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Iveta Adamčíková
„Myslím si, že za tie dva roky sme mohli urobiť oveľa viac. 
Mám pocit, že aj to, čo sa dalo, alebo mohlo byť urobené, 
bolo stopnuté. Osobne ma mrzí najmä málo možností 
pre seniorov. Pozitívom je azda vytvorenie parkovacích 
miest na Klimkovičovej, čo  sa zrealizovalo ešte na začiatku 
volebného obdobia. Na dva roky je to naozaj chabé. Hoci 
snaha zo strany poslancov tu je, neviem, kde to viazne...“

Iveta Zelinková
„Trápi ma, že sme nesplnili všetky sľuby, ktoré sme dali. 
Predovšetkým našim seniorom, ktorým sme sľúbili, že 
vybudujeme bezbariérový prístup do Denného centra na 
Cottbuskej ulici. Máme akurát bezbariérový chodník na 
Starozagorskej ulici. Mňa, ale i ostatných poslancov to mrzí.“

Juraj Mihaľov
„Tieto dva roky boli pre mňa veľkým ponaučením. Verím, že 
sú len začiatkom mojej verejnej služby. Nie je jednoduché 
z pozície nováčika v komunálnej politike spraviť niečo,  
za čo by som bojoval sám. Osobne sa angažujem na zatiaľ 
nedokončenej rekonštrukcii a zabezpečení osvetlenia 
podchodov na Hemerkovej a Húskovej ulici. Snažím sa 
pracovať tak, aby som vyhovel každému, no vo výsledku 

som rád, ak je aspoň väčšina s mojou prácou spokojná. V súčasnosti sa snažím 
ovplyvniť hospodárenie úradu najmä v oblasti IT. Verím, že nasledujúce dva 
roky bude naše zastupiteľstvo menej bojovať so starostom a získame tak čas, 
aby sme sa venovali problémom obyvateľov KVP. Viac o mojich politických 
krokoch, ale aj o mojom súkromnom živote sa vyjadrujem na portáli Youtube 
a sociálnej sieti Facebook. Moje motto: Nech KVP nie je o Vás bez Vás.“
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Milan Pach
„Myslím si, že hodnotiť moje pôsobenie vo funkcii poslanca 
našej mestskej časti nie je v mojej kompetencii. Hodnotiť 
ho môžu jedine obyvatelia nášho sídliska. Mojou prioritou 
stále bolo a bude napríklad riešenie zahusťovania výsadby 
verejnej zelene a jej pravidelnejšia a častejšia údržba.  
K mojim prioritným aktivitám tiež patrí organizovanie a 
aktívna účasť pri pravidelných zbierkach použitého šatstva 
a textilu. Priznávam, že mnohé veci v samospráve idú 

nepochopiteľne ťažko a sú limitované mnohými okolnosťami, o ktorých by sa 
dali písať dlhé články. Ale ako som už povedal, účet mojej činnosti musia vystaviť 
samotní obyvatelia.“

Ladislav Takáč
„Veľmi veľa som chcel zmeniť, málo sa mi podarilo. A ešte 
menej sa zrealizovalo. Bohužiaľ, poslanec niekedy mieni a 
vyššia moc... Mení.“

Zvyšných šesť poslancov až do uzávierky nereagovalo na možnosť vyjadriť 
sa v rubrike Poslanecká SMS. 

Marián Horenský
„Ako člen Komisie kultúry, školstva a športu som sa aktívne 
zapájal do prípravy mnohých kultúrnych a športových 
podujatí, organizovaných mestskou časťou. Taktiež ako 
člen redakčnej rady som aktívne pristupoval k plneniu si 
povinností, vyplývajúcich mi z danej funkcie. V roku 2016 som 
v prípade troch čísel občasníka KVaPka plnil aj úlohu redaktora 
– editora. Z hľadiska rozvoja demokratických štandardov  
v našej samospráve sa z mojej iniciatívy zaviedli Poslanecké 

dni a komisie (zriadené pri miestnom zastupiteľstve) sa stali pre občanov verejné.  
V rámci nami založenej iniciatívy KVP REPREZENT som sa zúčastnil siedmich 
akcií na „našich“ základných  a materských školách, ktorých cieľom bolo 
revitalizovať ich okolie. Okrem toho aj ďalších štyroch podujatí zameraných na 
čistenie okolia, resp. šírenia osvety v rámci zlepšovania kvality životného prostredia 
na našom sídlisku. Z kultúrnych podujatí sme zorganizovali, nielen pre našich 
kávepé-čkárov, „KVP na ľade“ a „Košickú Výpravu Pirátov“. Aj naďalej sa budem 
usilovať o rozvoj miestnej demokracie (napr. projekt participatívneho rozpočtu, 
alebo prijatie Etického kódexu voleného predstaviteľa), vykonávať povinnosti, 
ktoré mi plynú z môjho členstva v orgánoch samosprávy, hľadať prienik a podporu 
v zmysluplných projektoch (napr. uzamykateľné kontajnerové státia) a mať na 
zreteli, že občan a jeho záujmy, potreby a požiadavky sú na prvom mieste.“

         Dobrý deň, vážení spoluobčania.

  V decembri nás asi niektorých 
prekvapí, že je december. Opäť.  
V dnešnom rýchlo bežiacom svete 
niekedy niet času vnímať čas tak, 
aby sme si vychutnali a užili všetko, 
čo nám prináša život. So všetkými 
radosťami a starosťami. 

  Nadchádzajúce vianočné sviatky 
dávajú príležitosť k upratovaniu. Mnohé gazdinky  
si tieto sviatky nevedia predstaviť inak, než 
dôkladným poupratovaním domácnosti. Od okien, 
záclon, kobercov, sedačiek a nábytku, k prichystaniu 
slávnostných obrusov a prestierania. Čistá domácnosť 
akosi automaticky patrí k týmto úžasným sviatkom. 
Mnohí z nás sa viac než zvyčajne pohrúžia do svojho 

vnútra. V snahe očistiť sa od nánosov celoročného 
náhlenia, stresu, nedorozumení, ťažkostí a niekedy  
aj chorôb. Pre niekoho môže byť spúšťačom čistoty vianočný 
čas so všetkými súvislosťami, pre iných akási vnútorná 
potreba skúsiť svojim vnútrom vyrovnať sa atmosfére 
okolitého sveta. Keď všetko okolo nás žiari pestrofarebnými 
svetlami, vonia ihličím a pečenými dobrotami. A ak sa  
k tomu pridá aj snehová pokrývka, ktorá duša by 
nezaplesala nad tou nádherou? Niet veru nad prechádzku 
zasneženou krajinou, keď sneh vrždí pod nohami.
 Na sídlisku, akým je KVP, však počas vianočného 
času, žiaľ, viac vidieť sivé chodníky, čiastočne zeleň. Život  
na našom sídlisku je určovaný najmä životným prostredím, 
dostupnosťou MHD, obchodov a služieb. Životné prostredie 
je to, čo určuje vizuálnu kvalitu nášho života. MČ vynakladá 
značné financie a úsilie na zvládnutie všetkých oblastí.  
V jednej oblasti však pociťujeme vplyv občanov najviac:  

je to oblasť komunálneho odpadu a čistoty na zeleni. 
Súčasťou životného prostredia je aj hluk v noci a jeho 
vplyv na odpočinok občanov. Po zrušení VZN MČ KVP 
týkajúceho sa prevádzkových hodín prevádzok poslancami, 
niektoré prevádzky však ešte viac predĺžili nočné hodiny.
 Vo vnútri čísla nájdete to, čo sme počas roka 2016 urobili 
v oblasti drobných stavieb. Mnoho vecí sa nám nedarí. Ich 
riešenie závisí od viacerých okolností. Niektoré sme vybrali 
a nájdete ich tiež vo vnútri tohto čísla.
 Ideálne by bolo mať poupratované nielen u seba, ale tiež 
na všetkých verejných priestranstvách. Mať čisto doma,  
v duši, aj okolo nás. Nezostáva iné, než dnes a denne snažiť 
sa dosiahnuť čo najviac z tohto ideálu.
 Želám vám krásne Vianoce a všetko dobré do nového 
roku 2017.

Alfonz Halenár
starosta

Slovo starostu

Ladislav Lörinc
„Bolo to najnáročnejšie obdobie, aké som doposiaľ mal, ale 
tak je to dobré. Venoval som sa nielen lokálnym otázkam, ale 
bol som veľmi aktívny aj v celoštátnej a regionálnej politike. 
V rámci KVP môžem povedať, že situácia nie je ružová kvôli 
vlastnému videniu sveta, ktoré má náš starosta. Poslanecký 
zbor sa však nevídane zjednotil. Z osobných úspechov 
vyberiem: Podarilo sa nám postaviť nové parkovacie miesta 
na Hemerkovej a Klimkovičovej. V súčasnosti sa už konečne 
rozširuje work-out ihrisko pre mládež na Čordákovej ulici. 

Vytvorili sme Komisiu pre parkovanie, ktorá poctivo pracuje na zlepšení situácie 
s parkovaním na našom sídlisku, bez toho, aby sme finančne zaťažili občanov 
sídliska. Ďalšie veci sú v štádiu rozpracovania a vyžadujú si množstvo spolupráce, 
času a pozitívneho prístupu. Vždy je to o balansovaní medzi tým, čo potrebujeme 
a na čo skutočne máme peniaze. Rozhodovanie je často veľmi zložité. Najlepšie 
hodnotenie nám dajú občania vo voľbách a všetkým nám vystavia spravodlivú 
vizitku.“ 

Poslancov sa pýtame za Vás: Ako hodnotíte Vaše pôsobenie vo funkcii poslanca po polovici štvorročného volebného obdobia?

Poslanecká SMS

Ako ďalej s participáciou...
 Dosahovanie participácie (v ideálnom prípade všetkých občanov)  
na politickom a občianskom živote spoločnosti zostáva dodnes problémom 
(občan si viac-menej iba osvojuje plnohodnotný význam seba samého ako 
súčasti participujúcej verejnosti). Zapojenie verejnosti dodnes nie je na 
Slovensku vžité, aj preto je v súčasnosti možné sledovať všeobecný trend 
klesajúceho záujmu aktívne sa spolupodieľať na záležitostiach verejného života 
spoločnosti. Vzhľadom na ustálený trend participačného deficitu je potrebné 
vštepovať ľuďom potrebu angažovanosti, pretože ak majú občania znášať 
dôsledky verejných rozhodnutí, potom je aj úplne legitímna požiadavka, aby 
mohli vplývať na ich prípravu a výsledok.
 Aj z tohto dôvodu sa začiatkom volebného obdobia zaviedli „Poslanecké 
dni“, ktorých cieľom bolo zvýšiť potenciál participácie občanov mestskej časti 
prostredníctvom stretnutí – na pravidelnej báze – s poslancami Miestneho 
zastupiteľstva. Na poslancov ste sa mohli obrátiť s akýmikoľvek problémami, 
sťažnosťami, rôznymi podnetmi, postrehmi, ale aj pochvalnými ohlasmi. 
Bohužiaľ, napriek deklarovanej potrebe je tento druh komunikácie medzi 
volenými predstaviteľmi samosprávy a občanmi využívaný v minimálnej miere. 
Do popredia sa tlačí pocit, ako keby absentoval záujem o reálnu participácu. 
Aktuálne sa preto navrhuje alternatívny model fungovania Poslaneckých dní, 
ktoré by viac korešpondovali s potrebami občanov. 
 V rámci skupiny poslancov, ktorých prioritou je o. i. aj rozvoj miestnej 
demokracie, budem hľadať alternatívne spôsoby (ako napr. participatívny 
rozpočet a pod.), ktorými by mohol občan plnohodnotne prevziať na seba časť 
zodpovednosti za život na našom sídlisku. 

Marián Horenský
poslanec Miestneho zastupiteľstva
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Čo nové na Miestnom 
zastupiteľstve?

 V utorok 20. septembra 2016 sa uskutočnilo XVIII. rokovanie Miestneho 
zastupiteľstva. Najviac času zhltla diskusia o uznesení 203b, ktorého témou 
bola činnosť starostu a stanovisko poslancov. Všetci trinásti poslanci vyjadrili 
starostovi nedôveru a nakoniec ho vyzvali, aby odstúpil z funkcie. Okrem toho 
sa ale, samozrejme, riešili aj ďalšie uznesenia. Schválilo sa napríklad zriadenie 
komisie pod názvom Komisia parkovania s účinnosťou od 15. októbra 2016. 
Miestne zastupiteľstvo tiež vzalo na vedomie informáciu a odporúčanie 
Mandátovej komisie v súvislosti s hlasovaním poslanca Ing. Juraja Mihaľova 
na MieZ dňa 28. júna 2016 – v rámci jedného bodu hlasoval na dvoch 
hlasovacích zariadeniach. Na základe toho sa Juraj Mihaľov na vlastnú žiadosť 
vzdal členstva vo všetkých komisiách pri MieZ do konca volebného obdobia 
2014 – 2018. Následne bolo rokovanie vzhľadom na pokročilý čas prerušené  
a presunuté o sedem dní neskôr.
 V utorok 27. septembra Miestne zastupiteľstvo okrem iného schválilo 
finančné prostriedky vo výške 8 770 eur od mesta Košice na realizáciu časti 
II. etapy korčuliarskeho chodníka a tiež poskytnutie pomoci v náhlej núdzi 
pre pána Pavla Holuba vo forme finančnej pomoci vo výške 600 eur. Schválilo 
tiež všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2016 o prevádzke a otváracích 
hodinách na umyvárkach automobilov umiestnených na území Mestskej 
časti Košice-Sídlisko KVP, vďaka čomu sa prevádzková doba umývariek 
určuje v obytnom území od 6.00 h do 22.00 h a mimo obytného územia 
bez časového obmedzenia. Zároveň odporučilo Mestskému zastupiteľstvu 
Košice prerokovať „Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času 
prevádzky služieb na území mesta Košice“ s pripomienkami Mestskej časti 
Košice-Sídlisko KVP. 
 V novembri sa nečakane konali dve rokovania Miestneho zastupiteľstva.  
V poradí XIX. sa uskutočnilo 8. novembra, no trvalo naozaj krátko. Poslanci 
sa dostali do sporu so starostom pri otázke interpelácií. R. Matoušek následne 
vyhlásil, že starosta odmietol udeliť slovo poslancovi, ktorý sa prihlásil  
do diskusie k jednému z návrhov a vyzval ho, aby odovzdal predsedníctvo svojej 
zástupkyni Márii Gamcovej. Starosta to odmietol. Traja poslanci (L. Takáč,  
R. Matoušek, V. Tóth) v dôsledku toho približne po hodine opustili rokovaciu 
miestnosť. Pri neúčasti M. Boritáša a J. Tkáča klesol počet prítomných 
poslancov na osem. Následne miestnosť na chvíľu opustil aj J. Mihaľov a pri 
ďalšom z hlasovaní sa prezentovalo už len šesť poslancov. Zastupiteľstvo tak 
nebolo uznášaniaschopné. Starosta ho musel ukončiť a do štrnástich dní zvolať 
ďalšie rokovanie.
 V poradí už XX. rokovanie Miestneho zastupiteľstva sa následne 
uskutočnilo 15. novembra. Riešili sa na ňom obligatórne záležitosti  
a prerokovali sa stále body či informatívne správy.
 Všetky informácie z jednotlivých rokovaní Miestneho zastupiteľstva, ako  
i materiály a detailnejšie informácie, nájdete na stránke http://www.mckvp.
sk/samosprava/miestne-zastupitelstvo/

Tomáš Zagiba
redaktor - editor

O troch grošoch

Sedem cieľov Komisie 
parkovania

Pozor na používanie zábavnej 
pyrotechniky 

 Každý z nás pozná rozprávku o troch grošoch. Finančný rozpočet mestskej 
časti ju do veľkej miery pripomína. A tak si vďaka nej priblížime fungovanie 
Finančnej komisie. 
 Prvú časť rozpočtu vraciame vám občanom vo forme investícií (detské 
ihriská, parkoviská a pod.), ide o kapitálový rozpočet. Druhá časť slúži na 
chod samosprávy vo forme služieb pre občanov, ale aj na výdavky úradu. To je 
bežný rozpočet. Tretia časť je pre budúcnosť vo forme „ušetrenia“ prostriedkov  
na ďalšie investície, ktorá sa tvorí prebytkom bežného rozpočtu. 
 Tvorba rozpočtu je náročný a zdĺhavý proces. Tento rok pri tvorbe 
kapitálového rozpočtu bola použitá nová metodika, pri ktorej sa vychádzalo 
z rozdelenia nášho sídliska na 4 obvody. Každý obvod má svojich volených 
zástupcov – poslancov, ktorí požadovali príslušné špecifické požiadavky  
pre svoj obvod. Preto sa niekde vybudujú ihriská, inde parkoviská, alebo  
sa opravia chodníky. Bežný rozpočet pokrýva chod úradu a zahrnuté služby 
pre občanov. Obsahuje položky ako kultúra, šport, podpora v sociálnej oblasti, 
podpora vo forme dotácií, údržba (komunikácie, zeleň), mzdy a mnohé iné. 
Rozpočet na rok 2017 sa bude schvaľovať na decembrovom zastupiteľstve. 
Preto, ak máte záujem vedieť v predstihu o tom, kde idú vaše podielové dane, 
ste na zastupiteľstve vítaní.

Ladislav Takáč
poslanec Miestneho zastupiteľstva, predseda Finančnej komisie

 Parkovanie je stále jednou z najhorúcejších tém nielen medzi obyvateľmi 
sídliska, ale aj medzi poslancami. Aj preto vznikla špeciálna komisia  
na riešenie situácie. Snahou je riešiť parkovanie bez zvýšenej finančnej záťaže 
občanov. „Komisia tu nie je preto, aby bola proti EEI, alebo aby bola s EEI, či s inou 
súkromnou firmou,“ upozorňuje jej predseda a zároveň poslanec Miestneho 
zastupiteľstva Ladislav Takáč.
 Komisia na svojom prvom zasadnutí vyčlenila sedem bodov, vďaka ktorým 
chce zlepšiť aktuálnu situáciu s parkovacími miestami. V súčasnosti sa už 
pracuje na odstraňovaní vrakov z ulíc i na presune áut dlhších než päť metrov 
na záchytné parkoviská. Ďalšími cieľmi komisie je zjednosmernenie ulíc  
a využitie šikmého parkovania, vrátane stredového pruhu, vybudovanie nových 
parkovacích miest, aj tam, kde sa už v súčasnosti parkuje  „nelegálne“, s dôrazom 
na zachovanie zelene, umiestnenie dopravného značenia s obmedzenou dobou 
parkovania v nočných hodinách, či obmedzenie využívania parkovacích miest 
pred panelákmi na firemné účely.

Tomáš Zagiba
redaktor - editor

 Milí obyvatelia, pomaly sa blížia vianočné a novoročné sviatky. Je to čas, 
keď je pohodová atmosféra často narúšaná zvukmi zábavnej pyrotechniky. 
Pozor však na jej používanie, ktoré priamo upravuje legislatíva. 
 Ustanovenie § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných 
predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zakotvuje, 
že obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným 
nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov 
kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo v jej častiach.
 Ustanovenie § 7 ods. 1 písm. a) všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku zakotvuje, že používanie zábavnej 
pyrotechniky na verejných priestranstvách je povolené v posledný a prvý deň 
roka.

Katarína Stojková
vedúca Oddelenia podnikateľských činností a informatiky

 Ani tento rok nebol výnimkou a naša mestská časť zriadila štyri pevné 
termíny na organizovanie zbierok. Vďaka nim sa vyzbieralo viac než 650 vriec. 
Okrem šatstva a obuvi sa vo veľkých vreciach nachádzala aj elektronika, hračky 
a množstvo ďalších použitých vecí. 
 Tie sú ďalej distribuované prostredníctvom neziskových organizácií. Ľudia, 
ktorí v piatok 2. decembra prispeli do zbierky, na oplátku dostali tombolové 
lístky, ktoré budú zaradené do žrebovania o ceny na podujatí „Vianoce na 
KVP“.
 V roku 2017 sa v priestoroch Denného centra mestskej časti na ulici 
Cottbuská 36 (1. poschodie) uskutočnia takisto štyri zbierky. Vždy v druhý 
piatok uvedeného mesiaca.

Pevné termíny zbierok na rok 2017:

10. marec 2017, 9. jún 2017,
8. september 2017, 8. december 2017

Pokračujú práce 
na Dome seniorov

 Práce na výstavbe Domu seniorov v Drocárovom parku pokračujú.  
V súčasnosti prebiehajú práce na murovaní tretieho nadzemného podlažia 
na dvoch objektoch a práce vo vnútri budov - realizácia sieťok a vnútorných 
omietok. V priebehu leta bol likvidovaný odpad, ktorý pochádzal z pôvodnej 
strechy. Nájomca je oproti predloženému harmonogramu prác v omeškaní, 
nakoľko v lete bol objekt vykradnutý a následne bola časť už uskutočnených 
stavebných prác znehodnotená vandalmi. Napriek uvedeným objektívnym 
skutočnostiam nájomca predpokladá ukončenie stavebných prác v termínoch 
stanovených nájomnou zmluvou. Nájomca má v pláne budovu „zakryť“ 
čo najskôr, aby bolo možné pokračovať na realizácii prác v interiéroch, 
samozrejme, vo väčšej intenzite.  

Lenka Čechová Pisarčíková
vedúca Oddelenia správy majetku

Zbierky aj v roku 2017
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Všetko najlepšie!
 Významný slovenský choreograf, folklorista 
a dlhoročný umelecký vedúci folklórneho 
súboru Železiar Vladimír Urban oslávil  
29. novembra jubilejné 70. narodeniny.  
   Vladimír  Urban patrí medzi najuznávanejších 
a najúspešnejších choreografov ľudového 
tanca na Slovensku. Ako choreograf  
a učiteľ tanca pôsobil okrem domácej scény  
aj v Maďarsku, Srbsku, Belgicku, USA, Japonsku, 
Nemecku a Číne. Viedol folklórny súbor Stavbár 
(1979 – 1987) a od roku 1987 je umeleckým 
vedúcim a riaditeľom košického súboru Železiar. 
Vytvoril viac ako 140 tanečných choreografií  
a rôznych spevácko-tanečných inscenácií.

  Mestská časť Košice – Sídlisko KVP praje 
Vladimírovi Urbanovi všetko najlepšie!

Baby boom
 V piatok 11. novembra sa uskutočnilo v poradí už tretie uvítanie 
novorodeniatok v kalendárnom roku 2016. Aj vďaka nemu sa potvrdilo to, 
o čom sa už nahlas hovorí. Vypukol baby boom. V posledných rokoch na 
Slovensku značne stúpla pôrodnosť a naše sídlisko nie je výnimkou. Na treťom 
tohtoročnom podujatí bolo slávnostne uvítaných 59 bábätiek, čo je rekordný 
počet. Celkovo bolo v roku 2016 uvítaných na KVP 142 novorodeniatok.  
O tom, že detí sa rodí naozaj viac, svedčí aj čoraz menej miesta v materských 
školách. Jednou z priorít mestskej časti je práve to, aby sa rodičia nemuseli 
strachovať, do akej škôlky zapíšu svoje dieťa.
 Aj tretie tohtoročné uvítanie sa nieslo v príjemnom duchu. Rodičia sa so 
svojimi ratolesťami odfotili, slávnostne sa zapísali do kroniky a od predstaviteľov 
Miestneho úradu na čele so starostom dostali darčekový balíček. „Je milé, že sa 
ešte takto vítajú noví členovia. Snáď sa ešte niečo urobí so škôlkami a školami, keď 
sa rodí čoraz viac detičiek,“ povedala nám mamička Patrícia, ktorá na rukách 
držala synčeka Damiána. „Pochádzam z doby, keď sa tiež rodilo veľa detí. Teší ma, 
že je tu znovu baby boom,“ dodala Martina, mama malého Tomáška. Radosť  
z vydarenej akcie mal aj starosta KVP Alfonz Halenár: „Vždy je tu veľmi dobrá 
atmosféra. Je naozaj príjemné vidieť, že ľudia majú z toho nefalšovanú radosť.“

Tomáš Zagiba
redaktor - editor
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Zrealizované akcie MČ v roku 2016 

MČ  realizovala opravy vozoviek tryskovou metódou Turbo.  Pri tejto metóde tryská na opravované miesto zmes, ktorá po niekoľkých minútach vytvrdne.

Na nasledujúcich stranách môžete vidieť zrelizované akcie v roku 2016, pričom fotografie vľavo sú pred realizáciou a fotografie vpravo po nej.

Parkovisko Húskova. Vymenili sme poškodené poklopy na odvodňovacom žľabe. Zároveň bol vyčistený, vrátane uličných vpustov a kanalizačnej šachty tak,  
aby sme zabránili opätovnému zaplaveniu parkoviska.

Pôvodná zastávka MHD. Betón strpčoval prechod všetkým. Na  ploche bývalej zastávky MHD Moskovská sme zrealizovali  bezbariérový priechod pre chodcov  
a odstránili betónovú plochu. Panely sme dočasne uložili  na plochu vedľa mosta za účelom zriadenia náhradného parkoviska.

Chodník, ktorý je možné využiť aj ako korčuliarsky, bol v Drocárovom parku odsúhlasený v roku 2011. Opravili sme ďalšiu časť poškodeného chodníka  
v Drocárovom parku.  Ide o druhú etapu (in-line) chodníka.

Aj po 32 rokoch je časť schodov na  KVP bariérou. Výstavbou bezbariérového chodníka  na Starozagorskej ulici  pri OC IV sme zabezpečili  pokračovanie 
bezbariérového úseku od  Wuppertálskej ulice až po Triedu KVP.
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Opravili sme najviac poškodené úseky chodníkov podľa našich finančných možností.

Nevyužitá asfaltová plocha. Na základe podnetu občana bola zmenená na detské dopravné ihrisko. Zriadením malého dopravného ihriska sme potešili našich 
najmenších. Ihrisko bude v roku 2017 doplnené o ďalšie prvky.

Často poškodzovaná zeleň pod Starozagorskou 5. Uvádzanie zelene do pôvodného stavu sme vyhodnotili ako finančne a ľudsky náročnejšie, než zriadenie 
niekoľkých parkovacích miest.

Ďalšie pokračovanie výstavby bezbariérových chodníkov. Tentokrát na Bauerovej a Jasuschovej.

Schody pri MHD Drábova boli predmetom sťažností občanov. Bola vykonaná oprava nerovností povrchu a poškodených obrubníkov. Z dôvodu chýbajúcich 
financií bude zábradlie realizované v roku 2017.



7zo samosp rávy

Prepadnutá cesta pred hromadnými garážami Zombova. TEHO uznal 
reklamáciu a oznámi MČ, kedy opravu cesty zahrnie do plánu opráv.

Nezrealizovaná oprava asfaltu a bezbariérového chodníka z dôvodu 
nedostatku financií. Zahrnuté do plánu opráv MČ v roku 2017.

Poškodené chodníky na celom území KVP. Opravy budú realizované podľa 
finančných možností. 

Poškodené schody Húskova. Budú opravené  po rekonštrukcii teplovodného 
potrubia. Termín zatiaľ TEHO neurčilo.

Prepadnutý chodník za OC I. Oprava bude zrealizovaná  po rekonštrukcii 
teplovodného potrubia. Termín zatiaľ TEHO neurčilo.

Výstavba chodníka Starozagorská bola presunutá do roku 2017. Dôvodom nezrealizovania v rozpočte 2016 naplánovanej akcie bola skutočnosť, že SPP 
oznámila rekonštrukciu potrubia pod časťou  chodníka. V roku 2017 budú stavebné práce SPP a MČ  realizované v tom istom termíne.

Parkovisko Dénešova 2. časť. Hľadáme spôsob, ako vyriešiť problém 
prepadávania povrchu bez asfaltovania.

Plánované, ale nezrealizované akcie MČ v roku 2016
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Tmu neradno podceniť

Dávame na známosť

Športový víkendCelebrita na GKM

Z banky k peci

 Po zmene letného času na zimný si síce pospíme o hodinu dlhšie, no 
popoludní sa stmieva čoraz skôr a intenzívnejšie. A tmu neradno podceniť. 
Zvlášť na priechodoch. O prebehávaní cez cestu mimo vyznačených území 
nehovoriac... 
 Pre niekoho možno banalita, no neustále sme svedkami tragédií len kvôli 
tomu, že človek podcení riziko. A to máva fatálne následky. Áno, väčšina 
priechodov je výrazne označená a osvetlená, no aj na našom sídlisku nájdeme 
hneď niekoľko kritických miest, napríklad na Triede KVP pod mostom, či pri 
odbočke z Triedy KVP smerom k Bille. Na Miestnom úrade sa snažíme tieto 
veci riešiť, tlačíme na Magistrát mesta, ktorý má záležitosť v kompetencii. 
Začať však musíme od seba. Ak totiž nie sme v tme viditeľní, nemusí pomôcť 
ani dokonale osvetlený priechod. Nie som policajt, ani predajca reflexných 
prvkov. Som len človek, ktorý má skúsenosť. Všetci máme radi svoje deti, 
rodinu, kamarátov. Preto dbajme na bezpečnosť nás všetkých. 

Milan Pach
poslanec Miestneho zastupiteľstva

 Motoristi z Klimkovičovej môžu parkovať na verejných parkovacích 
miestach pri nových obytných domoch. Získavajú tak náhradu za parkovacie 
miesta, ktoré boli zabraté príjazdovou cestou.

 MČ KVP rieši s mestom Košice zriadenie bezpečných priechodov  
pre chodcov k dvom zastávkam MHD na Klimkovičovej ulici.

 Tretí októbrový víkend bol na našom sídlisku v znamení pohybu. Cieľom  
a filozofiou podujatia pri príležitosti „Týždňa športu“bolo ponúknuť občanom 
sídliska čo najväčší priestor pre športové vyžitie. Ľudia sa mohli bezplatne 
zúčastniť workshopov na športovú tematiku s praktickými ukážkami,  
či aktívne sa zúčastniť ponúkaných športových aktivít v rámci možností, 
ktorými mestská časť disponuje, s prihliadnutím na športovú infraštruktúru 
a športové zariadenia.
 Veľký záujem bol podľa očakávania o verejné korčuľovanie. Nemenej 
úspešné boli návštevy kvp-čkárskych fitness centier, ale aj pilates, prioritne 
určený pre našich seniorov. K dispozícii boli tiež bowlingové dráhy a kurty 
pre bedminton a squash. Na svoje si prišli aj nadšenci taekwonda – umenia 
neozbrojeného boja. 

Marián Horenský
poslanec Miestneho zastupiteľstva

 Celebritnú návštevu privítalo Gymnázium sv. Košických mučeníkov. Školu 
na Čordákovej ulici navštívila začiatkom novembra uznávaná rozhlasová 
a televízna moderátorka Adela Banášová. Študentov i učiteľov si okamžite 
získala. Žiadne hviezdne maniere, práve naopak. Skromná, pokorná, 
prirodzená a dobre naladená sa podelila o svoje bohaté skúsenosti. A Adelin 
najdôležitejší odkaz? Mať rád všetkých ľudí. Aj tých, ktorí na vašu osobu nie sú 
naladení priaznivo. Priať každému dobro a správať sa k ľuďom slušne.  

Eva Eperješiová
bývalá zamestnankyňa školy, návštevníčka podujatia

 Levon Šaldžjan sa narodil v Arménsku, dvadsaťdva rokov žije na Slovensku. 
Do Košíc prišiel so svojimi rodičmi a bratom Aregom. Vyrastal práve na 
našom sídlisku. Po absolvovaní základnej a strednej školy sa rozhodol študovať 
ekonómiu v Bratislave. Jeho kariéra sa vyvíjala očakávaným smerom. Našiel 
si prácu v banke, dokonca v riadiacej funkcii. Cítil však, že ho to nenapĺňa. 
Rozhodol sa ísť za svojím snom. Svetu financií dal zbohom. Vrátil sa do Košíc, 
kde začal hľadať priestory pre svoje podnikanie. Levon túžil po otvorení 
vlastnej pekárne, v ktorej by piekol typický arménsky chlieb – lavaš. Hoci 
je jeho pekáreň ešte len v začiatkoch, darí sa mu. Denne upečie aj dvesto 
chlebov, prevažne pre reštaurácie, jedálne, bufety, ale i pre maloodberateľov. 
Zo šikovného bankára sa stal azda najšťastnejší pekár na svete.
 Čo je lavaš? Veľmi tenký chlieb vyrábaný z hladkej múky, bez pridávania 
emulgátorov. Možno ho konzumovať na studeno, no dá sa spracovať aj 
tepelne. Je veľmi podobný mexickej tortille či arabskému chlebu, odlišuje sa 
však zložením, jemnosťou a hlavne chuťou. Vyniká aj svojou trvanlivosťou,  
pri odporúčanom skladovaní vydrží až dva týždne.

Ján Palinský
občan MČ Košice - Sídlisko KVP

 A to priamo vo farskej budove. Našťastie, dobrovoľne. Vo štvrtok  20. októbra 
sa za asistencie Národnej transfúznej stanice uskutočnila akcia „Daruj krv  
s KVP“, ktorú organizovalo OZ Prameň života. Darovať najvzácnejšiu tekutinu 
prišlo dvadsať ľudí, odobratá bola pätnástim. Zvyšní dostali odporúčanie 
vylepšiť zloženie svojej stravy, či viac športovať. 
 Zloženie darcov bolo naozaj pestré. Nechýbali držitelia Jánskeho plakiet, 
ani prvodarcovia z radov študentov. Zaujímavosťou bol mladý manželský 
pár, ktorý absolvoval neoficiálnu „manželskú kvapku krvi“. O dobrú náladu 
sa tradične postaral držiteľ najvyššieho ocenenia – medaily profesora 
Kňazovického za minimálne sto odberov – pán Jožko „baron“ Mitaľ (130 
odberov), ktorý už kvôli vekovému limitu darovať krv nemôže.
 Vďaka patrí všetkým, ktorí prišli a urobili tento šľachetný skutok. V dnešnej 
dobe, keď je okolo nás veľa negativizmu a málo empatie, sú podobné aktivity 
zvlášť vítané. Nehľadiac na to, že odber krvi má aj pre samotného darcu 
priaznivé zdravotné účinky.

Milan Pach
poslanec Miestneho zastupiteľstva

Na KVP tiekla krv...

Jedinečný cyklobazén
 Cyklistický areál na Drábovej ulici sa dočkal ďalšieho skvalitnenia. Vďaka  
OZ Enjoy the Ride tam pribudol jedinečný cyklobazén. Milovníci 
adrenalínových skokov ho vyskúšali prvú októbrovú sobotu, počas akcie 
Cassovia Dirt Jam. Ide o úplne nový doskokový bazén s rozmermi 6x8 metrov 
a výškou dva metre, ktorý je vyplnený molitanom. Odvážnym cyklistom, 
túžiacim po natrénovaní nebezpečných skokov, tak do veľkej miery uľahčuje 
život. Namiesto tvrdého dopadu na zem totiž spadnú do mäkkého molitanu. 
Vďaka tomu si ušetria vlastné zdravie, bicykel, no a v neposlednom rade 
majú viac možností, aby svoje triky vo výške niekoľkých metrov natrénovali 
do dokonalosti. Podobný molitanový cyklobazén je v Košiciach unikátny. 
Nenájdete ho nikde inde ako na našom sídlisku. Najbližšie si ho však môžete 
otestovať až na jar, počas zimy je areál na Drábovej zatvorený.

Tomáš Zagiba
redaktor - editor



 Pod takýmto heslom si druhý novembrový týždeň deti v materskej škole 
Čordákova pripomenuli Deň jablka a význam tohto ovocia pre zdravie. Ako 
každoročne sa akcia konala v súlade so Školským vzdelávacím programom 
Čarovný strom, zameraným na environmentálnu výchovu a zdravú výživu. 
Celý týždeň sa niesol práve v duchu zdravej výživy, ochrany a starostlivosti  
o prírodu. Deti vysadili v átriu školy jabloň, o ktorú sa budú starať a pozorovať 
ju v každom ročnom období. Nechýbala ani súťaž v kreslení o najkrajšie jablko, 
či pohybové aktivity zamerané na psychomotorický vývoj. Okrem medailí 
boli deti, samozrejme, odmenené aj jablkom. Vďaka šikovným kuchárkam  
v školskej jedálni si dokonca celý týždeň mohli pochutnať na rôznych úpravách 
tohto obľúbeného ovocia. 
 Deň jablka, vo svete známy ako Apple Day, alebo Deň pôvodných odrôd 
jabĺk. Pripomína sa každý rok 21. októbra, alebo najbližšie k tomuto termínu. 
Medzi hlavnú náplň osláv patrí docenenie jabĺk, ich odrôd aj ovocných 
sadov. Jablko povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje 
organizmus.

Magdaléna Sopková
riaditeľka MŠ Čordákova

 V septembri sa uskutočnila výstava pod názvom „Čo záhrada dala“. 
Vypestované plody zo svojich záhrad priniesli prezentovať členovia Denného 
centra na Cottbuskej ulici.

 Zaujímavú skúsenosť si odniesli členovia folklórneho súboru Železiar  
z medzinárodného festivalu Shanghai Tourism, ktorý sa uskutočnil v polovici 
septembra - diváci im netlieskali. Fenomén techniky potlačil okamžitú emóciu 
z vystúpenia. Číňania totiž za žiadnu cenu nepustia z rúk svoj fotoaparát, 
kameru, mobil či tablet.  Železiar sa tak namiesto potlesku ocitol v bleskoch 
nahrávacích zariadení.
 Samotný festival prekvapil svojou veľkoleposťou. V poradí už 36. ročníka 
sa zúčastnilo 34 účinkujúcich z 21 krajín sveta. Otvárací ceremoniál bol 
odvysielaný v priamom prenose v miestnej televízii. Sprievod ulicami Šanghaja 
si pozrelo vyše 400-tisíc divákov.
 Folklórny súbor sa festivalu mohol zúčastniť aj vďaka podpore z verejných 
zdrojov Fondu na podporu umenia.

Martina Doričová
projektová manažérka

 Tridsať rokov oslavuje materská škola na Húskovej ulici. Jej život 
odštartovalo 26 žien, pod vedením riaditeľky Eleny Bigošovej, na jeseň roku 
1986. „V tom čase tu bolo šesť tried. Niektoré z tých žien sú medzi nami aj dnes. 
Prežili tu tridsať rokov. A ja verím, že to bolo krásnych tridsať rokov,“ hovorí 
riaditeľka MŠ Húskova Svetlana Malecká.
 Za tri desaťročia materská škola vychovala, vzdelávala a kvalitne pripravila  
na vstup do sveta školákov približne 1 400 detí. Detí, z ktorých sú dnes úspešní 
mladí ľudia, športovci, ktorí reprezentujú nielen naše mesto, ale aj našu krajinu, 
lekári, inžinieri, umelci roztrúsení po svete. Mnohí sa dnes v škôlke objavujú 
opäť, ale už ako rodičia, alebo ako zástupcovia rôznych združení, s ktorými MŠ 
spolupracuje.
 „Život u nás vždy bol a aj je veľmi pestrý a zaujímavý, plný aktivít, podujatí,  
z ktorých mnohé sa už stali tradičnými. Ale tak, ako sa mení všetko okolo nás, 
menia sa aj učebné osnovy a vzdelávacie programy v materských školách. S tým 
súvisí aj výmena vybavenia tried, výmena a obnova učebných či didaktických 
pomôcok. Dnes sme modernou, kvalitne vybavenou materskou školou. Zapájame 
sa do rôznych projektov, súťaží, organizujeme množstvo podujatí,“ pokračuje 
Svetlana Malecká. 
 Medzi akciami organizovanými MŠ Húskova nechýbajú napríklad jesenné 
a jarné tvorivé dielne s rodičmi, návštevy divadiel, Deň zdravej výživy, 
vianočné besiedky, karneval, Deň rodiny, športové dni, Deň detí, či stretnutia  
s policajtmi, hasičmi, záchranármi a športovcami. „Snažíme sa o to, aby deti, 
ktoré u nás absolvujú predprimárne vzdelanie, dostali tie najlepšie základy pre 
vstup do života vo všetkých vývinových oblastiach. Aby z nich boli šikovní a úspešní 
školáci. Za to patrí vďaka všetkým ženám, ktoré tu za tých tridsať rokov nechali kus 
seba. Kus svojho srdca,“ dodala na záver Svetlana Malecká.

Tomáš Zagiba
redaktor - editor

Denne jedno jablko
pre zdravie

Okrúhle výročie

Netradičná skúsenosť 
Železiaru: Číňania na 

vystúpeniach nemôžu tlieskať
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Novembrový bál otvárali 
seniorky z LadyLine

Čo záhrada dala

 Seniorky Denného centra LadyLine v dňoch 7., 8. a 14. novembra 2016 
otvárali novembrový bál v Spoločenskom pavilóne, ktorý usporiadalo 
mesto Košice postupne pre všetky denné centrá mestských častí.  LadyLine   
s nadšením naplnili očakávania organizátorov začať bál v rytme sviežich country 
tancov a pripraviť tak pôdu pre príjemnú zábavu všetkých zúčastnených. Za ich 
dokonalú prezentáciu mestskej časti im patrí veľká vďaka. 

Anna Hóková
kontrolórka mestskej časti
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Jubilanti v Dennom centre

S týmto kupónom

    len za 2,00 €
        (namiesto 3,10,-)

OD Prima (Modrák) pri kostole 
Trieda KVP 4, FB:Kaviaren KVP
 

Kaviareñ s
detským ihriskom

„Koláčik a káva“

Vystrihnúť a priniesť

Každý vek má svoje čaro

Vianoce sú za rohom

 Každoročné stretnutie seniorov a mladých nášho sídliska sa tentoraz 
konalo v utorok 15. novembra, pod heslom „Každý vek má svoje čaro“. 
 V knižnici na Hemerkovej sa 40 seniorov a 25 žiakov zo ZŠ Janigova 
zapojilo do súťažného programu pod názvom „Jedlá zmena“, vďaka ktorému si 
potvrdili správnosť svojich vedomostí o zdravej výžive. Program obohatili deti 
prednesom, scénkou a čítaním ukážok z literatúry.
 Prítomní mali možnosť oboznámiť sa s podujatiami Verejnej knižnice Jana 
Bocatia o knihách a čítaní. Záver spestril kvíz o nadobudnutých vedomostiach.

Tomáš Zagiba
redaktor - editor

P
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 Blížiaci sa čas vianočných sviatkov si obyvatelia nášho sídliska pripomenuli 
na tradičnom viazaní adventných vencov. Milá akcia, ktorá sa za posledné roky 
teší veľkej obľube, sa uskutočnila vo štvrtok 24. novembra v Dennom centre  
na Cottbuskej ulici.
 Medzi prítomnými opäť nechýbali seniori, pracujúci, ani deti. V príjemnej 
atmosfére, ktorú symbolicky sprevádzala vianočná hudba, si každý mohol 
vyrobiť veniec podľa svojej fantázie. Samozrejme, počas troch hodín bol čas 
aj na spoznanie nových ľudí a prehĺbenie vzťahov medzi obyvateľmi KVP. Veď 
práve o tom sú Vianoce.
 „Veľmi sa nám toto podujatie páči, máme radi akcie, kde môžeme prísť 
 aj s malým. Super,“ vyjadrila sa pochvalne Janka, ktorej pri výrobe adventného 
venca aktívne pomáhal jej synček. „Čas adventu pre mňa znamená hlavne pokoj 
a radosť z toho, čo prichádza. Práve toto podujatie je začiatkom sviatkov. Som 
vďačná za to, že sme mali k dispozícii materiál potrebný na výrobu adventného 
venca. Aj pre dcérku to bolo zaujímavé, páčilo sa jej tu,“ vyjadrila svoj názor 
Mirka. Na záver sme vyspovedali aj Majku, ktorá si viazanie adventných 
vencov nenechá nikdy ujsť: „Podujatie navštevujem pravidelne už pár rokov. 
Vyslovene čakám na to, kedy sa uskutoční. Hodnotím to veľmi pozitívne. Máme radi 
toto obdobie v roku, je pre nás pomerne dôležité. Tešíme sa na Vianoce.“

Tomáš Zagiba
redaktor - editor

 V stredu 23. novembra sa po druhýkrát v tomto kalendárnom roku 
uskutočnila akcia pre našich seniorov. Jubilanti sa opäť stretli v Dennom centre 
na Cottbuskej ulici. 
 Po úvodnom vystúpení hudobnej skupiny Demeterovci nasledoval 
príhovor starostu našej mestskej časti Alfonza Halenára, a tiež slávnostný 
prípitok. Starosta osobne pozdravil všetkých prítomných jubilantov a odovzdal 
im darček mestskej časti. Nechýbali družné debaty, spomienky na minulosť, 
ale i hodnotenie aktuálnej situácie na našom sídlisku. Čas pri voňavej kávičke 
a sladkých zákuskoch ubehol veľmi rýchlo. Pripomenul nám, ako rýchlo plynie 
život, v čom sa zhodli takmer všetci prítomní seniori.
 „Veľmi pekná akcia, páči sa mi to. Som naozaj spokojná,“ zhodnotila príjemne 
strávený čas v Dennom centre pani Mária. „Hodnotím to pozitívne. Je dobré 
takto sa občas stretnúť a pozhovárať. Verím, že sa uvidíme aj o rok,“ dodala 
jej dlhoročná priateľka Emília. Medzi najčipernejších jubilantov patrila 
pani Anička, ktorá ako jedna z mála neváhala a zatancovala si na rezké tóny 
Demeterovcov: „Trošku som si potancovala, porozprávali sme sa. Keď sa bude dať, 
prídem rada aj nabudúce. Páči sa mi, že si mestská časť ctí starších ľudí a pozve ich 
na takéto podujatie. Je to veľmi pekné, cením si to.“ Samozrejme, medzi jubilantmi 
nechýbali ani muži. Za všetkých zhrnul vydarenú akciu pán Štefan. „Bolo  
to na úrovni, zišli sa starší ľudia. Osobne som bol zvedavý, koľko nás starcov býva 
na KVP,“ dodal na záver s úsmevom na perách.
 Všetkým jubilantom v mene občasníka KVaPka srdečne blahoželáme!

Tomáš Zagiba
redaktor - editor


