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V septembrovej KVaPke 
sa dozviete...

2. strana Podujatie a príhovor starostky našej mestskej časti  
 k novému školskému roku 2012/2013, návšteva  
 primátora mesta Košice na našom sídlisku...
3. strana Oznam o povinnom prečipovaní domácich zvierat,  
 informácie z miestneho zastupiteľstva...
4. strana  Turnaj v minifutbale mužov, informácia  
 o pripravovanej tanečnej súťaži, rubrika „Poslanecká  
 sms“, rekonštrukcia výmenníka na Wuppertálskej  
 ulici...
6. strana  O problémoch s neprispôsobivými osobami 
 a o možnostiach ich riešenia, poskytnutie pomoci  
 v núdzi...
7. strana  Reportáž z letného prímestského tábora, článok 
 o sestrách saleziánkach, pozvánka na Adonai fest  
 2012...
8. strana  Reportáže z podujatí: Krajina Haliganda, Get up –  
 get ready, Deň detí, posledná výzva k prebiehajúcej  
 fotosúťaži mestskej časti...

Pozývame vás

30 rokov obývame naše sídlisko

- Adonai fest 2012 – 22.09.2012

- Rodinná šarkaniáda – 13.10.2012 

- Vyhodnotenie fotosúťaže “Čiernobiele KVP“ o najkrajšiu  
 fotografiu sídliska KVP – ukončenie september,  
 vyhodnotenie október 2012 

- Halloween – 30.10.2012 (utorok) 

- Vyhodnotenie súťaže „O najkrajší balkón a predzáhradku  
 sídliska KVP“ –  september, október 2012

- Tanečná súťaž „Tancujeme pre radosť“ 1. kolo – november  
 2012

- Turnaj „O pohár starostky v hádzanej a basketbale žiakov 
 a žiačok základných škôl“ – november 2012

- Turnaj „O pohár zástupcu starostky vo floorbale žiakov  
 základných škôl“ – december 2012 

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP pripravuje v roku 2013 podujatia pri príležitosti osláv
30. výročia obývania novovybudovaného sídliska KVP prvými obyvateľmi.

V januári 2013 uplynie 30 rokov od odovzdania prvých bytov do užívania obyvateľom sídliska KVP na Dénešovej ulici.

Pri tejto príležitosti si vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri tvorbe fotoprezentácie zachytávajúcej 30. ročnú históriu našej 
mestskej časti. Uvítame najmä pôvodné fotografie z výstavby obytných domov, škôl, obchodných centier, ihrísk, polikliniky, 

výsadby zelene, bežného života či kultúrno-spoločenského diania na sídlisku.

Materiály nám môžete doručiť osobne na Miestny úrad MČ Košice - Sídlisko KVP, Referát kultúry, vzdelávania a športu, č. dverí 10 
a Kancelária prvého kontaktu, č. dverí 1/1.poschodie alebo elektronicky na e-mailovej adrese:

kultura@mckvp.sk alebo sekret@mckvp.sk
alebo poštou na adresu:

Miestny úrad MČ Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, 040 23  Košice
(do predmetu správy uviesť heslo 30 rokov KVP)

Podrobnejšie informácie získate na tel. č. 055 / 789 06 32
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Vážení rodičia, milí žiaci
a naši prváčikovia

Primátor Richard Raši navštívil 
naše sídlisko

Vitaj nový školský rok 

Dúfam, že ste si počas letných prázdnin a 
dovoleniek oddýchli a načerpali veľa síl, 
elánu a optimizmu do nového školského 
roka 2012/2013. 
Zvlášť chcem pozdraviť našich prvákov, 
ktorí prišli do našich škôl na sídlisku KVP 
opäť v narastajúcom počte 223. Tento 
deň, kedy boli pre nich prvý krát otvorené 
dvere škôl, bol dňom plným zvedavosti a 
očakávania. Prajem vám preto, aby ste 
do „Veľkej školy“ chodili s radosťou a 
dosahovali v nej veľa úspechov.  
Práca učiteľov a zamestnancov je veľmi 
náročná. Je potrebné vynaložiť veľa úsilia 
a námahy pri výchovno-vzdelávacom 
procese a zabezpečovaní prevádzky 

škôl. Želám preto pedagógom v novom školskom roku naďalej veľa 
trpezlivosti a spokojnosti z dobre vykonanej práce.
Vám vážení rodičia prajem, aby vaše deti – prváčikovia, úspešne plnili 
školské povinnosti a s vašou pomocou, podporou a obetavosťou 
dosahovali len výborné výsledky.
Na začiatku školského roka 2012/2013 všetkým želám pevné zdravie, 
mnoho síl a veľa šťastia.

Iveta Kijevská
starostka

V stredu 25.júla 2012 prijala starostka mestskej časti Iveta Kijevská 
na pôde našej mestskej časti vzácnu návštevu - primátora mesta 
Košíc Richarda Rašiho spolu s jeho námestníkom Jánom Jakubovom 
a riaditeľom Magistrátu mesta Košice Pavlom Lazúrom. Vedenie 
mesta Košice bolo priamo v teréne oboznámené s najdôležitejšími 
plánovanými rozvojovými aktivitami mestskej časti.

Prvou zastávkou bola fontána na Zombovej ulici, kde bol primátor 
podrobne informovaný o pláne jej rekonštrukcie a s tým súvisiacej 
súťaži na spracovanie architektonického návrhu. Následne sa vedenie 
mesta presunulo na miesto výstavby dlho diskutovaných garáži na 
Húskovej ulici, ktorých situovanie a celkový vzhľad s nadšením 
pochválili. 

Ďalšou zastávkou na ceste po sídlisku KVP bol skelet bazéna 
na Starozagorskej ulici. Starostka mestskej časti informovala 
primátora mesta Košice o tom, že v súčasnosti je v príprave súťaž na 
spracovanie projektovej dokumentácie odstránenia tohto objektu 
a po následnom vydaní povolenia stavebného úradu bude bazén 
odstránený.

Po diskusii o schátranom objekte na Starozagorskej ulici bol primátor 
informovaný o plánovanom projekte pódia a hľadiska na námestí 
pod OC Iskra na Moskovskej triede. Vizualizácie priestoru, ktorý by 
mal v budúcnosti slúžiť na kultúrne a spoločenské vyžitie obyvateľov 
nášho sídliska, primátora zaujali a zároveň vyjadril obdiv nad 
snahou vytvoriť koncentrovaný priestor, ktorý vznikne prepojením 
centrálneho parku na Moskovskej triede s uvedeným “amfiteátrom”. 
Zároveň bol informovaný o kultúrno-spoločenských aktivitách, ktoré 
na tejto ploche mestská časť pravidelne usporadúva, a ktoré plánuje 
po realizácii tohto projektu uskutočniť. 

Primátora milo prekvapilo množstvo zelene a veľa otvorených 
nezastavaných plôch. 

Vedenie mesta Košice i magistrátu mesta Košice ďalej zaujímala 
situácia, v ktorej sa nachádza bývala materská škola v Drocárovom 
parku. Starostka mestskej časti vysvetlila, že na rekonštrukciu tohto 
objektu za účelom vybudovania Senior domu nedostala mestská 
časť cestou Euro fondov finančné prostriedky a tak sa v súčasnosti 
táto rekonštrukcia alebo prípadný iný užívateľský režim rieši cestou 
verejnej súťaže. Zároveň poďakovala vedeniu mesta za kladný 
prístup k realizácii neďalekého Dirt parku na Povrazovej ulici i za 
finančné prostriedky, ktoré dostala mestská časť z rozpočtu mesta na 
rekonštrukciu oplotenia  mobilnej ľadovej plochy.

Záver neformálnej návštevy sa uskutočnil na pôde miestneho úradu, 
kde prebehla diskusia k predmetným projektom, ktorých hlavným 
účelom je zlepšenie životného prostredia obyvateľov mestskej časti. 

                                                         Ing. Viliam Guľa
Odd. VDaŽP

Leto sa pomaly končí, letné prázdniny sú už nenávratne preč a žiaci 
opäť každé ráno sadajú do svojich školských lavíc, aby v nich počas 
vyučovania načerpali nové poznatky a vedomosti. Prvé školské 
ráno bolo výnimočné hlavne pre našich prváčikov, ktorí s veľkým 
očakávaním vstupovali do priestorov svojich škôl či tried a sadali si 
do svojej prvej školskej lavice. 
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP tradične pri tejto príležitosti 
pripravila pre nich, ale aj ďalších žiakov, študentov i rodičov 
podujatie, ktorého samotný názov naznačoval komu bude z väčšej 
časti venované.
Podujatie „Uvítanie prváčikov na sídlisku KVP“ sa konalo v deň 
otvorenia nového školského roka, teda 3. septembra 2012 na 
Moskovskej triede, na námestí pod OC Iskra. Otvorenie patrilo 
krásnemu speváckemu vystúpeniu žiačok Základnej školy Janigova 
Márii Valiskovej a Petre Kovaříkovej pod názvom „Leto, leto“ a po 
ňom už nasledovalo očarujúce vystúpenie kúzelníka Wolfa, ktorý deti 
zabavil svojim komickým kúzelníckym vystúpením. Znakom dobrej 
zábavy bol „hurónsky“ smiech detí, potlesk i veselá vrava divákov. 
Podujatie spestrili aj tanečné vystúpenia skupiny Kamikadze Crew 
Košice i spevácke a hudobné vystúpenia Márie a Petry. 
Počas podujatia bola ocenená žiačka Základnej školy Mateja 
Lechkého Veronika Demčáková, ktorá bola tak ako ďalší naši žiaci 
Simona Kotschová a Patrik Lénart, ocenená primátorom mesta Košice 
Richardom Rašim za svoje výborné školské výsledky v uplynulom 
školskom roku na podujatí „Mesto Košice deťom“. 
Veronika ocenenie prevzala z rúk starostky mestskej časti Ivety 
Kijevskej, ktorá zároveň obdarovala aj „naše“ sídliskové štvorčatá 
Kubka, Branka, Maťka a Zuzku, ktoré tento rok nastúpili do prvej 
triedy na Základnej škole Starozagorská 8.
Záver podujatia patril bohatej tombole a prianiu, aby všetci prváci 
vstúpili do školského života tou správnou nohu a robili svojimi 
školskými úspechmi rodičom iba radosť.     
Ešte raz prajeme všetkým žiakom a študentom úspešný nový školský 
rok 2012/2013. 
    Mgr. Ivana Hernández

referát KVaŠ
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Vážení obyvatelia, 
majitelia psíkov 

Povinné čipovanie 
spoločenských zvierat

Mestská časť  Košice – Sídlisko KVP pre zlepšenie situácie a zosúladenia 
vzájomného spolužitia zvierat a ľudí umiestnila v rámci sídliska na 
prelome mesiacov apríl 2012 a máj 2012  koše na psie exkrementy 
vrátane igelitových vrecúšok. 

Mestská časť tým chcela v prvom rade zvýšiť záujem chovateľov psov, 
aby si po venčení svojich miláčikov ,,upratali,,, a tak predišli možným 
nedorozumeniam, sťažnostiam a ochoreniam z titulu znečisteného 
životného prostredia.

Psíkov na našom sídlisku každý rok pribúda.  Z 1060 evidovaných 
chovateľov psov sa väčšina správa ohľaduplne. No nájdu sa aj takí, 
ktorí nie sú veľmi disciplinovaní. A tak je ich vizitkou psí exkrement 
na chodníkoch, detských ihriskách. 

Ani zadarmo poskytované vrecúška a špeciálne nádoby určené 
na psie exkrementy  nepomáhajú. Namiesto výkalov do nich 
ľudia hádžu smeti, vrecúška si vo veľkom množstve privlastňujú 
a ničia hneď po ich doplnení. Tento problém je v obyvateľoch 
samotných. Sami by si mali uvedomiť, že prostredie znečisťujú aj 
sami sebe. 

Veríme, že  naše sídlisko si zaslúži, aby obyvatelia  nedoplácali na 
ľahostajnosť majiteľov psov, aby mohli prejsť po chodníkoch s čistými 
topánkami, aby aj zelené priestranstvá neboli skládkou zapáchajúcich 
pozostatkov štvornohých miláčikov a ich nezodpovedných majiteľov.
Z tohto dôvodu budeme v súčinnosti s mestskou políciou dôsledne 
a často monitorovať verejné priestranstvá a pokutovať psičkárov, 
ktorí nemajú evidenčnú známku a znečisťujú verejné priestranstvá 
pri venčení.    

Touto cestou chceme upozorniť nielen majiteľov psov, ale aj 
ostatných obyvateľov sídliska, jednotlivé spoločenstvá vlastníkov 
bytov a členské samosprávy, aby tých majiteľov psov, ktorí nezbierajú 
psie exkrementy z verejných priestranstiev a  zelene oslovili a  
upozornili na povinnosti a následky vyplývajúce v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia č.18/2002 Mestskej časti Košice – Sídlisko 
KVP, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 
podľa § 7 odst.5.

Povinnosťou držiteľa psa je bezodkladne odstrániť nečistotu 
spôsobenú psom takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k 
ohrozeniu hygieny prostredia!

Ulice, kde sú umiestnené koše: Húskova, Hemerkova, Trieda KVP 1, 
Cottbuská, Klimkovičova, Janigova, Dénešova, Jasuschova, Wurmova, 
Jána Pavla II (OC Lidl), Wuppertálska
Za pochopenie a osobný podiel na skvalitnení životného prostredia 
mestskej časti a vzťahov medzi psičkármi a obyvateľmi Vám vopred 
ďakujeme.

Ľudmila Koložiová
Odd. podnikateľských činností   a informatiky

 Od 1.11.2011 je účinná 
novela Zákona o veterinárnej 
starostlivosti č.39/2007 Z.z., 
v zmysle ktorej musí vlastník 
zvieraťa na svoje náklady 
zabezpečiť identifikáciu a 
registráciu každého psa, 
mačky a fretky. 
Na psy, mačky a fretky, ktoré 
sa narodili pred účinnosťou 
novely Zákona o veterinárnej 

starostlivosti, t.j. pred 1.11.2011, sa vzťahuje dvojročné prechodné 
obdobie. Toto obdobie končí dňa 30. septembra 2013 a dovtedy 
musia byť uvedené zvieratá označené transpondérom – mikročipom.
Na psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili po účinnosti novely zákona, 
t.j. po 1.11.2011 a uvádzajú sa na trh, prevádzajú do vlastníctva alebo 
držby inej osoby sa toto prechodné obdobie nevzťahuje.  

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP
v spolupráci s veterinárnou klinikou CASSOVET

pripravila akciu na toto povinné čipovanie spoločenských zvierat:
psov, mačiek a fretiek v zmysle tohto zákona.

Súčasťou čipovania je klinické vyšetrenie psa, mačky, fretky, vlastné 
čipovanie, zápis do Centrálneho registra spoločenských zvierat, 
zaznačenie čipovania do očkovacieho preukazu a vystavené 
potvrdenie o čipovaní. 

Čipovanie sa uskutoční vo veterinárnej klinike Cassovet, 
Trieda KVP 7, Košice 

v dňoch  24.9.2012 - 28.9.2012 
v čase od 7.30 hod. – 11.30 hod.  a 13.00 hod. – 15.30 hod.

Pre klientov a registrovaných majiteľov psov v mestskej časti 
je v tomto termíne akciová cena

12,50 eur

Čipovanie sa  bude vykonávať  aj  po 15.30 hod. a  je nutné sa objednať 
vopred  telefonicky na čísle : 055/6435848 alebo 0905 321 270.

Problém  neprispôsobivých osôb 
tzv. bezdomovcov

Pri zásahoch do práv a slobôd občanov môže Mestská polícia (ďalej 
MsP) zasahovať výlučne na zásade zákona a v jeho medziach. To 
znamená, že príslušníci MsP môžu zasiahnuť  proti tzv. bezdomovcom, 
ktorí sedia na lavičkách alebo ležia na zeleni len v prípade, ak sa 
dopustia protiprávneho konania napr. budia verejné pohoršenie, 
narušia občianske  spolunažívanie alebo ak neoprávnene zaberú 
verejné priestranstvo resp. ho znečistia odpadom alebo iným 
spôsobom, prípadne porušia iný právny predpis. Samozrejme MsP 
môže konkrétnu osobu postihovať prevažne za predpokladu, že 
táto osoba je prichytená priamo pri čine alebo na základe svedectva 
tretej osoby (v rámci priestupkového  konania je potrebné písomné 
podanie vysvetlenia svedka, čo však väčšina svedkov odmieta).
Avšak aj keď sa  konkrétnej osobe spáchanie priestupku preukáže 
vymožiteľnosť uložených pokút od týchto osôb je v praxi takmer 
nulová, nakoľko tieto osoby nedisponujú žiadnou finančnou 
hotovosťou, nehnuteľným alebo hnuteľným majetkom, ktorý by 
mohol byť daný do exekúcie. Uvedené skutočnosti si väčšina týchto 
osôb plne uvedomuje a často krát aj zneužíva. Zo strany MsP sú takéto 
osoby v priestupkovom konaní riešené prevažne napomenutím, 
avšak dané opatrenie nemá žiaden výchovný ani iný pozitívny 
účinok, nakoľko sa tieto osoby opakovane dopúšťajú obdobného 
konania. Vykázaním (aj niekoľkokrát opakovaným) takejto osoby z 
verejne prístupného miesta má iba krátkodobý účinok, nakoľko daná 
osoba sa po odchode hliadky MsP na toto miesto opätovne vráti 
alebo odíde na iné obdobné miesto.  

Mestská polícia Košice
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Uskutočnil sa už 19. ročník turnaja 
v minifutbale mužov 

Poslanecká SMS

Rekonštrukcia výmenníka
na Wuppertálskej ulici začala 

Tancujeme pre radosť 

V sobotu 30. júna 2012 sa uskutočnil už 19. ročník turnaja v Drocárovom 
parku „O putovný pohár starostu v minifutbale mužov 2012“. Turnaja 
sa zúčastnilo 10 tímov, ktoré bojovali v dvoch skupinách, v červenej a 
modrej. Po vzájomných zápasoch sa do semifinále dostali 4 družstvá: 
Viktória, STG – KVP, CFC Košice a Komatiks. 
V súboji o tretie miesto sa stretli porazené tímy zo semifinále CFC 
Košice a Komatiks, ktoré si zmerali sily v penaltovom rozstrele, kde 
za dlhší koniec ťahali hráči CFC Košice a vyhrali 5:4. Finále medzi 
družstvami Viktória a STG - KVP, ktoré skončilo v prospech prvého z 
menovaných 2:1, si nenechala ujsť ani starostka MČ Košice – Sídlisko 
KVP Iveta Kijevská, ktorá po finále odovzdala najlepším družstvám a 
hráčom turnaja diplomy, poháre i ceny. 
Na celú súťaž dozerali rozhodcovia Vlasto Kuspán a Marián Gáll. Za 
dlhoročnú spoluprácu a prípravu turnajov ďakujeme pánovi Jánovi 
Palfimu. 

 Konečné poradie
 1. miesto: Viktória
 2. miesto: STG - KVP
 3. miesto: CFC Košice
 4. miesto: Komatiks

 Najlepší hráč: Ondrej Tkáčik 
 Najlepší strelec: Emil Papáč
 Najlepší brankár: Michal Kapucian    

Všetkým zúčastneným družstvám a ich hráčom ďakujeme za účasť, 
víťazom gratulujeme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník tohto 
výnimočného turnaja.

Mgr. Ivana Hernández
Referát kultúry, vzdelania a športu

Október je mesiac úcty k starším, preto sme sa opýtali poslancov 
miestneho zastupiteľstva našej mestskej časti: „Ako spolupracujete 
so seniormi na našom sídlisku?“ odpovede si môžete prečítať na: 
http://www.mckvp.sk/mc-a-obcan/poslanecka-sms/ 

V júli 2012 odovzdalo mesto Košice objekty nefunkčných 
výmenníkových staníc, vrátane výmenníka na Wuppertalskej ulici, 
víťaznému zhotoviteľovi, ktorý vzišiel z verejnej súťaže. 
Súčasťou projektu je premena nepoužívaných výmenníkových 
staníc na komunitné centrá tzv. kultúrne body okraja. Ako uviedla 
výkonná manažérka n.o. Košice 2013 Blanka Berkyová, hlavným 
zámerom projektu SPOTs je šírenie kultúry do okrajových častí 
mesta, revitalizácia sídlisk a zapojenie obyvateľov do umeleckých a 
kultúrnych podujatí nielen počas roka 2013, ale i po ňom. 
Dva výmenníky v Mestskej časti Košice – Západ sa už na vyššie 
spomínané centrá zmenili a našli si svojich „skalných“ priaznivcov. 
Každý z nich je zameraný na inú oblasť a inak tomu nebude ani v 
prípade ďalších štyroch, na ktorých premene sa začalo pracovať v júli 
tohto roku. 
Výmenník na Wuppertálskej ulici bude slúžiť pre tvorivé dielne, 
semináre, diskusné fóra v oblasti kultúry a na art-gardening. 
Ukončenie prestavby je naplánované na júl 2013.  

Ing. Iveta Kijevská
starostka

Mestská časť pripravuje v spolupráci s Centrom voľného času – EP 
Strom v novom školskom roku 2012/2013 tanečnú súťaž pre základné 
a materské školy, centrá voľného času, tanečné školy či súbory so 
sídlom v našej mestskej časti s názvom „Tancujeme pre radosť“. Súťaž 
bude mať 4. kolá, ktoré budú samostatne hodnotené a celkoví víťazi 
vystúpia na záverečnom „Galavečeri“. Prvé kolo súťaže sa uskutoční 
už v novembri 2012. Viac informácii prinesieme na stránke www.
mckvp.sk prípadne v ďalších vydaniach občasníka KVaPka. 

Mgr. Ivana Hernández
Referát kultúry, vzdelania a športu

zdroj: www.kosice.sk
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Inzercia

SUDOVÉ VÍNO 
september, október v ponuke BURČIAK !!!
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Máte  pocit že nič nestíhate, že zápasíte z časom?
Tak navštívte multifunkčné služby ERGO na Húskovej č.1

(vo vežiaku)
Kaderníctvo tel.: 0908 658 789,  ostatné služby tel.:  0905 115 868

Po  14.00 – 18.00, Ut  10.00 – 16.00, St - Pi  10.00 – 18.00 

oprava obuvi (aj na počkanie)    
výroba kľúčov
kaderníctvo, holičstvo                                                   
brúsenie nožov a nožníc                                   
brúsenie korčulí, nožov do mlynčeka           
servis žalúzií
predaj náhr. dielov na žalúzie 
výroba menoviek 
výmena baterky do hodiniek a skracovanie kovových remienkov
brašnárske práce 

predaj značkovej obuvi

S L O V E N K A
DÁMSKY - PÁNSKY - DETSKÝ TEXTIL - MAXI XXXL

spodne prádlo, ponožky, pančuchy, tričká, mikiny, pulóvre, thermo prádlo, tepláky, legíny, 
osušky, postelná bielizen, uteráky, kojenecký textil, šat. zástery, spodky, vreckovky 

Nájdete nás 
PREDAJNE:   OC Hemerková vo vestibule nákup.strediska FRESCH      
                        Bauerová 30 oproti OC ISKRA    

DODÁVATELIA: SLOVENKA, BENTER, SKIPPER, ROLY, WADIMA, KWELLA, TEXMA TRADE, 
LAMBESTE, CLEMATIS, VEBA, L-T-A, VIENNETA, ZEBRA, TATRASVIT, DETEX, WOLA, LADY 
KAMA, EVONA, ELITTE, TATRALAN, WINNER, TARO, REGINA, CHILLI, OSTROV, DETEX, TEXICOM, 
EPISTER, EURARIA, MILETA, STOMEX 
     Tel. kontakt: 0905 19 19 44  

Otvorené: Pondelok - Piatok 10:00 - 12:00         12:30 - 18:00
 Sobota  08:00 - 12:00  

Opäť sme poskytovali pomoc
Neprešlo ani pol roka a oheň opäť vyčíňal v jednom z bytov na 
našom sídlisku. Tentokrát požiar vznikol nadránom 10. júna 2012 na 
najvyššom poschodí v byte na Jasuschovej ulici. Starostka Mestskej 
časti Košice – Sídlisko KVP poskytla v rámci svojich kompetencií na 
zakúpenie ošatenia a vecí osobnej potreby pomoc v náhlej núdzi 
obyvateľke – majiteľke tohto bytu vo výške 497,91 EUR.

Dúfame, že spolupatričnosť a ochota pomôcť si navzájom v núdzi 
bola dostatočne preverená a “červený kohút“ sa na našom sídlisku 
dlho neobjaví.

Mgr. Alica Schutzová
Ref. sociálny

Informácie z X. až XI. zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva

- Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach  
 za obdobie január – marec 2012;
- Správu k uzneseniu č. 101 z IX. rokovania MiZ MČ Košice – Sídlisko  
 KVP zo dňa 28. februára 2012;
- Správu k uzneseniu č. 102 z IX. rokovania MiZ MČ Košice – Sídlisko  
 KVP zo dňa 28. februára 2012;

K ďalším prejednávaným a schváleným bodom programu patrili:
- Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na obdobie  
 od 1.júla 2012 do 31.decembra 2012;
- Záverečný účet Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP k 31.12.2011;
- Tvorba a použitie  rezervného fondu Mestskej časti Košice – Sídlisko  
 KVP na rok 2012;
- I. úprava Zásad rozpočtovania bežných výdavkov pre tvorbu  
 rozpočtov Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na roky 2012 – 2014  
 – poslanecký návrh;
- I. a II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok  
 2012;
- Zmena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej  
 časti Košice – Sídlisko KVP a uložilo prednostovi miestneho úradu,  
 aby do najbližšieho riadneho zastupiteľstva spracoval v spolupráci  
 s poslancami úplné Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom  
 Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP;
- Zmena účelu využitia časti nebytového priestoru v budove na  
 Triede KVP č. 1;
- Prevod pozemku pre MIMISO Košice s.r.o. z dôvodu hodného  
 osobitného zreteľa;
- Zásady obsadzovania komisií pre výberové konania v Mestskej  
 časti Košice – Sídlisko KVP – poslanecký návrh;
- Plat starostu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.

Záver rokovania patril stálemu bodu programu rokovania, a to 
interpeláciám a otázkam poslancov.
XI. zasadnutie sa uskutočnilo dňa 18.6.2012. Program rokovania 
obsahoval 3 body, doplnený o bod Zmeny a doplnky ÚPN Z Košice 
Myslava – lokalita 9.1.17.

Po schválení programu rokovania, voľbe návrhovej komisie poslanci 
potvrdili uznesenie č. 118 z X. zasadnutia MZ MČ Košice – Sídlisko 
KVP zo dňa 24. mája 2012, v ktorom
- vzali na vedomie Správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky  
 MČ Košice –   Sídlisko KVP za obdobie od 28.2.2012 do zasadnutia  
 MZ dňa 24.5.2012;
- vyjadrili nespokojnosť s prístupom starostky Mestskej časti Košice  
 – Sídlisko KVP Ing. Ivety Kijevskej k plneniu si zákonných povinností  
 v rámci výkonu svojej funkcie.

Nakoniec došlo k prijatiu uznesenia, týkajúceho sa Zmien a doplnkov 
ÚPN Z Košice Myslava – lokalita 9.1.17.

O zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 30.08.2012 budeme informovať  
v nasledujúcom vydaní občasníka.

Bc. Peter Kakuloš
zástupca starostky 

Od posledného vydania občasníka KVaPka sa uskutočnili tri 
zasadnutia MiZ, z toho jedno sa uskutočnilo v mimoriadnom termíne.
X. zasadnutie sa uskutočnilo dňa 24.5.2012 v súlade s časovým 
plánom rokovaní. Program rokovania obsahoval 16 bodov, ktorý 
bol doplnený o zloženie sľubu poslanca – náhradníka a personálne 
otázky.

Po schválení programu rokovania, voľbe návrhovej komisie a kontrole 
plnenia uznesení, poslanci vzali na vedomie
- zánik mandátu poslanca Miroslava Labaša, Správu mandátovej  
 komisie MZ MČ Košice – Sídlisko  KVP o nastúpení náhradníka 
 a overili platnosť nastúpenia náhradníka vo volebnom obvode č. I 
 p. Agáty Grančičovej; 
- Informatívnu správa z IX. (mimoriadneho) rokovania Mestského  
 zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 10.1.2012 a z X. rokovania  
 Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 21.2.2012;
- Stanovisko k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice –  
 Sídlisko KVP za rok 2011;
- Údaje o plnení rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP  
 k 31.12.2011;
- Hodnotenie plnenia programov Mestskej časti Košice – Sídlisko  
 KVP za rok 2011 so schváleným doplňujúcim návrhom na  
 uznesenie;
- Bilanciu aktív a pasív Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP  
 k 31.12.2011;
- Prehľad o stave a vývoji dlhu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP  
 k 31.12.2011;
- Tvorbu a použitie  rezervného fondu Mestskej časti Košice –  
 Sídlisko KVP k 31.12.2011;
- Stav nedoplatkov a preplatkov na nájomnom k 31.12.2011;
- Výročnú správu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za rok 2011;
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V pondelok 09.07. sme zaregistrovali nevídaný úkaz. Na mape Európy, 
na Slovensku, v Košiciach priamo na našom sídlisku vznik nového 
mestečka s nevšedným názvom „Koštown“. Jeho obyvateľstvo 
sa proporčne delilo na „bledé tváre – cowboyov“ a zaregistrovali 
sme aj novú národnostnú  menšinu „červených bratov – indiánov“. 
(Samozrejme dobre tušíte, že nešlo o vznik nového samosprávneho 
územia, ale  letný prímestský tábor, ktorý bol pre deti bezplatne a tak 
ako každý rok, aj teraz sa na jeho realizácii podieľali animátori, sestry 
a pracovníci zo združenia Laura a Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.)
Prvé chvíle budovania prebiehali napriek etnickým rozdielom v 
pokoji a harmónii pri hrách a zábave. Pohodu však už druhý deň ráno 
narušili nezhody a boje o územia. V stredu ráno organizovaná skupina 
„čiernych banditov“, ktorá si tiež robila zálusk na toto teritórium 
prepadla rozhádaných obyvateľov mestečka.  Doručila im ultimátum, 
aby sa do dvoch dní vysťahovali. Boj proti spoločnému nepriateľovi 
zmieril naoko nezmieriteľné skupiny indiánov a cowboyov. Naši 
reportéri zaznamenali v tento deň aj návštevu hlavy spriateleného 
samosprávneho územia - starostky MČ Košice – Sídlisko KVP pani 
Ivety Kijevskej.  Nie len kvôli dažďu, ale aj potrebe doplnenia financií, 
sa obyvatelia vo štvrtok venovali „hazardu“ v kasíne. Výhry však 
putovali do spoločnej kasy a jednotlivé skupiny sa museli dohodnúť 
na ich racionálnom využití. Na záver sa však aj tak boju nevyhli. V 
urputnom vodnom súboji napokon definitívne  porazili banditov. 
Takže všetko dobre dopadlo...a tešíme sa na nasledujúce stretnutie, 
možno ešte počas týchto prázdnin. :)
        

Mgr. Alica Schutzová
Referát sociálny

Dňa 5. augusta 2012 sestry saleziánky - Dcéry Márie Pomocnice, 
oslávili 140 výročie od vzniku ich Inštitútu. Je to významné 
obdobie, ktoré si pripomenuli s farnosťou KVP počas svätej omše, 
aby tak ďakovali za dar, ktorí dostali, patriť do tejto rodiny a niesť 
posolstvo zakladateľky svätej Márie Dominky Mazzarello tam, kde 
sú poslané. Ich prítomnosť je viditeľná i na našom sídlisku KVP, 
najmä prostredníctvom spolupráce s Mestskou časťou KVP a ich 
občianskeho združenia Laura. Kto sú vlastne tieto sestry?
Sestry saleziánky sú rehoľná rodina, ktorej poslaním je preukazovať 
preventívnu Božiu lásku predovšetkým mladým ľuďom a pomáhať 
im v ich integrálnom rozvoji- to znamená, aby sa z detí a mladých 
stali raz dobrí otcovia a matky rodín a zodpovední občania krajiny.  
Na život si zarábajú prácou vlastných rúk ako učiteľky v materskej a 
základnej škole, psychologičky a sociálne pracovníčky. Po práci sa 
venujú deťom a mladým, prednostne dievčatám  v mládežníckych 
strediskách a centrách voľného času, kde sa prostredníctvom 
voľnočasových aktivít podieľajú na dotváraní ich charakteru. 
Korene ich Inštitútu siahajú do oblasti rozsiahlych viníc v Taliansku, 
pretože práve tam v malej dedinke Mornese sa narodila ich 
zakladateľka Mária Dominika Mazzarello. Ona ako mladé dievča 
pochopila silu zdravej rodinnej výchovy, pretože jej silu pocítila od 
vlastných rodičov. Túto skúsenosť „rodinného ducha“ preniesla do 
poslania a začala sa venovať dievčatám, aby aj napriek tomu, že 
nemali také zdravé rodinné zázemie ako ona, vyrástli z nich ženy 
plné ideálov a schopné postaviť sa životu ako zrelé osobnosti. Mária 
Dominika Mazzarello bola prvým viničným kmeňom, ktorý sa dnes 
rozrástol na všetky svetadiely a priniesol úrodu v 90 krajinách, kde 
žije okolo 15 000 rehoľných sestier. 

Z múdrosti sv. Márie Dominiky Mazzarello:

 „Naše srdce je ako záhrada. Ak ju dobre obrábame, prinesie pekné 
ovocie.“
„Ak viete potešiť toho, kto trpí, urobte to hneď. Robme dobro, pokiaľ 
máme čas.“
„Boha nezaujíma, či sme urobili väčšiu prácu ako ostatní, ale či sme 
využili všetky talenty, ktoré nám dal.“
„Pamätajte, že tam kde vládne láska, tam je raj.“

Sr. Silvia Skubeňová
OZ Laura

Aj tohto roku sa uskutoční ďalší ročník festivalu dobrej hudby a 
slova ADONAI FEST, ktorého organizátorom je OZ Prameň Života v 
spolupráci s OZ Laura a MČ Košice – Sídlisko KVP.
Oproti minulým rokom je zmena v mieste konania. Festival sa tento 
rok bude konať za cirkevnou školou na Čordákovej ulici v dvoch 
dňoch. V  sobotu, 22. IX a v nedeľu, 23.IX. Sobotný program začína 
sv. omšou o 10:00 h vo farskom kostole, kde sa môžete sa stretnúť 
so zborom Elias z Ruskova a potom už bude festival pokračovať  na 
školskom dvore. Predstaví sa Vám Zuzka Eperješiová, ktorá pochádza 
z nášho sídliska. Účasť ďalej prisľúbili aj tieto kapely: Out of Control, 
Kéfas, Simona Martausová, 30tri, My Way a Soren. V nedeľu o 16:00 si 
môžete vychutnať koncert cimbalovej muziky „Kandráčovci“, ktorá to 
tiež vie poriadne roztočiť.
Festival bude spestrený sprievodným program nielen pre deti, ale 
aj mladých a aj tých skôr narodených. Vstup na podujatie je voľný a 
občerstvenie zabezpečené. Tešíme sa na Vás.

Ing. Milan Pach
OZ Prameň života

V sobotu, 2. júna sa konalo už tradičné podujatie, ktoré organizuje 
pre občanov nášho sídliska OZ Prameň Života spolu s OZ Laura. 
Z tradičného Majálesu sa však stal Juniáles z jedného úplne 
jednoduchého dôvodu. Počas celého mája totiž zachvátila Slovensko 
opäť raz „hokejová revolúcia“, z ktorej bolo nakoniec krásne striebro a 
to mohli ľudia prísť osláviť aj na juniáles. 
V úvode sa predstavili mladé tanečníčky z OZ Laura a potom sa už 
mohol zabávať, kto ako chcel. Či tancom pri dobrej hudbe, debatou 
s priateľmi pri pivku, kofole, či guľáši, a to všetko až do krásneho 
západu slnka. Už teraz sa tešíme na budúci rok, kedy usporiadame 
čosi „špeci“, keďže naše „rodné“ sídlisko bude mať rovných tridsať 
rokov. A to sa predsa musí poriadne osláviť.

Ing. Milan Pach
OZ Prameň života

Reportáž z „Divokého východu “ Za 140 rokov dozrie kvalitné víno 

ADONAI FEST 2012

Juniáles pri západe slnka
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Uverejnené sa nemusia stotožňovať s názorom vydavateľa

Haliganďania, 
dovidenia o rok !

Posledná možnosť zapojiť sa v tomto 
roku do fotosúťaže „O najkrajšiu 

fotografiu sídliska KVP“

Get up - get ready 2012 

Oslávili sme spolu sviatok 
všetkých detí  

Školský športový areál na Čordákovej ulici v Košiciach sa 22.-23.6. 
2012 premenil na Krajinu Haliganda. Na dva dni sa tu zabývalo 
Občianske združenie Haliganda, ktoré je už tretí rok organizátorom 
festivalu pre deti a ich zvedavých rodičov Krajina Haliganda.
Aj keď nám počasie spočiatku neprialo a prietrž mračien so silným 
vetrom nám v predvečer horúčkovitých príprav zhodil 4 stany, v 
prípade Haligandy platilo, zlý začiatok – dobrý koniec. Dvadsať 
dobrovoľníkov, štyria nočný strážnici, košický skauti a ďalší ľudia 
z Haligandy nanovo postavili, čo sa dalo. Takže piatkový program 
prebiehal bez zmeny už od desiatej hodiny. Dopoludnia sa deti 
stretli s Poštárom Vincom z Funny Fellows a s Elou a Hopom v ich 
Paskudáriu – múzeu neposlušných detí. Popoludní v hlavnom stane 
rodiny videli požiarnickú rozprávku od Teatra la Pedale, zábavnú 
bábkovú komédiu českého divadla LokVar, Maškrtníčka od Nany  a 
Krištofa, tanečné vystúpenie DS Studia a programový večer ukončil 
swingový koncert Funny Fellows, plný humorného rozprávania a 
samozrejme chytľavých, známych melódií. Počas celého dňa sa deti 
mohli vyskákať v hrade a maľovať na tvár. Otvorená bola keramická 
dielňa, v ktorej deti vymodelovali krásne zvieratá, nádoby, dokonca 
maskotov pre Haligandu. Inú atmosféru vniesla aj Via Cassa, ktoré 
deťom ukázala, ako sa kedysi žilo v stredovekom tábore, ako sa 
varilo, ako sa cvičili vojaci. Hudobná skúšobňa lákala malých, ale aj 
dospelých. Basgitary a bicie si vyskúšali v plnom ozvučení a hudobný 
doprovod im robili aj muzikanti z Chiki liki tua, Noc a deň a Martin 
Husovský z Komajoty. Malí návštevníci sa hrali na výstave Otvor oči, 
ktorá bola vyrobená špeciálne pre festival Krajina Haliganda.
(viac informácií o podujatí sa dozviete na webovej stránke mestskej časti 
v sekcii „Občasník KVaPka - Neuverejnené príspevky“ http://www.mckvp.
sk/mc-a-obcan/casopis-kvapka/neuverejnene-prispevky/)
Milé podujatie s vyše tisíckou návštevníkov s rodinami sa uskutočnilo 
vďaka podpore Ministerstva kultúry SR, EHMK, vďaka sponzorom, 
ktorí poznajú prácu Haligandy a tiež vďaka Mestskej časti Košice – 
Sídlisko KVP. Ďakujem všetkým podporovateľom, sympatizantom, 
všetkým ústretovým a chápavým obyvateľom Čordákovej a 
priľahlých ulíc, všetkým našim dobrovoľníkom, skautom a tiež 
všetkým Haliganďanom, ktorí nechcú prirýchlo vyrásť a zostarnúť. 
Dovidenia o rok!

Silvia Sorgerová a ľudia z OZ Haliganda 

Blíži sa uzávierka fotosúťaže „O najkrajšiu fotografiu sídliska KVP“ za 
rok 2012. Svoje čiernobiele fotografie v počte max. 3 ks (s rozmermi 
min. 2048 bodov x 1536 bodov- 3,1 megapixelov) môžete posielať do 
30. septembra 2012 na adresu kultura@mckvp.sk
Do predmetu správy uveďte „Fotosúťaž KVP“ a nezabudnite uviesť 
vaše kontaktné údaje: meno, priezvisko, poštovú adresu, telefónne 
číslo a  e-mail. Zaslaním fotografie autor prehlasuje, že fotografie sú 
jeho originálnym dielom.   
Viac informácií získate na stránke www.mckvp.sk.
    

Mgr. Ivana Hernández 
Referát kultúry, vzdelania a športu

Už niekoľko rokov prináša 
združenie Priateľ na naše sídlisko 
kampaň s názvom „Get up – get 
ready“. Inak tomu nebolo ani toto 
leto a v čase od 2. – 6. júla 2012 
sa dobrovoľníci z tohto združenia 
sústredili na trávnatej ploche na 
Moskovskej ulici a pri fontáne za 
OC Billa, kde denne prinášali pre 
deti, mládež ale aj ich rodičov 
bohatý program. 
Podujatie začalo v pondelok 
koncertom pri fontáne a 
presunulo na plochu pod OC 
Iskra. Tam čakal od utorka do 
štvrtka na obyvateľov zábavný 
program pre deti a rodičov 
obohatený večerným koncertom 
skupiny K:Music. Vo štvrtok 
pribudlo rozprávkové mestečko, 
ktoré zaznamenalo veľký úspech 
u malých, ale aj veľkých. Záver 

kampane (piatok) patril už tradične, tak ako úvod podujatia koncertu 
pri fontáne.
Dobrovoľníci združenia Priateľ každoročne počas týždňa, kedy 
kampaň prebieha, uskutočňujú v spolupráci s mestskou časťou 
dobrovoľnícke práce ako sú natieranie lavičiek, ihrísk, odplievanie 
buriny a pod. Ten rok si zobrali na starosť športové ihrisko na 
Čordákovej ulici, na ktorom počas dvoch dní natierali novo osadené 
oplotenie. Za ich prácu im ešte raz veľmi pekne ďakujeme.  

Mgr. Ivana Hernández
Referát kultúry, vzdelania a športu

Prvý deň v mesiaci jún už tradične 
patrí všetkým deťom na svete a 
tak keď zamračené a  upršané ráno 
tohto roku vystriedali poludňajšie 
slnečné lúče, nič nebránilo deťom 
na sídlisku KVP užiť si tento deň 
naplno. 
Mestská časť pre nich totiž 
pripravila v spolupráci so 
Združením Laura a Verejnou 

knižnicou Jána Bocatia deň plný hier, zábavy, tanca, divadla a hlavne 
odmien. Nechýbal skákací hrad, športové súťaže, balóny, tvorivé 
dielne či maľovanie na tvár.
Na pódiu sa deťom predstavili Materská škola Dénešova s ľudovým 
pásmom, Súkromná základná škola a osemročné gymnázium 
Human s vtipnými scénkami v anglickom a nemeckom jazyku, 
Spojená škola sv. košických mučeníkov s moderným tancom skupiny 
Little Mix, Centrum voľného času – Elokované pracovisko Strom 
s tanečnými vystúpeniami detí pod vedením Eriky Novej,  Country 
tanečného súboru Nashville a Kamikadze Crew Košice, mažoretky a 
cheerleaderky zo Súkromného CVČ Pauzička a Rock and rollový klub 
Brillant. Hlavným bodom programu bolo bábkoherecké predstavenie 
divadla Tralaláčikovia „O Jankovi Hraškovi“. 
Znakom vydareného podujatia nebol len detský smiech či radosť 
zo súťaženia, ale aj  iskričky v očiach deti, keď si nakupovali sladké 
odmeny za naše „EVROKVP“ peniaze, ktoré získavali na súťažných 
stanovištiach. Záver podujatia patril tombole, v ktorej sa tento krát 
vyhrávali zaujímavé spoločenské hry, knihy a ďalšie zaujímavé ceny.
V pondelok 04.06.2012 deti v rámci podujatia pre deti zo sociálne 
slabších, neúplných a viacdetných rodín v Dennom centre mestskej 
časti sledovali dobrodružstvá „Dr. Evo Rubača“ a súťažili o sladké 
odmeny. Toto podujatie pre nich pripravila Mestská časť Košice - 
Sídlisko KVP v spolupráci s členmi Sociálnej a zdravotnej komisie a 
dobrovoľníkmi. 

Mgr. Ivana Hernández, Mgr. Alica Schützová
Referát kultúry, vzdelania a športu, Ref. sociálny


