzi spracovateľov
napríklad v školách na sídlisku,“ doplnil
s tým, že ďalšou z možností je aj istý
variant farmárskych trhov.

Foto: archív MČ KVP
V rámci ovocného sadu sa vysadili rôzne
odrody jabloní, sliviek, marhúľ či višní.
Lokalitu ako aj výber drevín odporučili
ovocinári a ďalší odborníci. Jeho údržbu
má na starosti sociálny podnik MČ, ktorý
ho pravidelne zalieva, kosí a dbá
na správny rast stromov.

Keďže išlo o projekt z participatívneho rozpočtu, cieľom je jeho komunitné
využitie. Urodené ovocie bude slúžiť
obyvateľom Sídliska KVP. Časom by mal
slúžiť aj na edukatívne účely žiakov škôl
pôsobiacich na sídlisku.

Novinky v Dirtparku na
Drábovej ulici
Podmienky na jazdenie v Dirtparku na
Drábovej ulici sa opäť o čosi vylepšili aj
vďaka projektu particpatívneho

rozpočtu. Občianskemu združeniu
Enjoy the Ride sa podarilo uspieť už
druhý rok po sebe. „Sme radi,

že komunita na sídlisku nás znova
podporila, je to skvelý signál pre nás,
že to, čo robíme má zmysel,“ uviedol
predkladateľ projektu Martin Boršč.
V tomto roku zmodernizovali
pumptrackovú dráhu, ktorá je aktuálne
väčšia, modernejšia a bezpečnejšia.
Zároveň ponúka viaceré možnosti
jazdenia a variácií skokov. Pri výstavbe
pumptracku sa položilo 60 ton asfaltu.
Určený je nielen pre profi jazdcov ale
i začiatočníkov.

Foto: Enjoy The Ride, O. Z.

Chystáme 3.ročník participatívneho rozpočtu
www.sidliskokvp.hlasobcanov.sk
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Užiť si ho môže prísť každý, kto obľubuje
jazdu na bicykli či kolobežke. Jedinou
podmienkou je prilba počas jazdenia.
Cykloareál je v prípade priaznivého
počasia otvorený každý deň od 15:30
hod. V areáli pripravujú aj ďalšie novinky,
v pláne je založenie tzv. Školy skoku.
Ivana Palaiová - redaktor

Zo života sídliska

Ako pokročili naše plánované
projekty?

Fontána ako srdce
sídliska

Projekt revitalizácie územia okolo
fontány už má územné rozhodnutie
a autori projektu – ARZ – architektonické štúdio pod vedením Ing. arch. Štefana Zahatňanského už finišujú práce aj na
projekte pre stavebné povolenie.

Veľké plány s denným
centrom

V rámci skvalitnenia priestorov pre
našich seniorov sme si nechali vypracovať aj štúdiu na obnovu denného centra.
Priniesť by mala nový funkčný priestor
s možnosťami organizovania podujatí aj
pre väčší počet ľudí a rovnako zvýšenie

komfortu na komunitné stretávanie sa.
Aktuálne máme vypracovanú štúdiu,
keďže realizácia projektu počíta so sumou vyše pol milióna eur, budeme sa aktívne snažiť o získanie externých zdrojov
prostredníctvom operačných programov
ministerstiev alebo iných rozvojových
grantov.

Prebehlo niekoľko spoločných stretnutí za účelom doladenia detailov ako
ochrana chránených živočíchov (ropucha
zelená), teleso fontány, počet trysiek,
ich ovládanie a podsvietenie, doplnenie verejného osvetlenia a kamerového
systému, ozvučenie priestoru a iných
riešení .
Našim cieľom je, aby tento projekt bol čo
najdokonalejší a vo finále ponúkol moderný priestor pre oddych a spoločenské
stretnutia obyvateľov nášho sídliska.
Všetky naše plánované projekty si
môžete pozrieť na našej webstránke
https://www.mckvp.sk/projekty/
Jaromil Čop - vedúci oddelenia výstavby a majetku
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Zo samosprávy

Na sídlisku pribudli ďalšie
komplexne opravené úseky
ciest
pred

Už tradične tak, ako sme boli zvyknutí
pod súčasným vedením našej mestskej
časti, sme aj tento rok pokračovali
v súvislých opravách ciest. Práce
prebiehali na uliciach Wuppertálska,
Drábova-Stierova a v blízkosti ZŠ
Čordákovej. Firma COLAS a.s., ktorá
sa stala aj tento rok víťazom výberového
konania realizovala aj práce v okolí
vynovenej Komunitnej kaviarne. Keď
budete trasou prechádzať, všimnite si,
že na chodníkoch bola použitá kombinácia červeného a čierneho asfaltu. Celkovo
bolo takto opravených ďalších 5.500m²
súvislých plôch vo výške približne
200 000 eur.
Viacerí ste sa nás pýtali: „...prečo Wuppertálska a prečo nie Hemerkova? Prečo
len tak málo, to už ste nemohli potiahnuť
tých 10 metrov naviac? Verte nám, že
by sme najradšej opravili všetky úseky
naraz. Prečo to nie je v našich silách?
Chceli by sme, ale rozpočet nás nepustí,
tlačí nás investičný dlh, za posledných
30 rokov narástol a my ho, žiaľ, nevieme
eliminovať za tak krátke obdobie.
Pri výbere lokalít sme preto prihliadali
na podnety občanov a poslancov, ako
aj na objektívne posúdenie jednotlivých úsekov. Snažili sme sa vybrať tie,
ktoré sú najviac poškodené. Dodávateľ
väčšinu prác na frézovaní a asfaltovaní
vybraných úsekov stihol urobiť za 4 dni,
a to za minimálnych obmedzení.
Ak sa Vám tento čas ešte stále zdá byť
akosi pridlhý, vyberte sa do mesta.
Niektoré súvislé opravy podobných
úsekov niekedy zaberajú násobne viac
času. Práce v rámci nášho sídliska sa
predĺžili iba tam, kde bolo potrebné
urobiť najskôr nové obrubníky, chodníky, prípadne spomaľovacie prahy
a vyvýšené priechody pre chodcov.

pred

po

Čordáková ul.

Kritika na ešte
nedokončenú prácu

Pri asfaltovaní cesty na ulici Drábovej
ste sa viacerí pozastavili nad riešením
chodníka, ktorý vedie ku základnej škole.
Niektoré rozhorčené reakcie sa dokonca
ihneď dostali aj do médií. Práce však
ešte neboli ukončené, ale na úrad
už prichádzali negatívne podnety
na bezbariérovosť daného priechodu.
Od začiatku rekonštrukcie bolo v pláne,
že na mieste vznikne vyvýšený priechod
pre chodcov, ktorý prinúti vodičov spomaliť a umožniť chodcom a cyklistom
bezpečnejší prechod cez cestu. Takto
sme to aj s mnohými obyvateľmi vopred
komunikovali. Niekedy je rozhorčenie
na mieste, lebo pohýna veci vpred. Teraz
sa však stal opak, zavinil množstvo zbytočných otázok a dohadov. Napriek tomu
veríme, že v konečnom dôsledku a po
ukončení všetkých prác ste sa vo finále
potešili z výsledku a bezpečia pre malých
aj veľkých účastníkov premávky.
Možno sa Vám zdá, že ešte vždy robíme
málo. Ako všetci vieme, súčasná situácia
dvíha všetky ceny nahor a výnimkou nie
sú ani ceny materiálov, ktoré sú nutné
pri týchto opravách. Veríme však,
že výsledok nášho snaženia bude prínosom pre zvýšenie bezpečnosti na cestách
ako aj pre skvalitnenie života na našom
„najkrajšom sídlisku KVP“.

po

Wuppertálska ul.

14

Pokračujeme aj
v obnove vodorovného
dopravného značenia
Koncom mája sme začali s obnovou
vodorovného dopravného značenia na
vybraných priechodoch pre chodcov,
následne sme pokračovali maľovaním
čiar pri stanovištiach kontajnerov. Aj pri
tejto aktivite zohľadňujeme funkčnosť,
efektivitu a estetickosť daného riešenia.
Používame teda jednotnú bielu farbu
a rovnako, všetky priechody vyznačujeme technológiou poplastovania za studena. Aktuálne je obnova VDZ prerušená,
pokračovať budeme opäť v priebehu
mesiaca júl.

Začala sa rekonštrukcia
cesty na Triede KVP
Jedna z dlhoročných priorít mestských
poslancov za sídlisko KVP a požiadaviek
samosprávy na Mesto Košice sa konečne
podarila. Koncom júna sa začala prvá
etapa rekonštrukcie cesty na Triede
KVP, kde sa z 3500 m plánovanej opravy
začalo najprv pracovať na 1200 m úseku
od sídliska Luníka IX po križovatku ulíc
Trieda KVP - Drábova. Následne budú
pokračovať ďalšie etapy krížom cez celú
dĺžku sídliska.
Objednávateľom stavby je Mesto Košice,
realizátorom spoločnosť Eurovia SK,
ktorá by chcela komunikáciu v celej
dĺžke zrekonštruovať do šiestich
týždňov od začiatku prác.
Počas celej doby rekonštrukcie budú
platiť viaceré dopravné obmedzenia.
Došlo k zúženiu vozovky na jeden jazdný
pruh a k zníženiu maximálnej povolenej
rýchlosti na 30 km/h.

Jaromil Čop - vedúci oddelenia výstavby a majetku

Zo samosprávy

Máte doma prebytočný
elektroodpad? Zadarmo
Vám ho odvezú priamo z domu
Z času na čas sa v každej domácnosti prihlási o slovo práčka,
chladnička či sporák, ktoré potrebujú vymeniť. Nové nahradí
staré, na ktoré sa hneď zabudne. Ak nemáte čas ani možnosť
odviezť veľkorozmerný spotrebič na zberný dvor, využite
bezplatnú službu odvozu priamo zo sídliska KVP z adresy

Aké spotrebiče Vám zadarmo
odvezú?

Zber je zameraný na veľké a ťažké spotrebiče zo skupiny tzv.
bielej techniky, ktoré majú ľudia väčšinou problém poskladať
do osobného auta a svojpomocne odviezť na zberný dvor.
Pohodlne, ekologicky a zadarmo sa tak môžete zbaviť
napríklad chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu, práčok,
sušičiek, sporákov či rúr. Ak nahlásite do zberu aspoň jeden
väčší spotrebič, spolu s ním Vám odvezú aj iné menšie
spotrebiče (napr. hriankovač, fén a pod.). Službu zberu zabezpečuje Mesto Košice a všetky jeho mestské časti v spolupráci so
združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu ENVIDOM.

Vášho bydliska. Od elektroodpadu Vás tak rýchlo a zadarmo
odbremenia počas celého roka. Najbližší termín zberu nájdete
na www.zberelektroodpadu.sk, kde si ho môžete rovno
aj objednať.

totiž nikdy nedostanú na recykláciu. Nezískajú sa z nich druhotné
suroviny a na skládkach znečisťujú životné prostredie. Zvyšuje
sa tiež objem komunálneho odpadu, čím sa zaťažuje mestský
rozpočet.
Bezplatný odvoz elektroodpadu priamo z adries obyvateľov, ktorý
poskytuje Mesto Košice v spolupráci so združením ENVIDOM
je pri tom unikátna forma zberu v celej EÚ, nakoľko vo všetkých
jej krajinách vrátane Slovenska si musia ľudia zabezpečiť odvoz
elektroodpadu na zberný dvor či odovzdať v rámci inej zberovej
akcie svojpomocne v prípade, že nemôžu využiť službu spätného
zberu cez predajne alebo nový spotrebič si nekupujú.

Ako zber elektroodpadu funguje?

Prostredníctvom webstránky www.zberelektroodpadu.sk si
v časti „Objednať zber“ vyberiete príslušnú košickú mestskú
časť, z ktorej potrebujete odviezť elektroodpad a zvolíte si
termín zberu šitý na mieru. Zbery sa konajú po celý rok raz
za mesiac. Objednávanie na jednotlivé termíny sa uzatvára
vždy 2 dni pred konaním zberu. Po uzavretí objednávok
na konkrétny zber sa zverejňuje nový termín. V online
objednávke poskytnete údaje o druhu a množstve spotrebičov,
ktoré potrebujete odviezť a kontaktné údaje. Spotrebiče treba
pred ich odovzdaním do zberu očistiť, vyliať vodu z filtra
práčky alebo odmraziť mrazničku.

V deň zberu vyložíte staré spotrebiče do vchodu bytovky alebo
za bránu domu. Prepravcovia vám zatelefonujú alebo zazvonia na zvonček, aby ste im vchod sprístupnili. Následne
spotrebiče naložia a odvezú na ekologickú recykláciu.
Je dôležité nevykladať ich na ulicu. Mohli by sa k nim tak
dostať nelegálni zberači. Tí ich rozoberú na hodnotné
súčiastky a zvyšok rozobraného spotrebiča porozhadzujú
po okolí. Vytvárajú sa tak čierne skládky a z amatérsky
rozobratých spotrebičov môžu do okolia uniknúť látky
škodlivé pre životné prostredie aj ľudské zdravie
(napr. chladivá z chladničiek).
Zber televízorov a monitorov sa týmto spôsobom nezabezpečuje. Pre ich ekologickú likvidáciu odporúčame zaniesť ich
na zberný dvor.

Prečo treba elektroodpad
odovzdávať do zberu?

Elektroodpad sa nesmie vyhadzovať do bežného kontajnera
na komunálny odpad. Takto vyhodené staré spotrebiče sa už
Jana Nahálkova - ENVIDOM
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Zo samosprávy

Predstavujeme Vám
Oddelenie stratégie a rozvoja
Tentokrát Vám chceme predstaviť Oddelenie stratégie a rozvoja, ktoré je takpovediac druhým domovom pre 5 – členný tím. Ten má
v oku dianie nielen na celom úrade, ale aj sídlisku. Projekty, podujatia, stretnutia, ale aj obsah na sociálnych sieťach, informácie na
stránke či stretnutia obyvateľov so starostom alebo odpovede na ich zvedavé otázky. To je náplň práce tohto kreatívneho oddelenia,
ktoré môžete často vidieť v plnom nasadení aj v teréne. Odteraz už budete vedieť, kto sa skrýva napríklad aj za spustením wifi pripojenia v Komunitnej kaviarni, odpoveďami na Vaše podnety či týmito riadkami.

Lucia Rácová

Foto: archív MČ KVP
Vedúcou oddelenia je Lucia Rácová. Tím
stratégie a rozvoja prevzala do svojich
rúk v septembri minulého roka. Odvtedy
sa ho snaží viesť tak, aby každý jeho člen
rozvíjal svoj tvorivý potenciál naplno a
vedel si určiť svoje priority. Pozíciu projektového manažéra vnímala ako veľkú
výzvu aj napriek svojim dlhoročným
skúsenostiam v samospráve. V tejto sfére
totiž pracuje 6 rokov, no aj rokmi zabehnuté postupy sa v každej práci trošku
odlišujú.
Jej hlavnou úlohou je príprava projektov, od ich zrodu až po samotný
finálny koniec. Je Kolombom oddelenia, neustále hľadá, zisťuje možnosti
výziev, do ktorých sa vieme zapojiť a
následne prezlieka plášť pátrača a zháňa
informácie potrebné k ich vyplneniu.
Nasleduje kontrola priebehu projektu, no
a po kreatíve nastupuje administratíva,
povinná jazda a v závere jeho ukončenia
aj napísanie záverečnej správy o projekte.
Pri ich tvorbe vždy ocení spoluprácu s
ostatnými kolegami, cení si ich názor,
pretože prax potvrdila, že iba tímová
práca prináša podľa nej lepšie výsledky.
Svoju práce má rada aj napriek tomu,
že slovo projekt v jej slovníku znie od
rána do večera. Ak sa však podarí reálny
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výsledok, ktorý je viditeľný, dokáže potešiť niekoľko stoviek ľudí. Príkladom je
nové basketbalové ihrisko na Cottbuskej
ulici, na ktorom pracovala niekoľko mesiacov a podarilo sa ho otvoriť vo veľkom
štýle. Ako povedala, nie každý deň sa
stane, že Vám na sídliskovú akciu prídu
raperi zo slovenskej scény alebo o Vás
napíšu celoslovenské média. Okrem projektov sa však venuje aj bežnej agende a
riešeniu každodenných situácii s kolegami, ktoré sa počas dňa vynoria. Za prácou
svojho tímu si stojí, zlepšiť by však do
budúcna chcela jeho časový manažment.
Zvykne hovoriť, že oddelenie stratégie a
rozvoja je výnimočné. Za jeho dverami
sa striedajú nápady z rôznych oblastí,
jednoducho všetkého čím žije sídlisko aj
miestny úrad.

Monika Hegyiová

v práci. Jej hlavnou náplňou je dochádzka zamestnancov miestneho úradu a
aktivačných pracovníkov, vypracovanie
charakteristík pre súdy, PZ, úrad práce,
NBÚ či evidencia všetkej došlej pošty,
vyexpedovanie odoslanej pošty a správa
Registratúrneho strediska. Pred očami
má denno – denne tabuľky, čísla a s
úsmevom si dovolíme povedať, že už
pozná aj čísla topánok svojich kolegov,
keďže sa jej pred očami denne vystriedajú niekoľkokrát.
Deň začína vždy kontrolou e-mailov,
ktoré spracúva. Hneď potom vymení
digitálny svet za pani doručovateľku, od
ktorej preberie poštu. Listy nesmerujú do
šuplíka, potrebná je evidencia, ktorú má
v malíčku, ale aj v našom systéme Memphis. V priebehu dňa preveruje podklady,
rôzne materiály a zabezpečuje potrebný
e-goverment.
Na svojej práci má najradšej práve prácu
s ľuďmi. Komunikácia je mnohokrát
zložitejšia, no teší ju, že všetko dokáže
zvládnuť napriek rôznorodosti situácií.
Podľa vlastných slov, má to šťastie, že
práca je zároveň aj jej poslaním. O to
ľahšie je zdolávanie ťažších úloh. Monika
je najviac hrdá za čas, ktorý dala tejto
práci a ľuďom.

Marianna Filčáková

Foto: archív MČ KVP
Na otázku koľko pracuje na miestnom
úrade, odpovedala Monika Hegyiová bez
zaváhania a s úsmevom. Je to presne 30
rokov, 4 mesiace a 12 dní. Je zrejmé, že
budova úradu sa jej za toľko rokov stala
aj jej druhým domovom, v rámci ktorého
si nenašla iba kolegov, ale ako povedala, aj priateľov, na ktorých sa vie vždy
spoľahnúť. Monika pracuje od svojho
nástupu na sekretariáte, takže má denný
prehľad o tom, koho v daný deň nájdete

Foto: archív MČ KVP

Zo samosprávy
Ak ste si už niekedy chceli dohodnúť
stretnutie s pánom starostom, dovolali
ste sa našej Majke Filčákovej. Tá má totiž
na starosti organizáciu jeho pracovného
programu, dohadovanie stretnutí a ich
zverejňovanie v rámci transparentnosti
samosprávy. Podieľa sa aj na preverovaní
všetkých materiálov predkladaných prednostovi a starostovi na podpis z hľadiska
úplnosti a vecnej správnosti.
Je dobre známa aj niektorým poslancom,
s ktorými komunikuje k rôznym témam.
Po chodbách úradu chodieva s kopou
papierov, spolupracuje aj pri organizovaní pohybu záznamov a spisov, ktoré
rozdeľuje na príslušné oddelenia. Ak ste
nám niekedy napísali, s veľkou pravdepodobnosťou Váš podnet pomáhala
vybaviť práve Majka.
Okrem toho má aj jednu zaujímavú
rolu. Vedie evidenciu petícií a sťažnosti
občanov a zodpovedá za agendu podaní v
zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Inak
povedané, ani o tom neviete, je to naša
sídlisková bútľavá vŕba, ktorá má však
dokonalý prehľad v pracovnom kalendári
pána starostu. Tiež má na starosti elektronické prihlasovanie pána starostu na
požadované odborné semináre a konferencie a ich zaznamenávanie v jeho pracovnom kalendári. Ten dokáže „rozobrať
na šrúbky,“ keď je to potrebné a včleniť
do neho potrebné rokovania či stretnutia.
Jednoducho, robí zázraky na počkanie.

Ženský tím oddelenia stratégie a rozvoja
sa snaží aspoň čiastočne vyvážiť Boris
Bujalka. Človek, ktorému po nástupe na
úrad v novembri 2018 nebolo všetko jedno, keďže práve v tom čase spadol server.
Ako s úsmevom hovorí, niet lepšieho
štartu v novej práci ako keď ho hodia
rovno do vody. S krízovou situáciou sa
popasoval však statočne. Aj vďaka nemu
sa podarilo zvládnuť toto hektické obdobie, vybudovať systém nanovo a zachrániť
to, čo bolo ešte možné.
Boris je IT špecialista a stará sa o chod
výpočtovej techniky, všetkých počítačov,
tlačiarní. Zachránil už množstvo dát a
údajov, o ktoré by sme možno prišli. Vo
svojej kancelárii ho nájdete počas dňa
minimálne, Boris je jednoducho všade
tam, kde ho potrebujú. Nie náhodou
získal ocenenie najochotnejšieho kolegu
roka. Už na kilometre vycítite, že je to
trpezlivý a nápomocný človek, ktorý však
miluje moderné technológie a zaujíma sa
o každý nový technický výdobytok.

Hovorí, že na svojej práci oceňuje, že
každý deň sa priučí niečo nové, čo jej dáva
možnosť zdokonaľovať sa a profesne rásť.
Za najťažšie vníma asi to, že na sekretariáte sa denne „premelie“ celkom dosť
ľudí a človek musí zostať sústredený za
každých okolností. Na kolegov vo svojom
tíme sa ako hovorí, môže vždy spoľahnúť.

Aj vďaka nemu môžete sledovať LIVE
prenosy z miestnych zastupiteľstiev či
pohodlne surfovať po internete v Komunitnej kaviarni, v rámci ktorej zabezpečoval celú výpočtovú infraštruktúru.
Svoju prácu má rád, každý nový problém
pre neho znamená výzvu a príležitosť
naučiť sa nejaký nový technický trik. Sám
hovorí, že po zadaní niektorých úloh
mu hlavou prejdú otázky, či je možné
ich splniť k spokojnosti, no potom si k
tomu naštuduje čo treba a podarí sa mu
to ešte lepšie ako čakal. Vzdelávanie je
pre neho veľmi dôležité. Pri svojej práci
musí byť sústredený a presný, pretože
aj malá nepozornosť vie narobiť poriadnu škodu. Aktuálne pracuje aj na tvorbe
nového webu, všeobecne ho teší, ak veci,
na ktorých robí fungujú a sám je presvedčený, že pre nich urobil maximum.

Boris Bujalka

Ivana Palaiová

Ak ste sa dočítali až sem, tak vedzte, že
najväčšiu radosť z toho mám práve ja,
Ivana. Riadky týchto novín sa snažím
zakaždým napísať tak, aby ste sa dozvedeli niečo nové, zaujímavé a ostali v
obraze. Priznám sa, o sebe sa píše ťažko,
no rada pre Vás zhrniem, čo je mojou
náplňou práce.
Okrem toho, že som redaktorkou tejto
našej KVaPky, hľadám témy a píšem
články, ma môžete stretnúť takmer
na každom podujatí nášho sídliska.
Poznávacie znamenie: mikrofón v ruke.
Mojou srdcovkou je teda moderovanie,
viem, že nie som Adela Vinceová, no
snažím sa, veď napokon, na každej akcii
ste najpodstatnejší práve Vy: KVP-čkári.
Do terénu za Vami preto vyrážam často,
zaujíma ma Váš názor na rôzne témy,
ktoré následne spracujem do reportáže.
Malé mediálne dielko potom môžete vidieť na sociálnych sieťach, ktoré spravujem.
Statusy, odpovede či fotky nie sú jediné,
čo ma zamestnáva. Stratégia a rozvoj sa
nezaobíde bez informovanosti. V praxi
to znamená klepot písmen klávesnice,
pod ktorými vzniká tlačová správa, aby
o prospešných projektoch vedeli naozaj
všetci. Keďže naša mestská časť nezaspala na vavrínoch a prináša inovatívne a
moderné riešenia a projekty, zaujímajú
sa o nich aj médiá. Mojou úlohou je preto
spropagovať to, čím sme výnimoční a
podať novinárom uspokojivú odpoveď na
ich zvedavé otázky.
Snažím sa myslieť kreatívne, aby o našom
sídlisku kolovalo dobré meno, no zároveň,
aby jeho obyvatelia boli za každých okolností informovaní o tom, čo sa tu deje. V
počítači mám množstvo dokumentov,
ktoré kontrolujem po gramatickej aj
štylistickej stránke, denne komunikujem
so všetkými oddeleniami. Mám prehľad
o všetkom, čím žije táto mestská časť a
mojou úlohou je to predať, samozrejme,
nie doslovne. Nevyhýba sa mi však ani
administratívna práca, ktorá je pri práci
na úrade nevyhnutná.
Svoju prácu mám rada kvôli komunite
ľudí, pre ktorú toto všetko robíme. Košice
sa stali mojím domovom len pred pár
rokmi, no s hrdosťou môžem povedať,
že som pyšná na to, že pracujem pre
KVP. Mám rada svojich kolegov a obdivujem ich prácu, pretože práca úradníka
nemusí byť stereotypná ani nudná, čoho
príkladom je aj naše oddelenie.

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP
Ivana Palaiová - redaktor
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Poslanecká SMS

Foto: archív MČ KVP

Keby ste mali neobmedzené
množstvo financií, čo by ste
ako prvé zmenili na KVP?
Martin Boritáš

Odkúpil by som nevyužité pozemky
Slovenskej Akadémie Vied medzi Triedou
KVP a Plzenskou ulicou, kde je teraz
húština pozostávajúca z náletových
drevín na plochách 37 tisíc m², prípadne
aj ďalšie v ich susedstve. Na tomto
území by som vytvoril unikátny, veľký
aquapark, športovo-relaxačné centrum
a kultúrno-spločenské priestory, pre
všetky vekové kategórie. Verím že tento
zatiaľ sen sa v budúcnosti stane skutočnosťou.

Peter Korim

Je to nádherná predstava! V prvom rade
by som investoval do výstavby parkovacích domov tam, kde je to technicky,
urbanisticky a inakšie možné.

Marián Horenský

V prvom rade by som umožnil všetkým KVP-čkárom, aby si mohli splniť
svoje cestovateľské túžby a vybrali sa na
minimálne mesačnú dovolenku do akejkoľvek vysnívanej destinácie. Čo sa týka
zmien na sídlisku, verejné priestranstvá
by dostali šat 21. storočia, ktoré by zodpovedali potrebám všetkých vekových
kategórií.

Marián Koszoru

Vymazal by som investičný dlh. Za najväčší považujem dlh do infraštruktúry
(cesty, parkovacie domy a chodníky),
ktorý postupne znižujeme. Ďalej je to
investícia do budovy po bývalej škôlke
na Bauerovej. Stále finančne riziková je
aj budova bývalej škôlky v Drocárovom
parku – Senior dom. Vysúťažený investor
ešte musí uspieť na ŠFRB. Na margo
témy, oceňujem snahu MČ o projektovú
prípravu a externé čerpanie financií.

Milan Pach

Je ťažké vybrať, čo by som zmenil ako
prvé, lebo priorít máme rozpracovaných
viac. Určite by to bolo riešenie parkovania formou parkovacích domov, väčšie
skvalitňovanie zelených plôch a výstavba
parkov a pokračoval by som v investovaní do komunitného života organizovaním ešte väčšieho množstva podujatí,
ktoré sú u ľudí obľúbené z minulosti.

Marián Podolinský

Určite by som sa pričinila o moderné
zariadenie so všetkými službami pre
našich seniorov, zmodernizovala by
som našu polikliniku a priechody pre
chodcov, aby boli pre všetkých bezpečné.
Chýba nám aj zariadenie na kultúrne a
spoločenské podujatia. Je toho veľa.

Vysadil už vyrastené ovocné stromy,
vymaľoval všetky budovy a každú
strechu spravil zelenou s prístupom pre
jej obyvateľov, opravil všetky cesty a
športoviská, postavil zábavný vodný svet,
pretvoril hromadný dopravný systém na
bezplatné mikrobusy na čistú energiu,
osadil čističky vzduchu, kde by to len šlo
a iné podstatnosti, čoho sa možno okrajovo dočkáme v roku 2075. :)

Roman Matoušek

Zdeno Bartók

Iveta Adamčíková

No otázka je zaujímavá, ale realita nepustí. Takáto situácia nenastane a preto
pojmem túto svoju odpoveď s trochou
humoru a nadsázky. „Mali by sme tu
raj.“ :)

Myšlienka mať neobmedzené množstvo
financií a zdrojov obzvlášť v dnešnej dobe
je fakt pekný sen. Ak by som teda mohol
snívať v obmedzených možnostiach, určite
by som si prial vybudovať parkovacie
domy a podzemné kontajneroviská.

PRESŤAHOVALI SME SA NA COTTBUSKÚ 11
(nájdete nás hneď pri zastávke MHD)
SRDEČNE SA NA VÁS TEŠÍME!
KVETY
KYTICE
SVADOBNÁ VÝZDOBA
DEKORÁCIE
YANKEE CANDLE
kvetymoname@gmail.com 0910 775 663
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Zo života sídliska

Žiaci zo Starozagorskej
navštívili českých susedov
Po dvoch rokoch pauzy sa začiatkom
mája tohto roku podarilo uskutočniť trojdňový pobyt skupiny žiakov ZŠ Starozagorská 8, Košice v partnerskej škole v
Polanke nad Odrou, jednej z mestských
častí Ostravy. Po príchode sme sa presunuli do areálu Sanatória Klimkovice,
kde sme sa prešli náučným chodníkom
s prírodným bludiskom k vyhliadke na
celú Ostravu.
Na ďalší deň sme mali stretnutie so
starostom mestskej časti na jeho
úrade. Po návrate do školy bolo pre nás
pripravené súťaženie v zmiešaných
česko-slovenských družstvách v rôznych
disciplínach. Poobede sme navštívili
múzeum Tatry Kopřivnice, kde sme si
prezreli vzácne veterány. Naša výprava
pokračovala do malebného mestečka
Štramberk v kopcoch s historickým pozostatkom hradu a jeho vežou Trúba.
V piatok po raňajkách boli vyhlásené
výsledky súťaženia družstiev. V dobrej
nálade so slovenskými pesničkami

Foto: archív školy
sme sa spoločne presunuli do národnej
kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa
blízko centra Ostravy – Dolní oblast Vítkovice. V tomto areáli sme navštívili výukové programy v populárno-náučnom
centre Veľký svet techniky a nevynechali
sme ani návštevu planetária v mestskom
obvode Krásné pole.

V deň odchodu sme si ešte stihli zahrať
futbal na novom ihrisku v areáli školy,
ktorej žiakov privítame radi o rok u nás.
Žiaci ZŠ Starozagorská 8, Košice
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Inzercia

Letný festival na KVP
5.8 a 6.8.2022 od 10.00 – 20.00 hod.
Drocárov park

YAEL

Dominika
Mirgová
,,Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.”
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