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Milí KVP-čkári,
naša KVaPka sa Vám pravidelne snaží
prinášať novinky z diania na sídlisku
a tentoraz neostane svojej povesti nič
dlžná hneď od prvého článku. Novinkou je preto fakt, že tieto riadky nepíše
starosta mestskej časti tak ako obvykle,
ale ja, redaktorka Ivana. Už nejaký rok do
neho pripravujem spolu s kolegami texty,
ktoré majú za úlohu informovať,
povzbudiť, predstaviť, ale najmä osloviť
Vás – čitateľov. Ak by bola KVaPka
stelesnením človeka, dalo by sa povedať,
že je v najlepšom, produktívnom veku,
pretože má 29 rokov.
Aby však zaujala všetky vekové kategórie obyvateľov a napĺňala, aj obsahovú
stránku plnohodnotného média, musí
kráčať s dobou. Aj preto sme pristúpili ku
jej kompletnej premene, nielen po estetickej ale i obsahovej stránke. Odrazilo sa
to napríklad na kvalite papiera vybera-
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ného s ohľadom na životné prostredie.
Okrem toho sme navýšili počet strán
z 12 na 20, zaviedli sme pravidelné
rubriky a hlavne jednotnú štruktúru.
Poctivá práca priniesla posun aj
v hodnotení Transparency International.
Profesionálny tím vyhodnotil KVaPku za
jedny z najužitočnejších samosprávnych
novín. Spomedzi všetkých hodnotených
samospráv na Slovensku, sme sa z hľadiska obsahovej časti umiestnili na 3. mieste.
V porovnaní s predchádzajúcim volebným obdobím je to posun o 34-miest
nahor.
Za uplynulé 4 roky ste sa v KVaPke mohli
dočítať množstvo aktualít zo života
mestskej časti, ale aj zo „zákulisia“ našej
práce. Predstavili sme Vám niekoľko
výnimočných KVP-čkárov, priblížili
ľudí pracujúcich na miestnom úrade
ale najmä, priniesli Vám transparentné
informácie o tom, čo sa na sídlisku deje,
vrátane toho, čo sa plánuje.
Sme hrdí na to, že sa nám podarilo spolu
s Vami vybudovať skvelú komunitu ľudí,
ktorá je aktívna a chce byť informovaná
o tom, čo je nové v ich okolí. KVP je plné
ľudí, ktorí nezatvárajú dvere pred verejným životom, ale naopak, veľmi aktívne
sa do neho aj zapájajú.
Aj z tohto dôvodu prispôsobujeme naše
investície Vašim potrebám. Veď, na čo by
nám boli skvelé projekty za státisíce eur,
ak by nepriniesli to, čoho sa dožadujete
Vy? Vízia moderného a otvoreného
sídliska je naštartovaná na výbornú,
a o malý dielik v tejto skladačke sa
postarali aj tieto lokálne noviny.
Spomínate si? V KVaPke ste sa mohli dočítať napríklad o bezbariérovom prístupe
do denného centra. S radosťou sme tu písali aj o odstránení billboardov, na mieste
ktorých, už dnes rastú nové stromy, ale

aj o založení prvého sociálneho podniku
v Košiciach, ktorý dal prácu ľuďom zo
znevýhodneného prostredia. Vybudovaním multifunkčného ihriska a obnovy
tenisového kurtu v Drocárovom parku
sme zas vytvorili kvalitné podmienky
pre všetkých športovcov. Prečítať ste si
mohli napríklad aj o inovatívnom riešení
pri podávaní Vašich podnetov, alebo
o tom, že pri rozhodovaní o verejných
peniazoch či veľkých projektoch záleží
aj na Vašom názore.
Na stránkach novín dostala svoje stále
miesto aj doprava. Priniesli sme Vám
správy o vytlačení dodávok spred obytných zón, ale aj o tom, ako sme každoročne opravili tie najkritickejšie úseky
ciest a chodníkov s ohľadom na bezbariérovosť. Keďže nám záleží na životnom
prostredí, pravidelne Vám prinášame
na túto tému rôzne edukatívne články. Informovali sme Vás aj o externom
financovaní projektov, o ktoré sa aktívne
snažíme z grantov a výziev. Práve tie
nám pomáhajú získavať peniaze na
veľké strategické projekty ako sú napríklad obnovy vnútroblokov. Noviny vždy
oživili i obrázky čerstvo revitalizovaných
detských ihrísk či športovísk, ktoré lákajú deti vypnúť počítač a dať zelenú športu.
Viete, že najlepšie sa číta pri dobrej káve?
Ponúka ju Komunitná kaviareň, kde sa
stretáva snáď celé sídlisko. Povedané
v skratke, KVaPka je pripravená byť
k službám aj ďalšie roky a prinášať
Vám kvalitné články o inováciách,
zaujímavých projektoch, o tom, že
myslieť moderne a ekologicky je možné
aj v malej samospráve.
Našťastie, o obsah u nás nie je núdza a ja
verím, že KVaPka bude aj naďalej Vaším
obľúbených zdrojom informácií o dianí
na KVP, a že si aj tú, ktorú práve držíte v
rukách prečítate až do konca.
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Čakajú nás historicky prvé
spojené voľby
V sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h. sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych
krajov, ktoré budú po prvýkrát v rovnaký deň. Naša mestská časť už zodpovedne pracuje na ich príprave, a bude Vám pravidelne
prinášať dôležité informácie, ktoré by st e pred vstupom do volebnej miestnosti mali vedieť. Pripravujeme pre Vás aj špeciálne volebné vydanie našej KVaPky. Základný prehľad o tom, čo nás čaká, si môžete prečítať na nasledujúcich riadkoch.

Ako budeme voliť?

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho
trvalého pobytu vo volebnom okrsku,
v ktorého zozname voličov je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej
miestnosti preukázať okrskovej volebnej
komisii svoju totožnosť predložením
občianskeho preukazu alebo dokladu
o pobyte pre cudzinca.

Volič hlasuje tak, že zakrúžkuje poradové
číslo kandidáta/kandidátov, ktorému/
ktorým odovzdáva svoj hlas.
Na hlasovacom lístku pre voľby primátora, starostu mestskej časti, predsedu
samosprávneho kraja zakrúžkuje volič
poradové číslo jedného kandidáta. Na
hlasovacom lístku pre voľby poslancov do mestského zastupiteľstva volič
zakrúžkuje najviac toľko kandidátov,
koľko má byť zvolených v príslušnom
volebnom obvode (Košice-Sídlisko KVP volebný obvod 13 – najviac 4 kandidáti).

Okrsková volebná komisia zakrúžkuje
poradové číslo voliča v zozname voličov
a vydá voličovi:
Modrú prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mestskej časti
a 2 hlasovacie lístky s modrými pruhmi:
hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva, a pre voľby predsedu samosprávneho kraja.
Bielu prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mestskej časti
a 4 biele hlasovacie lístky: biele pre
voľby starostu mestskej časti a poslancov
miestneho zastupiteľstva, biele so sivým
pruhom pre voľby primátora a poslancov
mestského zastupiteľstva.
Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov
je volič povinný upraviť hlasovacie lístky
v osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov. Do modrej obálky
vloží volič hlasovací lístok pre voľby
do zastupiteľstva samosprávneho kraja
a hlasovací lístok pre voľby predsedu
samosprávneho kraja. Do bielej obálky vloží hlasovacie lístky pre voľby do
miestneho a mestského zastupiteľstva,
aj pre voľby starostu mestskej časti
a primátora mesta.

Na hlasovacom lístku pre voľby
do Miestneho zastupiteľstva v mestskej
časti Košice – Sídlisko KVP volič
krúžkuje kandidátov v jednotlivých
volebných obvodoch takto:
1. volebný obvod – najviac 3 kandidátov,
2. volebný obvod – najviac 4 kandidátov,
3. volebný obvod – najviac 3 kandidátov,
4. volebný obvod – najviac 3 kandidátov.
Miestna volebná komisia
v MČ Košice-Sídlisko KVP zaregistrovala
2 kandidátov na post starostu mestskej
časti a 31 kandidátov na post poslanca
miestneho zastupiteľstva.
Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja volič
zakrúžkuje najviac toľko kandidátov,
koľko má byť zvolených v príslušnom

volebnom obvode (Košice–Sídlisko KVP
– volebný obvod 2 – najviac 6 kandidátov).
Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom
lístku.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie,
oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť
okrskovej volebnej komisii a má právo
vziať so sebou do priestoru určeného na
úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú
osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona
upravila hlasovací lístok a vložila do
obálky.
Volič, ktorý sám nemôže vložiť obálku do
volebnej schránky, môže požiadať, aby ju
v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie
však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do
volebnej miestnosti zo závažných,
najmä zdravotných dôvodov, má právo
požiadať mestskú časť a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu
o vykonanie hlasovania do prenosnej
volebnej schránky, a to len v územnom
obvode volebného okrsku, pre ktorý bola
okrsková volebná komisia zriadená.
Viac informácii sa dozviete na našej
webstránke - http://www.mckvp.sk/
obcan/volby2022/.

Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia
hlasovanie neumožní. Na každom hlasovacom lístku sú kandidáti uvedení
v abecednom poradí.
Ak volič vloží hlasovacie lístky do
nesprávnej obálky, hlas je neplatný.
Hlasovanie je rovnako neplatné, ak volič
vloží obálku do nesprávnej schránky.

Foto: archív MČ KVP
Jarmila Kiriľáková - Kancelária prvého kontaktu
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Rozhovor

Rozhovor
s Gabrielou
Briškárovou
Aj vďaka nej je KVP domovom pre teakwondo
a jeho fanúšikov. Našla v ňom záľubu od neuveriteľných 5-tich rokov. Pre Slovensko vybojovala
historicky prvú medailu z juniorského svetového šampionátu. O tom, že svoj šport berie vážne,
svedčia aj skvelé výsledky na medzinárodných
športových podujatiach. Onedlho už KVP-čkárka
Gabika Briškárová balí kufre aj do Mexika, kde
zabojuje o titul majsterky sveta.
Pozývame Vás spoznať tento náročný šport
aj jeho úspešnú reprezentantku z nášho sídliska.

Foto: archív MČ KVP

Rozhovor
Mohla by si na začiatok povedať,
čo je taekwondo a čím sa odlišuje
od ostatných bojových umení?
Taekwondo je bojové umenie, ktoré
pochádza z Kórei. Veľa ľudí si taekwondo
mýli s karate, no hlavný rozdiel medzi
nimi je v tom, že taekwondo je kontaktný
šport a v zápase využívame viac kopy ako
údery. Taekwondo nie je až tak známy
šport a preto si myslím, že ak na túto
aktivitu natrafíte, je pre divácke oko dosť
atraktívna.
Venuješ sa tomuto športu od malička?
Ako začal tvoj príbeh?
Ja sa taewkondu venujem od piatich
rokov, čo je už dosť dlhá doba. Na tréningy sme natrafili úplnou náhodou, keďže
sa telocvičňa nachádza veľmi blízko pri
našom paneláku. Pamätám si, že sme
boli s rodinou na prechádzke a môjmu
dvojčaťu sa to zdalo zaujímavé a chcel
to vyskúšať. Postupne sme sa pridali
všetci z rodiny a niektorých z nás to drží
dodnes.
Toto bojové umenie praktizuješ
už niekoľko rokov, určite to chce obetu
i disciplínu. Ako je to s tvojim voľným
časom, platí model, že popri tom,
čo tvoje kamarátky ponocujú pri hudbe
a zábave, ty pilne trénuješ?
Samozrejme, takto trénovať je časovo
náročné, no ak sa chce, tak si to človek
aspoň z časti vie prispôsobiť, vie sa venovať aj rodine i kamarátom.
No musím uznať aj to, že odkedy študujem v Prešove na univerzite, veľa energie
mi na trávenie večerov v meste neostáva.
Takewondo praktizujú muži rovnako ako ženy. Tie však často dostávajú
nálepku nežného pohlavia. Ako vnímajú
fakt, že si športovkyňa rovesníci?
Nemám na čele napísané, že trénujem
bojové umenie a väčšina ľudí by to na
mňa ani nepovedala. Samozrejme,
ak k tomu príde a ľudia sa dozvedia,
že toto je moje hobby, prichádzajú
zakaždým komentáre typu : „Tak to sa
od teba radšej budem držať ďalej.“ Ale ak

Posledný pekný úspech bol toto leto,
koncom júla v Poľsku na Univerzitných
Európskych hrách som obsadila druhé
miesto.

Šport ma naučil
pokore, úcte, ale
aj sebaobrane
ma ľudia poznajú, vedia, že nič im
nehrozí :). Predsa len, na to, aby som
kopala, mám tréningy.
Čo by si odkázala ostatným dievčatám,
ktoré premýšľajú nad taekwondom?
Určite sa nemajú čoho báť, myslím si,
že momentálne v detských kategóriách
máme viac dievčat. Musím povedať aj to,
že niektoré sú šikovnejšie a ide im
to lepšie ako chlapcom.
Asi všetkých zaujíma hlavne fakt,
či si svoje nadanie využila aj v praxi.
Ocitla si sa v situácii, že bolo potrebné
využiť sebaobranu?
S využívaním sebaobrany v bežnom
živote skúsenosť našťastie nemám.
A pevne verím, že ani nikdy mať
nebudem.
Šport prináša silné emócie, aj keď to tak
možno niekedy nevyzerá, spomenieš si
na svoj najsilnejší zážitok?
Najsilnejší zážitok bolo pre mňa stáť
na stupienku víťazov na juniorských
majstrovstvách sveta v roku 2016 a 2018.
Ale musím povedať, že zakaždým, keď
som na medailovej pozícii, je to skvelé. O
to viac, keď už nejaký ten rok súťažím v
seniorskej kategórii, kde je naozaj veľa
špičkových športovcov.
Si mladá, no tvoja športová kariéra sa
rozbehla veľmi sľubne. Pochváľ sa, aké
úspechy máš už za sebou?
Moje najväčšie úspechy sa viažu k
juniorskej kategórií, kde som v rokoch 2016 a 2018 obsadila tretie miesto
na juniorských majstrovstvách sveta.

Foto: archív MČ KVP

Nie každý deň je nedeľa, tak sa to hovorí.
Čo si povieš, keď už naozaj melieš
z posledného a potrebuješ sa nakopnúť
pre ďalšie výkony?
Niekedy sú dni lepšie, niekedy horšie.
Niekedy je motivácie viac, hlavne keď
sa mi darí na turnajoch a vidím, že sa
niekam posúvam. Ak mi ale turnaje
nevychádzajú, je potrebné sa zaťať
a makať ešte viac. Veľké plus pre motiváciu je cestovanie, naberanie skúseností
a stretávanie sa s ľuďmi, ktorých vídam
len na turnajoch.
Každý šport formuje nielen telo, ale
aj myseľ. Je možné popísať, v čom si
sa vďaka nemu zmenila?
Naučila som pokore, úcte, ale aj sebaobrane. Ak cestujete a chodíte po turnajoch,
tak si samozrejme nájdete aj kamarátov
z rôznych kútov sveta.
Viem, že aj v súčasnosti pilne trénuješ,
je za tým ďalšia súťaž?
V najbližšej dobe ma čakajú Majstrovstvá
sveta seniorov v Mexiku. Mojim cieľom je
podať taký výkon, aby som so sebou bola
spokojná. :)
Herci, speváci musia mať skvelú pamäť,
aby si zapamätali svoje repliky či slová
piesní, no keď tak uvažujem aj Vy, športovci to máte rovnako. Ako si dokážeš
zapamätať stovky pohybov a popri tom
ich aj praktizovať?
Pre mňa sú to už pohyby, ktoré robím
automaticky. Už väčšinou nemusím
rozmýšľať nad tým, ktorou nohou ako
kopnúť, či ako sa otočiť. Trénujem dlhé
roky rôzne kombinácie, rôzne variácie
kopov a aj keď sa mi nepodarí, čo chcem,
stále sa to nejak dá „zachrániť“.
Existuje súbor vlastností alebo špecifických čŕt, ktoré by mal mať človek
k tomu, aby mohol vykonávať tento šport?
Ak to chce človek robiť na vrcholovej
úrovni, určite musí byť odhodlaný
a trpezlivý. Samozrejme je plus, ak má
napríklad dlhé nohy. s čím súvisí aj rovnováha. Ale určite sa k nám vie pripojiť
ktokoľvek!
Kto sa môže stať súčasťou Vášho klubu,
ktorý sídli na Sídlisku KVP?
V klube máme rozdelené kategórie podľa
veku, pridať sa k nám môže naozaj
ktokoľvek od 4 rokov, či ide o malé
slečny alebo chlapcov. Dokonca máme
aj kategóriu, kde chodia cvičiť starší
členovia alebo rodičia.

Ivana Palaiová - redaktor
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Zo života sídliska

Fanúšikovia športu si prišli
na svoje aj na KVP
Leto bolo plné adrenalínu. Okrem budovania lepších podmienok pre športovcov na
našom sídlisku dávame športu zelenú aj
v rámci samotných podujatí, ktoré aktívne
aj finančne podporujeme. Letné mesiace
na KVP patrili súťaživosti, drine ale najmä
nesmiernej dávke radosti, ktorá sprevádza
športové výkony. Pozrite si ich prehľad.

Freestyle BMX

Dych vyrážajúce skoky vo vzduchu
od profesionálnych jazdcov sprevádzali
aj tento rok ďalšie kolo Slovenského
pohára vo Freestyle BMX v Dirtparku
na Drábovej ulici. Víťazom dirt pretekov
v BMX freestyle sa stal Martin Toma
a súťaž v skokoch na horských bicykloch
ovládol Maxim Samuel Szabo.

Black Street turnaj

Súčasťou letnej série pouličných turnajov
Black Street’s 3x3 Tour 2022 bolo aj
Sídlisko KVP. Drocárov park sa stal dejiskom veľkolepého súboja a priniesol pre
fanúšikov basketbalu obrovský zážitok.
Spomedzi šiestich tímov sa z víťazstva
tešili hráči GR Basket.

Foto: Enjoy The Ride, O. Z.

Foto: Peter Jesenský

Foto: Peter Jesenský

Cassovia KVP Cup

Po vlaňajšom premiérovom ročníku
napísal hokejbalový turnaj Cassovia KVP
Cup svoju druhú kapitolu. Na ihrisku sa
vystriedalo deväť tímov z celého východného Slovenska. Vo finálovom súboji sa
tak ako vlani stretli Dargovskí Vlci
a HBC Košice, ktorí sa stali tohtoročnými
víťazmi.

Active life beh

Aj v tomto roku rozhýbal KVP-čkárov
obľúbený sídliskový beh, ktorý
pripravili v Active life. Tentoraz
sa štartovalo spred novootvorenej
Komunitnej kaviarne v Drocárovom
parku, kde na všetkých bežcov čakali
po dobehnutí medaily za skvelo
odvedené výkony.
Foto: archív MČ KVP
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Ivana Palaiová - redaktor

Zo života sídliska

Na KVP vzniká
nová tradícia – Letný Festival
si vychutnali tisícky ľudí
Mladý, no populárny Letný festival
na Sídlisku KVP sme aj v tomto roku
odštartovali vo veľkom štýle. V areáli
Drocárovho parku sa na pódiu vystriedali známe hudobné mená ako Yael či
Dominika Mirgová, no nechýbali ani
šikovní lokálni muzikanti a umelci.

Festival napísal svoju druhú kapitolu
vďaka všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o jeho uskutočnenie.
Veľká vďaka patrí aj sponzorom
festivalu: Bulli Kebab, 3 F Mikrochirurgia
oka a Inbox.

Podujatie bolo spolufinancované
vďake podpore Košického samosprávneho kraja a jeho dotačnému programu
Terra Incognita.

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP
Ivana Palaiová - redaktor

Foto: archív MČ KVP
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Čistota a údržba

Za čistotou a údržbou je viac,
ako si myslíte
Máme za sebou extrémne teplé a suché leto, ktoré si vyžiadalo zvýšenú starostlivosť o našu zeleň. Zamestnanci sociálneho
podniku spolu s aktivačnými pracovníkmi venovali svoj čas a energiu na pravidelné polievanie stromov a kvetov, orezávanie
kríkov a samozrejme, koseniu. Pravidelný týždenný sumár toho, čomu sa v teréne venujú, nájdete vždy v pondelok na oficiálnom
FB profile mestskej časti: Mestská časť Košice - Sídlisko KVP.
Postupne budú zaradené do harmonogramu prác, preto Vás prosíme
o trpezlivosť.

Foto: archív MČ KVP

Foto: archív MČ KVP

Počasie ako
rozhodujúci faktor

Kosenie verejnej zelene na našom sídlisku bolo aj túto sezónu v rukách sociálneho podniku. Do polovice septembra boli
všetky okrsky pokosené 3-krát, doplnková kosba bola vykonaná na vybraných
lokalitách. Dokopy bolo pokosených
1 400 000m². Na kosbe, hrabaní a odvoze
pokosenej trávy sa denne podieľalo až 18
pracovníkov Podniku služieb s.r.o.
Naše komunálne autíčko sa s pokosenou trávou otočilo k veľkokapacitnému
kontajneru denne niekoľkokrát. Po jeho
naplnení sme trávu odvážali do kompostárne Správy mestskej zelene v Bernátovciach.

Orezy stromov
a kríkov závisia
od obdobia

Nový strih dostali za uplynulé obdobie
tie kríky a stromy, ktoré spôsobovali
bezpečnostné riziko. Vzhľadom na to,
že letné mesiace patria do vegetačného
obdobia, nemohli sme vykonávať radikálnejšie zásahy. Do tých sa pustíme už
od októbra, kedy nám to mimovegatačné
obdobie bude umožňovať. Z estetického
hľadiska sme upravili niekoľko živých
plotov, na ktoré ste nás upozornili aj Vy.
Svoje podnety nám môžete posielať aj
naďalej na adresu - k1k@mckvp.sk.

Od začiatku roka sme doposiaľ ostrihali
10 816 ks okrasných kríkov a 14 940
m² živých plotov. Čo sa týka stromov,
celkovo už bolo vykonaných 37 výrubov
suchých a chorých stromov, 42 radikálnych orezov z bezpečnostných dôvodov
a 150 bežných orezov stromov, ktoré boli
nevyhnutné z vizuálneho hľadiska.

Staré lavičky a koše
nahrádzajú nové

Ak Vám niečo sľúbime, nezostáva to
iba na papieri. V rozširovaní mobiliáru
pokračujeme tak, ako sme avizovali.
Na rôznych miestach sídliska pribudlo
dokopy 45 lavičiek a košov, ktoré sme
osadili aj na základe Vašich dopytov.
Kvalitnú investíciu do verejného
priestoru vnímame ako cestu, ktorou
dosiahneme jeho jednotný a funkčný
vizuál. A o taký sa na KVP usilujeme.

Tradíciou, ktorú sme sa snažili zachovať
aj počas tohto leta boli lúčne porasty,
teda lokality, ktoré sme prirodzene
nechali zakvitnúť. Išlo o miesta na Moskovskej, Stierovej ulici a Triede KVP. Žiaľ
musíme skonštatovať, že tohto roku sa
nám ich nepodarilo dopestovať v takom
rozsahu ako v roku 2020. Príčinou bolo
nadpriemerne suché a teplé počasie,
ktoré na našom rozpálenom sídlisku,
tieto kvety a trávy vysušilo.

Foto: archív MČ KVP
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Miroslav Michalus - prednosta miestneho úradu

Odpad

Zber použitých jedlých olejov
a tukov aj na našom sídlisku
Ich zber potom prebehne 1 x za 4 týždne,
zberným dňom je streda. Prvý zber
z takýchto nádob je naplánovaný
na 19. októbra 2022.

DO TEJTO NÁDOBY ZBIERAME VÝHRADNE

JEDLÉ OLEJE
A TUKY

Zhodnotenie vyzbieraného odpadu je
realizované v bioplynovej stanici, kde
sa premení na zelenú elektrickú energiu. Vopred ďakujeme za Váš ekologický
prístup a záujem o správne triedenie
odpadov z Vašej domácnosti.

V PLASTOVÝCH
FĽAŠIACH

• Rastlinné oleje

• Marinády
na grilovanie

• Olej zo šalátov

• Pevné tuky
(maslo, masť)

• Olej z potravín
v konzervách
(ryby v oleji, sušené
paradajky, nakladané
syry, a pod.)

• Olej z vyprážania
a fritovania

1.

2.

Výhody oddeleného
zberu:
Šetrenie prírodných zdrojov vďaka
zhodnocovaniu odpadu
Eliminácia zanášania odpadového
potrubia

3.

4.

Prevencia havárií kanalizačnej siete
Znižovanie znečistenia odpadových
vôd

Použitý olej
NEVYHODIŤ!

Olej po použití ZBIERAŤ
do plastovej fľaše

DO NÁDOBY JE POVOLENÉ VHADZOVAŤ VÝHRADNE
OLEJ V UZAVRETÝCH PLASTOVÝCH FĽAŠIACH.
NEVHADZOVAŤ, PROSÍM, INÉ ODPADY. ĎAKUJEME.

Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s spustilo v jeseni pilotný
projekt samostatného zberu použitých
jedlých olejov a tukov.
Naša príroda je ubolená, nie sú to len
slová, za všetko hovoria extrémne suchá,
ktoré strieda neobvykle mrazivé počasie,
plasty v oceánoch, odpadky v prírode
a pokračovať by sa dalo ďalej. Vy však
nemusíte patriť medzi tých, ktorí sú voči
klíme ľahostajní a nechajú prírodu trpieť.
Ak sa Vám z varenia, či pečenia zvýšil
olej alebo tuk, od septembra je jeho údel
spečatený. Poputuje do samostatnej
120 litrovej oranžovo – čiernej nádoby
s uzamykateľným vekom. Tú nájdete
vo vybraných stanovištiach so zbernými
nádobami na odpad, prípadne
v priestoroch miestneho úradu. Pre KVP
- čkárov budú slúžiť dve nádoby. Prvá pri
miestnom úrade a druhá v stanovišti na
Bauerovej 1.

Naplnenú uzatvorenú
plastovú fľašu VHODIŤ
do určenej nádoby

Odvoz oleja na
ZHODNOTENIE

www.kosice.sk www.kosit.sk 0800 156 748
Facebook: Triedim OLEJ v kuchyni

Čo z toho budete mať? Odtoky bez upchatia, čím si ušetríte peniaze i čas a hlavne
budete zaspávať s pocitom,
že nepatríte medzi tých,
ktorým nezáleží na prostredí,
v ktorom žijú a vychovávajú
ďalšie generácie. Vyzbierané
oleje aj tuky sa Vám odvďačia
na zelenej energii, na ktorú
sa následne premenia.
Ako na to? Ak Vám po chutnom jedle zvýšil použitý olej
alebo tuk, vložte ho do pevne
uzatvorenej plastovej fľaše.
Potom si to môžete namieriť rovno k zbernej nádobe.
Tým, že je olej uzatvorený,
nevznikne riziko zápachu
či znečistenia zbernej nádoby. Je veľmi dôležité odpady
nemiešať a do tejto nádoby
nevkladať nič iné, ako použité jedlé oleje a tuky.
Ivana Palaiová - redaktor
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Doprava

Na Janigovej pribudli nové
miesta na parkovanie
Konečne sa nám to podarilo! Celý proces
s rozšírením parkoviska na Janigovej
ulici sa začal v roku 2019, kedy sme dali
vypracovať projektovú dokumentáciu.
Začiatkom roka 2020 sme už spustili
administratívny proces získania územného rozhodnutia a následne stavebného
povolenia na projekt “Riešenie statickej
dopravy ulica Janigova I. etapa“. Nikto
vtedy ani len netušil, že to bude beh na
dlhú trať.

Cesta bola kľukatá,
ale plán odvážny

Na problém sme narazili hneď od
samého začiatku. V prvom rade sme
riešili nesúhlas školy so skrátením
schodiska pri školskej jedálni, projekt sa
musel prerábať. Súčasne s tým sme potrebovali dostať do správy pozemky pod
budúcim parkoviskom. Tie síce vlastnilo
Mesto Košice, no doposiaľ boli v správe
ZŠ Janigova a tak tento prevod muselo
schváliť mestské zastupiteľstvo. Potom
nastali problémy s výrubovým konaním,
potrebovali sme totiž odstrániť dva stromy, z ktorých jeden bol už nebezpečne
naklonený na parkujúce vozidlá. Proces
povolenia na výrub na Okresnom úrade
sa „natiahol,“ aj kvôli odvolaniam rôznych občianskych združení a ochranárov.
Popasovali sme sa aj s týmto problémom.
V júni tohto roka sme zverejnili výzvu na
predloženie cenovej ponuky na realizáciu
projektu, na základe ktorej bola vybraná
spoločnosť STRABAG, s.r.o. Koncom júna
sme získali aj právoplatné stavebné
povolenie a začiatkom júla už bola
podpísaná zmluva so zhotoviteľom.

Foto: archív MČ KVP
Problémy nás však neopúšťali ani potom,
pretože na južnej časti budúceho parkoviska ešte prebiehali práce na výmene
vodovodnej prípojky pre ZŠ Janigova,
ktorej investorom bolo Mesto Košice.
Komplikácie nám spôsobili aj niektoré podzemné inžinierske siete, ktoré
boli uložené plytko a bolo potrebné ich
preložiť, prípadne aj ochrániť. Prekvapenie čakalo pri chodníku k futbalovému
ihrisku. Poškodenie kanalizačnej rúry
spôsobilo mohutnú, takmer 4 metre
hlbokú vymytú dieru. Keďže rozpočet
projektu s týmito prácami nepočítal,
museli sme zhotoviteľovi odsúhlasovať
„práce naviac“. Napriek všetkým problémom však môžeme hlásiť: „HOTOVO“.

Foto: archív MČ KVP
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Výsledok sa dostavil,
pribudli parkovacie
miesta

A čo sa vlastne podarilo? Projekt
zložený z dvoch etáp má tú prvú časť vo východnej časti Janigovej ulice
úspešne za sebou. Zbúrali sme plot pred
telocvičňou a na bývalej trávnatej ploche
vzniklo 10 parkovacích miest zo zatrávňovacích tvárnic, ďalšie 4 pribudli
vo východnej časti. Rozšírením územia
v južnej časti a zúžením chodníka
v severnej časti vznikol priestor pre
šikmé parkovanie v dvoch radoch
v strede vozovky. Výsledok?
Dvojnásobne viac parkovacích miest.
Stavebné práce neminuli ani kontajnerovisko, a tak vznikli nové stanovištia
pre kontajnery. Mnohí nám dáte zrejme
za pravdu, že toto územie je z pohľadu
parkovania veľmi problematické. Situácia
sa zhoršila najmä po vybudovaní tréningového futbalového ihriska. Veríme,
že vodičom toto riešenie aspoň z časti
pomôže. Na pleciach nás ešte ťaží druhá
etapa projektu, ktorú chceme riešiť
v blízkej budúcnosti. Do úvahy prichádza
obdobné riešenie, alebo v lepšom prípade
výstavba parkovacieho domu. Pomôcť
by mohlo aj vybudovanie parkoviska na
Klimkovičovej ulici pozdĺž futbalového
ihriska, ktorého investorom bude Mesto
Košice. Termín realizácie nám zatiaľ nie
je známy.

Jaromil Čop - vedúci oddelenia výstavby a majetku

Doprava

Oprava cesty na Triede KVP
poškodilo pri demontáži, keďže boli na
viacerých úsekoch položené v kvalitnom
betónovom lôžku. Podľa informácii od
investora bol všetok vybúraný materiál
odvezený na skládku.

Rozdielne obrubníky
na zastávkach MHD

Foto: archív MČ KVP
Po rekonštrukcii cesty na ul. Jána Pavla
II. v roku 2021 sa Mesto Košice podujalo
opraviť aj cestu na Triede KVP. Na základe výberového konania bola za zhotoviteľa vybraná spoločnosť Eurovia SK, práce sa začali 27.06.2022 za plnej premávky
v smere od Lunika IX. Celkom bolo
zrekonštruovaných cca približne 3,2 km
cesty, vymenili sa obrubníky, kanálové
vpuste, zrekonštruovali sa nástupištia na
zastávkach MHD, menilo a doplnilo sa
zábradlie, odfrézovala sa obrusná vrstva
starého asfaltu, na niektorých úsekoch
sa muselo pristúpiť aj k oprave podložia
a položil sa nový asfalt. Následne sa
obnovilo vodorovné dopravné značenie.

Presun priechodu bude teda realizovaný
až pri výstavbe cyklochodníka. Nemalo
by zmysel osádzať bezbariérové obrubníky do pôvodnej polohy, keďže by po čase
boli opäť vymenené. Čo sa nám podarilo
dohodnúť s Mestom Košice, je bezbariérová úprava obrubníkov na strane
parkoviska pri kostole ako príprava na
presunutie priechodu.

„Kam zmizli travertínové obrubníky?“
Hádam nedošlo
ku krádeži?

Počas prác na oprave cesty ste boli veľmi
všímaví a kládli ste nám rôzne otázky.
Aj napriek tomu, že investorom opravy
bolo Mesto Košice a nie naša mestská
časť, prinášame Vám ich prehľad
aj s našimi odpoveďami.

Bezbariérový
priechod pre chodcov
pri kostole

Pri výmene obrubníkov sa v súčasnej
polohe priechodu osadili klasické
(bariérové) obrubníky. Prečo? Naša
mestská časť si nechala vypracovať projekt cyklochodníka na Triede KVP a do
tohto projektu sme na základe koncepcie
pešieho pohybu zapracovali aj posunutie
pôvodného priechodu pre chodcov na
úroveň križovatky Trieda KVP – Bauerova. Realizácia tohto cyklochodníka bude
financovaná z eurofondov a momentálne je projekt v schvaľovacom procese.

Na sociálnych sieťach sa rozprúdila
diskusia o tom, že samospráva vymenila
kvalitné travertínové obrubníky za nekvalitné betónové. Dokonca padlo obvinenie, že demontované obrubníky slúžia
niekomu na súkromné účely. Tu považujeme za potrebné zopakovať, že investorom opravy bolo Mesto Košice a nie naša
mestská časť. Projekt opravy nepočítal
so zachovaním pôvodných obrubníkov aj
vzhľadom na skutočnosť, že minimálne
60% z nich bolo úplne, alebo čiastočne
poškodených, bolo logické pristúpiť k ich
kompletnej výmene. Zvyšných 40% sa

Niektorí z Vás si všimli, že sa v rámci
opravy cesty na niektorých zastávkach
MHD položili rozdielne obrubníky.
K tomu len krátke vysvetlenie – obidve
zastávky pri poliklinike a zastávka pri
MÚ smerom k novej nemocnici bude
Mesto Košice rekonštruovať z fondov
Európskej únie a pri tejto realizácii budú
použité aj tzv. kasselské obrubníky.
To sú také, ako na ostatných zastávkach.

Vodozádržné
opatrenie

Foto: archív MČ KVP
Na základe požiadavky našej mestskej
časti nám zhotoviteľ opravy cesty na
Triede KVP za križovatkou s Wuppertálskou ulicou v smere na Popradskú
v krátkom úseku znížil cestné obrubníky
a pripravil toto územie na pilotný projekt
vodozádržného opatrenia na našom
sídlisku. Podnik služieb našej mestskej
časti následne zrealizoval moduláciu
terénu. O čo vlastne ide? Voda, ktorá pri
prívalových dažďoch stekala po asfalte do kanalizačných vpustí sa v mieste
zníženého obrubníka dostane do zelene,
kde po vytvorených meandroch pomaly
stečie až do existujúceho odtokového
žľabu. Počas tohto procesu bude voda
prirodzene vsakovať do terénu a nie
do kanalizácie. Problémy očakávame
pri zimnej údržbe, kedy odtekajúca
voda z cesty bude obsahovať aj zvyšky
posypovej soli. Ide o pilotný projekt,
ak sa nám osvedčí budeme v tom
pokračovať.

Jaromil Čop - vedúci oddelenia výstavby a majetku
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Zo života sídliska

Nevyužívaná plocha na
Moskovskej ulici sa zmení na
komunitný priestor s trhoviskom

Vízia

Aktuálny stav

Vízia
Nevyužívaná plocha bývalého trhoviska
na Moskovskej ulici v Košiciach opäť
ožije. Vďaka združenej investícii
mestskej časti (MČ) a súkromného
investora tu vznikne zelená komunitná zóna so širokým využitím vrátane
gastronomických služieb. Za projektom
stojí košická firma Barcode Collective
aj známy slovenský herec a úspešný
podnikateľ Marek Fašiang, ktorý vlastní
sieť kaviarní a rozhodol sa expandovať
aj do druhého najväčšieho mesta na
Slovensku.
Celkovo by na tomto novovzniknutom
námestíčku malo byť preinvestovaných
odhadom 500.000 eur, z toho by mala
MČ znášať zhruba desatinu nákladov,
z vlastných zdrojov vybuduje prístupovú
cestu.

12

Betónová plocha so starými predajnými
stánkami slúžila v uplynulých rokoch
trhovníkom. Z dôvodu nevyhovujúcich
podmienok, ako napríklad chýbajúce
sociálne zariadenia či pitná voda, bola
MČ nútená ho zrušiť. „Evidovali sme
požiadavky obyvateľov, ktorým takýto
druh služby na sídlisku chýbal, preto
sme s radosťou uvítali zámer investora
vytvoriť priestor, ktorý bude trhoviskom
a zároveň bude slúžiť aj širokej verejnosti,“ uviedol starosta MČ Ladislav Lörinc.

Za investíciou stojí
aj herec a podnikateľ
Marek Fašiang

Marek Fašiang priblížil, že ide o revitalizáciu nevyužitého verejného priestoru, ktorý budú môcť využívať nielen
obyvatelia sídliska. Koncept sa skladá z

niekoľkých základných pilierov.
Ide o gastronómiu, kultúru, rodičov
s deťmi, cyklistov či psíčkarov, ale
aj domáce produkty.
Obyvateľom chcú priniesť dostupnú
gastronómiu v modernom mestskom
prostredí a verejný priestor. „Jeho
hlavnou časťou bude pódium v centrálnej
časti námestia na spoločensko-kultúrne akcie rôzneho druhu,“ spresnil.
Dané prostredie má byť baby, bike a pet
friendly. Súčasťou má byť detské ihrisko,
lezecká stena, stojany s nabíjačkami
na elektrobicykle či výbeh pre psov.
Pravidelne by sa tu mali organizovať aj
farmárske trhy zamerané na dodávateľov
bio domáce produkty z blízkeho okolia.
„Súčasťou uvedenej revitalizácie
je aj náhrada veľkej časti betónového
podkladu za zeleň a rôzne formy
vodozádržných opatrení,“ dodal.

S prácami by sa malo
začať na jar budúceho
roka

Na združenej investícii sa podieľa aj
konzultačná platforma Barcode Collective, ktorá sa venuje profesionálnym
gastro prevádzkam. Ako za ňu uviedol Filip Navrátil, urbanistická štúdia
bola vypracovaná práve s dôrazom na
komunitné centrum. Aktuálne disponujú
kladným stanoviskom Útvaru hlavného
architekta (ÚHA) a pripravujú projektovú dokumentáciu. „Do konca roka by
sme radi získali kladné stanovisko na
základný inžiniering a začali s prípravou
prípojok a cesty,“ povedal s tým, že na
jar budúceho roka by chceli zrealizovať
zvyšnú objemovú časť projektu.

Ivana Palaiová - redaktor

Zo samosprávy

Vďaka úspešným projektom
prinášame na sídlisko novinky
Čordákova ulica má
nové oplotenie

Aj vďaka Vašej zásluhe sa nám podarilo
zabojovať a tento projekt vyhrať.
Už čoskoro pribudne pri Komunitnej
kaviarni vytúžené detské ihrisko
s bezpečnou dopadovou plochou pre deti
od 0 – 7 rokov v hodnote 27 800 eur.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli svojím
hlasom. Aj tento projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom.

prvými v Košiciach. Spomaľovacie vankúše majú viacero výhod. Vďaka svojej
odolnosti voči klimatickým podmienkam
môžu byť na ceste osadené aj v zime.
V porovnaní s klasickými retardérmi sú
vyrobené z materiálu, ktorý nespôsobuje
zvýšený hluk ani otrasy. Túto novinku sa
podarilo zrealizovať vďaka dotácii, ktorú
sme získali od Nadácie Pontis.

Foto: archív MČ KVP
Ani v lete sa nezaháľalo a spolu s partnermi sa pilne pracovalo na ďalších projektoch. V auguste ste si mohli všimnúť
pohyb pracovníkov na športovom ihrisku
na Čordákovej ulici. Tamojšie oplotenie
vďaka nim dostalo nový lesk aj vzhľad.
Externé finančné zdroje na opravu pletiva na športovom ihrisku, ktoré si už pýtalo výmenu získal Podnik služieb s.r.o.
Rekonštrukcia prebehla vďaka dotačnému programu Košického samosprávneho
kraja, kde sa podarilo získať 10 000 eur.
Ďakujeme partnerom za podporu a tešíme sa z nového bezpečnejšieho oplotenia
pre našich malých športovcov a žiakov
okolitých škôl.

Ďalšie detské ihriská

Drocárov park dostáva krok za krokom
nový šat, podarilo sa nám zrenovovať
zanedbané basketbalové ihrisko vďaka
mestu Košice a v spolupráci s Občianským zrdužením Občania sídliska KVP
sme sa prihlásili do projektu o nové
detské ihrisko.

Foto: archív MČ KVP

Spomaľovacie
vankúše – medzi
prvými v Košiciach

Na Wuppertálskej a Čordákovej ulici
pribudli v tomto roku výrazné zmeny.
Okrem nového asfaltového koberca sme
na týchto úsekoch osadili aj nové spomaľovacie vankúše, ktoré nahradili staré
retardéry. S týmto bezpečným a najmä
moderným riešením sme prišli medzi

Na KVP pribudnú
bezplatné WIFI zóny

Bezplatné surfovanie po internete si už
čoskoro budú môcť užívať aj obyvatelia
a návštevníci sídliska KVP. WIFI zóny
pribudnú v 5-tich lokalitách, v okolí
ktorých sa pravidelne zdržiava väčší
počet ľudí. Ide o priestory pred
obchodnými centrami, miestnym
úradom či medzi vnútroblokmi. Samospráva vybuduje prístupové zóny vďaka
európskym dotáciám z projektu Wifi pre
Teba, v rámci ktorého získala 13 000 eur.

Ilustračné foto

Vizualizácia

Nespoliehame sa na nikoho, snažíme
sa získať externé zdroje všade tam, kde
je to možné. Každý projekt má zmysel,
hlavne, ak vo výsledku prinesie niečo
nové v prospech všetkých obyvateľov.

Lucia Rácová - ved. odd. stratégie a Jana Timková - právne odd.
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Zo samosprávy

Predstavujeme Vám nové
občianske projekty,
ktoré spájajú komunity
V knižnici sme oživili
komunitný priestor

Foto: archív MČ KVP
Nový, atraktívny a moderný priestor
určený na stretávanie sa rôznych
komunít pribudol v pobočke knižnice Jána Bocatia na Hemerkovej ulici.
Klubovňa sa prerobila vďaka aktívnemu
zoskupeniu ľudí z OZ Priatelia knižnice
Jána Bocatia a dotácii z participatívneho
rozpočtu mestskej časti.
„Pobočka knižnice na Sídlisku KVP oslávila v tomto roku 30.te výročie svojho
vzniku, preto je otvorenie tejto klubovej
miestnosti pre nás doslova „darčekom“
k narodeninám. Je to určite výrazná
zmena k lepšiemu, pretože ľudia, ktorí
chcú využívať našu knižnicu, tak dostali
nový, variabilný priestor, vďaka ktorému verím, že sa budú v našej knižnici
cítiť ešte lepšie. Rovnako nám to otvorí
dvere k ďalším zaujímavejším aktivitám,“
uviedla riaditeľka Knižnice Jána Bocatia
v Košiciach Soňa Jakešová.

hry a edukačné pomôcky zas prispeli
k rozvoju kreativity a efektívneho využitia voľného času. Je však lepšie raz vidieť,
ako stokrát počuť (čítať). Príďte zažiť
klubové aktivity priamo do knižnice.
Klubovňa je sprístupnená širokej verejnosti v čase otváracích hodín knižnice.

Pestujú spoločne
ovocie a zeleninu,
na sídlisku vznikla
komunitná záhrada

Ak ste v lete prechádzali okolo Húskovej
ulice č.33, iste ste si všimli, že sa tam
akosi hýbe čoraz viac ľudí a detí. Naši
aktívni obyvatelia Ondrej Horváth spolu
so svojou manželkou a dobrovoľníkmi
tam vďaka dotácii z participatívneho
rozpočtu vybudovali komunitnú záhradu
pre nás všetkých.
Ako prvé sa začalo s výstavbou oplotenia a pribudla aj bránka. Pokračovalo sa
montovaním záhradného domčeka na

náradie a osadením kompostéra. A čo je
najpodstatnejšie – podarilo sa vysadiť
aj prvú zeleninu a ovocie.
„Aktuálne je v záhrade všetko, čo by mala
záhrada mať – komposter, miesto na
odkladanie náradia, zásobník na vodu,
záhony a aj miesto na oddych.
A samozrejme aj prvé plody, ktoré sme
aj napriek obmedzenému času stihli
vypestovať, no o to viac sa z toho tešíme,“
priblížil predkladateľ projektu Ondrej
Horváth. Dodal, že cieľom založenia bolo
priblížiť záhradu ľuďom z mesta, ktorí
nemajú také možnosti.
Súčasťou komunitnej záhrady sa môže
stať každý, kto má chuť priložiť ruku
k dielu.
Ako zvykneme hovoriť, spolupráca vždy
prináša skvelé výsledky. Kombinácia
participatívneho rozpočtu, dobrého
nápadu a aktívnej komunity ľudí je toho
príkladom. Tešíme sa na ďalšie skvelé
nápady.

Zmena interiérového vybavenia oživila
celý priestor na oko, nové spoločenské

Foto: archív MČ KVP

Participatívny rozpočet
odštartoval tretí ročník
Po úspešných dvoch ročníkoch sme sa
rozhodli pokračovať v projekte participatívneho rozpočtu, pretože miestni
majú dobrých nápadov na rozdávanie.
Termín na podávanie projektov je do
14.októbra 2022. Na ich realizáciu je
opäť pripravených 20 000 eur. Otvorené
sú dve kategórie, a to občianske projek-
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ty do 2 000 eur a zadania pre mestskú
časť do 5 000 eur.
Každý z Vás má šancu ovplyvniť osud
dobrého nápadu v mieste, v ktorom žije.
Neváhajte sa zapojiť prostredníctvom
stránky www.sidliskokvp.hlasobcanov.
sk a možno práve ten Váš dostane od
obyvateľov zelenú.

Ivana Palaiová - redaktor

Zo samosprávy

Reálnymi investíciami meníme
príbehy ľudí žijúcich na KVP

Na sociálnych sieťach ale i zastávkach MHD ste možno zbadali fotku Vášho suseda, priateľa či známeho. Neobjavil sa tam
náhodou. Práve naopak, rozhodli sme sa Vám priniesť pohľad na
zrealizované investície očami tých, ktorých to priamo ovplyvnili. Ide o lokálne osobnosti, medzi ktoré určite patríte aj Vy.
Veď predsa, najdôležitejšou zložkou sídliska KVP sú jeho
obyvatelia. Ľudia, ktorí tu žijú, pracujú, dospievajú, budujú si
rodinu, vychovávajú svoje deti alebo sa starajú o svojich rodičov.
A ak aspoň malou zmenou prispejeme k tomu, aby sme pre nich
zlepšili podmienky na život v našej mestskej časti, naša práca
má zmysel.

Obyvatelia sú srdcom sídliska, na tom našom zároveň aktívne
prispievajú k budovaniu moderného verejného priestoru, aký v
Košiciach chýbal. Prostredníctvom príbehov reálnych ľudí sme
sa Vám rozhodli odprezentovať reálne výsledky našej práce.
Postupne si ich všetky budete môcť prečítať aj na našom webe či
v ďalšom vydaní nášho občasníka. Prinášame Vám malú ukážku.
Tím Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP
Vám ďakuje za dôveru a podporu.

Ivana Palaiová - redaktor
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Zo samosprávy

Predstavujeme Vám právne
oddelenie
Ak sa zmietate v problémoch a potrebuje radu, zavoláte priateľom, rodine. Čo ak potrebuje poradiť miestny úrad? Našim priateľom
na telefóne je právne oddelenie. Rozdáva rady, odobruje riešenia, študuje tony spisov, ktoré vedia čítať jedine oni sami. Jednoducho,
vedia o všetkom. Ich rukami aj očami prejde každý jeden dokument, tvoria zmluvy, nariadenia ale i verejné obstarávania či výzvy.
Pripravujú každý list na zasadnutie zastupiteľstva a stoja ešte aj za prípravou sčítania obyvateľov.
Čo ich v súčasnosti zamestnáva najviac, sú voľby. Bez ich pečiatky neprejde nič a všetci sa na týchto ľudí spoliehame. Toto sú oni.

Magdaléna Balážová

Roky svojho pôsobenia na miestnom
úrade už prestala počítať. Magdaléna
Balážová po prvýkrát prekročila prah
úradu pred 26-timi rokmi, kedy sa stala
právnou referentkou. Jeho brány míňa
aj v súčasnosti. Avšak, časom sa vypracovala na vedúcu oddelenia, ktoré vedie
dodnes. Z vlastnej skúsenosti vie, že ak
na sebe tvrdo pracujete, vždy sa máte
kam posúvať. Je známa tým, že miesto
rozprávania o práci jednoducho pracuje.
Všetci dobre vedia, že keď za
sebou v kancelárii zatvorí dvere, netreba ju rušiť. Agendu nerieši na poslednú
chvíľu, má rada, ak je všetko vypracované v predstihu. Všetky materiály
si dôkladne prečíta a skontroluje, jej
autogram na dokumente má preto cenu
zlata. Vníma totiž zodpovednosť, ktorú
jej priniesla táto pozícia.
Zažila si aj časy, kedy neboli technické
vymoženosti a všetko musela prebrať
ručne. Ako sama hovorí, teraz je to omnoho
jednoduchšie vďaka elektronizácii, no niektorých návykov sa jednoducho nedokáže
zbaviť a všetko robí za plného sústredenia.
Aj keď ju niekedy nájdete na úrade
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dávno potom, čo iní majú v kanceláriách
zhasnuté, ráno kráča do práce s úsmevom. Ako hovorí, každý deň prináša
niečo nové, no to je práve to, čo ju na jej
práci baví najviac. Najväčšie zadosťučinenie cíti vtedy, ak aj spočiatku nahnevaný občan odchádza z úradu s úsmevom. Vedie k tomu aj svojich kolegov na
oddelení, pretože to je podľa nej základ
úspechu.
Počas svojho pôsobenia už pripravila
stovky miestnych zastupiteľstiev, len
v tomto volebnom období ich bolo
viac ako 30. Denne sa zaoberá rôznymi
písomnosťami. Zastrešuje vnútorné
normy a predpisy, uplatňuje pohľadávky
mestskej časti a do jej agendy spadá aj
problematika štátneho občianstva.
Je to však iba zlomok toho, čo má na
svojich pleciach. Obracajú sa na ňu aj
obyvatelia , ktorí si nevedia rady a hľadajú právnu pomoc. Tú poskytuje aj svojim
kolegom pri riešení akýchkoľvek podnetov. Za dôležitú považuje spoluprácu a
vzájomnú komunikáciu medzi jednotlivými oddeleniami i kolegami. Ako hovorí,
bez fungujúcich vzťahov sa jednoducho
nepohnete.

Za svojim tímom si stojí a všetkých
z nich považuje za odborníkov vo svojej
oblasti. Je im vďačná za to, že sú zodpovední a svedomití. Úlohy im nemusí
pripomínať, všetko funguje ako na páse
a každý presne vie, čo má robiť. Váži si,
že sa jeden k druhému neobracajú chrbtom, ale dokážu sa zastúpiť a ľudsky sa
jeden o druhého zaujímajú. Aj po troch
dekádach na úrade hovorí, že práca ju
baví a nemenila by.

Jana Timková

Janka Timková na úrade pracuje neuveriteľných 29 rokov, s mestskou časťou
je spojená od jej vzniku. Stála pri tvorbe
prvého rozpočtu, v tom čase ešte
ako miestna poslankyňa a členka
finančnej komisie. Počas svojho pôsobenia pracovala na rôznych pozíciách. Jej
záber a prehľad o fungovaní samosprávy
je preto celkom obšírny. Na úrade je
známe, že každý, kto hľadá odpoveď na
otázku, alebo si potrebuje niečo overiť,
klope na Jankine dvere. Aj napriek tomu,
že má plné ruky práce s vlastnou agendou, neotočí Vás, ale ochotne a odborne
poradí. Veríme, že jej nebude prekážať
ak prezradíme, že je jednou zo služobne

Zo samosprávy
najstarších zamestnankýň úradu. Pozor,
nejde však o žiadny inventár, na ktorý
sadá prach. Poznajú ju kolegovia, na ulici
spoznávajú obyvatelia, lebo svoju prácu
robí dobre a zodpovedne. Prešla si rôznymi pozíciami a pri pohľade na sídlisko číta
ako z knihy.
V rámci právneho oddelenia má aktuálne
na starosti verejné obstarávanie ako
i prípravu a podávanie projektov z fondov
Európskej únie. Všetky projekty má
skutočne načítané do poslednej bodky.
Sleduje ich vývoj, ale aj to, keď narazia
na problém, ktorý je potrebné
čo najrýchlejšie vyriešiť.
Aj jej vďačíme za množstvo úspešných
výziev, vďaka ktorým sme mohli
zrealizovať rôzne investičné aktivity.
Tešia ju všetky úspechy mestskej časti,
najviac však tie drobné, ktoré navonok
nevidieť, no bez nich by tie veľké nemohli
byť uskutočnené.
Janka je typ človeka, ktorý kráča s dobou,
je technicky zdatná a má prehľad o tom,
čo aktuálne hýbe svetom. Rada sa vzdeláva a nasáva nové informácie, aj preto sú
debaty s ňou konštruktívne a vecné. Pri
riešení problémov nehľadá dôvody prečo
sa to nedá, ale nájde 10 spôsobov ako veci
rozhýbať k ešte lepšiemu výsledku.
Na otázku, či ju práca s ľuďmi baví aj po
toľkých rokoch, bez váhania a s úsmevom
odpovedala, že inú prácu si želať nemohla.
Dodala však, že vplyvom sociálnych sietí
sa vytráca tá povestná „človečina“
a ľudia preferujú riešenie problému skôr
na facebooku než osobne. Čo je niekedy
na škodu veci.

Lenka Čechová
Pisarčíková

Na miestny úrad nastúpila Lenka Čechová
pred siedmimi rokmi, kedy sa stala vedúcou Oddelenia správy majetku. Medzitým
si odskočila na materskú, po ktorej sa stala stabilnou súčasťou právneho oddelenia,
kde pôsobí ako špecialista pre verejnú
správu a ochranu osobných údajov.

Skúsenosti má so všetkým, čo sa týka
nakladania majetku mestskej časti, či už
vlastným alebo zvereným, keďže na to zo
svojej niekdajšej pozície dohliadala. Záber,
ktorému sa aktuálne venuje sa ale rokmi
rozrástol a dnes má na starosti s kolegom
celú zmluvnú agendu, ak je potrebné
uzavretie akejkoľvek zmluvy. Iba v tomto
roku ich doposiaľ pripravili vyše 80.
Ako hovorí, niektoré dokumenty sa dajú
pripraviť aj na počkanie, iné si zas nosí
v hlave aj niekoľko dní a nevyhne sa

tomu, aby si materiály naštudovala aj
doma. Stalo sa to napríklad pri riešení
problematiky Senior domu, v rámci ktorej
pripravovala všetky štyri verejné obchodné súťaže. Je hrdá na to, že sa veci v tejto
oblasti konečne pohli dopredu. Veľkou
výzvou je pre ňu aktuálne vyriešenie
problému s prístreškami MHD, ktoré
mestská časť nemá vo svojej správe,
no rada by ich konečne zrevitalizovala.
Ak má niečo v rukách Lenka, márne by
ste hľadali chybu. Pri všetkom, čo robí,
sa snaží naplniť stanovený cieľ, aj keď to
niekedy stojí viac námahy. Jednoducho,
je to pracant. Baví ju dávať veci dokopy
tak, aby spolu ladili, a to aj za cenu mravenčej roboty. Vo svojej práci je doma,
no vždy k nej pristupuje s veľkou zodpovednosťou. Vidieť to aj na príprave
podkladov, pod ktoré sa podpíše.
Je zodpovedná aj za tvorbu vnútorných
predpisov, všeobecne záväzných nariadení, interných noriem, ale aj za agendu
spojenú s civilnou ochranou, ochranou
osobných údajov či BOZP. Všetky dokumenty musia byť podľa jej slov v súlade
s právnym poriadkom, no zároveň šité
na mieru miestnemu úradu.
Spolu s kolegami sa podieľa na príprave
materiálov pre miestne zastupiteľstvo
či zabezpečenia podkladov napríklad pre
voľby, plošné testovania alebo iné možno
menej závažné udalosti. Práve tímovú
spoluprácu považuje za nevyhnutnú
k tomu, aby sa dosahovali kvalitné
výsledky. V rámci svojho oddelenia ťahajú
podľa jej slov za jeden povraz, a to si cení.

Ľubica Spišáková

Pozíciu personalistky miestneho úradu
zastupuje už 4-tý rok Ľubica Spišáková. Jej prácu možno nie je vidieť na prvý
pohľad, bez nej by to ale nešlo.
Na starosti má všetko, čo sa týka súčasných aj budúcich zamestnancov. Vyhotovuje totiž pracovnú zmluvu a následne
celú administratívu, ktorá je potrebná
k správnemu prijatiu človeka do práce
po všetkých stránkach. Spravuje dáta
o zamestnancoch a stráži, či sú všetky
zmluvy v poriadku. Okrem toho komunikuje so zdravotnou i sociálnou poisťovňou. Zabezpečuje aj dohody o mimopracovnej činnosti a rovnako rieši aj projekty
s Úradom práce. Možno si poviete, znie to
nudne, práve naopak, viete si predstaviť, s
koľkými ľuďmi denne udržiava kontakty?
Snaží sa promptne reagovať na neočakávané udalosti. Dôležitú úlohu zohráva pri
miestnych radách a miestnych zastupiteľstvách, z ktorých vyhotovuje potrebné
zápisnice. Ako povedala, na zasadnutiach

si poznačí kľúčové body, no podrobnejšie
spracovanie robí, až keď je sama v kancelárii a nerušene počúva zvukový záznam.
Materiály musia byť zrozumiteľne napísané, takže sa musí aj patrične sústrediť.
Svoju prácu hodnotí ako pohodovú,
no hektickú zároveň. Všetko totiž závisí
od aktuálneho obdobia. To bolo rušné
hlavne počas pandémie. V nadchádzajúcich voľbách bude súčasťou prípravného
a organizačného tímu. Jej úlohou bude
zastrešiť všetky okrskové volebné komisie
po personálnej stránke. Ako však hovorí, „odvolením“ pre ňu voľby nekončia.
Maratón papierovačiek spôsobí odchod
alebo príchod poslancov, členov komisií
či vedenia samosprávy.
Občas ju môžete stretnúť aj v Kancelárii
prvého kontaktu, keďže ovláda aj agendu
osvedčovania a evidencie, vie v prípade
potreby plnohodnotne zastúpiť kolegyne.

Oliver Petro

Novou posilou tímu sa stal vlani právnik Oliver Petro. Gro jeho agendy tvoria zmluvy, tie zastrešuje od začiatku
procesu až do konca, pokiaľ nenadobudnú
právne účinky. Teda od samotnej prípravy, tvorby, vyhotovenia, zaevidovania,
podpisu až po zverejnenie. Táto práca mu
vyhovuje, keďže ako povedal, považuje
sa za precíznejšieho človeka, ktorý má
rád vo veciach poriadok. Zároveň, sa tejto
činnosti venoval aj predtým, takže má
dosť skúseností, ktoré denne pretavuje
do práce so zákonmi.
Oliver je človek, ktorý veci rieši
s chladnou hlavou, vyžaruje z neho pokoj
a ochota pomôcť. Hovorí, že práve pomoc
iným bola dôvodom, prečo sa vôbec vydal
na právnickú cestu. Na svojej pozícii ho
napĺňa to, že má vždy kde napredovať
a vzdelávať sa. Tak, ako sa menia a vyvíjajú právne predpisy, musí aj on kráčať
s dobou. Niekedy to je síce náročnejšie,
no práca, pod ktorou stojí jeho podpis
si vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti.
V porovnaní s predchádzajúcim zamestnaním mu vyhovuje, že pracuje v širšom kolektíve. Ten na miestnom úrade
hodnotí pozitívne a je rád, že spolupráca
funguje na všetkých úrovniach. Motivuje
ho nasadenie kolegov, ktoré ho núti nespomaliť, ale práve naopak, držať tempo
za každých okolností. Ako povedal „nemá
žiadne výtky,“ je spokojný, že je súčasťou tohto tímu a teší sa na ďalšie právne
výzvy.

Ivana Palaiová - redaktor
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Poslanecká SMS

Foto: archív MČ KVP

Na čo ste najviac hrdý, že sa
podarilo vďaka Vašej poslaneckej
aktivite za uplynulé 4 roky?
Iveta Adamčíková

Hodnotiť by mali občania. Osobne sa
veľmi teším tomu, že sa podarila rekonštrukcia cesty J.Pavla II, výťah do denného centra či opravy ciest a športovísk. Za
veľký úspech považujem výstavbu novej
Komunitnej kaviarne a zázemia pre
športovcov. Nezabudli sme ani na zeleň,
a aj napriek Covidu sme usporiadali
množstvo kultúrnych podujatí a pomoci
sociálne slabším.

Marián Podolinský

Verím, že som okrem odhlasovania
stovky zdravých riešení, či vo funkciách
podpredsedu Komisie kultúry, školstva a športu, predsedu redakčnej rady
nášho občasníka KVaPka, člena Komisie
výstavby, dopravy a živ. prostredia či v
dozornej rade sociálneho podniku vecne
a uvážlivo prispieval ku kvalitnému
napredovaniu a rozvoju toho, čo som
svojim voličom pred 4 rokmi sľúbil, a to
budovaniu inšpiratívneho-bezpečného-zeleného-kultúrneho a športujúceho
= Hodnotného KVP.

Zdeno Bartók

Aktívne som spolupracoval na mnohých
projektoch našej mestskej časti – napríklad sadenie stromčekov, budovanie
a schválenie rozpočtu na obnovu ciest,
úspešné dokončenie projektu v Drocárovom parku, vybudovanie Komunitnej
kaviarne, úspešný predaj Senior domu
či pomoci pri organizovaní kultúrnych
akcií. Som hrdý na činnosť sociálneho
podniku, ktorý sme založili, pretože
ušetril nemalé peniaze pre MČ.

Milan Pach

Ja som najviac hrdý na to, že sa nám
s poslancami, starostom a úradom
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podarilo vytvoriť silný tím. Ten dokázal
za štyri roky napriek všetkým komplikáciám, ktoré ťažko zasiahli financovanie
samospráv realizovať kopec projektov
- rekonštrukcie ciest, revitalizácie ihrísk,
výsadbu zelene, štart partcipatívneho
rozpočtu a rozvoja života našej komunity
aj vďaka mnohým spoločensko – zábavným podujatiam.

Dávid Karľa

Prvý rok a pol som pôsobil ako člen –
neposlanec Komisie kultúry, školstva
a športu. Následne som zložil sľub
poslanca a nastúpil do poslaneckej lavice
z pozície náhradníka. Viaceré dôležité témy, ktoré boli súčasťou mojich
poslaneckých priorít sa podarili naplniť
v prospech rozvoja našej mestskej časti.
Hrdý som preto na spoluprácu kolegov
poslancov s miestnym úradom na čele s
pánom starostom.

Roman Matoušek

Neviem ako by som to lepšie povedal,
som hrdý na Vás obyvateľov, na úžasnú komunitu KVP - čkárov, ktorí ste
mne, starostovi a mojim kolegom dali
šancu zmeniť naše sídlisko. Som hrdý na
kolegov, s ktorými sme zahodili stranícke tričká a robili svoju prácu pre Vás
spoločne a s láskou. Výsledkom je naše
najkrajšie sídlisko KVP.

Martin Boritáš

Ihneď po voľbách začala úspešne fungovať spolupráca poslancov a starostu,
dokázali sme konštruktívne rokovať aj
prijímať účinné rozhodnutia, bez ohľadu
na politickú príslušnosť. Teší ma, že sme
spolu so zamestnancami úradu a obyvateľmi mestskej časti vytvorili jednu veľkú
pohodovú rodinu, ktorá je hrdá na svoj

domov, na naše sídlisko a ľudí, v ňom
bývajúcich.

Peter Korim

Som veľmi rád, že som počas 20 mesiacov môjho poslaneckého mandátu
mohol byť pri veciach, ktoré výrazne
posunuli našu mestskú časť vpred. Či
a akou mierou som k tomu prispel, to
musia zhodnotiť iní, najmä naši voliči pri
nastávajúcich voľbách. V každom prípade
som hrdý na vedenie našej mestskej časti
a všetkých zamestnancov miestneho
úradu. To, čo dokázali je obdivuhodné a
úctyhodné. Vďaka.

Marián Koszoru

Poslanci, starosta a úrad sú jeden
samosprávny celok. Preto som hrdý
najmä na výsledky našej spoločnej práce,
ktorých je veľa. Vlastná aktivita by bez
spolupráce nemala výsledky. Z mnohých
spomeniem najmä veľa vyriešených
podnetov od obyvateľov, betónovanie
výtlkov, chodník pri Húskovej 3, chodník
na detskom ihrisku Húskova, opravený
chodník k Lidl, či schodisko a priľahlý
chodník k Zombovej 45.

Marián Horenský

Som autorom 3 strategických dokumentov v oblasti dobrovoľníctva, športu a
neformálneho vzdelávania, prostredníctvom ktorých sa v praxi realizujú mnohé
aktivity. Stál som pri zrode mládežníckeho parlamentu a aktívne som sa zapájal
do procesu tvorby participatívneho rozpočtu. S naším Dobrovoľníckym centrom
Košíc sme skultúrnili verejné priestranstvá a v spolupráci s MČ vysadili vyše 170
stromov.

Ivana Palaiová - redaktor

Zo života sídliska/Inzercia

Materská škola Hemerkova
má čo ponúknuť
Naša materská škola má vypracovaný
školský vzdelávací program Zvedavé
slniečko. Bez slniečka by neexistoval
život, a tak sprevádza deti našej školy
na ceste za poznaním, získavaním skúsenosti, zážitkov, objavovaním prírodných zákonitosti, ako aj spoločenských
vzťahov. Program našej školy so zameraním – pohybom k zdraviu, podporuje
účasť detí na rôznych podujatiach. A to
napríklad plavecký výcvik, krasokorčuľovanie či školská olympiáda.
Obnovením dopravného ihriska za
pomoci projektu „Vpravo – vľavo, zvládnem hravo,“ sa deti oboznamujú
s dodržiavaním pravidiel cestnej premávky. Spoznávame a chránime prírodu
s Ježkom Separkom, v rámci spolupráce
s rodičmi a SEWA a.s. zbierame použité
batérie so Šmudlom a organizujeme Deň
Zeme.

Integráciou digitálnych technológií
v edukačnom procese vplývame na
celostný rozvoj osobnosti detí. Nadštandardné aktivity realizujeme v spolupráci
s organizáciami ako CVČ na Starozagorskej, Liba akadémy, ZŠ Janigova alebo
ZŠ Lechkého, čo umožňuje deťom oboznámiť sa aj anglickým jazykom, rozvíjať
tvorivosť v keramickej dielničke, hravé
počítanie v krúžku Numerika či tancovať
v Kroku za krokom.
Naša škola bola úspešná v projektoch
Rekonštrukcia a dobudovanie ihriska
zameraného na dopravnú, pohybovú
a environmentálnu výchovu detí,
Bezpečne na cestách, RWE Companius
a Pomáhame spoločne. Rovnako máme
vytvorené podmienky pre diétne
stravovanie.
Oľga Áčaiová, riaditeľka MŠ

Foto: MŠ Hemerkova
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Inzercia

KNIHOBÚDKA
• požičaj
• prečítaj
• vráť
alebo vymeň knihu za knihu
Nájdete nás: Drocárov park a pri OC Klas

VYSTRIHNI SI KUPÓN

5€
pri nákupe nad 30 €

ŠTÝLOVÉ KVETINÁRSTVO S DUŠOU od roku 2018
COTTBUSKÁ 11 (hneď pri zastávke MHD)
Ut-Pia 10:00 – 18:00, So 09:00 – 18:00
Nájdete u nás vždy čerstvé rezané kvety aj z lokálnej farmy
kvetymoname@gmail.com 0910 775 663

KVETY

KYTICE

SVADOBNÁ VÝZDOBA

DEKORÁCIE

YANKEE CANDLE
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