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Nadrozmerný odpad patrí do VKK
Videli ste vo svojom okolí nezodpovedného človeka, ktorý kladie 
nadrozmerný odpad pred kontajnerovisko? Nehanbite sa ho nahlásiť na 
mestskú políciu alebo na miestny úrad. Možno ani sám nevedel, že takýto 
odpad sa v súčasnosti považuje za čiernu skládku. Pri zistení pôvodcu sa 
následne postupuje v zmysle zákona o odpadoch, kde hrozí vysoká pokuta. 
Preto vás prosíme o súčinnosť a nahlásenie takéhoto nezodpovedného a 
neekologického správania. Nadrozmerný odpad ako postele, jadrá, záchody, 
stavebný materiál, dvere, zárubne či pneumatiky nepatrí ku kontajnerom, 
pri ktorých ich žiaľ pravidelne nachádzame. Na to je určený Veľkokapacitný 
kontajner (VKK) alebo Zberný dvor. Najbližší sa nachádza na Popradskej ulici 
v susediacej MČ Západ. Prosíme vás, starajme sa o naše sídlisko a udržiavajme 
ho čisté ako naše domácnosti, je totiž vizitkou nás všetkých.
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Chráňme sa naďalej
Ešte pred letom sme si možno mysleli, že 
sme nad pandémiou v našich končinách 
zvíťazili. Vyhrali sme bitku, no nie vojnu. 
Svoju silu nám ukazujú posledné dni a 
stovky nakazených. Opäť je len na nás, 
ako blízko si ju k sebe pustíme. Manuál 
je dobre známy, už ho len dodržiavať. Na 
pamäti treba mať tri písmenká R – O – R, 
čo znamená rúško – odstup – ruky, teda 
dezinfekcia.

Poľaviť sa nechystá ani naša mestská 
časť. Tak, ako počas prvej vlny pandémie, 
tak aj teraz je k dispozícii všetkým, ktorí 
potrebujú pomôcť a poradiť. Nemusíte 
merať cestu, ešte vždy nás môžete 
kontaktovať telefonicky alebo emailom. 
Miestny úrad však funguje v štandardom 
režime a ak sa nás rozhodnete navštíviť 
osobne, stále platí povinnosť nasadiť 
si rúško pred vstupom do budovy, 
vydezinfikovať si ruky a dodržiavať 
dvojmetrové rozostupy pri čakaní na 
vybavenie toho, čo potrebujete.

S koronavírusom bojujeme už viac ako 
pol roka a nikto nevie dokedy. Jedno sa 
však nezmenilo. Dodržiavanie opatrení. 
Chránime naďalej seba aj ostatných, a 
to najmä seniorov. Veríme, že ste ešte 
nezabudli na pomoc, ktorú ste aj vy, 
naši KVP-čkári denne preukazovali 
vo vzťahu k najviac rizikovej skupine. 
Nezabúdajte na nich a pomôžte im 
ak môžete, je to na vás akou formou. 
Postačí aj pomoc s nákupom či liekmi. V 
prípade, že potrebujete rúško, dajte nám 
vedieť, vďaka šikovným žienkam z nášho 
sídliska ich ešte zopár máme k dispozícii.

Miestnych 
podnikateľov sme 
nenechali v štichu
V náročných obdobiach netreba myslieť 
len na seba. Medzi nami je mnoho 
ľudí, ktorých pandémia ohrozila najmä 
z hľadiska príjmov. Mestská časť sa 
preto rozhodla aspoň trochu zmierniť 
dopady krízy a vyšla v ústrety nájomcom 
spravovaných nebytových priestorov. 
Ich prevádzky boli uzavreté opatreniami 
Úradu verejného zdravotníctva SR a 
vyhoveli sme ich žiadostiam o zníženie 
nájomného.

Miestne zastupiteľstvo schválilo zníženie 
všetkým, ktorí o to požiadali a zároveň 
splnili podmienky pre poskytnutie 
dotácie na nájomné v zmysle novely 
zákona o dotáciách v pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva SR prijatej 
v rámci balíka pomoci podnikateľom 
zasiahnutých koronakrízou. Zľava 
z nájomného bude poskytnutá v 
maximálnej výške 50% za obdobie 
uzavretia prevádzky, čo znamená, že 
nájomca za dané obdobie platiť nebude. 
Nájomcom, ktorí neprejavili záujem o 
zníženie nájomného s využitím dotácie 
na nájomné, mestská časť umožní jeho 
úhradu za obdobie uzavretia prevádzky 
v splátkach. Okrem tejto formy pomoci 
mestská časť pristúpila k odpusteniu 
úrokov z omeškania za oneskorenú 
úhradu nájomného v období od 
16.03.2020 do 30.09.2020 za podmienky, 
že dlžné nájomné bude uhradené do 
31.12.2020.

Ak teda platí, že „spoločne to 
zvládneme,“ tak takto to vyzerá v praxi 
u nás.

Rátame straty 
vplyvom pandémie 
Koronakríza sa dotkla aj nás a našich 
príjmov. Oproti rozpočtovaným 
prostriedkom na začiatku roka sme 
nateraz reálne prišli o 97.000,00 eur 
na podielových daniach. Ďalším je 
výpadok príjmov vo výške 15.000,00 
eur z nájmov v nebytových priestorov. V 
rámci koronakrízy MČ Košice – Sídlisko 
KVP zaznamenala aj zvýšené výdavky na 
zmierňovanie dopadov a civilnú ochranu. 
Zabezpečovali sme nákup rúšok, 
rukavíc, teplomerov a dezinfekčných 
prostriedkov. V zmysle nariadení 
centrálnych orgánov sme zabezpečovali 
aj pravidelnú dezinfekciu detských ihrísk 
doposiaľ vo výške cca. 8.500,00 eur. 
Uvedené zníženie príjmov a vyvolané 
výdavky majú logicky za následok aj 
zníženie výdavkov, t.j. úpravy v rozpočte. 
Boli sme nútení šetriť najmä v kategórii 
miezd a k nim prislúchajúcim odvodom, 
ale krátili sme bežné aj kapitálové 
výdavky (investície, ktoré sme na tento 
rok mali naplánované). Reálne dopady 
budeme môcť vyčísliť až po skončení 
pandémie.

Rušíme podujatia

Vzhľadom na opatrenia prijaté v 
súvislosti s COVID-19 sme boli nútení 
zrušiť verejné podujatia v mesiaci 
september a október a opäť zatvoriť 
brány denného centra. Reflektujúc 
stúpajúcu tendenciu počtu nakazených 
to vyzerá tak, že do konca tohto roka 
nezrealizujeme ani ďalšie plánované 
športové či kultúrne akcie. Tento krok 
nie je jednoduchý pre nikoho z nás, no 
v rámci bezpečnosti je to najlepšie, čo 
môžeme urobiť.

Milí KVP-čkári,

Jeseň je pre mňa osobne najkrajším 
obdobím v roku. Človek je po lete 
poväčšine zrelaxovaný a oddýchnutý, 
príroda je plná farieb a večery primerane 
chladné na vrúcne objatia najbližších. 
Starostovská jeseň je však trochu iná. 
Znamená najmä hrabanie opadaného 
lístia zo stromov a realizáciu posledných 
investičných aktivít na sídlisku ešte 
pred zimou. Rýchlo, nech vieme úspešne 
uzatvoriť kalendárny rok a naplniť 
vytýčené ciele. 

Vlastne celý rok úradovania by sme vedeli 
s troškou nadhľadu rozdeliť do ročných 
období podľa toho, na čo dostávame 
najviac sťažností a podnetov. V jari je 
to zbieranie posypového materiálu po 
zime a už klasické správy o tom, ako si 
ničíme topánky na kamienkoch. V lete je 
to jednoznačne kosenie a večná dilema 
o tom, či kosíme vysoko alebo nízko, 
prípadne meranie dĺžky pokosenej trávy. 
Áno, aj také sa stalo. Na jeseň je to vyššie 
spomínané opadané lístie a úvahy o tom, 
či je lepšie hrabať na 3 alebo 4 kôpky. A o 
rýchlosti odvozu ani nevravím. V zime už 
ide skutočne o veľa, zabezpečenie zimnej 
údržby tak, aby boli chodníky schodné 
a cesty zjazdné na dennom poriadku. A 
hlavne podľa Vašich predstáv. Pravidelne 
od Vás dostávame fotky každého jedného 
neodhrnutého úseku aj so štipľavým 
komentárom, takže máme aspoň 
dokonalý prehľad, kde sme ešte nestihli 
byť. Veď koniec koncov, na to sme tu, 
no nie? Áno sme, no nezabúdajme 
prosím, že všetky činnosti realizujeme 
vzhľadom na naše finančné možnosti a 
podľa toho, robíme deň a noc tak, aby 
bolo jednoducho dobre. Aj takto vyzerá 

starostovský kalendárny rok. Komunálny 
folklór kolobehu sťažností a riešení.
Viete, kedy si však človek povie, že jeho 
práca má naozaj zmysel? Keď si večer v 
posteli zosumarizuje svoj deň a zistí, že 
aj napriek kope sťažností, pripomienok a 
vecí, ktoré sa skomplikovali, predsa len 
zanechal výsledky. A to aj vtedy, ak ich 
ostatní nevidia ihneď. Mnohí to zaiste 
poznáte, prídete domov z práce unavený 
a často bez síl. No ak zaspávate nie len od 
vyčerpania ale hlavne s pocitom radosti 
a plánmi do ďalšieho dňa, vtedy to má 
zmysel. Aj keď tento rok je veľa vecí inak, 
pribudli situácie, na ktoré nie sme bežne 
zvyknutí, nemenil by som.

Nevybrali sme si to, ale pandémia je 
tu. Opatrenia, zmeny a obmedzenia 
takisto. Musíme sa s tým naučiť žiť. 
Práve v týchto pohnutých časoch, ktoré 
zažívame som si zároveň uvedomil 
aj to, že treba spomaliť. Zdravie je na 
konci dňa predsa to jediné, na čom 
záleží. Všetko ostatné vyriešime, keď na 
to príde ten správny čas. Len ostaňme 
zdraví a vydržme byť zodpovední. Viem, 
nebaví nás to všetkých, ale každá kríza 
potrebuje svojich hrdinov, ktorí zoberú 
na svoje plecia zodpovednosť. A ten 
kto sa správa zodpovedne voči sebe i 
ostatným, je v tejto pochmúrnej dobe ten 
skutočný hrdina.

Držte sa priatelia. Zvládneme to. Váš 
starosta.

Ladislav Lörinc
starosta@mckvp.sk

Príhovor
starostu

Kontakty
055/789 06 10  
055/789 06 37 
k1k@mckvp.sk 

o pohár MČ Košice – Sídlisko KVP
V MINIFUTBALE MUŽOV

10. OKTÓBER 2020 (SOBOTA) 10.00 – 17.00 HOD.
T-Systems Športovo-zábavný areál (Alejová 2)

Bližšie informácie a prihlášky na stránke www.mckvp.sk
alebo osobne na miestnom úrade v kancelárii č. 10

(oddelenie sociálnych veci, kultúry a športu) tel. č.: 055/789 06 32

Uzávierka prihlášok
do 07.10.2020 (streda) 16.00 hod.

Drahí seniori,
október je aj mesiacom úcty k starším, v tomto období by sme pre Vás zaiste niečo pripravili. Ako to už býva zvykom, spolu 
by sme si zaspievali či zatancovali a strávili pekné popoludnie tak, ako vlani.

Okolnosti, ktoré nás už niekoľko mesiacov sprevádzajú, nám však nedovolia sa s Vami osobne stretnúť a poďakovať Vám 
za to, že Vás tu máme. Keďže Vás nechceme vystavovať ani tomu najmenšiemu riziku v súvislosti s pandémiou COVID 19, 
dovoľte nám aspoň takouto formou sa k Vám prihovoriť. Chceme, aby ste vedeli, že si Vás vážime, a to nielen pre Váš vek,  
ale pre to, že vôbec ste, že žijete na našom sídlisku a že ste múdri, pracovití a ste aj inšpiráciou pre všetkých navôkol.

Dovoľte nám zaželať Vám hlavne pevné zdravie, veľa radostných chvíľ, lásky a pochopenia. Buďte ešte dlhé roky  
medzi nami, sme radi, že Vám máme a veríme, že sa čoskoro stretneme.

      Vaša Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
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Príhovor
starostu

Kontakty
055/789 06 10  
055/789 06 37 
k1k@mckvp.sk 

o pohár MČ Košice – Sídlisko KVP
V MINIFUTBALE MUŽOV

10. OKTÓBER 2020 (SOBOTA) 10.00 – 17.00 HOD.
T-Systems Športovo-zábavný areál (Alejová 2)

Bližšie informácie a prihlášky na stránke www.mckvp.sk
alebo osobne na miestnom úrade v kancelárii č. 10

(oddelenie sociálnych veci, kultúry a športu) tel. č.: 055/789 06 32

Uzávierka prihlášok
do 07.10.2020 (streda) 16.00 hod.

Drahí seniori,
október je aj mesiacom úcty k starším, v tomto období by sme pre Vás zaiste niečo pripravili. Ako to už býva zvykom, spolu 
by sme si zaspievali či zatancovali a strávili pekné popoludnie tak, ako vlani.

Okolnosti, ktoré nás už niekoľko mesiacov sprevádzajú, nám však nedovolia sa s Vami osobne stretnúť a poďakovať Vám 
za to, že Vás tu máme. Keďže Vás nechceme vystavovať ani tomu najmenšiemu riziku v súvislosti s pandémiou COVID 19, 
dovoľte nám aspoň takouto formou sa k Vám prihovoriť. Chceme, aby ste vedeli, že si Vás vážime, a to nielen pre Váš vek,  
ale pre to, že vôbec ste, že žijete na našom sídlisku a že ste múdri, pracovití a ste aj inšpiráciou pre všetkých navôkol.

Dovoľte nám zaželať Vám hlavne pevné zdravie, veľa radostných chvíľ, lásky a pochopenia. Buďte ešte dlhé roky  
medzi nami, sme radi, že Vám máme a veríme, že sa čoskoro stretneme.

      Vaša Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
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Rozhovor Rozhovor

Ako by si sa 
charakterizovala troma 
slovami?

Cieľavedomá. Motivačná. Empatická.

Popíš nám svoj bežný deň

Môj bežný deň sa nedá popísať, lebo 
každý deň je iný. Tak, ako si ho nastavím, 
poskladám tri dni vopred alebo aj mesiac 
vopred, tak sa musím podľa toho aj riadiť. 
Nestíham sa sťažovať, ani rozmýšľať, 
čo budem asi robiť zajtra, práce je veľa, 
súkromný život chce tiež svoj čas a súlad, 
ale dá sa to všetko správne prepojiť. 
Ak nepracujem, chodím na chalupu a 
pestujem čo zem dá! Rada trávim svoj 
voľný čas s rodinou i priateľmi, no sú aj 
dni, keď som rada sama len tak, v prírode.

Vystihni jednou vetou, čo 
znamená slovko Výmenník?

Výmenník je otvorený a kreatívny 
priestor, určený pre každého, pre všetky 
generácie obyvateľov ako aj umelcov či 
spoločenské a kultúrne skupiny.

Môže tam chodiť ktokoľvek?

Áno, jeho dvere sú otvorené pre každého, 
stačí len vstúpiť.

Vystihni jednou vetou, čo 
znamená slovko Výmenník?

Výmenník je otvorený a kreatívny 
priestor, určený pre každého, pre všetky 
generácie obyvateľov ako aj umelcov či 
spoločenské a kultúrne skupiny.

Môže tam chodiť ktokoľvek?

Áno, jeho dvere sú otvorené pre každého, 
stačí len vstúpiť.

Aký význam majú 
Výmenníky v dnešnej dobe v 
sídliskovom priestore?

Dôležitou súčasťou každého Výmenníka 
je kultúrny mediátor, ktorý by mal byť 
spojítkom medzi sídliskom a umelcami. 
Je to človek, ktorý prináša do komunity 
nové impulzy, motivuje okolie, aby 
vyskúšali niečo netradičné, teší sa z 
úspechov iných, rád skúša niečo iné. 
Práve preto si na pomoc zavolá umelca, 
lektora či odborníka, aby spoločne 
priniesli na sídlisko to, čo tam chýba. 

Na KVP je potreba pracovať v sídliskovej 
komunite, tento priestor umožňuje 
obyvateľom zrealizovať ich záujmy, 
zrelaxovať sa, vzdelávať sa. Výmenníky 
preto naozaj prevenčne pôsobia na ľudí 
rôznych vekových skupín. Budovaním  
komunít zvyšujeme kvalitu života 
na sídlisku, ale i v celej spoločnosti. 
Vytvárame tak komunity, ktoré sú 
nápomocné pre určité rozhodnutia. 
Komunity sú ukazovateľmi toho, čo 
funguje a čo nefunguje v spoločnosti. 
Komunity môžu byť tvorcami ale aj 
inovátormi pre všeobecný rozvoj.

Ako by si popísala komunitu 
na KVP?

Je tu veľký potenciál, KVP sa nám 
rozhýbalo, miestni chcú byť informovaní 
o všetkom, čo sa na ich sídlisku deje, čo 
sa pripravuje, chránia si konečne svoje 
okolie, zeleň, začali si ako keby viac 
dôverovať a byť istí v tom, čo by chceli 
pre svoje sídlisko urobiť. Spočiatku som 
sídlisko KVP vnímala tak, že ľudia by tu 
iba bývali, no s odstupom času môžem 
konštatovať, že sa to zmenilo. Oni tu 
naozaj žijú, stretávajú sa na uliciach, na 
miestach, kde sa cítia dobre.

Súčasťou Výmenníka je 
aj komunitná záhrada. 
Čo bolo prvotným cieľom 
“pestovania” medzi blokmi?

Priestor a neskôr potreba zveľaďovať 
a upravovať tento priestor medzi 
panelákmi, cieľom bolo hlavne ukázať 
okoliu nie len MČ KVP ale aj širšiemu 
okoliu, že aj medzi panelákmi môžu rásť 
čučoriedky, paradajky, maliny, kiwi, 
bylinky a podobne.

Čo pre teba tento priestor  
na KVP znamená dnes  
s odstupom času?

Veľmi veľa, to si nik nevie predstaviť, 
naozaj. KZ bola postavená za pol roka. 
Na začiatku ju stavalo 7 ľudí, neskôr 6 a 
nakoniec sme zostali dvaja! Ja a Martin 
Pizňak. Vtedy sme naozaj nevedeli, 
do čoho ideme, ako to dopadne, čo 
bude neskôr. V tejto záhrade sa stretlo 
veľmi veľa ľudí, susedov, odborníkov, 
botanikov, záhradkárov, dobrovoľníkov, 
seniorov, detí, jednoducho nedá sa to 
vyčísliť, ale dá sa to narátať na stovky. 
Ak by tam oni niečo nezanechali, nič by 
tam nebolo. Záhrada potrebuje údržbu, 
potrebuje lásku, nie málo ale tak akurát, 
aby nebola len záhradou, ale aj miestom, 
kde sa ľudia radi vracajú a preto túto 

záhradu môžeme nazvať resp. označiť, že 
je naozaj Komunitnou záhradou.

V čom sú podľa teba KVP-
čkári iní/výnimoční?

Na všetko majú odpoveď!

Máš takú “pracovnú 
deformáciu” že si všímaš 
záhrady iných ľudí? Alebo 
nejakú inú?

Ja si všímam všetky záhrady, parky, 
prírodu, či už ide o klasické, moderné, 
dizajnové ale hlavne tie naše dedinské 
na dvorčekoch u našich starých rodičov, 
kde nájdete všetko. Veru, tie také, 
ktoré nie sú postavené podľa vzorcov, 
dizajnu čo letí, ani nemuseli študovať 
Permakultúru. Záhrady našich starých 
rodičov majú svoje  čaro, rastú tam staré 
odrody ovocných stromov, ktoré nám 
do dnes dávajú úrodu, žiadne hnojenie 
a chémia, všetko ide tak, ako príroda 
dovolí.

Aký je to tvoj najobľúbenejší 
kvet a prečo?

Materina dúška - ľudové liečiteľstvo 
ju považuje za jednu z najzdravších a 
najmenej náročných byliniek.

Odkiaľ čerpáš inšpiráciu  
do života/práce?

Od malička som bola výmyselník, stále 
som niečo vymýšľala, riešila, snívala 
o niečom. Musím povedať, že veľa vecí 
vyšlo aj vďaka mojim neustálym snahám 
ako zlepšiť spoločnosť, ako vnímať okolie 
a konať dobro. Inšpirujú ma samotní 
ľudia, oni mi dávajú podnety, otázky 
ale aj odpovede, pretože som sa ich 
naučila počúvať. Netreba veľa, stačí malý 
moment a ja si nájdem k tomu odpoveď, 
som taký motivátor.

Kiwi, maliny, ale aj 50 druhov byliniek, ktoré možno vidieť 
medzi blokmi nášho sídliska. Vstupom do Výmenníka 
Wuppertálska sa ocitneme v celkom inom svete. Zásluhu 
má na tom Zdenka Košová, ktorá tento priestor zveľaďuje  
už sedem rokov.

Veľa vecí vyšlo
aj vďaka mojim
neustálym snahám
ako zlepšiť spoločnosť,
ako vnímať okolie
a konať dobro.

Rozhovor
so Zdenkou 
Košovou



5

Rozhovor Rozhovor

Ako by si sa 
charakterizovala troma 
slovami?

Cieľavedomá. Motivačná. Empatická.

Popíš nám svoj bežný deň

Môj bežný deň sa nedá popísať, lebo 
každý deň je iný. Tak, ako si ho nastavím, 
poskladám tri dni vopred alebo aj mesiac 
vopred, tak sa musím podľa toho aj riadiť. 
Nestíham sa sťažovať, ani rozmýšľať, 
čo budem asi robiť zajtra, práce je veľa, 
súkromný život chce tiež svoj čas a súlad, 
ale dá sa to všetko správne prepojiť. 
Ak nepracujem, chodím na chalupu a 
pestujem čo zem dá! Rada trávim svoj 
voľný čas s rodinou i priateľmi, no sú aj 
dni, keď som rada sama len tak, v prírode.

Vystihni jednou vetou, čo 
znamená slovko Výmenník?

Výmenník je otvorený a kreatívny 
priestor, určený pre každého, pre všetky 
generácie obyvateľov ako aj umelcov či 
spoločenské a kultúrne skupiny.

Môže tam chodiť ktokoľvek?

Áno, jeho dvere sú otvorené pre každého, 
stačí len vstúpiť.

Vystihni jednou vetou, čo 
znamená slovko Výmenník?

Výmenník je otvorený a kreatívny 
priestor, určený pre každého, pre všetky 
generácie obyvateľov ako aj umelcov či 
spoločenské a kultúrne skupiny.

Môže tam chodiť ktokoľvek?

Áno, jeho dvere sú otvorené pre každého, 
stačí len vstúpiť.

Aký význam majú 
Výmenníky v dnešnej dobe v 
sídliskovom priestore?

Dôležitou súčasťou každého Výmenníka 
je kultúrny mediátor, ktorý by mal byť 
spojítkom medzi sídliskom a umelcami. 
Je to človek, ktorý prináša do komunity 
nové impulzy, motivuje okolie, aby 
vyskúšali niečo netradičné, teší sa z 
úspechov iných, rád skúša niečo iné. 
Práve preto si na pomoc zavolá umelca, 
lektora či odborníka, aby spoločne 
priniesli na sídlisko to, čo tam chýba. 

Na KVP je potreba pracovať v sídliskovej 
komunite, tento priestor umožňuje 
obyvateľom zrealizovať ich záujmy, 
zrelaxovať sa, vzdelávať sa. Výmenníky 
preto naozaj prevenčne pôsobia na ľudí 
rôznych vekových skupín. Budovaním  
komunít zvyšujeme kvalitu života 
na sídlisku, ale i v celej spoločnosti. 
Vytvárame tak komunity, ktoré sú 
nápomocné pre určité rozhodnutia. 
Komunity sú ukazovateľmi toho, čo 
funguje a čo nefunguje v spoločnosti. 
Komunity môžu byť tvorcami ale aj 
inovátormi pre všeobecný rozvoj.

Ako by si popísala komunitu 
na KVP?

Je tu veľký potenciál, KVP sa nám 
rozhýbalo, miestni chcú byť informovaní 
o všetkom, čo sa na ich sídlisku deje, čo 
sa pripravuje, chránia si konečne svoje 
okolie, zeleň, začali si ako keby viac 
dôverovať a byť istí v tom, čo by chceli 
pre svoje sídlisko urobiť. Spočiatku som 
sídlisko KVP vnímala tak, že ľudia by tu 
iba bývali, no s odstupom času môžem 
konštatovať, že sa to zmenilo. Oni tu 
naozaj žijú, stretávajú sa na uliciach, na 
miestach, kde sa cítia dobre.

Súčasťou Výmenníka je 
aj komunitná záhrada. 
Čo bolo prvotným cieľom 
“pestovania” medzi blokmi?

Priestor a neskôr potreba zveľaďovať 
a upravovať tento priestor medzi 
panelákmi, cieľom bolo hlavne ukázať 
okoliu nie len MČ KVP ale aj širšiemu 
okoliu, že aj medzi panelákmi môžu rásť 
čučoriedky, paradajky, maliny, kiwi, 
bylinky a podobne.

Čo pre teba tento priestor  
na KVP znamená dnes  
s odstupom času?

Veľmi veľa, to si nik nevie predstaviť, 
naozaj. KZ bola postavená za pol roka. 
Na začiatku ju stavalo 7 ľudí, neskôr 6 a 
nakoniec sme zostali dvaja! Ja a Martin 
Pizňak. Vtedy sme naozaj nevedeli, 
do čoho ideme, ako to dopadne, čo 
bude neskôr. V tejto záhrade sa stretlo 
veľmi veľa ľudí, susedov, odborníkov, 
botanikov, záhradkárov, dobrovoľníkov, 
seniorov, detí, jednoducho nedá sa to 
vyčísliť, ale dá sa to narátať na stovky. 
Ak by tam oni niečo nezanechali, nič by 
tam nebolo. Záhrada potrebuje údržbu, 
potrebuje lásku, nie málo ale tak akurát, 
aby nebola len záhradou, ale aj miestom, 
kde sa ľudia radi vracajú a preto túto 

záhradu môžeme nazvať resp. označiť, že 
je naozaj Komunitnou záhradou.

V čom sú podľa teba KVP-
čkári iní/výnimoční?

Na všetko majú odpoveď!

Máš takú “pracovnú 
deformáciu” že si všímaš 
záhrady iných ľudí? Alebo 
nejakú inú?

Ja si všímam všetky záhrady, parky, 
prírodu, či už ide o klasické, moderné, 
dizajnové ale hlavne tie naše dedinské 
na dvorčekoch u našich starých rodičov, 
kde nájdete všetko. Veru, tie také, 
ktoré nie sú postavené podľa vzorcov, 
dizajnu čo letí, ani nemuseli študovať 
Permakultúru. Záhrady našich starých 
rodičov majú svoje  čaro, rastú tam staré 
odrody ovocných stromov, ktoré nám 
do dnes dávajú úrodu, žiadne hnojenie 
a chémia, všetko ide tak, ako príroda 
dovolí.

Aký je to tvoj najobľúbenejší 
kvet a prečo?

Materina dúška - ľudové liečiteľstvo 
ju považuje za jednu z najzdravších a 
najmenej náročných byliniek.

Odkiaľ čerpáš inšpiráciu  
do života/práce?

Od malička som bola výmyselník, stále 
som niečo vymýšľala, riešila, snívala 
o niečom. Musím povedať, že veľa vecí 
vyšlo aj vďaka mojim neustálym snahám 
ako zlepšiť spoločnosť, ako vnímať okolie 
a konať dobro. Inšpirujú ma samotní 
ľudia, oni mi dávajú podnety, otázky 
ale aj odpovede, pretože som sa ich 
naučila počúvať. Netreba veľa, stačí malý 
moment a ja si nájdem k tomu odpoveď, 
som taký motivátor.

Kiwi, maliny, ale aj 50 druhov byliniek, ktoré možno vidieť 
medzi blokmi nášho sídliska. Vstupom do Výmenníka 
Wuppertálska sa ocitneme v celkom inom svete. Zásluhu 
má na tom Zdenka Košová, ktorá tento priestor zveľaďuje  
už sedem rokov.

Veľa vecí vyšlo
aj vďaka mojim
neustálym snahám
ako zlepšiť spoločnosť,
ako vnímať okolie
a konať dobro.

Rozhovor
so Zdenkou 
Košovou



6

Zo života sídliska Zo života sídliska

7

Myslíme na 4-nohých priateľov 
aj okolie, v ktorom žijeme

Petang - spoločenská hra
pre všetky vekové kategórie

Vodorovné dopravné značenie II.

Na sídlisku KVP máme závan Francúzska 
a môže za to hra s koreňmi v krajine 
galského kohúta. Populárna spoločenská 
hra „petang“ si našla svoje miesto v 
Drocárovom parku. Nové ihrisko sa 
nám podarilo vybudovať vďaka grantu 
vo výške 845 eur, ktorý sme získali vo 
výzve „Magna pre región,“ od Karpatskej 
nadácie. Výstavba spojila KVP-čkárov 
rôzneho veku. 

Lopaty, štetce i motyky chytili do rúk 
seniori, mamičky s deťmi, dobrovoľníci, 
zamestnanci úradu, jeho vedenie i 
poslanci. Petangové ihrisko pozostáva 
z hracej plochy, nových lavičiek v jej 
okolí ako i informačnej tabule, kde 
čoskoro umiestnime aj pravidlá hry a 
prevádzkový poriadok. Hru môžu hrať 
dvaja hráči, ale aj viacčlenné tímy. 
Cieľom je hodiť oceľové gule čo najbližšie 
k cieľovej guľôčke a byť k nej bližšie ako 
súper.
V danej lokalite je to ďalší krok k 
vybudovaniu aktívnej a oddychovej zóny 
pre všetky vekové skupiny obyvateľov. 
Zároveň, je aj tento grant ukážkou toho, 
že sa snažíme získavať financie pre našu 
mestskú časť všade, kde sa len dá.

Druhú etapu obnovy vodorovného 
dopravného značenia na Sídlisku 
KVP sme ukončili v závere augusta. 
Počas jedného týždňa sa nám podarilo 
premaľovať dokopy 588 parkovacích 
miest a 9 priechodov pre chodcov. Po 
konzultáciách s hasičmi, políciou ako 
i záchrannými zložkami pribudli na 
najviac problematických úsekoch aj žlté 
čiary. 

Práce sme realizovali podľa stanoveného 
harmonogramu, o ich priebehu sme 
pravidelne  informovali na sociálnych 
sieťach aj prostredníctvom oznamov na 
vchodoch bytových domov. 

Zaevidovali sme však aj zopár kritických 
reakcií. Nesúhlas vyjadrili najmä vodiči 
na Cottbuskej ulici v blízkosti Pošty. 

Vyznačením žltých čiar tam totiž podľa 
ich slov došlo k zrušeniu niekoľkých 
„parkovacích miest“, na ktoré boli 
doposiaľ zvyknutí. Rozumieme ich 
výhradám, ale k tomuto kroku sme 
pristúpili najmä preto, aby sme umožnili 
prejazd záchranným zložkám. Doterajšie 
takéto „parkovanie“ bolo zároveň 
protizákonne, na čo nás upozornila aj 
mestská polícia a žlté čiary pribudli aj na 
ich podnet.

Zo stanoviska MsP vyberáme:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sme si vedomí, že u niektorých 
obyvateľov to vyvolalo rozhorčenie, 
keďže tam roky parkovali a nie je to 
populárny krok, no bezpečnosť ľudí na 
našom sídlisku je pre nás prvoradá.

Na obnovu vodorovného dopravného 
značenia išlo v tomto roku 20 000 eur. Ak 
sme na vašu ulicu doteraz neprišli alebo 
nevyznačili čiary podľa vašich predstáv 
či vyznačili niečo, čo sa z dlhodobého 
hľadiska ukáže ako neefektívne, 
neznamená to, že sa tejto problematike 
už nebudeme venovať. V budúcnosti 
plánujeme v tejto aktivite pokračovať.

Deti na bicykloch, preliezkach aj v 
kočíku, uponáhľané ulice aj lavičky so 
sediacimi seniormi. Pri prechádzke 
našim sídliskom denne okrem nich 
stretávame aj tzv. psíčkarov so 
svojimi miláčikmi. Aj oni sú totiž 
neodmysliteľnou súčasťou KVP-čka. 
Niekomu to možno nemusí byť po 
vôli, preto sa snažíme urobiť všetko 
pre to, aby sme spolužitie psičkárov aj 
nepsičkárov spríjemnili.

Nie je vrecko ako 
vrecko
Od septembra platí zmena distribúcie 
vreciek na psie exkrementy. Na miestom 
úrade si ich môžu vyzdvihnúť majitelia, 
ktorých psíky sú riadne evidované v našej 
mestskej časti. Dostanú ich v Kancelárii 
prvého kontaktu ( č. dverí 1).
Do konca tohto roka to bude jednorazovo 
200 ks vreciek. Od januára to bude 400 
ks na celý rok. Túto novinku sme zaviedli 
na základe pripomienok a skúseností 
tunajších obyvateľov. Tí sa sťažovali, 
že sáčky niekto pravidelne kradne a 
miznú z košov v priebehu niekoľkých 
minút. Osádzanie vreciek na koše sa 
teda neosvedčilo. Preto sme sa rozhodli 
zmeniť tento spôsob, je v našom záujme 
život na sídlisku vám zjednodušiť nie 
komplikovať.

Zbystrite pozornosť: 
Pripravujeme nové 
VZN o zonácii
Plochy na našom sídlisku prejdú už 
budúci rok rozdelením. Chystané VZN 

určí miesta, na ktorých nebude možné 
venčiť psa a tiež plochy, kde bude 
povolené držať psa iba na vôdzke alebo 
kde bude povolený voľný pohyb psov. 
Nateraz je jediným jasným pravidlom 
iba zákaz vodenia psov na detské ihriská, 
ktoré toto pravidlo obsahujú pri svojich 
vstupoch a v prevádzkových poriadkoch. 
Od budúceho roka vás na vstup či zákaz 
vstupu psov na danú plochu upozornia 
nové tabule, ale aj vodorovné značenie 
priamo na miestach, po ktorých sa 
chodí. Lokality vytypujeme po spoločnej 
diskusii s vami, pretože vaše potreby 
sú pre nás v prijímaní rozhodnutí 
smerodajné. Na týchto miestach zároveň 
osadíme aj nové info tabule, keďže tie 
súčasné sú zastaralé a neplnia svoj účel 
akoby mali.

Systém väčších územných celkov, na 
úrovni ulíc a vnútroblokov pre voľný 
a limitovaný pohyb psov je navrhnutý 
rovnomerne pre všetky obvody tak, aby 
väčšina obyvateľov mala v dostupnej 
vzdialenosti priestor na voľný pohyb 
psov.

Pripravované VZN si môžete pozrieť na 
našom webe - www.mckvp.sk/zonacia-psy.

Nie „proti“ niekomu, ale 
„za“ dobré spolužitie
Záleží nám na bezproblémovom spolužití 
psičkárov aj ľudí, ktorí nevlastnia 
psíka. Obe skupiny sú totiž súčasťou 
sídliska a tvoria jeden celok. Na stole 
sa nám dlhodobo hromadili sťažnosti 
od nespokojných rodičov. Psie výkaly 
predstavujú riziko pre najmenších 

obyvateľov sídliska. Zo zvedavosti 
ale najmä nevedomky sa stáva, že 
deti jednoducho spadnú do „voňavej 
kôpky“ od psa. Zavedenie pravidiel 
preto považujeme za nevyhnutné nie 
len z dôvodu čistoty ale aj zdravia nás 
všetkých. Stále platí, že bezpečnosť je u 
nás na prvom mieste, obzvlášť ak ide o 
tých najmenších. 

Skupina ľudí, ktorá žije v jednom 
priestore, musí dodržiavať pravidlá a 
rešpektovať sa navzájom. Pravidelnou 
kontrolou v uliciach sídliska sme sa 
počas leta v spolupráci s mestskou 
políciou snažili vzdelávať i kontrolovať 
dodržiavanie pravidiel majiteľov psov. 
Preventívne sme sa pýtali na známky, 
evidenciu psíkov, ale zbierali aj podnety 
či postrehy. Veríme, že nové pravidlá 
vydávania vreciek na psie exkrementy 
ako aj plánovaná zonácia prispejú nielen 
ku krajšiemu okoliu, ale aj spokojnosti 
dvojnohých aj štvornohých obyvateľov.

Vedeli ste, že?
Ak ste evidenčnú známku svojho 

psa stratili, ste povinní to nahlásiť 
na miestny úrad? Za poplatok vám 

bude vystavená nová známka.

Ak máte nového psíka, musíte ho u 
nás na úrade zaevidovať do 90-tich 
dní. Ak máte šteniatko, je potrebné 
ho prihlásiť do 30-tich dní potom, 

ako dovŕšil 6 mesiacov.

Potrebné info a tlačivá k prihláseniu 
svojho psa nájdete na: 

www.mckvp.sk/obcan/tlaciva-a-
poplatky/.

Majiteľom zaevidovaných

psov na území Mestskej časti 

Košice - Sídlisko KVP 

ich po novom vydávame

výlučne na miestnom úrade 

Od 1.9.2020

Zmena distribúcie

vreciek na psie

exkrementy
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Myslíme na 4-nohých priateľov 
aj okolie, v ktorom žijeme

Petang - spoločenská hra
pre všetky vekové kategórie

Vodorovné dopravné značenie II.

Na sídlisku KVP máme závan Francúzska 
a môže za to hra s koreňmi v krajine 
galského kohúta. Populárna spoločenská 
hra „petang“ si našla svoje miesto v 
Drocárovom parku. Nové ihrisko sa 
nám podarilo vybudovať vďaka grantu 
vo výške 845 eur, ktorý sme získali vo 
výzve „Magna pre región,“ od Karpatskej 
nadácie. Výstavba spojila KVP-čkárov 
rôzneho veku. 

Lopaty, štetce i motyky chytili do rúk 
seniori, mamičky s deťmi, dobrovoľníci, 
zamestnanci úradu, jeho vedenie i 
poslanci. Petangové ihrisko pozostáva 
z hracej plochy, nových lavičiek v jej 
okolí ako i informačnej tabule, kde 
čoskoro umiestnime aj pravidlá hry a 
prevádzkový poriadok. Hru môžu hrať 
dvaja hráči, ale aj viacčlenné tímy. 
Cieľom je hodiť oceľové gule čo najbližšie 
k cieľovej guľôčke a byť k nej bližšie ako 
súper.
V danej lokalite je to ďalší krok k 
vybudovaniu aktívnej a oddychovej zóny 
pre všetky vekové skupiny obyvateľov. 
Zároveň, je aj tento grant ukážkou toho, 
že sa snažíme získavať financie pre našu 
mestskú časť všade, kde sa len dá.

Druhú etapu obnovy vodorovného 
dopravného značenia na Sídlisku 
KVP sme ukončili v závere augusta. 
Počas jedného týždňa sa nám podarilo 
premaľovať dokopy 588 parkovacích 
miest a 9 priechodov pre chodcov. Po 
konzultáciách s hasičmi, políciou ako 
i záchrannými zložkami pribudli na 
najviac problematických úsekoch aj žlté 
čiary. 

Práce sme realizovali podľa stanoveného 
harmonogramu, o ich priebehu sme 
pravidelne  informovali na sociálnych 
sieťach aj prostredníctvom oznamov na 
vchodoch bytových domov. 

Zaevidovali sme však aj zopár kritických 
reakcií. Nesúhlas vyjadrili najmä vodiči 
na Cottbuskej ulici v blízkosti Pošty. 

Vyznačením žltých čiar tam totiž podľa 
ich slov došlo k zrušeniu niekoľkých 
„parkovacích miest“, na ktoré boli 
doposiaľ zvyknutí. Rozumieme ich 
výhradám, ale k tomuto kroku sme 
pristúpili najmä preto, aby sme umožnili 
prejazd záchranným zložkám. Doterajšie 
takéto „parkovanie“ bolo zároveň 
protizákonne, na čo nás upozornila aj 
mestská polícia a žlté čiary pribudli aj na 
ich podnet.

Zo stanoviska MsP vyberáme:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sme si vedomí, že u niektorých 
obyvateľov to vyvolalo rozhorčenie, 
keďže tam roky parkovali a nie je to 
populárny krok, no bezpečnosť ľudí na 
našom sídlisku je pre nás prvoradá.

Na obnovu vodorovného dopravného 
značenia išlo v tomto roku 20 000 eur. Ak 
sme na vašu ulicu doteraz neprišli alebo 
nevyznačili čiary podľa vašich predstáv 
či vyznačili niečo, čo sa z dlhodobého 
hľadiska ukáže ako neefektívne, 
neznamená to, že sa tejto problematike 
už nebudeme venovať. V budúcnosti 
plánujeme v tejto aktivite pokračovať.

Deti na bicykloch, preliezkach aj v 
kočíku, uponáhľané ulice aj lavičky so 
sediacimi seniormi. Pri prechádzke 
našim sídliskom denne okrem nich 
stretávame aj tzv. psíčkarov so 
svojimi miláčikmi. Aj oni sú totiž 
neodmysliteľnou súčasťou KVP-čka. 
Niekomu to možno nemusí byť po 
vôli, preto sa snažíme urobiť všetko 
pre to, aby sme spolužitie psičkárov aj 
nepsičkárov spríjemnili.

Nie je vrecko ako 
vrecko
Od septembra platí zmena distribúcie 
vreciek na psie exkrementy. Na miestom 
úrade si ich môžu vyzdvihnúť majitelia, 
ktorých psíky sú riadne evidované v našej 
mestskej časti. Dostanú ich v Kancelárii 
prvého kontaktu ( č. dverí 1).
Do konca tohto roka to bude jednorazovo 
200 ks vreciek. Od januára to bude 400 
ks na celý rok. Túto novinku sme zaviedli 
na základe pripomienok a skúseností 
tunajších obyvateľov. Tí sa sťažovali, 
že sáčky niekto pravidelne kradne a 
miznú z košov v priebehu niekoľkých 
minút. Osádzanie vreciek na koše sa 
teda neosvedčilo. Preto sme sa rozhodli 
zmeniť tento spôsob, je v našom záujme 
život na sídlisku vám zjednodušiť nie 
komplikovať.

Zbystrite pozornosť: 
Pripravujeme nové 
VZN o zonácii
Plochy na našom sídlisku prejdú už 
budúci rok rozdelením. Chystané VZN 

určí miesta, na ktorých nebude možné 
venčiť psa a tiež plochy, kde bude 
povolené držať psa iba na vôdzke alebo 
kde bude povolený voľný pohyb psov. 
Nateraz je jediným jasným pravidlom 
iba zákaz vodenia psov na detské ihriská, 
ktoré toto pravidlo obsahujú pri svojich 
vstupoch a v prevádzkových poriadkoch. 
Od budúceho roka vás na vstup či zákaz 
vstupu psov na danú plochu upozornia 
nové tabule, ale aj vodorovné značenie 
priamo na miestach, po ktorých sa 
chodí. Lokality vytypujeme po spoločnej 
diskusii s vami, pretože vaše potreby 
sú pre nás v prijímaní rozhodnutí 
smerodajné. Na týchto miestach zároveň 
osadíme aj nové info tabule, keďže tie 
súčasné sú zastaralé a neplnia svoj účel 
akoby mali.

Systém väčších územných celkov, na 
úrovni ulíc a vnútroblokov pre voľný 
a limitovaný pohyb psov je navrhnutý 
rovnomerne pre všetky obvody tak, aby 
väčšina obyvateľov mala v dostupnej 
vzdialenosti priestor na voľný pohyb 
psov.

Pripravované VZN si môžete pozrieť na 
našom webe - www.mckvp.sk/zonacia-psy.

Nie „proti“ niekomu, ale 
„za“ dobré spolužitie
Záleží nám na bezproblémovom spolužití 
psičkárov aj ľudí, ktorí nevlastnia 
psíka. Obe skupiny sú totiž súčasťou 
sídliska a tvoria jeden celok. Na stole 
sa nám dlhodobo hromadili sťažnosti 
od nespokojných rodičov. Psie výkaly 
predstavujú riziko pre najmenších 

obyvateľov sídliska. Zo zvedavosti 
ale najmä nevedomky sa stáva, že 
deti jednoducho spadnú do „voňavej 
kôpky“ od psa. Zavedenie pravidiel 
preto považujeme za nevyhnutné nie 
len z dôvodu čistoty ale aj zdravia nás 
všetkých. Stále platí, že bezpečnosť je u 
nás na prvom mieste, obzvlášť ak ide o 
tých najmenších. 

Skupina ľudí, ktorá žije v jednom 
priestore, musí dodržiavať pravidlá a 
rešpektovať sa navzájom. Pravidelnou 
kontrolou v uliciach sídliska sme sa 
počas leta v spolupráci s mestskou 
políciou snažili vzdelávať i kontrolovať 
dodržiavanie pravidiel majiteľov psov. 
Preventívne sme sa pýtali na známky, 
evidenciu psíkov, ale zbierali aj podnety 
či postrehy. Veríme, že nové pravidlá 
vydávania vreciek na psie exkrementy 
ako aj plánovaná zonácia prispejú nielen 
ku krajšiemu okoliu, ale aj spokojnosti 
dvojnohých aj štvornohých obyvateľov.

Vedeli ste, že?
Ak ste evidenčnú známku svojho 

psa stratili, ste povinní to nahlásiť 
na miestny úrad? Za poplatok vám 

bude vystavená nová známka.

Ak máte nového psíka, musíte ho u 
nás na úrade zaevidovať do 90-tich 
dní. Ak máte šteniatko, je potrebné 
ho prihlásiť do 30-tich dní potom, 

ako dovŕšil 6 mesiacov.

Potrebné info a tlačivá k prihláseniu 
svojho psa nájdete na: 

www.mckvp.sk/obcan/tlaciva-a-
poplatky/.

Majiteľom zaevidovaných

psov na území Mestskej časti 

Košice - Sídlisko KVP 

ich po novom vydávame

výlučne na miestnom úrade 

Od 1.9.2020

Zmena distribúcie

vreciek na psie

exkrementy
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Čistota a údržba Zo samosprávy

Čomu sme sa venovali  
za posledné obdobie 

Kosenie na KVP sme odštartovali vo 
vlastnej réžií prostredníctvom nášho 
sociálneho podniku 2.mája 2020. Celkovo 
v 4 riadnych a 2 mimoriadnych kosbách 
tzv. „reprezentačnej“ zelene na Triede 
KVP a Moskovskej triede, bolo do konca 
septembra vykosených 
1 837 010 m2 trávnatých a lúčnych 
porastov. Z toho bolo viac ako 
10 000 m2 rurálnej, teda neudržiavanej a 
dlhšie obdobie nekosenej zelene.

V čase najintenzívnejšej kosby v 
mesiacoch jún a júl bolo nasadených 
19 pracovníkov sociálneho podniku, 
ktorí disponovali 7 ručnými kosačkami 
– krovinorezmi a 3 traktorovými 
kosačkami.

Kritika obyvateľov
Úvodné mesiace kosby boli poznačené 
mimoriadne vlhkým počasím, tráva 
rástla rýchlo, bola hustá a vysoká. Okrem 
iného, neznáme prostredie aj prácu 
s kosačkami si potrebovali osvojiť aj 
naši noví zamestnanci. Operatívne sme 
museli riešiť aj poruchy traktorových 
kosačiek, ktoré sme neočakávali. Z 
týchto dôvodov boli naše začiatky 
ťažké, sprevádzali ich mnohé kritické 

pripomienky obyvateľov a sťažnosti na 
pomalú kosbu.

Kreatívna kosba 
zožala úspech
Prišli sme s novinkou, ktorá zožala 
u obyvateľov veľký úspech. Tráva na 
Wurmovej ulici v rozhraní s Povrazovou 
ulicou sa premenila na akúsi šachovnicu. 
Kosačky vytvorili na ploche geometrické 
tvary. 

Snažili sme sa tým spojiť dve rozdielne 
požiadavky našich občanov -  nechať 
prírodný lúčny porast, ktorý pomáha 
biodiverzite, a zároveň vyhovieť 
požiadavke psíčkarov, ktorí požadovali 
pokosenú plochu pre výbeh svojich psov.

Zakvitnuté lúky ste 
mohli nájsť aj medzi 
blokmi

Aj v tomto roku sme vyčlenili lokality, 
ktoré sa samé menili na rozkvitnuté lúky. 
Silu vetra, ktorý bez práce zasieval kvety 
sme podporili aj našim dosádzaním. 
Takýchto lúk bolo dokopy 8, pokosené 
boli až po dozretí semien.

Sociálny podnik 
priniesol nielen 
finančnú úsporu
Za kosenie trávnatých a lúčnych porastov 
sme do konca septembra zaplatili 
približne 45 000 €. Pre porovnanie, v 
minulom roku to bolo takmer  
50 000 €. Ďalším benefitom nášho 
sociálneho podniku je okrem 
finančných výhod aj vykonanie 1 kosby 
reprezentačnej zelene naviac – oproti 
minulému roku. Keďže sme neboli 
závislí na dodávateľskej firme, kosením 
vo vlastnej réžii sme vedeli operatívne 
riešiť kritické úseky a kosiť lokality aj 
podľa potreby.  Aby sme nezabudli, práca 
pre sídlisko priniesla aj nové pracovné 
miesta.

Uvedomujeme si nedostatky, ktoré 
sprevádzala tohtoročná kosba. Nuž, ako 
sa hovorí, všetko je raz po prvýkrát, čo je 
však dôležitejšie, podarilo sa nám ušetriť 
a zefektívniť našu prácu. Sociálny podnik 
má na našom sídlisku zmysel.

Miroslav Michalus
prednosta miestneho úradu

Premiérové kosenie v podaní 
sociálneho podniku

Kríky dostávajú nový strih

Keďže bolo vegetačné obdobie, v lete 
sme vykonávali najmä tie orezy kríkov 
a stromov, ktoré by spôsobili ohrozenie 
vášho majetku či bezpečnosti. 

Do konca augusta bolo vykonaných 
6 694,5 m2 orezov živých plotov a bolo 
zostrihaných 1305 ks nízkych kríkov 
a drevín. Túto sezónu sme doposiaľ 
zostrihali o 60% krovín viac než vlani, 
no popri tom sme ušetrili zhruba 3000 €. 
Odvezených a zlikvidovaných bolo viac 
ako 30 ton zelene po poveternostných 
víchriciach a následkoch počasia.

Upozorňujeme aj na zostrih stromov 
pri bytových domoch, ktoré vykonali 
občania svojvoľne, bez konzultácie so 
správcom zelene. V mnohých prípadoch 
ide o neodborný zásah do drevín, 
ktorý môže mať v konečnom dôsledku 
vyschnutie samotných drevín. 
V období vegetačného kľudu venujeme 
zvýšenú pozornosť radikálnejším 
orezom, ktoré je možné vykonávať až do 
31.3.2021.

Svoje podnety na výruby stromov ale 
i orezy stromov a kríkov nám naďalej 
adresujte na - k1k@mckvp.sk. Postupne 
budú zaradené do harmonogramu prác, 
prosíme vás o trpezlivosť.

V prípade požiadaviek na výrub stromov 
v blízkosti obytných domov vám 
pripomíname, že o povolenie na výrub 
môžete požiadať Okresný úrad Košice 
aj Vy. Je však potrebný súhlas väčšiny 
obyvateľov bývajúcich vo vašom bytovom 
dome. Urobiť tak môže spoločenstvo 
vlastníkov bytových domov, prípadne 
váš správca.

Meníme staré za nové

Na sídlisku KVP nám v tomto roku 
postupne pribúda nový mobiliár. Dokopy 
60 lavičiek a košov osádzame aj na 
miesta, ktoré sme vybrali spoločne 
s vami. Je v našom záujme, aby bol 
jednotný a hlavne kvalitný, pretože 
taký chceme mať verejný priestor na 
KVP. Okrem iného, tým ušetríme aj na 
samotnej údržbe, pretože čím nižší počet 
rôznorodých prvkov, tým menej peňazí 
nás bude stáť. 

Chcete osadiť novú alebo demontovať 
starú lavičku? Zvolajte bytovú schôdzu, 
získate väčšinový súhlas od susedov 
a dajte nám o tom vedieť na adrese – 
sidlisko@mckvp.sk.

Rozhodnutia nemôžeme prijímať na 
základe potrieb jednotlivcov, sídlisko je 
celok, ktorý tvoríme všetci spoločne.

Staráme sa s láskou

Výsledok práce dvoch kolegýň z 
miestneho úradu nenechal na seba dlho 
čakať a z hlavnej cesty ste sa tak mohli 
pokochať aj týmto krásnym kvetinovým 
záhonom. Takto to môže vyzerať ak sa o 
niečo staráme zodpovedne a s láskou.

Vedeli ste, že?
Na parkovisku pri Poliklinike 

sme osadili nové dorazy, aby sme 
na jednej strane ochránili naše 

kvetináče (často boli poškodzované 
parkujúcimi vozidlami)

a na druhej strane pomohli vodičom 
chrániť aj ich autá.
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Čistota a údržba Zo samosprávy
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Participatívny rozpočet

Predstavujeme Vám 
projekty, za ktoré 
budete môcť hlasovať

O tom, ktoré z nich v praxi zrealizujeme, rozhodnete v hlasovaní od 1. do 15. novembra práve VY! 

5. Dažďová záhrada
Prekladateľ: Dobrovoľnícke centrum 
Košíc
Lokalita: Drocárov park
Suma: 2000€
Popis projektu: Cieľom je zvýšiť 
atraktivitu záhradnej architektúry a 
efektívne využiť vodu a vrátiť ju naspäť 
do ovzdušia. Zlepšovať mikroklímu 
prostredia zvýšeným výparom. 
Poskytnúť potravný reťazec pre voľne 
žijúce živočíchy. Doplňovať zásoby 
podzemných vôd a takisto rozvoj 
dobrovoľníctva.

6. Nová navigácia ulíc
Prekladateľ: Východné pobrežie
Lokalita: Štítové steny blokov  
na všetkých uliciach na sídlisku
Suma: 2000€
Popis projektu: Na jednej strane, pre ľudí, 
ktorí nebývajú na sídlisku je veľmi ťažké 
zorientovať sa v jeho uliciach. Domáci, 
na druhej strane, nepoznajú často pôvod 
názvu svojej ulice. Nová navigácia ulíc 
by pomohla sprehľadniť sídlisko pre 
všetkých a zároveň by do ulíc priniesla 
trochu dizajnu a informácií.

7. Freestyle pre KVP
Prekladateľ: Martin Boršč
Lokalita: Dirtpark Drábova
Suma: 2000€
Realizáciou projektu plánujeme 
zlepšiť a rozšíriť možnosti bezpečného 
trávenia voľného času na bicykloch 
prostredníctvom vybudovania tzv. 
kids skills trail (dráha s upraveným 
povrchom pre zdokonaľovanie zručností 
najmenších cyklistov nášho sídliska). 

Zároveň chceme motivovať deti a 
mládež k športovej aktivite, spropagovať 
existujúci cyklistický areál a ponúknuť 
im kreatívnu a zaujímavú alternatívu 
trávenia voľného času.

8. Viva Život, Viva Hornád
Prekladateľ: FS Hornád
Lokalita: Denné centrum KVP
Suma: 2000€
Popis projektu: Folklórny súbor Hornád 
a SZUŠ Viva s detským folklórnym 
súborom pri príležitosti mesiaca úcty k 
starším - v októbri roka 2021 pripraví 
minikoncert pre našich seniorov. 
Súčasťou predstavenia bude aj možnosť 
vyskúšať si kroj a jeho súčiastky a 
zároveň Hornád prispeje CD s podpisom 
Štefana Šteca, umeleckého vedúceho 
súboru každému seniorovi. Zároveň 
plánuje Hornád výstavu fotografií 
Stanislava Bernáta - dvorného fotografa 
FS HORNÁD.

9. Zlepšenie kvality 
športovísk a ich okolia
Prekladateľ: Miestna rada mládeže KVP
Lokalita: Územie sídliska KVP (miesta 
budú vybrané v ankete)
Suma: 2000€
Popis projektu: Ide o skrášlenie 
športovísk a ich okolia na sídlisku 
KVP vytvorením podmienok pre ich 
multifunkčnosť. Naším cieľom je 
zmultifunkčniť dané športoviská, to 
znamená namaľovať na vybrané plochy 
čiary pre viacero športov. V okolí ihrísk 
budú maľované hry pre deti ako už 
existujú napr. v Drocárovom parku.

10. Gallery 13
Prekladateľ: Marián Podolinský
Lokalita: Starozagorská 13, KVP, 
spoločné priestory s už vybudovaným 
samostatným vstupom zvonku 
pri vstupe do priestorov brány na 
Starozagorskej ulici č. 13
Suma: 2000€
Popis projektu: Pôjde o galériu 
zameranú na tvorbu a prezentáciu 
mladého súčasného umenia autorov, 
prevažne zo Sídliska KVP ale i Košíc. 
Špecifikom projektu je myšlienka 
decentralizácie kultúrnej mapy Košíc 
v zmysle vysunutej galérie na sídlisko, 
nachádzajúcej sa priamo v panelovom 
dome na Starozagorskej ulici. Vznikne 
tak na miestne, ale i slovenské pomery 
unikátny výstavný priestor, ktorý bude 
prezentovať súčasné umenie.

11. Umelecké grafiti maľby  
z KVP 
Prekladateľ: KVP Reprezent
Lokalita: Areál tenisového kurtu v 
Drocárovom parku
Suma: 1997€
Popis projektu: Revitalizácia stien 
oporného múru, nachádzajúceho sa v 
areáli tenisového kurtu v Drocárovom 
parku.

1. SWAP - deti a bábätká
Prekladateľ: Nikola Bačová
Lokalita: Denné centrum MČ
Suma: 720€
Popis projektu: Ide o susedskú vzájomnú 
pomoc - deti rýchlo rastú a potrebujú 
nové oblečenie, obuv a hračky. Rodičia 
sa tých starých potrebujú zbaviť, aby 
uvoľnili miesto tým novým, no je ľúto im 
tieto veci vyhodiť. Takouto eko formou 
by neskončili veci v spaľovni ale využili 
by ich iné deti.

2. Dajme fasádam bytoviek 
nový život
Prekladateľ: Pavol Popovec
Lokalita: vybrané bočné fasády blokov
Suma: 2000€
Popis projektu: Cieľom je dostať na verejný 
priestor, ktorý je častokrát terčom nie 
príliš kreatívnych jednotlivcov, jednotný 

a najmä prospešný vzhľad. Namiesto 
nedefinovateľných grafických úkazov by sme 
ich premenou dosiahli vzhľad, ktorým by sme 
mohli informovať, na akej ulici sa nachádzajú 
jasným a moderným grafickým prevedením.

3. Dažďová záhrada a nový 
mobiliár na Cottbuskej ulici
Prekladateľ: Martin Pavlov
Lokalita: Cottbuská ulica č.2 pri ihrisku
Suma: 2000€
Popis projektu: Vytvorenie malej dažďovej 
záhrady ako dôležitého vodozádržného 
opatrenia spolu s osadením nového 
mobiliára (lavičky, kôš) + zasadenie 
stromu a skultúrnením dotknutého 
územia. Vytvorenie pomyselnej 
“promenády” s funkčným využitím 
v blízkosti detského ihriska.

4. Stojan pre rýchlu opravu 
bicyklov
Prekladateľ: Róbert Balog
Lokalita: Moskovská trieda / Cottbuská 
ulica niekde pri poliklinike / Pri Bille / 
Miestnom úrade
Suma: 1950€
Popis projektu: Každému sa už určite 
stalo, že pri prechádzke na bicykli sa mu 
uvoľnila skrutka, resp. lanko alebo zistil, 
že má nedofúkané koleso. Je otravné sa 
vracať domov a nie každý má pri sebe 
nutné vybavenie. Takto sa to dá vyriešiť 
jednoduchým servisným stojanom.

Spomedzi občianskych projektov postúpili 
do hlasovania nasledovné:

Začiatkom leta odštartovala Mestská 
časť Košice – Sídlisko KVP pilotný ročník 
Participatívneho rozpočtu. Výzva na 
predkladanie žiadostí bola spustená 
na stránke sidliskokvp.hlasobcanov.
sk od 1.júla do 31.augusta. Miestne 
zastupiteľstvo vyčlenilo na projekty pre 
tento rok sumu 20 000 eur. Návrhy bolo 
možné podávať v dvoch kategóriách.

Prihlásených 40 projektov

KVP-čkári podali v pilotnom ročníku 
dokopy 40 projektov, z toho 13 bolo 

občianskych a 27 zadaní pre mestskú 
časť. Spomedzi štyroch desiatok nápadov 
postúpilo do verejného hlasovania 26. 
Ich realizovateľnosť posúdila hodnotiaca 
komisia na základe stanovených kritérií 
a v súlade s pravidlami Participativného 
rozpočtu, tie nájdete aj na našom webe 
www.mckvp.sk/public/media/1000501/
Pravidlá_PR_MČ_KVP.pdf.

Hlasovanie odštartuje 
začiatkom novembra

Projektové zadania budú v priebehu 
októbra prezentované verejnosti. O tom, 

ktoré nápady občanov dostanú podporu, 
rozhodnú obyvatelia hlasovaním. To 
bude prebiehať online prostredníctvom 
webu www.sidliskokvp.hlasobcanov.sk 
od 1. do 15. novembra 2020. Každý bude 
mať k dispozícii 3 hlasy pre občianske 
projekty a 3 hlasy pre zadania MČ.

Suma 20 000 eur sa bude rozdeľovať 
medzi občianske projekty, pričom každý 
bude dotovaný sumou do 2000 eur. 
Druhou kategóriou sú zadania, ktoré 
samospráva zrealizuje s nákladmi do 
5000 eur. Všetky víťazné projekty budú 
realizované v roku 2021.
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pomoc - deti rýchlo rastú a potrebujú 
nové oblečenie, obuv a hračky. Rodičia 
sa tých starých potrebujú zbaviť, aby 
uvoľnili miesto tým novým, no je ľúto im 
tieto veci vyhodiť. Takouto eko formou 
by neskončili veci v spaľovni ale využili 
by ich iné deti.

2. Dajme fasádam bytoviek 
nový život
Prekladateľ: Pavol Popovec
Lokalita: vybrané bočné fasády blokov
Suma: 2000€
Popis projektu: Cieľom je dostať na verejný 
priestor, ktorý je častokrát terčom nie 
príliš kreatívnych jednotlivcov, jednotný 

a najmä prospešný vzhľad. Namiesto 
nedefinovateľných grafických úkazov by sme 
ich premenou dosiahli vzhľad, ktorým by sme 
mohli informovať, na akej ulici sa nachádzajú 
jasným a moderným grafickým prevedením.

3. Dažďová záhrada a nový 
mobiliár na Cottbuskej ulici
Prekladateľ: Martin Pavlov
Lokalita: Cottbuská ulica č.2 pri ihrisku
Suma: 2000€
Popis projektu: Vytvorenie malej dažďovej 
záhrady ako dôležitého vodozádržného 
opatrenia spolu s osadením nového 
mobiliára (lavičky, kôš) + zasadenie 
stromu a skultúrnením dotknutého 
územia. Vytvorenie pomyselnej 
“promenády” s funkčným využitím 
v blízkosti detského ihriska.

4. Stojan pre rýchlu opravu 
bicyklov
Prekladateľ: Róbert Balog
Lokalita: Moskovská trieda / Cottbuská 
ulica niekde pri poliklinike / Pri Bille / 
Miestnom úrade
Suma: 1950€
Popis projektu: Každému sa už určite 
stalo, že pri prechádzke na bicykli sa mu 
uvoľnila skrutka, resp. lanko alebo zistil, 
že má nedofúkané koleso. Je otravné sa 
vracať domov a nie každý má pri sebe 
nutné vybavenie. Takto sa to dá vyriešiť 
jednoduchým servisným stojanom.

Spomedzi občianskych projektov postúpili 
do hlasovania nasledovné:

Začiatkom leta odštartovala Mestská 
časť Košice – Sídlisko KVP pilotný ročník 
Participatívneho rozpočtu. Výzva na 
predkladanie žiadostí bola spustená 
na stránke sidliskokvp.hlasobcanov.
sk od 1.júla do 31.augusta. Miestne 
zastupiteľstvo vyčlenilo na projekty pre 
tento rok sumu 20 000 eur. Návrhy bolo 
možné podávať v dvoch kategóriách.

Prihlásených 40 projektov

KVP-čkári podali v pilotnom ročníku 
dokopy 40 projektov, z toho 13 bolo 

občianskych a 27 zadaní pre mestskú 
časť. Spomedzi štyroch desiatok nápadov 
postúpilo do verejného hlasovania 26. 
Ich realizovateľnosť posúdila hodnotiaca 
komisia na základe stanovených kritérií 
a v súlade s pravidlami Participativného 
rozpočtu, tie nájdete aj na našom webe 
www.mckvp.sk/public/media/1000501/
Pravidlá_PR_MČ_KVP.pdf.

Hlasovanie odštartuje 
začiatkom novembra

Projektové zadania budú v priebehu 
októbra prezentované verejnosti. O tom, 

ktoré nápady občanov dostanú podporu, 
rozhodnú obyvatelia hlasovaním. To 
bude prebiehať online prostredníctvom 
webu www.sidliskokvp.hlasobcanov.sk 
od 1. do 15. novembra 2020. Každý bude 
mať k dispozícii 3 hlasy pre občianske 
projekty a 3 hlasy pre zadania MČ.

Suma 20 000 eur sa bude rozdeľovať 
medzi občianske projekty, pričom každý 
bude dotovaný sumou do 2000 eur. 
Druhou kategóriou sú zadania, ktoré 
samospráva zrealizuje s nákladmi do 
5000 eur. Všetky víťazné projekty budú 
realizované v roku 2021.
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Popis projektu: Nový znak srdce KVP, 
by bol cca 3500 mm vysoký, vyrobený 
z trvalého materiálu, odolného 
poveternostným podmienkam – dážď, 
sneh, mráz.

9. Osadenie AED- 
automatických externých 
defibrilátorov 
Prekladateľ: Tatiana Lorincová
Lokalita: Obvod IV. pri kostole Božieho 
milosrdenstva + Obvod I. pri polícií SR
Suma: 5000€
Popis projektu: Automatický externý 
defibrilátor dokáže pomocou 
jednoduchých zvukových pokynov 
navigovať aj laickú verejnosť ako 
postupovať pri poskytovaní prvej pomoci 
v prípade náhlej zástavy srdca. Taktiež 
meria EKG pacienta a vyhodnocuje, či 
má byť elektrický výboj podaný alebo 
nie. Jeho osadenie ho robí dostupnejším 
a zvyšuje efektívnosť a včasnosť 
resuscitácie.

10. Labyrint Húskova – 
Zombova
Prekladateľ: Marián Koszoru
Lokalita: Húskova- Zombova
Suma: 3750€
Popis projektu: Labyrint je štvorcového 
tvaru 11 x 11 metrov z nízkych krovín 
a štrkového chodníka. V pravidelnej 
mriežke ho tvorí 10 radov z krovín a 
9 radov štrkového chodníka. V strede 
labyrintu vzniká štvorcový priestor, 
kde by mohol neskôr pribudnúť 
prvok – napríklad strom v kvetináči, 
socha, prípadne iný návrh občanov, či 
samosprávy. Po realizácii by vedel plniť 
funkciu estetickú, ekologickú ako i istú 
formu ihriska pre menšie deti.

11. Med nad zlato
Prekladateľ: Martin Bača
Lokalita: Strecha budovy v správe MČ 
chránené pred verejnosťou?
Suma: 5000€
Popis projektu: Zriadenie komunitných 
úľov v správe MČ KVP, prípadne 
prenajatie si úľov od miestneho 
včelára za účelom posilnenia včiel ako 
opeľovačov na sídlisku KVP a zároveň 
možnosťou vzdelávania predškolákov, 
prípadne seniorov. Rovnako včelie 
produkty z týchto úľov by boli výborným 
reprezentatívnym darom pre návštevy 
prijaté na úrade MČ KVP, prípadne ako 
dar sociálne slabším na sídlisku.

12. Sad KVP
Prekladateľ: Martin Žec
Lokalita: Podľa dohody
Suma: 5000€
Popis projektu: Cieľom projektu by bolo 
vytvoriť perspektívny ovocný, orechový 
a krový sad rôznych ovocných drevín 
s cieľom priblížiť ovocné druhy širokej 
verejnosti. Zároveň by bolo vhodné k 
stromom umiestniť viacero domčekov na 
hmyz, možno aj sídliskové úle. 

13. Voda z neba
Prekladateľ: Martin Bača
Lokalita: Budovy v správe MČ
Suma: 5000€
Popis projektu: Zachytávanie dažďovej 

vody zo striech budov MČ KVP za účelom 
zadržiavania vody na sídlisku a jej 
využívanie na sekundárne účely.

14. Rest nest KVP 
(odpočinkové hniezdo)
Prekladateľ: Martin Žec
Lokalita: Napríklad Drocárov park, 
vnútroblok Jasuschova/Bauerova, 
Starozagorská/Titogradská
Suma: 5000€
Popis projektu: Priniesť občanom 
možnosť relaxovať pod holým nebom 
vytvorením ležadlového šesťuholníka 
(opierky a ležadlová plocha) v počte 
minimálne 3 šesťuholníky v lokalite. 
Tento prvok by bol vhodným doplnením 
súčasného mobiliáru mestskej časti.

15. Odhlučnenie a zníženie 
prašnosti Tr. KVP drevinami
Prekladateľ: Martin Bača
Lokalita: Budovy v správe MČ
Suma: 5000€
Popis projektu: Znížiť hluk a prašnosť 
Tr. KVP na uliciach Starozagorská, 
Cottbuská a Jasuchova pomocou hustého 
vysadenia drevín (listnatých, ihličnatých 
stromov alebo iných drevín, ktoré by boli 
na daný účel vhodné). Toto vysadenie 
na niektorých miestach by mohlo byť vo 
viacerých radoch.

1. Projekt Pump Track Grunty
Prekladateľ: Ján Segla
Lokalita: Klimkovičova 37, Projekt 
Paseo Grunty
Suma: 5000€
Popis projektu: Je veľký rozdiel, ak máte 
možnosť rozvíjať svoj talent rovno “pod 
oknom”. Práve preto chceme realizovať 
projekt PUMP TRACK, cvičnú cyklodráhu 
pre najmenších. Je bezpečná a pomôže 
našim deťom zlepšiť koordináciu, 
stabilitu a techniku, ktorú neskôr využijú 
v akomkoľvek športe.

2. Mestský resp. sídliskový sad
Prekladateľ: Tomáš Jusko
Lokalita: Podľa dohody
Suma: 5000€
Popis projektu: Sídliskový sad zložený 
z viacerých ovocných druhov prevažne 
starších odrôd na silno rastúcich 
podpníkoch s biologickou ochranou. 
Sad by mal spĺňať viacero funkcií a to 
okrem estetickej, rekreačnej, edukačnej 
aj produkčnú.

3. Edukačné búdky – čas 
rozkladania odpadu
Prekladateľ: Milan Pach
Lokalita: V každom obvode sídliska 
jedna búdka, kde je väčší pohyb ľudí
Suma: 5000€
Popis projektu: V každej z edukačných 
Enviro búdok budú umiestnené vzorky 
jednotlivého komunálneho odpadu 
(sklo, textil, plienka, plechovka, cigareta, 
PET fľaša, igelitová taška, Tetra pack, 
papier,žuvačka) aj s popisom, za aký čas sa 
daný odpad na voľnom priestranstve rozloží.

4. Amfiteáter
Prekladateľ: Lenka Bujňáková
Lokalita: Trhovisko pod Iskrou
Suma: 5000€
Popis projektu: Výstavba jednoduchého 
dreveného alebo plastového amfiteátra 
na trávniku vedľa betónovej plochy 
trhoviska pod obchodným centrom 
Iskra. Jednoduché sedenie a jednoduché 
pódium. Poprípade vytvorenie priestoru 
na státie medzi pódiom a sedením.

5. Oddychová zóna – 
Povrazy 
Prekladateľ: Tomáš Tomčík
Lokalita: Zatrávnená plocha medzi 
ulicami Povrazova, Denešova a 
Wurmova
Suma: 5000€
Popis projektu: Vytvorenie oddychového 
priestoru pre obyvateľov sídliska 
všetkých vekových skupín. Poskytnúť 
možnosť zasadenia stromu pre 
novonarodené deti na sídlisku a umožniť 
tak sledovať rast stromov a detí zároveň. 
Výsadba stromov poskytne tienenie 
počas slnečných dní.

6. Revitalizácia okolia kostola 
Božieho milosrdenstva
Prekladateľ: Občianske združenie 
Prameň života
Lokalita: Okolie rímskokatolíckeho 
kostola Božieho milosrdenstva, Trieda 
KVP
Suma: 3000€
Popis projektu: Kostol Božieho 
milosrdenstva možno považovať 
za pomyselné srdce sídliska KVP. 
Jeho okolie je však fádne a nie veľmi 
zaujímavé, človeka tam na prvý pohľad 
akoby nič nepritiahne. Skrášlením by 
sa mohla táto lokalita pre mnohých 
obyvateľov zmeniť na akúsi oázu pokoja, 
života a pestrosti.

7. Meteorologická stanica 
KVP
Prekladateľ: Martin Žec
Lokalita: Výmenník Wuppertálska, 
komunitná záhrada, Titogradská ulica
Suma: 1700€
Popis projektu: V súvislosti s klimatickou 
zmenou a potrebou operatívnej reakcie 
MČ na zmeny počasia je vzhľadom na 
rozmanitosť a členitosť mesta Košice 
nespoľahlivé orientovať sa podľa údajov 
letiska Košice, kde je umiestnená 
verejná monitorovacia sieť. Lokálna 
meteostanica s meraním zrážok, teploty, 
vetra by výstižnejšie pomohla občanom a 
samospráve promptne riešiť každodenné 
potreby, na ktoré vplýva počasie.

8. Znak KVP
Prekladateľ: Jana Balogová
Lokalita: namiesto kvetinovej výzdoby, 
ktorá je oproti mostu na svahu, kde sa 
bočí z hlavného ťahu na Moskovskú.
Suma: 5000€

Spomedzi zadaní pre mestskú časť postúpili 
do hlasovania nasledovné projekty:
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Aké revitalizácie verejných 
priestorov chystáme?
Z fontány chceme po rokoch 
urobiť opäť ozdobu sídliska

Fontána je symbolom sídliska. Obyvatelia 
ju však v súčasnosti skôr obchádzajú, 
pretože neplní funkciu, akú by mala. 
My to chceme po 25 rokoch napraviť, 
fontáne vrátiť život a KVP-čkárom 
vytvoriť oddychovú zónu i miesto vhodné 
na stretnutia aj podujatia.
Po konzultáciách s odbornými referátmi, 
poslancami a Slovenskou komorou 
architektov sme vytvorili zadanie, akým 
spôsobom by sme chceli fontánu a jej 
námestie zveľadiť.

“Návrh bude rešpektovať 
centrálny význam priestoru pre 
celú mestskú časť. Sídlisko má 
málo reprezentatívnych verejných 
priestorov, v ktorých by sa mohli konať 
spoločenské a kultúrne podujatia. Z 
centrálneho bodu, v ktorom sa zbiehajú 
pešie ťahy by sa malo vytvoriť funkčné 
a živé námestie.“

Medzi funkčné požiadavky patrí 
zväčšenie plochy verejného priestoru, 
sprehľadnenie peších ťahov, organické 
napojenie územia na priľahlé okolie, 
chladenie okolia, vzduchu, verejného 
priestoru, uplatnenie adaptačných 
opatrení na dopady zmeny klímy ako 
i efektivita prevádzky a dlhá životnosť 

diela. Návrh berie do úvahy aj celoročné 
využitie verejného priestoru, aby si 
zachoval svoju estetickú kvalitu aj mimo 
teplých mesiacov.

K plánovanému zámeru sme 
vypočuli aj obyvateľov

Na základe tohto zadania vznikol 
koncept a štúdia revitalizácie fontány, 
ktorý bol pripomienkovaný na 
samostatnom stretnutí s poslancami, na 
stretnutí Spoločného plánu s obyvateľmi 
sídliska a aj prostredníctvom online 
dotazníka.

Ďalším krokom bude zapracovanie 
všetkých relevantných pripomienok do 
finálneho návrhu. K nemu potom bude 
vyhotovená aj projektová dokumentácia, 

ktorú potrebujeme ako podklad pre 
získavanie externých finančných zdrojov 
z dotačných programov. Odhadovaná 
suma na komplexnú rekonštrukciu tohto 
projektu je 800 000 až jeden milión eur.

Do začiatku rekonštrukcie 
fungujeme aspoň provizórne

Fontána oslávila v lete štvrťstoročnicu, 
aj pri tejto príležitosti sme ju chceli 
počas horúcich dní spustiť do prevádzky. 
Problémy nám okrem starého potrubia 
spôsobili aj zákonom chránené 
živočíchy, ktoré sa tam nachádzajú a na 
príkaz ochranárov sme fontánu spustiť 
nemohli. Začiatkom jesene sa nám 
to však podarilo. V núdzovom režime 
fungovala každý deň v čase od 10:00 
do 12:00 a poobede v čase od 15:00 do 
18:00. Veríme, že fontána aspoň trošku 
pomohla dotvoriť atmosféru pravého leta 
na našom sídlisku.

Otázka 1
Rieši navrhovaný koncept 
debarierizáciu priestoru?

93,6 % áno
5,1 % neviem

Miesta na vylepšenie:
Betónová plocha medzi škôlkou a poštou
Malé námestia s lavičkami
Schody vedúce od Výmenníka
Betónová plocha pod Obvodovým centrom
Betónová plocha pod bežeckou dráhou
Detské ihriská na Cottbuskej ulici
Schody vedúce od Žihadielka
Okolie dopravného ihriska
Detské ihrisko pri pošte
Detské ihrisko pod bežeckou dráhou

Problémové miesta:
Nedostatok lavičiek
Zanedbanosť a nevyužívanie plôch
Chýbajúce stromy a nedostatočne udržiavané kríky 
Sklon a stav schodiska
Nevhodný asfaltový povrch ihrísk
Nedostatok tieňa
Nedostatok osvetlenia

 
36,9%
30,8%
29,2%
27,7%
26,2%
24,6%
21,5%
20,0%
18,5%
15,4%

 
33,8%
24,6%
18,5%
12,3%
10,8%
7,7%
4,6%Otázka 5

Rieši navrhovaný koncept 
opatrenia na zmiernenie 

dopadov zmeny klímy 
dostatočne?
67,9 % áno
12,8 % nie

12,8 % neviem
6,4 % vlastný protinávrh

Otázka 3
Je vodný prvok dostačujúcim 

v rámci celého priestoru?
67,9 % áno
15,4% nie

12,8 neviem

Otázka 7
Je dôležité priestor doplniť

o služby?
92,3 % áno
6,4 % nie

Otázka 2
Rešpektuje navrhovaný 

koncept líniu hornej a dolnej 
promenády?
89,7 % áno

7,7 % neviem

Otázka 6
Aké podujatia by ste uvítali 

na tomto mieste?
Najčastejšie: Vianoce, 

trhy, komunitné, dni KVP, 
koncerty

Menej časté: športové, 
detské, gurmánske akcie

Otázka 4
Je pomer zelených a pevných 

plôch vhodný?
48,7 % áno

42,3 % je za zväčšenie 
pomeru plôch v prospech 

zelene
6,4 % vlastný protinávrh

Viete, kde na sídlisku by mohol 
vzniknúť lineárny park?
Na sídlisku KVP existuje vo štvrtom 
obvode línia dlhá 500 až 550 metrov s 
obrovským potenciálom. Od Výmenníka 
Wuppertálska až po športové ihrisko na 
Cottbuskej ulici vedie takmer paralelne 
s Wuppertálskou ulicou terénny 
zlom. Nájdete tam niekoľko ihrísk a 
oddychových plôch. Ak by sme k tejto 
línii pripojili aj chodník vedúci pod 
Titogradskou ulicou, môžeme pracovať 
s takmer 750 metrov dlhou osou naprieč 
celý štvrtým obvodom. 

Keďže ostatné obvody majú svoje 
prirodzené centrálne verejné priestory, 
myslíme si, že aj štvrtý obvod by mal 
mať svoju vlastnú zónu. Začali sme preto 
aj spoločne s obyvateľmi pripravovať 
nápady, ktoré by sa spojili do štúdie a 
následného plánu revitalizácie celej línie 
do uceleného lineárneho parku.

 
 

Park budujeme aj podľa 
vašich predstáv

V lete sme zvolali na Spoločný plán 
obyvateľov obvodu aby sme spoločne 
absolvovali prechádzku celým územím.
Následne sme zverejnili online dotazník, 
v ktorom bola celá línia rozdelená 
na niekoľko bodov. Tie zastupovali 
konkrétne miesta, respondenti mali 
možnosť identifikovať problematické 
úseky a navrhnúť spôsob ich vylepšenia. 
K vopred vytypovaným miestam bolo 
možné pridávať vlastné lokality z línie. 
Na základe podnetov zo stretnutia 
Spoločný plán a výsledkov dotazníka 
vznikne štúdia revitalizácie celej 
línie.  

Aktuálne uvažujeme rozdeliť jej 
obnovu do štyroch etáp a postupne 
rekonštruovať a vynovovať jej časti. Už v 
priebehu júla a augusta, keď sme získali 
prvé podnety, sme vymenili na viacerých 
miestach najstarší a najzanedbanejší 
mobiliár. Predĺženie celej línie až na 
Titogradskú ulicu, sme akcentovali 
pridaním novej línie lavičiek. 

Vyhliadka do budúcnosti je taká, že už v 
roku 2021 by sme mali začať s vynovením 
a rozšírením detského ihriska na 
Cottbuskej ulici. Nasledovať bude ďalšie 
dopĺňanie a modernizovanie mobiliáru a 
rekonštrukcie zanedbaných asfaltových 
plôch.

Vlastné návrhy a miesta:
Nevyužívané ihriská medzi Titogradskou a Wuppertálskou ulicou
Nevyužívaný priestor oválu pri ZŠ
Workoutové ihrisko medzi Starozagorskou a Wuppertálskou ulicou
Neosvetlený chodník medzi Žihadielkom a Wuppertálskou ulicou

4,5%
1,5%
1,5%
1,5%

Výsledky online formulára

Dotazník so siedmimi otázkami, v ktorých mohli respondenti pripomienkovať (od 28.júla do 27.augusta) nový návrh revitalizácie 
fontány bol zverejnený po komunitnom stretnutí s obyvateľmi sídliska.

Výsledky online formulára

Po spoločnej prechádzke celým územím sme na niekoľko týždňov (od 22.júla do 27.augusta) zverejnili online dotazník s otázkami, 
ktorými sme chceli zistiť a lepšie porozumieť potrebám ľudí, ktorí žijú v susedstve tejto línie.
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vytvoriť oddychovú zónu i miesto vhodné 
na stretnutia aj podujatia.
Po konzultáciách s odbornými referátmi, 
poslancami a Slovenskou komorou 
architektov sme vytvorili zadanie, akým 
spôsobom by sme chceli fontánu a jej 
námestie zveľadiť.

“Návrh bude rešpektovať 
centrálny význam priestoru pre 
celú mestskú časť. Sídlisko má 
málo reprezentatívnych verejných 
priestorov, v ktorých by sa mohli konať 
spoločenské a kultúrne podujatia. Z 
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pešie ťahy by sa malo vytvoriť funkčné 
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napojenie územia na priľahlé okolie, 
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ktorý bol pripomienkovaný na 
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Ďalším krokom bude zapracovanie 
všetkých relevantných pripomienok do 
finálneho návrhu. K nemu potom bude 
vyhotovená aj projektová dokumentácia, 

ktorú potrebujeme ako podklad pre 
získavanie externých finančných zdrojov 
z dotačných programov. Odhadovaná 
suma na komplexnú rekonštrukciu tohto 
projektu je 800 000 až jeden milión eur.

Do začiatku rekonštrukcie 
fungujeme aspoň provizórne

Fontána oslávila v lete štvrťstoročnicu, 
aj pri tejto príležitosti sme ju chceli 
počas horúcich dní spustiť do prevádzky. 
Problémy nám okrem starého potrubia 
spôsobili aj zákonom chránené 
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24,6%
21,5%
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12,8 % neviem
6,4 % vlastný protinávrh
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Je vodný prvok dostačujúcim 

v rámci celého priestoru?
67,9 % áno
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12,8 neviem
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Je dôležité priestor doplniť

o služby?
92,3 % áno
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Otázka 2
Rešpektuje navrhovaný 

koncept líniu hornej a dolnej 
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Aké podujatia by ste uvítali 

na tomto mieste?
Najčastejšie: Vianoce, 

trhy, komunitné, dni KVP, 
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Otázka 4
Je pomer zelených a pevných 

plôch vhodný?
48,7 % áno

42,3 % je za zväčšenie 
pomeru plôch v prospech 

zelene
6,4 % vlastný protinávrh

Viete, kde na sídlisku by mohol 
vzniknúť lineárny park?
Na sídlisku KVP existuje vo štvrtom 
obvode línia dlhá 500 až 550 metrov s 
obrovským potenciálom. Od Výmenníka 
Wuppertálska až po športové ihrisko na 
Cottbuskej ulici vedie takmer paralelne 
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s takmer 750 metrov dlhou osou naprieč 
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myslíme si, že aj štvrtý obvod by mal 
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aj spoločne s obyvateľmi pripravovať 
nápady, ktoré by sa spojili do štúdie a 
následného plánu revitalizácie celej línie 
do uceleného lineárneho parku.

 
 

Park budujeme aj podľa 
vašich predstáv

V lete sme zvolali na Spoločný plán 
obyvateľov obvodu aby sme spoločne 
absolvovali prechádzku celým územím.
Následne sme zverejnili online dotazník, 
v ktorom bola celá línia rozdelená 
na niekoľko bodov. Tie zastupovali 
konkrétne miesta, respondenti mali 
možnosť identifikovať problematické 
úseky a navrhnúť spôsob ich vylepšenia. 
K vopred vytypovaným miestam bolo 
možné pridávať vlastné lokality z línie. 
Na základe podnetov zo stretnutia 
Spoločný plán a výsledkov dotazníka 
vznikne štúdia revitalizácie celej 
línie.  

Aktuálne uvažujeme rozdeliť jej 
obnovu do štyroch etáp a postupne 
rekonštruovať a vynovovať jej časti. Už v 
priebehu júla a augusta, keď sme získali 
prvé podnety, sme vymenili na viacerých 
miestach najstarší a najzanedbanejší 
mobiliár. Predĺženie celej línie až na 
Titogradskú ulicu, sme akcentovali 
pridaním novej línie lavičiek. 

Vyhliadka do budúcnosti je taká, že už v 
roku 2021 by sme mali začať s vynovením 
a rozšírením detského ihriska na 
Cottbuskej ulici. Nasledovať bude ďalšie 
dopĺňanie a modernizovanie mobiliáru a 
rekonštrukcie zanedbaných asfaltových 
plôch.
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Nevyužívané ihriská medzi Titogradskou a Wuppertálskou ulicou
Nevyužívaný priestor oválu pri ZŠ
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Výsledky online formulára

Dotazník so siedmimi otázkami, v ktorých mohli respondenti pripomienkovať (od 28.júla do 27.augusta) nový návrh revitalizácie 
fontány bol zverejnený po komunitnom stretnutí s obyvateľmi sídliska.
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Po spoločnej prechádzke celým územím sme na niekoľko týždňov (od 22.júla do 27.augusta) zverejnili online dotazník s otázkami, 
ktorými sme chceli zistiť a lepšie porozumieť potrebám ľudí, ktorí žijú v susedstve tejto línie.
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Predstavujeme Komisiu 
výstavby, dopravy a životného 
prostredia

Byť iný neznamená ostať 
na všetko sám

Martin Boritáš
Sú to Fašiangy. Vieru i tradície našich 
otcov a mám zachovaj nám Pane. Po 
dobre vykonanej práci je dobrým zvykom 
pochutnať si na fajnových zabíjačkových 
špecialitách, kvalitnom domácom 
ovocí v pevnom aj tekutom stave, i 
na fašiangových dobrotách. Lepšiu 
príležitosť na vytváranie prirodzenej 
súdržnosti obyvateľov zatiaľ nepoznám.

Iveta Adamčíková
Mojou srdcovkou sú podujatia 
organizované pre našich seniorov 
- tanečné popoludnia, besedy v 
knižnici spolu so žiakmi ZŠ či športové 
olympiády.
Je skvelé vidieť elán a chuť, s akým sa 
dokážu naši seniori zabávať. Medzi ďalšie 
podujatia patria zbierky šatstva, kde sa 
pomocou Vás občanov snažíme pomôcť 
ľuďom a rodinám v núdzi.

Dávid Karľa
Moje najobľúbenejšie podujatia sú 
“Vianoce na KVP” a “KVP na ľade”, 
pretože je na nich veľmi príjemná 
atmosféra. Toho roku som stihol aj “Deň 
čistého KVP”, kde ma prekvapil zvýšený 
záujem ľudí o naše okolie.

Marián Horenský
Veľký význam majú pre mňa (ako 
zakladateľa DCK) dobrovoľnícke aktivity 
ako Deň čistého KVP. Obľúbené sú aj 
športové podujatia, na ktorých sa môžem 

aktívne zúčastniť ako napr. futbalový 
turnaj, alebo nesúťažné behy (Spoznaj 
behom KVP). Nemôžem vynechať ani 
športové podujatia so seniormi a Letné 
kino na KVP.

Marián Koszoru
Deň čistého KVP mám rád od jeho 
vzniku a teší ma, že sa zachovalo. 
Okrem zveľadenia prostredia, v ktorom 
žijeme a vychovávame deti sa môžeme 
porozprávať popri práci alebo po práci pri 
jedle a hudbe. Spoznal som tu skvelých a 
zaujímavých ľudí. Efektívne a príjemne 
strávené dopoludnie. Vyskúšajte. 

Milan Pach
Pravdupovediac nemám žiadne top 
obľúbené podujatie. Všetky sú niečim 
výnimočné. Ale predsa len, ak by 
som mal vybrať, tak Za čistejšie KVP 
a Zbierky, keďže výstupom z týchto 
podujatí je prospech nielen pre našu 
komunitu, a takisto Vianoce na KVP, kde 
si všetky generácie prídu na svoje.

Roman Matoušek
Mojim najobľúbenejším podujatím sú 
Vianoce na KVP. V tomto roku sme však 
po prvýkrát zorganizovali aj Fašiangy, 
ktoré si ma svojou atmosférou ako i 
programom veľmi získali. Verím, že 
v tejto tradícií, ktorá spojila rôzne 
vekové kategórie ako i ľudové zvyky 
spolu s tradičnými dobrotami budeme 
pokračovať. 

Vojto Tóth
Moje najobľúbenejšie podujatie, ktoré 
je organizované mestskou časťou sú 
Vianoce na KVP. Veľmi radi na neho 
chodievame s celou rodinou a pozrieme 
si program. Atmosféra je vždy príjemná, 
a keďže sa program každým rokom mení, 
je to vždy zaujímavé, hlavne pre deti. 
Tešíme sa na tohtoročný program. 

Marián Mikulišin
Najradšej mám podujatia s našimi 
seniormi. Trápi ma, že COVID nám 
narušil stretávanie sa s tými, ktorí 
nám môžu byť veľkým príkladom. Tým 
chcem vyjadriť množstvo pozitívnej 
energie, ktorú si po každom stretnutí s 
nimi odnášam. Vidím v tom veľkú lásku, 
múdrosť a obetu pre iných. Rád by som 
touto cestou vyjadril veľké poďakovanie 
našim seniorom za oživenie vzťahov.

Marián Podolinský
Medzi moje naj patrí Deň Čistého KVP, 
kde sa stretávajú všetky generácie so 
zmysluplným zámerom, buduje sa 
spoločenstvo a komunita. Jeho výchovný 
charakter, odohrávajúci sa vo verejnom 
priestore, núka okoloidúcim či ľuďom na 
zastávkach podnet k zamysleniu, či svoj 
odpad opäť odhodia na zem, alebo po 
ceste ku košu zodvihnú ten cudzí.

Komisia VDaŽP je poradným orgánom 
Miestneho zastupiteľstva. Má aktuálne 
12 členov. Sú medzi nimi poslanci 
Miestneho zastupiteľstva a neposlanci 
z radov odborníkov ale aj aktívnych 
obyvateľov sídliska. 
Sídlisko KVP má v rámci svojich širších 
kompetencií v správe čistotu, zeleň, 
ihriská a vnútro-sídliskové komunikácie 
(cesty a chodníky). O cesty, po ktorých 
jazdí MHD sa stará mesto Košice, o tie 
ostatné sa staráme my. V spolupráci 
so starostom a oddelením výstavby a 

majetku komisia rokuje ako o niektorých 
bodoch programu zasadnutia MieZ, 
tak o rôznych projektoch, žiadostiach, 
investíciách ale aj o podnetoch ako zo 
strany členov komisie, tak aj zo strany 
obyvateľov.

Komisia spolupracuje aj s Finančnou 
komisiou vo veciach rozpočtu. 
Diskutujeme napríklad o projektových 
dokumentáciách na parkoviská, 
chodníky, priechody či vnútrobloky. 
Venovali sme sa aj projektu vytlačenia 
dodávok, rozšírenia parkovísk, 
rekonštrukcií ciest a chodníkov či 
otázkam ihrísk a športovísk alebo témam 
týkajúcich sa zelene.

Takisto sa venujeme aj koncepciám. 
Prerokovali sme už koncepciu 
zelene a čoskoro budeme rokovať aj 
o pripravovanej koncepcii pešieho 
pohybu a bezbariérovosti, z ktorých 
budeme čerpať pri opravách, úpravách či 
investíciách do miestnych komunikácií. 
Vyjadrujeme sa aj k žiadostiam o zabratie 
verejného priestranstva. Ide najmä o 

letné terasy, či ambulantný predaj. Na 
rokovaní komisia prijíma uznesenia 
odporúčacieho charakteru, s ktorými 
ďalej pracuje ako MieZ tak Miestny úrad. 
Komisia zasadá pravidelne vždy pred 
zasadnutím zastupiteľstva. Obyvatelia sa 
môžu zúčastniť rokovania komisie ako aj 
na ňom vystúpiť. Pozvánku s programom 
ako aj zápisy s uzneseniami nájdete na 
webovej stránke našej mestskej časti 
www.mckvp.sk. Aj takto spolu dokážeme 
posúvať naše sídlisko vpred.

Marián Koszoru
predseda komisie

Jedno z riešení je vyhľadať a osloviť 
službu včasnej intervencie (SVI).

Poslaním SVI je poskytovanie podpory 
a pomoci rodinám s dieťaťom so 
zdravotným znevýhodnením od 
chvíle, kedy sa rodina dozvedela o tejto 
skutočnosti do veku 7. rokov dieťaťa. 
Služba je poskytovaná terénnou formou 
v prirodzenom rodinnom prostredí, 
resp. konzultáciou na pracovisku alebo 
telefonickou a  mailovou komunikáciou. 
Spádová oblasť je územie Košického 
kraja. SVI je poskytovaná bezplatne. 

Služba je určená pre rodiny s deťmi, u 
ktorých bolo diagnostikované vývinové 
ochorenie, ale pracujú aj s deťmi kde 
žiadna diagnóza určená nie je, len sa 
niečo nezdá rodičom, pediatrovi alebo 
okoliu dieťaťa. Poradcovia VI navštevujú 

rodiny s deťmi s rôznym zdravotným 
znevýhodnením  – detská mozgová 
obrna, Downov syndróm, predčasne 
narodené deti, kombinované postihnutia. 
Takmer polovica klientov sú deti s 
autizmom, deti s  poruchami reči, deti 
s ADHD, oneskoreným vývinom, deti s 
poruchou sluchu, zraku a pod.

Práca SVI nie je o diagnostike dieťaťa, 
je to najmä o podpore a sprevádzaní 
rodiny. Tím poradcov včasnej intervencie 
poskytuje ucelenejší pohľad na 
individualitu dieťaťa, pomáha rodine 
porozumieť odborným správam, 
záverom a odporúčaniam a aplikuje 
ich do praxe. Vďaka pravidelným 
stretnutiam s rodinou majú poradcovia 
VI možnosť pozorovať zmeny vo vývine 
a v správaní dieťaťa, čím dokážu včas 
nasmerovať rodinu na odborných 

lekárov a  poskytnúť rodine odborné 
poradenstvo. V prípade potreby sa vie 
rodina na poradcov kedykoľvek obrátiť a 
odkonzultovať čo ju trápi. K dispozícii je 
knižnica s odbornou literatúrou, ale aj s 
príbehmi podobných detí. 
 
SVI pracuje pri zariadení DOMKO DSS, 
ktorého zriaďovateľom je Košický 
samosprávny kraj, ktorý službu v plnom 
rozsahu financuje. Kontakt: osobne 
na adrese Park mládeže 3, Košice, 
telefonicky na číslach 0911 142 138, 
0911 142 139 alebo mailom na adrese 
svikosice@gmail.com.

Anna Šeňová
poverená vedením SVI

DOMKO DSS Košice

Aké je vaše najobľúbenejšie 
podujatie organizované MČ?
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Predstavujeme Komisiu 
výstavby, dopravy a životného 
prostredia

Byť iný neznamená ostať 
na všetko sám

Martin Boritáš
Sú to Fašiangy. Vieru i tradície našich 
otcov a mám zachovaj nám Pane. Po 
dobre vykonanej práci je dobrým zvykom 
pochutnať si na fajnových zabíjačkových 
špecialitách, kvalitnom domácom 
ovocí v pevnom aj tekutom stave, i 
na fašiangových dobrotách. Lepšiu 
príležitosť na vytváranie prirodzenej 
súdržnosti obyvateľov zatiaľ nepoznám.

Iveta Adamčíková
Mojou srdcovkou sú podujatia 
organizované pre našich seniorov 
- tanečné popoludnia, besedy v 
knižnici spolu so žiakmi ZŠ či športové 
olympiády.
Je skvelé vidieť elán a chuť, s akým sa 
dokážu naši seniori zabávať. Medzi ďalšie 
podujatia patria zbierky šatstva, kde sa 
pomocou Vás občanov snažíme pomôcť 
ľuďom a rodinám v núdzi.

Dávid Karľa
Moje najobľúbenejšie podujatia sú 
“Vianoce na KVP” a “KVP na ľade”, 
pretože je na nich veľmi príjemná 
atmosféra. Toho roku som stihol aj “Deň 
čistého KVP”, kde ma prekvapil zvýšený 
záujem ľudí o naše okolie.

Marián Horenský
Veľký význam majú pre mňa (ako 
zakladateľa DCK) dobrovoľnícke aktivity 
ako Deň čistého KVP. Obľúbené sú aj 
športové podujatia, na ktorých sa môžem 

aktívne zúčastniť ako napr. futbalový 
turnaj, alebo nesúťažné behy (Spoznaj 
behom KVP). Nemôžem vynechať ani 
športové podujatia so seniormi a Letné 
kino na KVP.

Marián Koszoru
Deň čistého KVP mám rád od jeho 
vzniku a teší ma, že sa zachovalo. 
Okrem zveľadenia prostredia, v ktorom 
žijeme a vychovávame deti sa môžeme 
porozprávať popri práci alebo po práci pri 
jedle a hudbe. Spoznal som tu skvelých a 
zaujímavých ľudí. Efektívne a príjemne 
strávené dopoludnie. Vyskúšajte. 

Milan Pach
Pravdupovediac nemám žiadne top 
obľúbené podujatie. Všetky sú niečim 
výnimočné. Ale predsa len, ak by 
som mal vybrať, tak Za čistejšie KVP 
a Zbierky, keďže výstupom z týchto 
podujatí je prospech nielen pre našu 
komunitu, a takisto Vianoce na KVP, kde 
si všetky generácie prídu na svoje.

Roman Matoušek
Mojim najobľúbenejším podujatím sú 
Vianoce na KVP. V tomto roku sme však 
po prvýkrát zorganizovali aj Fašiangy, 
ktoré si ma svojou atmosférou ako i 
programom veľmi získali. Verím, že 
v tejto tradícií, ktorá spojila rôzne 
vekové kategórie ako i ľudové zvyky 
spolu s tradičnými dobrotami budeme 
pokračovať. 

Vojto Tóth
Moje najobľúbenejšie podujatie, ktoré 
je organizované mestskou časťou sú 
Vianoce na KVP. Veľmi radi na neho 
chodievame s celou rodinou a pozrieme 
si program. Atmosféra je vždy príjemná, 
a keďže sa program každým rokom mení, 
je to vždy zaujímavé, hlavne pre deti. 
Tešíme sa na tohtoročný program. 

Marián Mikulišin
Najradšej mám podujatia s našimi 
seniormi. Trápi ma, že COVID nám 
narušil stretávanie sa s tými, ktorí 
nám môžu byť veľkým príkladom. Tým 
chcem vyjadriť množstvo pozitívnej 
energie, ktorú si po každom stretnutí s 
nimi odnášam. Vidím v tom veľkú lásku, 
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jazdí MHD sa stará mesto Košice, o tie 
ostatné sa staráme my. V spolupráci 
so starostom a oddelením výstavby a 
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bodoch programu zasadnutia MieZ, 
tak o rôznych projektoch, žiadostiach, 
investíciách ale aj o podnetoch ako zo 
strany členov komisie, tak aj zo strany 
obyvateľov.

Komisia spolupracuje aj s Finančnou 
komisiou vo veciach rozpočtu. 
Diskutujeme napríklad o projektových 
dokumentáciách na parkoviská, 
chodníky, priechody či vnútrobloky. 
Venovali sme sa aj projektu vytlačenia 
dodávok, rozšírenia parkovísk, 
rekonštrukcií ciest a chodníkov či 
otázkam ihrísk a športovísk alebo témam 
týkajúcich sa zelene.

Takisto sa venujeme aj koncepciám. 
Prerokovali sme už koncepciu 
zelene a čoskoro budeme rokovať aj 
o pripravovanej koncepcii pešieho 
pohybu a bezbariérovosti, z ktorých 
budeme čerpať pri opravách, úpravách či 
investíciách do miestnych komunikácií. 
Vyjadrujeme sa aj k žiadostiam o zabratie 
verejného priestranstva. Ide najmä o 

letné terasy, či ambulantný predaj. Na 
rokovaní komisia prijíma uznesenia 
odporúčacieho charakteru, s ktorými 
ďalej pracuje ako MieZ tak Miestny úrad. 
Komisia zasadá pravidelne vždy pred 
zasadnutím zastupiteľstva. Obyvatelia sa 
môžu zúčastniť rokovania komisie ako aj 
na ňom vystúpiť. Pozvánku s programom 
ako aj zápisy s uzneseniami nájdete na 
webovej stránke našej mestskej časti 
www.mckvp.sk. Aj takto spolu dokážeme 
posúvať naše sídlisko vpred.

Marián Koszoru
predseda komisie

Jedno z riešení je vyhľadať a osloviť 
službu včasnej intervencie (SVI).

Poslaním SVI je poskytovanie podpory 
a pomoci rodinám s dieťaťom so 
zdravotným znevýhodnením od 
chvíle, kedy sa rodina dozvedela o tejto 
skutočnosti do veku 7. rokov dieťaťa. 
Služba je poskytovaná terénnou formou 
v prirodzenom rodinnom prostredí, 
resp. konzultáciou na pracovisku alebo 
telefonickou a  mailovou komunikáciou. 
Spádová oblasť je územie Košického 
kraja. SVI je poskytovaná bezplatne. 

Služba je určená pre rodiny s deťmi, u 
ktorých bolo diagnostikované vývinové 
ochorenie, ale pracujú aj s deťmi kde 
žiadna diagnóza určená nie je, len sa 
niečo nezdá rodičom, pediatrovi alebo 
okoliu dieťaťa. Poradcovia VI navštevujú 

rodiny s deťmi s rôznym zdravotným 
znevýhodnením  – detská mozgová 
obrna, Downov syndróm, predčasne 
narodené deti, kombinované postihnutia. 
Takmer polovica klientov sú deti s 
autizmom, deti s  poruchami reči, deti 
s ADHD, oneskoreným vývinom, deti s 
poruchou sluchu, zraku a pod.

Práca SVI nie je o diagnostike dieťaťa, 
je to najmä o podpore a sprevádzaní 
rodiny. Tím poradcov včasnej intervencie 
poskytuje ucelenejší pohľad na 
individualitu dieťaťa, pomáha rodine 
porozumieť odborným správam, 
záverom a odporúčaniam a aplikuje 
ich do praxe. Vďaka pravidelným 
stretnutiam s rodinou majú poradcovia 
VI možnosť pozorovať zmeny vo vývine 
a v správaní dieťaťa, čím dokážu včas 
nasmerovať rodinu na odborných 

lekárov a  poskytnúť rodine odborné 
poradenstvo. V prípade potreby sa vie 
rodina na poradcov kedykoľvek obrátiť a 
odkonzultovať čo ju trápi. K dispozícii je 
knižnica s odbornou literatúrou, ale aj s 
príbehmi podobných detí. 
 
SVI pracuje pri zariadení DOMKO DSS, 
ktorého zriaďovateľom je Košický 
samosprávny kraj, ktorý službu v plnom 
rozsahu financuje. Kontakt: osobne 
na adrese Park mládeže 3, Košice, 
telefonicky na číslach 0911 142 138, 
0911 142 139 alebo mailom na adrese 
svikosice@gmail.com.

Anna Šeňová
poverená vedením SVI

DOMKO DSS Košice

Aké je vaše najobľúbenejšie 
podujatie organizované MČ?
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Zo života sídliska Zo života sídliska

Oficiálne uvítanie našich najmenších za občanov mestskej časti. V balíčku si budúce múdre hlavičky našli aj čitateľský preukaz do Knižnice pre mládež mesta Košice, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.

Uvítanie novorodeniatok

Spolu s MČ Ťahanovce a Dargovských hrdinov 

sme sa proti sebe stretli v rôznych športových 

disciplínach. Naši seniori si vyskúšali petang, 
stolný tenis.

Olympiáda mestských častí 

KVP žije športom Leto na našom sídlisku v kocke
Dobrá nálada, fanúšikovia, kvapky potu, ale aj chuť víťazstva už tradične patria k športovým 
výkonom na našom sídlisku.

Pandémia ovplyvnila naše veľké plány a zaujímavé akcie, ktoré sa mali konať počas leta. 
Aj napriek tomu, sa nám však vzhľadom na opatrenia zopár z nich podarilo zrealizovať.

Víťazom CHL 2019/2020 sa po napínavom 
rozhodujúcom piatom zápase série stal tím 

Masiek B, ktorý vyhral nad svojimi kolegami 
z Masiek A 3:2 na zápasy a potvrdil tak 

celosezónnu dominanciu potom, čo vyhral aj základnú časť.

CHL Liga

Sídliskový beh pod taktovkou Active life si užili 

takmer dve stovky bežcov, ktorí vyštartovali

z podchodu pod OC Iskra. Prvých 150 bežcov

získalo aj medailu s našim novým logom.

Spoznaj behom KVP

Posledný augustový víkend patril na KVP 

priaznivcom freestyle BMX a horských 

bicyklov, ktorí predviedli doslova „umenie 

vo vzduchu“. Dirtpark na Drábovej sa stal 

dejiskom Slovenského pohára v kategóriách 

street a dirt už po piatykrát.

Freestyle BMX  

Reprezentovalo náj aj futbalové mužstvo  v zložení poslanci, kontrolór, členovia komisií  i obyvatelia sídliska.

Olympiáda mestských častí

Za sprísnených hygienických opatrení sa 

uskutočnila zbierka šatstva a hygienických 

potrieb. Ďakujeme každému, kto prispel a 

pomohol.

Zbierka šatstva

Hviezda najznámejšej košickej kaviarne Slávia – Peter Stašák, zavítal medzi našich seniorov, aby im spríjemnil posledné letné dni. Nechýbali známe hity, pri ktorých opäť ukázali, že sú skvelí speváci i tanečníci. 

Letné serenády so Stašákom

V predzáhradke Výmenníka Wuppertálska si 

rozprávku o Ukradnej princeznej prišlo pod 

holým nebom pozrieť viac ako 120 malých aj 

veľkých návštevníkov.

Letné kino 

Výsledkom bolo 200 vriec vyzbieraného odpadu 

a čistejšie sídlisko. Opäť sme dokázali, že osud 

prírody a okolia v ktorom žijeme nám nie je 

ľahostajný. Veríme, že nabudúce sa pridáte aj vy.

Deň čistého KVP 
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Nadrozmerný odpad patrí do VKK
Videli ste vo svojom okolí nezodpovedného človeka, ktorý kladie 
nadrozmerný odpad pred kontajnerovisko? Nehanbite sa ho nahlásiť na 
mestskú políciu alebo na miestny úrad. Možno ani sám nevedel, že takýto 
odpad sa v súčasnosti považuje za čiernu skládku. Pri zistení pôvodcu sa 
následne postupuje v zmysle zákona o odpadoch, kde hrozí vysoká pokuta. 
Preto vás prosíme o súčinnosť a nahlásenie takéhoto nezodpovedného a 
neekologického správania. Nadrozmerný odpad ako postele, jadrá, záchody, 
stavebný materiál, dvere, zárubne či pneumatiky nepatrí ku kontajnerom, 
pri ktorých ich žiaľ pravidelne nachádzame. Na to je určený Veľkokapacitný 
kontajner (VKK) alebo Zberný dvor. Najbližší sa nachádza na Popradskej ulici 
v susediacej MČ Západ. Prosíme vás, starajme sa o naše sídlisko a udržiavajme 
ho čisté ako naše domácnosti, je totiž vizitkou nás všetkých.


