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Ladislav Lörinc
starosta@mckvp.sk
Milí KVP-čkári,
všetci asi aktuálne žijeme vojenským
konfliktom, ktorý sa odohráva priamo
za našimi hranicami na Ukrajine. Vidieť
utekajúce, vyčerpané ženy s plačúcimi
deťmi, ktoré uchyľujeme priamo vo svojich domovoch, je srdcervúce. To v roku
2022 asi nikto z nás nechcel a nečakal.
Ukrajinci napriek momentálnym hrôzam
ostávajú naďalej silní a odhodlaní.
Pre svoje rodiny, deti a krajinu.
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Aj my musíme byť silní a fungovať ďalej.
Nenechať sa pohltiť prehnanými
obavami a negatívnymi myšlienkami,
ktoré nás pomaly zožierajú zvnútra.
Situácia je u nás na Slovensku napriek
všetkému naďalej stabilná a bezpečná.
Nie je dôvod na zbytočnú paniku.
Akceptujme, že niektoré veci jednoducho
nedokážeme ovplyvniť. Musíme byť
silní, aby sme mohli pomáhať. Krízu
zvládneme, ak sa spojíme a pomôžeme
všetkým, ktorí to teraz najviac
potrebujú. Dokážme sebe i svetu,
že sme ľuďmi a takáto krízová situácia
nás dokáže spojiť.
Kríza odhaľuje charaktery. Niekomu
umožní vyniknúť, iného naopak potopí.
Platí to pre ľudí, ale aj pre inštitúcie.
Tak treba čítať aj veci, ktoré sa
momentálne okolo nás dejú. Nie každý
zvládne pracovať pod tlakom a nie
z každého kameňa brúsením dostanete
diamant. Kríza je zároveň aj príležitosť.
Príležitosť ukázať minimálne to ľudské,
čo máme v sebe. Všímajte si preto
pozorne, čo šíria ľudia, inštitúcie
a politici okolo Vás. Nielen slovom,
ale najmä skutkami. Je to upokojenie
situácie, bezpečie, konštruktívne
riešenia, pozitívny impulz a reálna
pomoc alebo je to nenávisť, kritika,
obviňovanie, konšpirácie, krik, zloba,
negatívna energia a chaos? Overujte
si prosím informácie, ktoré čítate
a zdieľate. Teraz potrebujeme hlavne
ľudskosť, pochopenie, empatiu
a predovšetkým lásku.
My v samospráve sme už nejako
naučení spoliehať sa sami na seba.
Rok 2020 parlamentné voľby a pandémia,
2021 pandémia, 2022 vojnový konflikt.
Toto volebné obdobie nás skutočne
skúša. Ako mi môj známy vtipne

povedal: „K pánu Bohu vysoko, do
Bratislavy ďaleko.“ To bolo vidno aj
v prvých dňoch pomoci. Každý však
pomáha ako vie a naša Mestská časť
Košice – Sídlisko KVP pomáha od prvého
dňa taktiež. Pre mňa osobne je dôležité,
že sme tu ako samospráva pre Vás, pre
ľudí. Pre všetkých, ktorí potrebujú niečo
vybaviť, zmeniť, poradiť alebo pomôcť.
Môžete sa teda na nás aj v týchto ťažkých
chvíľach spoľahnúť. Ako vždy.
Zvládli sme pandémiu COVID-19, zvládneme aj utečeneckú krízu, lebo východniari sú ľudia pracovití a s veľkým
srdcom. Vlna solidarity s ľuďmi
utekajúcimi pred vojnovým konfliktom
je obrovská. Som hrdý, keď vidím to,
koľkí z Vás sa rozhodli bezprostredne
pomáhať. Ďakujem, ste neskutoční. Moja
viera v dobro a ľudskosť bola vďaka
dobrým ľuďom ako Vy obnovená.
Dovoľte mi podeliť sa s Vami aj s jednou
pozitívnou správou na záver. Dobrých
správ nikdy nie je dosť. Po dvoch rokoch
našej systematickej práce sme začiatkom
mesiaca dostali úžasnú správu.
Náš projekt revitalizácie vnútrobloku
Bauerova – Jasuschova bol schválený
a nemožné sa stalo skutočnosťou.
Viac ako 500.000+€ bude najväčšou
investíciou do verejných priestorov
v histórii Mestskej časti Košice – Sídlisko
KVP. Dokázali sme to, a ďalšie skvelé veci
nás ešte čakajú tohto roku. Som o tom
presvedčený. Viac sa dočítate na ďalších
stranách. Ostaňte pozitívne naladení.
Prajem Vám všetko dobré, priatelia. Mier.
Váš starosta.
Ladislav Lörinc

Aktuálne informácie

Stojíme pri ľuďoch, ktorých
z domovov vyhnala vojna
Staňte sa
dobrovoľníkom
V prípade, že sa chcete stať
dobrovoľníkom a aktívne
pomôcť zavolajte na číslo
0800 222 550 alebo napíšte na
pomocukrajineksk@vucke.sk

Foto: archív MČ KVP
Len pár kilometrov od slovenských
hraníc od konca februára nachádzame
iný svet. Taký, aký mal navždy ostať
v učebniciach histórie. Do tých sa však
zapíše aj niečo iné. Spolupatričnosť
a ochota podať pomocnú ruku.
Pre pomoc Ukrajine sa spája celý
svet a jeho súčasťou môžete byť aj Vy.

Zbierka materiálnej
pomoci
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP
sa rozhodla pomôcť ľuďom zo susediacej
Ukrajiny, ktorí kvôli vojnovému
konfliktu museli opustiť svoje domovy.
Svoj život si zbalili do jedného kufra,
vzali nohy na plecia a začali hľadať
bezpečie. Vyhlásili sme preto zbierku
materiálnej pomoci, ktorá funguje každý
deň počas úradných hodín. Balené trvanlivé potraviny na okamžitú konzumáciu,
vody, deky, spacáky, hygienické potreby,
zdravotnícky materiál či powerbanky na
nabíjanie, môžete stále priniesť do zasadačky
miestneho úradu počas úradných hodín.
Pomoc priebežne odovzdávame
charitatívnym organizáciám, aby sa
čo najrýchlejšie dostali k tým, ktorí ich
potrebujú. Takisto putujú po Košiciach
a hľadajú svojich majiteľov na miestach,
kde vojnoví utečenci nocujú alebo sa
na nejaké obdobie zdržiavajú. Zoznam
potrebných vecí sa pravidelne aktualizuje podľa potreby a informácií od dobrovoľníkov. Ďakujeme všetkým, ktorým nie
je táto situácia ľahostajná a zapojili sa do
zbierky. Veľmi si to vážime.

Pozor na
obchodovanie s ľuďmi
Strach, núdza a zraniteľnosť ľudí utekajúcich z Ukrajiny môže spôsobiť, že
sa stanú ľahkou obeťou obchodovania
s ľuďmi. Ministerstvo vnútra zriadilo aj
národnú linku na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi - 0800 800 818, ktorú
Vám dávame do pozornosti. Funguje
24 hodín nonstop v slovenčine ako aj
ukrajinčine. V prípade ohrozenia života
a zdravia neváhajte volať 112 alebo 158.

BEZPLATNÉ PORADENSTVO
NA POMOC UKRAJINE
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP poskytuje
bezplatné poradenstvo ľuďom utekajúcim pred vojnou
na Ukrajine ako aj obyvateľom sídliska KVP,
ktorí sa utečencom rozhodli pomôcť.
OSOBNE - na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
v poradenskej kancelárii (Trieda KVP 1, 040 23 Košice).
TELEFONICKY - infolinka +421 947 913 116
V slovenskom ako aj ukrajinskom jazyku Vám pomôžeme
so záležitosťami spojenými s úradným stykom, tolerovaným
alebo azylovým pobytom či zápisom detí do škôl.
EMAILOM - ua@mckvp.sk
K dispozícii sme Vám počas pracovných dní od 8:00 – 15:00 hod.
Neváhajte sa na nás obrátiť.

БЕЗКОШТОВНА ПОРАДА
ДОПОМОГИ УКРАЇНІ
Міський район Кошице - Сідліско КВП надає
безкоштовні консультації людям, які втікають
від війни в Україні, а також мешканцям житлового
масиву КВП, які вирішили допомогти біженцям.
ОСОБИСТО - в місцевому офісі Кошицького району - Сідліско КВП в
консультаційному кабінеті (Треда КВП 1, 040 23 Кошице).
ТЕЛЕФОН - інфолінія +421 947 913 116
Словацькою та українською мовами ми допоможемо вам у питаннях, пов’язаних із
офіційними контактами, толерованим перебуванням чи наданням притулку чи
зарахуванням дітей до шкіл.
Ми доступні щодня з 8:00 до 15:00 не соромтеся звертатися до нас.

Ivana Padová - redaktor
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Rozhovor

Rozhovor
s Jankou
Karafovou
Každý rok je to o tom istom, a predsa je to vždy iné.
Reč je o najmúdrejšom mesiaci v roku, jeho symbolom sú knihy. Ich čaro každodenne objavujú milióny
ľudí po celom svete a už 33 rokov nimi žije aj Janka
Karafová, knihovníčka Verejnej knižnice Jána
Bocatia na sídlisku KVP. Sú pre ňu knihy ešte
zaujímavé, alebo jej papier už prestal voňať
a svoju profesiu vníma ako bežnú činnosť ?
Aké knihy odporúča a ktorá kniha ju osobne
ovplyvnila? Dozviete sa v našom rozhovore.
Foto: archív MČ KVP

Rozhovor
Ste knihovníčka, preto určite nejedného
z nás zaujíma či čítate veľa? Prípadne,
máte aj osobný rekord?
Samozrejme, čítam veľa. Sama pre
radosť, ale často používam aj rýchle resp.
kombinované čítanie, pretože potrebujem rýchlo získať informácie o knihe.
Tie potom viem posunúť ďalej čitateľom.
A rekordy? V detstve sme mali zápisníčky,
kde sme si vpisovali prečítané knihy.
Pamätám si, že ich tam boli stovky.
Knihy Vám zavoňali hneď v detstve
alebo Vás začali fascinovať až neskôr?
Vôňa knihy ma sprevádza životom od
najútlejšieho detstva. Vyrástla som
v horárni, na samote, uprostred prekrásnej prírody Slovenského Raja. V časoch
môjho detstva bola kniha často jediným,
ale zároveň i jedinečným spôsobom
ako sa zatúlať do sveta fantázie plného
dobrodružstiev.
Už 33 pracujete ako knihovníčka. Ak si
to rozmeníme na drobné, čo sprevádza
Vašu prácu?
Práca knihovníkov je krásna. Ako inak,
veď našim pracovným nástrojom je kniha, podľa mňa ôsmy zázrak sveta. Ak sa
k tomu pridá pekný vzťah k ľudom môže
vzniknúť ideálna práca, v ktorej je nám
dovolené, priam dané šíriť krásu, dobro,
pochopenie, láskavosť. A to nielen u detí.
Neexistuje obchod, v ktorom by predávali láskavosť a všetky tie spomínané pekné
veci. Musíme si ich vypestovať sami
v sebe. A knihy a svet okolo nich je na
to priam predurčený.

spoznávam mnoho šikovných, múdrych
a úspešných ľudí. Nedá mi nespomenúť
aj mladé dámy zo sídliska, ktoré samy
iniciovali vznik čitateľského klubu, na
ktorom vedú dišputy o spoločne prečítanej knihe. Alebo „Klubík,“ ktorý
navštevujú mamičky s bábätkami.
Čo pre Vás znamená kniha? Ešte stále sa
potešíte ak ju dostanete na narodeniny?
Mnoho. Je to zázrak, ktorý má možnosti
robiť svet múdrejším, krajším a lepším.
Kniha je dar, ktorý nesklame. Vždy sa jej
poteším.
Máte svoju obľúbenú knihu, aká je to
a prečo?
Mám viac, no vyberiem ikonické dielko,
rozsahom útle, no obsahom jedno
z najbohatších diel, nesúce obrovské
humánne posolstvo. Môže sa čítať ako
rozprávka deťom, ale aj ako symbolický
existenciálny román. Je to kniha Malý
princ, ktorý pre svet vytvoril spisovateľ
Antoine de Saint-Exupéry.
Pokiaľ viem, organizujete aj veľmi pekné
stretnutia, kedy deti čítajú seniorom
a naopak, čo Vás viedlo k takému nápadu?
Knihovníci už nie sú len tí, čo sedia za
pultom a požičiavajú knihy. To už dávno
neplatí. Snažia sa plniť očakávania svojich čitateľov a prostredníctvom nich šíriť
porozumenie, spolupatričnosť a vzájomné spoznávanie sa rôznych komunít,
ktoré by mohli byť pre seba vzájomným
obohatením. Tak mi pred rokmi
napadla myšlienka, uskutočniť na našom
sídlisku prvé vzájomne stretnutie deti

Kniha je zázrak, ktorý
má možnosti robiť
svet múdrejším,
krajším a lepším
Sú dnešné deti ochotné čítať? ak áno,
tak o čo majú záujem?
Deti neprichádzajú na svet s averziou
ku knihám. Naopak, malinké deti často
vidíme s radosťou si obzerať leporela,
neskôr počúvať rozprávky, ktoré im
dospelí čítajú. Radosť z kníh a čítania
sa často pomaly ale isto začína vytrácať,
keď dieťa začína čítať samo. Možno je
to tým, že musí. Teda všetci to od neho
očakávajú. V tejto chveli potrebuje povzbudiť, pochváliť. Dôležitý je aj výber tej
správnej knihy. Deti majú rôzne záujmy,
treba sa im prispôsobiť. Vo všeobecnosti
majú rady vtipné texty a čítanie odpovedí
na otázky, ktoré ich zaujímajú. Samozrejme musia to byť otázky veku primerané.
Čo môže najviac pomôcť deťom, ktoré
nechcú čítať? Ako poradiť rodičom,
aby ich vedeli v čítaní motivovať?
Najviac im pomôže „čítajúci“ rodič. Ten
je pre deti najlepším príkladom.
To nehovorím len ja, to hovoria svetové
výskumy. Ak si spolu čítajú, rozprávajú
sa o prečítanom, obdarúvajú sa knihou
a zároveň má kniha v rodine dôležité
miesto, dieťa rodičom uverí, že kniha
je vec veľmi dôležitá. Toto je jedným
z najdôležitejších faktorov, ktorý je
určujúci pri tom, či sa dieťa stane
celoživotným čitateľom, ktorý získa
benefity, ktoré čítanie ponúka.
Ktorá svetová knižnica Vás fascinuje,
kde by sa mali ísť ľudia pozrieť?
Ťažká otázka. Odporúčam napr. návštevu
Knižnice Klementinum v relatívne
neďalekej Prahe. Považuje sa za jednu
z najkrajších knižníc na svete.

Foto: archív MČ KVP
Akí sú čitatelia na KVP, čo ich zaujíma?
Čitateľov na KVP dôverne poznám.
Od roku 1989 až po súčasnosť som
väčšinu pracovného života prežila na
tomto sídlisku, pracovala som takmer vo
všetkých ZŠ. Tak v detskej knižnici, ako
aj v súčasnosti vo VKJB. Medzi mojimi
„malými“ čitateľmi dnes s radosťou

a seniorov vôbec. Mojim prianím bolo,
aby sa zabavili a navzájom sa obohatili.
Myšlienka sa ujala, toto vzácne stretnutie dvoch generácii, sa stalo tradíciou
a uskutočňuje sa dvakrát v roku už
15 rokov. Mottom sa mi stalo krásne
slovenské príslovie: „Mladý kôň dobre
ťahá, ale starý vie trafiť domov aj potme.“

Máte obľúbených aj košických autorov?
Iste, mám. Len koho vybrať. Vyberiem
jedného a isto tým nikoho neurazím.
Prezrite si tvorbu Milana Kolcuna a ste
doma. Dozviete sa o Košiciach takmer
všetko. O meste, o kultúre o osobnostiach. Aj o tých spisovateľských.
Tipy pre čitateľov na TOP román, TOP
detektívku, TOP knihu zo súčasnosti?
Moje top sú napr. A.J. Cronin - Tri lásky,
Robert Bryndza - Dievča v ľade,
S. Veronesi - Kolibrík.

Ivana Padová - redaktor
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Zo života sídliska

Projekty sú cesta ako uspieť
úspech môžeme jednoznačne považovať
vnútroblok Jasuchova – Bauerova,
na ktorý sme získali pol milióna eur.

Jedným z dlhodobých cieľov Mestskej
časti Košice – Sídlisko KVP je získavanie
financií z externých zdrojov prostredníctvom podávania projektov. Už od roku
2019 sme na tom začali aktívne pracovať
a systematicky sa zapájame do rôznych
výziev, dotácií a grantov. Z rozpočtu
mestskej časti nie sme schopní zveľadiť
naše sídlisko podľa našich ale ani Vašich
predstáv, a preto hľadáme iné dostupné
spôsoby. Dôkazom toho, že to má zmysel
sú úspešné projekty, vďaka ktorým sme
pozdvihli naše sídlisko opäť na vyššiu
úroveň.

Ide napríklad o úspešné projekty
z programu Interreg, vďaka ktorému
sme mohli minulý rok uskutočniť
dve veľké podujatia, a to Letný festival
na KVP ako aj Festival lokálnych
produktov. Dokopy ich navštívilo
vyše 10 000 ľudí.
Finančne nám výrazným spôsobom
pomohli aj získané dotácie, vďaka
ktorým sme pristúpili k realizácii
promenádneho chodníka k OC
Jednota, či k zakúpeniu kontajnerovej
šatne v Drocárovom parku. Za najväčší

Spomedzi košických mestských častí
sme za obdobie 2019 – 2022 podali
doposiaľ najviac projektov. Aktuálne
je to približne 40 a na nových stále
pracujeme. Pripravujeme napríklad
projekt revitalizácie fontány,
rekonštrukcie denného centra, obnovy
vnútrobloku Hemerkova - Húskova
a mnoho ďalších projektov, kde čakáme
na vyhlásenie vhodných výziev.
My sme však pripravení. Keďže Vy občania viete najlepšie, čo Vám kde chýba,
plánujeme pokračovať v pravidelných
participatívnych stretnutiach Spoločný
plán, kde prechádzame naše aj Vaše vízie
a snažíme sa ich zladiť dokopy.
Úspešné projekty nám zatiaľ do
rozpočtu priniesli takmer 800 000 eur
a my veríme, že táto suma bude
pravidelne narastať. Plánované
projekty si môžete pozrieť aj tu www.mckvp.sk/projekty
Lucia Rácová
vedúca oddelenia stratégie a rozvoja

Vnútroblok
Jasuschova – Bauerova čaká
veľká obnova za pol milióna eur
Pamätáte si, ako sme Vám v júni 2020 predstavili projekt revitalizácie vnútrobloku Jasuschova – Bauerova? Dnes Vám s radosťou
môžeme oznámiť, že táto vízia sa stane realitou a Vy sa môžete tešiť na príjemné a moderné miesto na našom sídlisku. Veľké
a dlhodobé úsilie, ktoré sme do projektu vložili spolu s architektmi, prinieslo výsledok.
Naša mestská časť bola úspešná
so žiadosťou o nenávratný finančný
príspevok, ktorý sme prostredníctvom
Mesta Košice podali v rámci výzvy
IROP. Na tento projekt dostaneme
500 000 eur, čo je v histórii našej
mestskej časti doposiaľ najväčší
externý príspevok.
Aj napriek tomu, že celý proces trval
2 roky, stálo to zato. Nikto Vám dnes
nedá nič zadarmo, a ak chceme robiť
veľké projekty, nemôžeme sa na nikoho
spoliehať. Musíme pracovať tak, aby sme
boli pripravení na všetky výzvy, ktorými
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vieme priniesť našim obyvateľom
lepšie podmienky pre život.
Vnútroblok medzi Jasuschovou
a Baureovou ulicou by mal byť vylepšený
o množstvo zelene a stromov, nové
prvky na ihriskách a okružný chodník.
Projekt je zelený, čo znamená, že myslí
aj na klímu a tiež bezbariérové riešenia
pre obyvateľov s pohybovými problémami. Jednoducho, bude to paráda.
Tešíme sa, že sme sa posunuli o ďalší
krok dopredu, čaká nás ešte kus práce,
ale ideme smelo do toho. Má to zmysel.
Ivana Padová - redaktor

Zo života sídliska

Komunitná kaviareň oživí
sídliskový život
Veľký sídliskový sen sa pomaly, ale
isto stáva realitou. Reč je o špeciálnej
kaviarni. Možno sa v nej nebude podávať
cibetková káva na zlatom podnose, splní
však oveľa lepší účel. Združí nás všetkých a oživí náš Drocárov park. Pýtate sa,
čo je nové ? Koncom februára ukončila
dodávateľská firma stavebné práce na
samotnej budove komunitnej kaviarne.
Na rade je zariaďovanie a dolaďovanie
detailov.

Postupne pribúda interiérové vybavenie,
obstarávame gastro zariadenie, svietidlá,
interiérový aj exteriérový nábytok.
Okrem toho, intenzívne rokujeme
s potenciálnymi dodávateľmi občerstvenia. Len čo nám jar uštedrí viac slnka,
na programe budú terénne úpravy okolia,
aby bol výsledok čo najlepší. Veríme, že
v lete už bude všade navôkol rozvoniavať
dobrá káva.
Koncept Komunitnej kaviarne bude
slúžiť predovšetkým ako základné
zázemie Drocárovho parku a športovej
infraštruktúry v okolí parku. Miesto
poslúži na spoločenské podujatia

a komunitné aktivity pre obyvateľov
sídliska KVP, ich rodiny a priateľov.
Výťažok z kaviarne použijeme na
zlepšovanie služieb v Drocárovom parku

a na rozvoj nášho sídliska. Aj takýmto
spôsobom budete môcť podporiť skvelú
komunitu ľudí, ktorá tu žije. Verte,
nie je malá.

hlasov. Rozhodli sme sa preto zvážiť
naše možnosti a pomôcť Mestskej časti
Košice – Sídlisko Ťahanovce, ktorá
mala vyššie šance vyhrať. Samozrejme,
predchádzala tomu diskusia na úrovni
miestneho úradu, vedenia, poslancov
ale aj obyvateľov sídliska.

zuby na novú súťaž. Podstatné však je,
aby si každý z nás odpovedal na otázku,
čo som mohol spraviť navyše, aby sme
v súťaži uspeli. Nech už sú odpovede
akékoľvek, skúsme sa z nich poučiť tak,
aby sme sa mohli najbližšie spoločne
radovať z výhry.

Silu komunity na našom sídlisku si
veľmi vážime, a to nie len pri súťažiach
ale aj rôznych projektoch, aktivitách
či podujatiach. Neraz sa potvrdilo, že
miestni sa vedia rýchlo spojiť pre dobrú
vec. Vybudovali sme si tu jednoducho
skvelú komunitu ľudí. Tento raz sa nám
to nepodarilo a ihrisko sme nevyhrali.

Šancu uspieť budeme mať už čoskoro,
pretože na jeseň tohto roka chystá
podobnú súťaž o nové športové
zázemie obchodný reťazec Lidl. Po komunikácii so starostom MČ Ťahanovce,
sme dostali férový prísľub, že nás na
oplátku podporia pri tejto súťaži oni. Pre
KVP to znamená skvelú príležitosť ako
získať nové, moderné miesta na trávenie
voľného času pre naše deti zadarmo.

V súťaži o nový K-park sme
neuspeli, šancu máme opäť
na jeseň
Jednou z vecí, ktoré pravidelne podporujeme, sú okrem rôznych výziev
a grantov aj súťaže. Naše sídlisko sa
už do mnohých aj zapojilo, niečo sa nám
vďaka nim podarilo, no tentoraz
to nevyšlo. Ideme preto ďalej.
Za posledné týždne ste určite počuli
o súťaži Kauflandu (K-park) o nové
športoviská, ktorá prebiehala od
6.januára do 16.februára.
Konečné umiestnenie nášho sídliska
bolo 10 miesto. Mestská časť sa snažila
každý deň motivovať nových hlasujúcich, vznikali rôzne menšie súťaže,
prebehlo aj oslovovanie sponzorov, škôl
ale aj samotných obyvateľov. Tentoraz
to nestačilo. Dva týždne pred koncom
hlasovania sme na dosiahnutie 7-meho
víťazného miesta strácali vyše 100-tisíc

Henry Ford raz povedal, že neúspech je
šanca začať znova, tentokrát o niečo
rozumnejšie. Zbierame sily a brúsime

Spoločne dokážeme veľké veci!
Ivana Padová - redaktor
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Čistota a údržba

Sociálny podnik v akcii
Týždenný sumár z čistoty a údržby je pravidelne zverejňovaný na našom oficiálnom facebookovom profile
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP vždy v pondelok večer.

Orezy a výruby
plazivých kríkov

zákona 135/1961Zb. rozhodnutím
Okresného úradu Košice zo dňa 21.12.2021
povolený výrub krovitých porastov.
pred

Od 2.januára do 28.februára 2022 orezali
pracovníci Podniku Služieb KVP s.r.o.
kríky najmä typu Juniperus a Ligustrum
na ploche 753 m².
Súčasne bola mestskej časti nariadená
náhradná výsadba za tento výrub
vzrastlými stromami v počte 27 ks
v cene viac ako 8 100€.

po

Foto: archív MČ KVP

Po 1,5 ročnej snahe sa mestskej časti
podarilo získať povolenie na radikálne
orezy a výruby plazivých kríkov pozdĺž
Triedy KVP. Dôvod? Kríky už boli
prestarnuté, prerastené a z vnútornej
strany úplne suché. Stali sa úložiskom
odpadu, ktorý sa nedal čistiť, a tak bol
pohostinným domovom a útočiskom pre
štvornohé hlodavce - potkany. Hustota
porastu zamedzovala deratizácií
a prístupu, ich domovy tak boli dokonale
ochránené.

Výhodná zimná
údržba
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Do terénu vyrazili aj dve zametacie
autíčka. Ľudské ruky aj technika stihli
prácu urobiť na chodníkoch, cestách
ako aj parkoviskách za dva týždne.
Vyzbieralo sa viac ako 20 ton kamienkov.
Jar už môže doraziť. Sme na ňu pripravení.

Čistota košov

Zimná údržba chodníkov a ciest na
KVP bola realizovaná od 15.11.2021 do
31.3.2022. Na strojnú údržbu a posyp MČ
vyčlenila vo svojom rozpočte 40 000€
pre externého dodávateľa na základe
výsledkov verejnej súťaže a naviac pre
PS KVP s.r.o. na ručnú údržbu chodníkov
a schodov ďalších 20 000€.
Nakoľko pani zima k nám tento rok
nebola príliš krutá, MČ pravdepodobne
ušetrila časť finančných prostriedkov,
ktoré budú použité v priebehu roka na
zvýšenú údržbu zelene a detských ihrísk.

Zametanie
posypového
materiálu po zime

Foto: archív MČ KVP

Ešte väčším problémom bolo, že kríky
rástli v tesnej blízkosti priechodov pre
chodcov cez štvor-prúdovú komunikáciu
a zatieňovali výhľad chodcom
na prichádzajúce autá. Platilo to aj
obojstranne, autám zasa tienili na
chodcov čakajúcim na voľný priechod.
Výsledkom bolo množstvo kolíznych
situácií aj sťažností od rodičov detí
dochádzajúcich do ZŠ Starozagorská.
Hnev neskrývali ani chodci, ktorí
smerovali na zastávku MHD.
Z týchto dôvodov bolo v zmysle §14

Čistenie chodníkov a ciest po zime od
posypového materiálu sa na sídlisku KVP
začalo v prvom jarnom mesiaci, v pondelok 7.marca. Dokopy 35 brigádnikov aj
z košickej Arcidiecéznej charity ale
i chlapov zo sociálneho podniku vyčistilo
za jeden deň vždy jeden okrsok.

Stále platí, že čistota sídliska je našou
dlhodobou prioritou. Každý pondelok
a piatok vyprázdňujeme koše na odpadky
ako aj na psie exkrementy. Začiatkom
i koncom týždňa sú najviac preplnené.
Okrem toho, naši aktivační pracovníci
pravidelne čistia aj neporiadok pred
kontajneroviskami, ktorý si, žiaľ,
vytvárame my sami. Preto Vás prosíme,
pristupujte k svojmu okoliu zodpovedne,
zaslúži si to.
Foto: archív MČ KVP
Miroslav Michalus - prednosta miestneho úradu

Zo života sídliska

O stromy sa staráme celoročne
Vedeli ste o tom, že naše sídlisko je
okrem ľudí domovom pre viac ako 2000
stromov, ktoré sú v správe mestskej
časti? Podobne ako sa rodičia starajú
o svoje deti, my prihliadame najmä na
mladé stromy. Po ich vysadení je potrebné sa o nich patrične postarať, najmä
čo sa týka poriadnej zálievky.
V prvom roku ich zalievame každé dva
týždne. V opačnom prípade je oveľa
nižšia šanca na zakorenenie a zdravý
rast. V roku 2021 sme vysadili 57 nových
stromov. Vzhľadom na meniacu sa klímu,
sadíme už iba listnaté druhy, nakoľko
„ihličnanom“ sa príliš nedarí a veľmi
často vysychajú. Klimatické zmeny teda
nie sú len fráza ale fakt, a to aj u nás na
sídlisku.
Okrem toho, stromy sa musia boriť
aj s problémom vhodného miesta na
výsadbu. Aktuálne voľné plochy sú buď
preplnené inžinierskymi sieťami, alebo
ide o miesta, ktoré má mesto Košice na
našom sídlisku ako územnú rezervu na
náhradnú výsadbu 468 stromov za výrub
na Slaneckej ceste. Jednoducho, nájsť
miesto je tou najväčšou výzvou.
Nie je to len o vysádzaní nových stromov,
ale aj o celoročnej starostlivosti o tie,
ktoré si na sídlisku spokojne a bez
úpravy žijú niekoľko desiatok rokov. Bez
dôležitého a pravidelného orezávania to
však nepôjde. Ideálne je všetky stromy
dôkladne skontrolovať a zhodnotiť, do
akej mieri je možné skrátiť ich konáre
a vykonať úpravy. O existujúce stromy sa
žiaľ, roky nik nestaral a všetci boli radi,
ak stromy rástli, veď :„ zelene nám treba.“ Je alarmujúce, že od výsadby prvých
stromov prešlo 35 rokov. Za ten čas sa
rozrástli do gigantatických rozmerov.
Ich časti neprimerane tienia balkóny
a narušujú fasády domov. Aj to je jeden
z dôvodov, prečo samotní obyvatelia
žiadajú výrub alebo aspoň radikálny orez
stromov pred ich domom, vchodom či
bytom.

Foto: archív MČ KVP
s ktorým samospráva aktívne spolupracuje, upozorňuje na dôležitý fakt.
„Práve naopak, bolo by veľmi nebezpečné
nevenovať pozornosť týmto stromom.
A tým nemyslím, len z pohľadu bezpečnosti, ktorá je samozrejme prioritou, ale aj z dôvodu ochrany samotných
drevín. Niektoré si vzájomne konkurujú,
nemajú rovnováhu či správne umiestnené ťažisko. Ak by sme toto ponechali
bez povšimnutia, hrozili by veľké problémy,“ zdôraznil.
Orezy stromov môžu vykonávať iba
vyškolení odborníci, ktorí majú absolvované a pravidelne obnovované školenie
pilčíka. Vymedzené sú na to prísne legislatívne opatrenia.
„Nikomu z nás nie je jedno, ak sa režú
stromy, dokonca v niektorých prípadoch je nutné ich aj odstrániť. Na druhej
strane, mestská zeleň si vyžaduje takýto
aktívny prístup, pretože nie sme v lese,
kde to môže byť ponechané na prírodu.
Tie dreviny trpia mnohými záťažami
ekologického, civilizačného pôvodu, a my
im jednoducho musíme venovať pozornosť aj z hľadiska orezu. Niekedy

to môže na laika pôsobiť dosť dramaticky,
ale naozaj neodcudzujme ľudí, ktorí
vykonávajú túto prácu. Tak, ako ku každej
profesii, aj k tejto treba pristupovať zodpovedne. Ako človek z praxe to hovorím
s čistým svedomím,“ doplnil Gregorek.
Výruby stromov povoľuje Okresný úrad
Košice len výnimočne, a to najmä, ak
sú vyschnuté alebo choré. Chcel by som
zdôrazniť, že v úmysle našej mestskej
časti nie je rúbať stromy, pretože aj my
chceme čo najzelenšie sídlisko. Musíme
však myslieť na bezpečnosť a preto pristupujeme skôr ku radikálnejším orezom
prostredníctvom nášho Podniku služieb
KVP. Ten má vyškolených pilčíkov, ktorí
sú pod dohľadom odborne fundovaného
pracovníka miestneho úradu či externého odborníka. V roku 2021 sme
ošetrili 131 stromov a za prvé 2 mesiace
tohto roku ďalších 44 stromov. Vieme,
že na prvý pohľad je to málo, ale, žiaľ,
finančné a následne kapacitné dôvody
nám neumožňujú tieto čísla navýšiť.
Ďalšie orezy budú vykonané až po
vegetačnom období, teda od októbra do
februára. Na túto tému si môžete pozrieť
aj videoreportáž na našom Facebooku.

Nie každému sa orezy
stromov pozdávajú
Všetky ošetrenia stromov, ktoré realizujeme v mimovegetačnom období
konzultujeme s odborníkmi. Niektorým
obyvateľom sa však orezy stromov
nepozdávajú, a tvrdia, že táto aktivita
ide na úkor zelene. Odborník z košickej
botanickej záhrady Robert Gregorek

Práve naopak, bolo by
veľmi nebezpečné
nevenovať pozornosť
týmto stromom.
Miroslav Michalus - prednosta miestneho úradu

9

Parkovanie

Otvorene o parkovaní
na sídlisku KVP (II.časť)
Parkovanie na našom sídlisku KVP je
dlhodobý problém. Uvedomujeme si to
rovnako, ako každý jeden vodič nášho
sídliska. Máme za to, že je potrebné
otvárať transparentnú a konštruktívnu
verejnú diskusiu s našimi občanmi
a hľadať spoločné riešenia.
Preto Vám prinášame aj túto sériu
článkov o parkovaní s cieľom poskytnúť
Vám čo najviac informácií, ktorými
momentálne ako samospráva disponujeme na základe našej dennodennej
praxe, našich skúseností a vedomostí.
Prosíme, diskutujme spoločne.

Čo bolo doteraz
urobené pre to, aby sa
situácia zmenila?
MČ KVP posledné 3 roky pracovala na
projektovaní nových parkovacích miest
tam, kde to priestorové možnosti
dovoľujú. Celkovo sme pripravili 8
projektov na nové parkoviská. Rozšírenie
parkovacích miest na Zombovej ulici
bolo zrealizované v 2021. V 2022 máme
v pláne pokračovať s výstavbou nových
parkovísk na Janigovej ulici a Dénešovej
ulici. Byrokracia na úrovni MMK nám
v tom vytrvalo bráni, ale pomaly
napredujeme. Pripravené máme taktiež
projektové dokumentácie na výstavbu
parkovísk na Čordákovej, Bauerovej,
Starozagorskej, Titogradskej a Cottbuskej ulici. V týchto projektoch samozrejme myslíme aj na zeleň, a už štandardom sa stalo projektovanie park. miest
z priepustných povrchov tzv. „ecoraster“
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lepšiu bezpečnosť a prejazdnosť.
Limitujúcimi faktormi pri tomto prístupe
postupného budovania park. miest
na povrchu, sú financie a priestorové
možnosti. Nie je v záujme MČ KVP ani
našich obyvateľov, aby sme zastavali
povrchovými parkoviskami každú
jednu voľnú zelenú plochu. Vplyvom
klimatických zmien je čoraz viac citeľné,
že naše sídlisko sa v letných mesiacoch
prehrieva a my potrebujeme myslieť na
budúcnosť. Navyše vplyvom zdražovania
materiálov a ceny práce nám výrazne
rastú náklady na budovanie parkovacích
miest. Preto takéto čiastkové budovanie
parkovacích miest tam, kde je to rentabilné a efektívne, považujeme len za
krátkodobé riešenie situácie. Z dlhodobej perspektívy vidíme, že je potrebné
pristúpiť k budovaniu parkovacích domov a k regulácii parkovania na sídlisku.

Čo tak urobiť šikmé
parkovanie alebo urobiť jednosmerné ulice?

Viete, že? Všetky nové parkovacie
plochy musia byť naprojektované
v zmysle platnej technickej normy
STN 73 6056 o odstavných a parkovacích plochách cestných vozidiel.

Áno, zaoberali sme sa aj týmito
možnosťami. Samozrejme. Merali sme,
kreslili sme, diskutovali s dopravnými
inžiniermi a projektantmi a narazili sme
na zákonné požiadavky, priestorové
limity a samozrejme financie. V skratke
by sa pre všeobecnú informovanosť dalo
uviesť nasledovné:

a výsadba množstva nových stromov.
Na miestnom úrade interne projektujeme aj rozšírenie aktuálnych plôch
na Húskovej a Zombovej ulici tak, aby
bol umožnený bezproblémový prejazd
záchranných zložiek v šírke 3 m. Tieto
2 konkrétne projekty síce neprinesú
zvýšený počet park. miest, ale mohli
by zlegalizovať momentálne nelegálne
parkovanie v strede vozovky a zabezpečiť

O jednosmerných uliciach je možné
uvažovať na uliciach, ktoré už v súčasnosti nemajú kolmé parkovacie miesta
po oboch stranách a sú kratšie ako 500 m.
Ak ulica nespĺňa tieto kritéria, reálne
nezískame ďalšie parkovacie miesta.
Typickým príkladom je napríklad Wuppertálska ulica, ktorá ma proporcie na to,
aby bola zjednosmernená. Jednosmerkou by sme však nové parkovacie plochy
nevytvorili, lebo autá už teraz parkujú
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kolmo po oboch stranách, čo poskytuje najväčší možný počet park. miest.
Zjednosmernenie by prinieslo parkovacie
miesta na Dénešovu ulicu, ak by nemala 1000 m. Tu autá neparkujú po oboch
stranách, ale je potrebné realizovať ďalší
výjazd na Moskovskú ulicu a rozdeliť tak
Dénešovu na dve časti. Po tomto zásahu
je možné ulicu zjednosmerniť. Dovtedy
nie. Potvrdené aj dopravným analytikom
p. Kašíkom, ktorý momentálne pre mesto
Košice spracováva nový plán udržateľnej
mobility. Ako možná sa javí časť
Wurmovej ulice smerom na Povrazovú.
Šikmé parkovanie je dobré riešenie, ale
ak by sme to začali robiť, tak vo väčšine
prípadov prídeme o parkovacie miesta.
Na vzdialenosti 25 m je možné
umiestniť 10 kolmých park. miest o šírke
2,5 m, ale len 7 šikmých park. miest v 45
stupňovom uhle v zmysle STN normy
(viď obrázok hore). Ak by sme urobili
šikmé státie napríklad na hornom konci
Zombovej ulice, prišli by sme o približne 20 park. miest. Obdobné platí aj pre
Hemerkovu ulicu. Naďalej tak kreslíme,
meriame a počítame ulicu po ulici, aby
sme na reálnych meraniach zistili, kde je
možné toto riešenie realizovať.

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

Parkovacie domy
V meste Košice sa za posledných 10 rokov
nepostavil ani jeden parkovací dom,
ktorý by financovala samospráva. Mesto
Košice momentálne žiadny parkovací
dom neprojektuje a nechystá a pritom
získava a rozpočtuje príjmy z parkovania

Parkovanie
v celom meste. Výstavba parkovacích domov v iných mestách na Slovensku stála
približne od 1,5 – 2,5 mil. €. Celkové ročné
príjmy našej MČ KVP sú na úrovni 1,9 mil.
€. Na všetky naše aktivity a zabezpečovanie všetkých našich služieb. Maximálny
možný úver, ktorý si vie zobrať je 800.000
€. To je zároveň maximálny možný
limit projektu, do ktorého sa vieme ako
samospráva púšťať. Viac ako mestská časť
nezvládneme. Taká je realita.
MČ KVP vytypovala 7 lokalít na potenciálnu výstavbu parkovacích domov a overila
tieto lokality z ÚHA. V dvoch lokalitách
sme momentálne v rozhovoroch so
stavebnými firmami ohľadom vypracovania projektu parkovacieho domu. Za posledné 3 roky nás oslovili aj traja súkromní
investori so záujmom stavať parkovacie
domy na Janigovej, Hemerkovej a Bauerovej ulici. Záleží len na investoroch,
či budú mať skutočný záujem pretaviť
ich plány do reality.
MČ KVP jednoznačne uvíta aj ďalších
investorov so záujmom o budovanie
parkovacích domov a poskytne im plnú
súčinnosť a podporu, pretože si
uvedomujeme, že toto je jediná udržateľná
cesta do budúcnosti. Ako samospráva bez
súkromného investora alebo bez mesta
Košice parkovacie domy ale nepostavíme.
Bohužiaľ EÚ fondy na tento účel nie je
možné čerpať a naše vlastné financie
na to nepostačujú.
Chcete sa dozvedieť viac, pozrite
si našu oficiálnu webstránku
a sekciu, ktorú sme vytvorili
priamo k problematike parkovania
www.mckvp.sk/parkovanie.
Pokračovanie tejto témy nájdete v ďalšom
čísle občasníka KVaPka. V III. časti si
povieme viac o možných riešeniach do
budúcnosti, o financiách, ktoré na to
budeme potrebovať a o tom, ako dlho trvá
celý proces od myšlienky po kolaudáciu
parkovacích miest v meste Košice.

Nové značenie vyhradených
parkovacích miest
Viacerí pozorní občania si všimli, že
na niektorých miestach nášho sídliska
pribudli nové dopravné značky označujúce vyhradené parkovacie miesta.
O čo vlastne ide?

2. V zmysle vyššie uvedeného VZN sa
parkovacie miesta nevyhradzujú
s výnimkou vozidiel taxislužby
a pre osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím (ŤZP).

Nové dopravné značky zákazu zastavenia
s dodatkovou tabuľkou s textom „vyhradené parkovanie“ nahrádzajú (v nadväznosti na novú vyhlášku) pôvodnú
modrú značku s bielym písmenom „P“
a nápisom „réservé“ spoločne s dodatkovou tabuľkou s konkrétnym evidenčným číslom. To znamená, že občania
už neuvidia pri vyhradenom parkovaní pre ŤZP evidenčné číslo a majiteľa
konkrétneho parkovacieho miesta bude
vedieť kontrolovať iba mestská polícia.
Výmena dopravných značiek prebieha
postupne podľa dátumu spracovania či už
novej žiadosti o pridelenie, alebo žiadosti
o predĺženie platnosti. Nové značky osadzuje mesto Košice.

3. Podmienky vyhradenia parkovacieho
miesta pre osoby ŤZP upravuje
§ 5 VZN č. 221.

Pre lepšiu orientáciu občanov uvádzame
niekoľko základných faktov:
1. Vydávanie povolení na vyhradenie
parkovacieho miesta upravuje všeobecne
záväzné nariadenie mesta Košice (VZN)
č. 221 o výkone správy pri osobitnom
užívaní miestnych a účelových ciest, ktoré
prijalo mestské zastupiteľstvo.

Foto: archív MČ KVP

4. Povolenia na vyhradenie parkovacích
miest vydáva cestný správny orgán,
ktorým je pre celé územie mesta Košice
referát dopravy magistrátu mesta Košice
na základe stanoviska príslušnej mestskej
časti.
5. Podľa novej vyhlášky č.30/2020
o dopravnom značení sa pôvodná
dopravná značka IP16 – „parkovacie
miesto s vyhradeným státím“ s dodatkovou tabuľkou konkrétneho „EČV“
nahrádza dopravnou značkou 270 –
„zákaz zastavenia“ s dodatkovou tabuľkou „vyhradené parkovanie“.
(Viď priložený obrázok).
6. Formuláre žiadosti nájdete na webovej
stránke mesta Košice https://www.kosice.
sk/obcan/formulare-ziadosti-tykajuce-sa-dopravy-a-komunikacii.

Foto: archív MČ KVP

Parkovanie na chodníkoch bude možné
ešte rok a pol. Parlament otočil.
Od 1. marca 2022 mala začať platiť novela
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke,
ktorá by zakazovala parkovanie na
chodníkoch úplne. Podľa tohto návrhu
už vôbec nebude možné zaparkovať
na chodníku, ani pri ponechaní 1,5 m
voľného priestoru. Jedinou výnimkou boli
parkovacie miesta presne vyznačené na
chodníkoch, ktoré sú súbežne s cestou.

Zaujímavé je, že novela zákona prešla cez
parlament, ktorý si zrejme neuvedomil,
čo schvaľuje. Dôkazom je fakt, že skupina
poslancov v polovici marca predložila
opäť legislatívnu zmenu, ktorá zruší túto
nepripravenú novelu. Parkovanie áut na
chodníku bude teda znovu možné do 30.
septembra 2023.

Vzhľadom na to sa v uvedenom prechodnom období umožní parkovanie
na chodníku podľa zrušených pravidiel.
Samosprávy dostali čas na zosúladenie
dopravného značenia s platnými predpismi. Naši odborní pracovníci v spolupráci
s poslancami monitorujú problémové
lokality a s návrhmi riešení budeme
verejnosť včas informovať.

Jaromil Čop - vedúci oddelenia výstavby a majetku
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Z kočikárne galéria. (Nie) len
pre umelcov
Predstavujeme Vám ďalší výnimočný
výsledok participatívneho rozpočtu.
Nášmu poslancovi Mariánovi
Podolinskému sa podarilo zrealizovať
projekt Gallery 13, ktorý prináša funkčný
a živý priestor pre autorov, prevažne
z lokálneho prostredia, ale i celých Košíc.
Nájdete ho priamo v bráne na Starozagorskej ulici č.13, kde sa dostanete samostatným vstupom z vonkajšej strany.
Priestory, ktoré kedysi slúžili ako
predajňa krmovín pre zvieratá a neskôr
ako sklad nepotrebných vecí, prešli
kompletnou premenou. „Ako prvé sme
vypratali všetky veci, ktoré tam boli. Išlo
najmä o kočíky, bicykle, starý nábytok
či pneumatiky. Následne sme pristúpili
k stavebným úpravám celého priestoru.
Vymenilo sa všetko čo bolo treba, celá
elektroinštalácia, podlaha, strop, steny,
potrubie i celkové vybavenie. Okrem
toho sa to tam kompletne vymaľovalo,“
priblížil predkladateľ projektu Marián
Podolinský.
Bývalá kočikáreň sa tak v priebehu
niekoľkých dní zmenila na kreatívny
výstavný priestor pre umelcov. V galérii
aktuálne nájdete obrazy autorky Marty
Valach Marinyak – absolventky odboru
propagačného výtvarníctva SUPŠ v Košiciach. Výstava je prierezom celoživotnej
tvorby i výberom diel posledného obdo-

Foto: archív MČ KVP
bia, ocenených i v zahraničí.
Výstavy by sa mali v galérii realizovať
každé 2 mesiace, a to v rôznych
v tematických okruhoch, ako napríklad
fotka, socha, angažované umenie alebo
digitálne média. V pláne sú aj zaujímavé
workshopy.
„Aj z tohto dôvodu sme dotáciu využili
i na zakúpenie veľkej televízie, ktorú
vieme využívať počas rôznych workshopov s autormi a na prezentáciu diel
a tvorby umelcov. Chceme napredovať
a uplatniť potenciál tohto priestoru.

Už teraz nás podporujú viacerí domáci
umelci a umelkyne, s ktorými plánujeme
spolupracovať a mňa to veľmi teší,“
priblížil Podolinský.
Ako dodal, pozitívne ohlasy na projekt Gallery13 majú aj niektorí susedia,
ktorým sa zámer spočiatku nepozdával.

Galéria je širokej verejnosti
prístupná ZDARMA v pondelok,
stredu a v piatok v čase
od 17:00 – 19:00 hod.

Ivana Padová - redaktor

Ako vidí náš občasník
Transparency International?
Väčšina miest a obcí si vydávajú vlastné
noviny, ktorých vyváženosť informácií
a objektivita je však často pochybná. Mnohým primátorom a starostom
nechýba chuť zasahovať do miestnych
novín. V prípade našej KVaPky už dlhú
dobu existujú pravidlá, ktoré upravujú
spôsob informovanosti z hľadiska ich
tematického zamerania a obsahovej
náplne, ich prípravy a zverejňovania.
Neodsúhlasená zmena názvu občasníka,
neakceptovanie rozhodnutí redakčnej
rady, kritické hlasy „opozície“ nie sú
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uverejňované, odstránený príspevok
z už odsúhlasenej verzie bez vedomia
redakčnej rady, badateľný vplyv
štatutára mestskej časti na prácu
redaktora – editora, svojvoľné pozmenenie obsahu bez toho, aby o tom
redakčná rada mala akúkoľvek vedomosť,
vynechané príspevky a názory poslancov,
ktorí majú v predmetnom vydaní svoj
autorský vklad. A k tomu výroky typu
„nesúhlasím s tým, aby ktorýkoľvek poslanec prezentoval svoje osobné názory
v občasníku KVAPKA“, alebo „Pokiaľ tu
budem starostom ja, bude to vychádzať
bez príspevkov volených predstaviteľov

mestskej časti“. To všetko BOLA aplikačná prax a pokušenie určitým spôsobom zneužívať noviny na jednostranné informovanie, čo malo za následok
jednak vyjadrenie vážnych výhrad voči
zásahom do prípravy a tvorby občasníka
a jednak konštatovanie zneužitia
KVaPky ako nástroja politickej reklamy
za verejné peniaze. Na určité obdobie
došlo k paralyzovaniu dlhoročnej tradície vydávania miestnych lokálnych novín.
Vyššie opísaný historický exkurz nášho
občasníka je našťastie už len spomienkou. Nielen pre mňa je potešujúce, že

Zo života sídliska
v súčasnom období pretrváva snaha
objektívne poskytnúť informácie
obyvateľom, týkajúcich sa činnosti volených orgánov, miestneho úradu, ako aj
spoločenského, kultúrneho, športového
a ďalšieho diania. Posun o 34 miest nahor
a 12,06% bodu je toho dôkazom. V rámci
obsahovej časti politickej plochy sa naša
KVaPka umiestnila na 3. mieste zo všetkých hodnotených periodík.
Som toho názoru, že by sme si mali
udržať a rozvíjať periodikum, ktoré sa
zaoberá najbližšími problémami určitého
územia. Aj naďalej sa budeme snažiť
všetci zainteresovaní o to, aby bol
presadzovaný samostatný zodpovedný
a aktívny prístup k tvorbe obsahu, aby
boli rešpektované zásady rovnakého
prístupu k prezentovaniu názorov a aby
zdroj informácií, pochádzajúci z KVaPky,
bol čo najprínosnejší.

Foto: www.tis.sk
Hodnotenie TIS si môžete pozrieť tu https://hlasnetruby.transparency.sk/
statistiky.

Marián Horenský
poslanec miestneho zastupiteľstva

Valentínska ulička prilákala
všetkých, ktorí majú
niekoho radi
Ako asi môže vyzerať dokonalý deň
všetkých zaľúbených? Odpovedí je
mnoho, ženy potešia kvety, mužov
možno dobrý film v kine, rodičia nám
lásku prejavia bozkom na čelo
a najmenších asi najviac poteší sladká
maškrta. Všetci však zaručene ocenia
aj milú spomienku na celý život. Moment
zachytený na fotke.
Pri príležitosti sv. Valentína, sme sa
rozhodli pripraviť špeciálne prekvapenie.
Pri miestnom úrade vznikla Valentínska
ulička, po ktorej sa mohli poprechádzať

Foto: archív MČ KVP
všetci, ktorí majú niekoho radi a vážia
si ho. Aj takouto formou sme Vám
chceli dať najavo, že na Vás myslíme
a aj napriek obmedzeným možnostiam
v súvislosti s pandémiou, stále
vymýšľame, ako Vás prekvapiť.
Dúfame, že situácia nám už čoskoro
umožní vrátiť sa do normálnu a Vy si
budete môcť naplno užiť podujatia,
na aké ste na sídlisku KVP zvyknutí.

Foto: archív MČ KVP

Ak sa Vám valentínska ulička páčila
a uvítali by ste niečo podobné aj
v budúcnosti, dajte nám vedieť na
sks@mckvp.sk.

Ivana Padová - redaktor
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Seniori majú nárok na
príspevok na stravovanie
Ak je pre Vás náročné navariť si obed, pretože Vás trápia zdravotné problémy alebo na to máte iný dôvod, pomôžeme Vám
ho zabezpečiť. Predsa na to sme tu, aby sme Vám pomáhali.
Na obed Vám môžeme poskytnúť
príspevok na stravovanie vo výške
1,20€ na jeden obed v prípade, že
spĺňate nasledujúce podmienky:

Ste dôchodca, ktorého dôchodok
je jeho jediným zdrojom príjmu
a nepresiahne výšku 475 €
mesačne.
Ste dôchodca, ktorého súbeh
dôchodku a príjmu nepresiahne
výšku 475 € mesačne.
Ste dôchodcovia, žijúci v spoločnej
domácnosti, u ktorých podiel
súčtu výšky dôchodkov
vrátane výšky iných príjmov
a počtu dôchodcov nepresiahne
priemernú sumu 475 € mesačne
na jedného dôchodcu.

Pre vybavenie obedov, donášky
stravy a príspevku nás kontaktujte na
telefónnych číslach 055/789 06 40,
0911 067 981 a 0910 637 932.

Foto: ilustračné
Určite nás neváhajte kontaktovať,
ak Vám niečo nie je jasné. Sme tu pre Vás.

Na stravovanie je možné využiť
aj reštaurácie:

V súčasnosti dovoz stravy pre seniorov
a invalidných dôchodcov zabezpečujeme
prostredníctvom:

Jedáleň Lesy, Moyzesova 18

Gastroservisu MM, s.r.o. z jedálne
na Vojvodskej ulici

Zároveň je možné odoberať stravu aj zo
Spojenej školy sv. Košických mučeníkov,
Čordákova 50, Košice.

GRUNT PUB, Trieda KVP 1 , Košice.

NAŠA, s.r.o.- Naša jedáleň.

Kontajnery na šatstvo
už na sídlisku nenájdete
Na sídlisku KVP boli od októbra 2019 umiestnené 4 kontajnery na šatstvo. Spoločnosť Ekocharita Východ Slovensko, ktorá ich
prevádzkovala sa rozhodla ich činnosť ukončiť k 1.3.2022 a to vo všetkých košických mestských častiach, vrátane tej našej.
Mestská časť aktuálne hľadá nové
možnosti osadenia kontajnerov na
šatstvo, ktoré sa na sídlisku osvedčili.
„Kontajnery využívali pravidelne nie len
naši obyvatelia, ale aj ľudia z priľahlých
častí. O tieto služby bol skutočne veľký
záujem, preto nás prekvapila správa o ukončení ich prevádzkovania.
Vyprázdňované boli aj dvakrát
v priebehu jedného dňa.
Využívaním týchto nádob sme zároveň
prispievali aj k zníženiu komunálneho
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odpadu. Je to veľká škoda,“ uviedla vedúca oddelenia sociálnych vecí,
kultúry a športu, Alica Schützová.
V roku 2020 bolo vyzbieraných
do štyroch kontajnerov 6 ton použitých
textílií, odevov a obuvi. V roku 2021 boli
kontajnery 3 a vyzbieralo sa 3,2 tony.
Vyzbierané šatstvo poputovalo
na charitatívne účely a predaj,
na recykláciu, ekologickú likvidáciu
a finančné zhodnotenie, z ktorého
výťažok sa použil na podporu

slovenských neziskových charitatívnych
organizácií.
Na tento účel viete využiť aj zbierky
šatstva, ktoré sú naplánované počas
celého roka. Vyzbierané veci putujú
na charitatívne účely, pomoc je teda
vždy adresná.
Presné termíny zbierok sú pravidelne
zverejňované prostredníctvom komunikačných kanálov mestskej časti.
Sledujte nás preto aj naďalej.

Alica Schützová - vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu

Zo samosprávy

Nekrčíme – nezahadzujeme –
zálohujeme
Myslieť viac na prírodu je dlhodobou
prioritou mestskej časti. Je to však
naša spoločná zodpovednosť, ku ktorej
musíme prispieť všetci, ak chceme žiť
v prostredí, v ktorom po zemi nepoletujú
plastové vrecká, vedľa ciest nie sú

pohodené obaly od piva či plastové fľaše.
Od januára tohto roka funguje na
Slovensku zálohový systém na nápojové
obaly. Tieto obaly vo forme plastových
fliaš alebo hliníkových plechoviek
zamorujú už roky životné prostredie.

Cieľom zálohového systému je
zozbierať viac než 90% plastových fliaš
a hliníkových obalov. Otázkou je,
či udržíme prírodu čistú a zmenšíme
skládkovanie, sme dosť vytrvalí?

Zálohujú sa všetky jednorazové
plastové fľaše a plechovky od
nápojov s objemom 0,1 l
až 3 l vrátane.

Výška zálohu je jednotná pre
všetky jednorazové zálohované
nápojové obaly, t.j. plastové fľaše
aj plechovky, a to 15 centov.

Nezálohujú sa obaly od mlieka,
nápojov s obsahom mlieka, sirupov
a alkoholických nápojov s obsahom
alkoholu nad 15%.

Na každej zálohovanej fľaši
či plechovke je symbol „Z“
v recyklačných šípkach a text
“ZÁLOHOVANÉ” v blízkosti
čiarového kódu.

Zálohované obaly nestláčame,
spolu s vrchnákom ich vrátime
na odberné miesto.

Rovnako sa nezálohujú plastové
obaly z potravín ako olej či ocot.

Zálohujú sa jednorazové plastové
fľaše a plechovky od nápojov ako
sú minerálne vody, sladené
nápoje, ovocné šťavy, ľadové čaje,
energetické nápoje, pivo, víno
či miešané alkoholické nápoje.

Zálohované nápojové obaly je
možné vrátiť v ktoromkoľvek
obchode, ktorý má zriadené odberné miesto, bez ohľadu na to kde na
Slovensku si zákazník nápoj kúpil.
Vyzbierané zálohované obaly
sa recyklujú a použijú na výrobu
nových obalov na nápoje.
Znova a znova.

Nezálohované obaly, ktoré nemajú
symbol Z-Zálohované vyhadzujeme
do žltej nádoby na triedený zber.
TIP:
Plastové vrchnáky z nezálohovaných
obalov môžete naďalej vhadzovať do
srdca na Moskovskej ulici a podporiť
tak jeho charitatívny účel.

Nadrozmerný odpad
najlepšie upracete podľa
harmonogramu VKK
Od marca sú na našom sídlisku opäť rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery (VKK), do ktorých môžete vyhodiť
nadrozmerný odpad, ktorý nepatrí ku kontajneroviskám
(porušenie VZN č.78).
Prosíme Vás preto, aby ste pri upratovaní Vašich domácností
a spoločných priestorov využili dni, kedy je podľa harmonogramu na Vašej ulici pristavený VKK. Bude to efektívnejšie,
rýchlejšie a najmä zodpovednejšie voči nášmu okoliu.
Nadrozmerný odpad viete bezplatne odovzdať aj na zbernom
dvore. Najbližší je na Popradskej ulici. Ak nemáte možnosť
odviesť tento odpad na zberný dvor, skúste ho do času
umiestnenia VKK na Vašej ulici umiestniť do priestorov
kočikárne alebo pivnice.
Ak potrebujete pomôcť, skúste osloviť susedov, prípadne
komunitu obyvateľov na sociálnych sieťach. Informácie
o odvoze odpadu Vám vďačne poskytne náš miestny úrad.
Marián Koszoru
poslanec miestneho zastupiteľstva
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Predstavujeme Vám
ekonomické oddelenie
Ich revírom sú účtovné knihy i výplatné pásky. Ich tempo je nezastaviteľné. Ich súpermi sú čísla, tabuľky aj výkazy. Sú nasadení počas
celého roka na to, aby miestnemu úradu pripravili ten najdôležitejší dokument. Rozpočet. Tento úvod sme si síce požičali od Kobry11,
no naše ekonomické oddelenie je v rovnakom nasadení. Dovoľte nám, predstaviť Vám jeho tím.

Viera Háberová

Vedúcou oddelenia je Viera Háberová.
Miestny úrad posilnila pred štyrmi
rokmi, v čase, kedy vypadol server a
samospráva prišla o všetky dostupné
dáta. Ako hovorí, takýto štart v novej
práci si nepredstavujete ani v tom najhoršom sne. To, že sa pod jej vedením
podarilo všetko zastabilizovať a dať celé
oddelenie funkčne dokopy, považuje za
jeden zo svojich najväčších úspechov.
Práve ona stojí za tvorbou najdôležitejšieho dokumentu mestskej časti, vďaka
ktorému môžeme meniť naše sídlisko k
lepšiemu a poskytovať služby všetkým
KVP-čkárom.
Vedeli ste, že príprava rozpočtu trvá
minimálne jeden mesiac vkuse? Na
začiatku je iba „hrubá kostra“, ktorú si
musí sama dôsledne pripraviť, pokračuje
rokovaniami na rôznych úrovniach a
končí na miestnom zastupiteľstve, kde
ho schvaľujú poslanci. Na starosti nemá
iba jeho prípravu, ale aj dohľad nad
jeho dodržiavaním, čo je niekedy ešte
náročnejšie. Neraz musí čeliť a odolávať
rôznym otázkam aj dotazom, či je
možné prihodiť do rozpočtu to, či ono.
Pani vedúca je však neoblomná, v mysli
sa jej vtedy prehráva zoznam toho, čo
môže dopísať a čo je už za pomyselnou
hranicou.
Všetkým ukazuje, že aj na pre niekoho
ťažkopádny rozpočet sa je možné pozerať
inými očami. Ako dodáva, prirovnáva ho
ku krížovke, ktorá keď sa doplní a všetko
sadne ako má, tajnička je vyriešená.
Za týždeň skontroluje a podpíše desiatky
dokumentov. Vo svojom tíme cíti veľkú
oporu, ako povedala, na úrade si nenašla
iba kolegov, ale aj priateľov. Navzájom sa
podržia vždy, keď je treba, a z úspechov
sa rovnako tešia spolu.

Mária Vojteková

Pevnou oporou tohto oddelenia je už
30 rokov aj Mária Vojteková. Pracovné
povinnosti vykonáva svedomite a občas
sa dokonca prichytí, že „ide ako stroj,“
bez zastavenia. Aj napriek tomu, stále
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Foto: archív MČ KVP
sa vzdeláva a snaží sa kráčať s dobou. Tá
ide podľa nej veľmi rýchlo, spomína ešte
na časy, kedy sa výkazy posielali poštou
a o elektronizácii vtedy ešte nebolo ani
chýru.
Hovorí, že je to pre ňu práca šitá na
mieru a nikdy by ju nemenila. Je hrdá na
to, že na pozícii mzdový účtovník je od
začiatku svojho nástupu na úrad. Najviac
ju tešia úsmevy kolegov, keď im pípne
výplata na účet, vtedy vie, že svoju prácu
urobila dobre a všetko je v poriadku.
Okrem spracovania mzdovej agendy má
na starosti aj dodávateľské faktúry, zmluvné platby a úhrady. Zastaví sa za ňou
každý, kto potrebuje pomôcť, a ak vie,
rada pomôže, lebo si váži dobré vzťahy v
kolektíve.

Lenka Sirotňáková

O svojej práci povedala, že je jej srdcovkou. Lenka Sirotňáková je hlavnou
účtovníčkou, cez jej ruky prechádzajú
všetky objednávky, faktúry a dokumenty,
ktoré je potrebné zaúčtovať. Zabezpečuje, aby boli všetky čísla na správnom
mieste v správnych položkách a všetko
v systéme sedelo tak, ako má. Aj vďaka
nej máme celkový prehľad o hospodárení
mestskej časti.

Okrem toho má na starosti aj projekty a
dodržanie všetkých náležitostí tak, aby
boli pri projektoch peniaze refundované
čo najskôr. Teší ju, že počas jej pôsobenia
sa zlepšujú výsledky vnútorných kontrol,

a že sa čoraz menej objavujú chyby.
Svoju prácu sa snaží robiť zodpovedne a
hlavne na čas, pretože to je pri jej agende
kľúčové. Rada sa vzdeláva a zúčastňuje
rôznych školení, v ktorých vidí ďalší
prínos. Jej aktuálnym cieľom, je urobiť
si titul MBA a získať ďalšie vedomosti
v oblasti verejnej správy. Na kolegyne
sa ako hovorí môže spoľahnúť, pomôžu
vždy, keď je treba.

Mariana Zajacová

S úsmevom do práce chodí Mariana
Zajacová. Aj keď je na úrade len vyše
roka, do kolektívu zapadla veľmi rýchlo.
Práca jej ide od ruky a vo svojej agende
na pozícii účtovník hotovostných platieb,
sa ako hovorí „našla“. Na starosti má
hlavnú pokladňu, v rámci ktorej prijíma všetky hotovostné platby, zamestnancom vypláca finančné prostriedky
za nákupy v hotovosti a obyvateľom
mestskej časti rôzne dávky a príspevky.

Vypomáha aj s dodávateľskými faktúrami či tvorbou rozpočtu. Vystavuje faktúry
pre jednotlivých nájomcov. Takisto sa
venuje vyúčtovaniu služieb spojených
s nájmom. Teší ju, že od jej nástupu sa
spolupráca práve s nájomcami zlepšila
a funguje bez problémov. Do práce chodí
rada a svoju agendu si spĺňa dôsledne.
S radosťou sa púšťa do všetkých činností,
ktoré nesie na pleciach. Je veľmi precízna
a čísla nosí v hlave so sebou, ako povedala, potom ide všetko rýchlejšie.

Ivana Padová - redaktor

Poslanecká SMS

Foto: archív MČ KVP

S akým podnetom sa na Vás
naposledy obrátil občan
nášho sídliska?
Marián Podolinský

Takmer vždy je to podľa ročného obdobia
a toho, čo občan bezprostredne vníma čo ovplyvňuje jeho každodenný život.
S poľutovaním musím povedať,
že sú to otázky, na ktoré momentálne nik
nechce ani len pomyslieť, nemá korektné
informácie ani prognózy, a teda: “Bude
vojna? Sú na KVP/v KE funkčné bunkre,
protiatómové kryty? V akom sú stave?
Čo s deťmi?” a podobne.

Mária Gamcová

V poslednej dobe sa na mňa niekoľkokrát
obrátili rodičia detí zo Spojenej školy
sv. Mučeníkov na Čordákovej ulici. Po
privezení detí do školy je tam obrovský
problém zaparkovať. Naposledy to bol
otecko ŤZP dieťaťa. Zaparkoval zrejme na
nedovolenom mieste, niekto to nahlásil,
a tak po príchode už mal návštevu MsP.
Mrzí ma prístup niektorých občanov
“sledujúcich” z okien a volajúcich policajtov. Možno by nám všetkým pomohla
štipka ohľaduplnosti a empatie.

Milan Pach

Bolo toho viac – aktuálne v súvislosti s výmenou starých rezervačných
parkovacích značiek za nové, kde sa
už neuvádzajú EČ áut, ohľadom riešenia poškodeného zábradlia pri vchode
bytovky, nedokončenej úpravy terénu
po zemných prácach, ohľadom osadenia
lavičky vlastnej výroby pred bytovkou
a s otázkou, či je kryt CO na Janigovej je
jediný na KVP.

Roman Matoušek

Za uplynulé obdobie boli najčastejšie
dopyty k parkovaniu na Dénešovej ulici.
Okrem toho sa ma ľudia dopytovali, kedy

bude hotová „Komunitná kaviareň,“
a čo ďalej so Senior domom. Skoro na
dennej báze dostávam podnety na čistotu
nášho sídliska, orezy stromov a zaberanie miest autovrakmi.

miesta. Zaujíma ich aj problematika
odpadu a jeho triedenia, pričom niektorí
považovali za nedostatočný počet kontajnerov na triedenie alebo ich vzdialenostné rozloženie.

Martin Boritáš

Peter Korim

Z mnohých podnetov vyberiem dva. Naši
aktívni spoluobčania žiadajú umožniť
zriadenie predajne s oblečením
a doplnkami pre celú rodinu za nízke
ceny PEPCO v našej MČ. Druhým podnetom je, že na neprehľadnom rázcestí
pri Lekárni Union Plus na Dénešovej ulici,
vznikajú kolízne situácie medzi autami
i chodcami kvôli zlej viditeľnosti.
Navrhujem umiestniť dopravné zrkadlo,
alebo zabezpečiť bezpečnosť v tomto
úseku iným, vhodným spôsobom.

Iveta Adamčíková

Bol to podnet od občana, ktorý je invalidný dôchodca s postihnutím končatín.
Podnet sa týkal vyhradeného parkovacieho miesta ZŤP. Dôvod bol rušenie
parkovacích miest ZŤP a rezervačných
platených miest. Tento podnet je
v riešení spolu s ostatnými. Ďalší podnet
sa týkal pomoci pre mladú mamičku
dvoch malých detí 4. a 9. ročné, ktorá
po ťažkej nemoci ostala úplne ochrnutá.
Potreba bola kúpa špeciálneho vozíka,
aby mladá žena mohla vyjsť z priestorov
izby nemocnice, kde leží od mája.

Marián Mikulišin

Veľmi často som sa stretával s otázkou
ohľadom pandemických opatrení, ako
dlho to bude trvať, prečo sa musia testovať a podobne. Otázky dostávam aj na
tému parkovania na našom sídlisku, ako
aj na vraky, ktoré zaberajú parkovacie

Občan sa na mňa obrátil so žiadosťou
o rekonštrukciu dvoch stĺpov verejného
osvetlenia na Wurmovej ulici a údržbu
prístupového chodníka. Ďalší požaduje
osadenie retardérov, takisto na Wurmovej. Pravidelne sa na mňa obracia
občan z Čordákovej ulice, žiada renováciu retardéra, oplotenia neexistujúcej
predzáhradky a 24 h službu MsP pri
„múriku konzumentov“.

Marián Koszoru

Naposledy to bol podnet k orezom
stromov. Vďačne som vysvetlil proces,
posunul podnet na zodpovedné
oddelenie a občanovi som dal spätnú
väzbu. Podnety dostávam aj k čistote,
k detským ihriskám či k doprave. Občania sa tiež pýtajú na informácie. Naposledy to bolo k pomoci pre Ukrajinu, či
k zmene vo vyhradených parkovacích
miestach. Aj to je súčasťou spolupráce
poslanca a občanov.

Marián Horenský

Posledné dni som riešil podnety občanov
rôzneho charakteru. Od nešťastne
umiestneného kontajnerového stojiska
(s možným riešením jeho presunu alebo
uzamkýnania) cez zabezpečenie vyčistenia odtokových žľabov, ktoré neplnia
svoju funkciu až po usmernenie vo veci
sobáša na našom sídlisku. Najbližšie
mám naplánované stretnutie s občanom
vo veci športového turnaja.
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Zo života sídliska

Zeleninkové šialenstvo
Projekt zeleninkové šialenstvo realizujeme na MŠ Cottbuská 34 v Košiciach od
1.9.2020, lektorkami sú Zlata Antaliková
a Iveta Zelinková. Malí škôlkári postupne
každý týždeň spoznajú interaktívnou
formou nové druhy zeleninky. Takto
sa naučia 40 druhov zeleniny, ktoré sa
stanú ich kamarátmi na celý život.
Projekt je zameraný nielen na boj proti
obezite, ale dôraz sa kladie na správne
stravovacie návyky. Deti si prostredníctvom tohto projektu začínajú uvedomovať dôležitosť zdravého životného
štýlu a potrebu pohybu. Pracujeme
s knihou „Moji zeleninkoví kamaráti“, v ktorej sa nachádzajú rôzne druhy
zeleniny a motivačné básničky. Zeleninkové šialenstvo prebieha v prípravnej
triede formou zážitkového vzdelávania,
ktoré považujeme za jedno z najúčinnejších a najefektívnejších foriem učenia sa.
Deti prostredníctvom zážitku zapájajú
všetky svoje zmysly, čím zároveň rozvíjame kreativitu a posilňujeme sebavedomie z úspechu. Súčasne upevňujeme
vzťahy v triednom kolektíve a ovplyvňujeme pozitívne postoje dieťaťa k životospráve. Hlavným cieľom tohto projektu
je upovedomiť verejnosť o nevšímanej
nadváhe a narastajúcej obezite detí.

Foto: archív školy
Celoročný preventívny program rozvíja
u detí nové pracovné, hygienické návyky,
ale aj motorické zručnosti. Deti si samé
umývajú zeleninu, čistia, učia sa krájať,
ochutnávajú. Najsilnejším zážitkom
je pre ne samotná obohacujúca,
kuchárska činnosť. Jeden od druhého
odpozorujú, pomáhajú si, vytvárajú si
pozitívny vzťah k jedlu. Dieťa konzumuje
zeleninu surovú, môže ju ohmatať,
ovoniať, ochutnať, urobiť si z nej
“mňamku”, navrhnúť spôsob
spracovania.

Našim cieľom je vytvoriť premostenie
medzi MŠ, dieťaťom, rodičom, a tak
spoločne pozitívne ovplyvniť zdravé
stravovacie návyky dieťaťa, ale i celej
rodiny. Deti zatiahli do prípravy jedál
aj svojich rodičov, doma prejavujú väčší
záujem o jedlá a ich prípravu, obľúbili
si prácu v kuchyni a rady pomáhajú
rodičom, opisujú, čo varili v škole a pod.
Projekt má zo strany zamestnancov, detí
aj rodičov veľmi pozitívny ohlas.
Zlata Antaliková
riaditeľka MŠ Cottbuská

Spojená škola sv. Košických
mučeníkov
Spojená škola sv. Košických mučeníkov
je kvalitnou cirkevnou školou formujúcou v duchu katolíckej viery.
Zriaďovateľom školy je Arcibiskupský
úrad Košice. Škola poskytuje nielen
dopoludňajšie vzdelávanie žiakom od
troch rokov po maturitu, ale aj kvalitný
popoludňajší voľnočasový program.
Spojená škola má niekoľko organizačných zložiek: materskú školu,
základnú školu, gymnázium, základnú
umeleckú školu a centrum voľného času.
Viacdetné rodiny nachádzajú v tejto
vzdelávacej inštitúcii naplnenie svojich potrieb, vrátane ponuky školského
klubu, školskej jedálne a atraktívneho
voľnočasového programu v ZUŠ alebo
CVČ.
Spojená škola má vytvorený jedinečný
vzdelávací systém, v ktorom vyššia zložka nadväzuje na vzdelanie v nižšej zložke.
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Škola má vytvorené vzdelávacie vetvy,
ktoré začínajú už v materskej škole,
následne sa rozvíjajú v základnej škole
a završujú sa štúdiom na gymnáziu.
Napr. vetva slovenského jazyka začína predčitateľskou gramotnosťou
v MŠ, pokračuje čitateľskou gramotnosťou na ZŠ, účasťou v programoch
Osmijanko a Knihomoľovanie a tiež
prácou v školských časopisoch Jabĺčko
a Čordáčik a završuje sa na gymnáziu, prácou v študentskom časopise
Quo vadis, ktorý patrí medzi najlepšie
stredoškolské časopisy na Slovensku.
Podobne sa rozvíjajú aj matematické
a prírodovedné zručnosti, takisto
zručnosti z cudzích jazykov či športové
zručnosti.
Škola spolupracuje so strednými školami
na Slovensku aj v zahraničí, s vysokými
školami a implementuje viaceré projekty,
napr. IT Akadémia, Zelená škola, Eras-

Foto: archív školy
mus + (zameraný na zahraničné mobility
pedagógov a žiakov). Viac o Spojenej
škole sv. Košických mučeníkov nájdete
na www.gkmke.sk
Adriana Bariová
riaditeľka Spojenej školy
sv. Košických mučeníkov
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