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Košický metropolita 
Mons. Alojz Tkáč v  sobotu 
18. augusta 2009,  symbolic-
ky na sviatok  Nanebovza-
tia Panny Márie posvätil  
kaplnku a nové priestory 
určené pre mladých dospe-

Arcibiskup Tkáč posvätil kaplnku 
a nové priestory v Dorke

lých po odchode z detského 
domova v centre Dorka na 
Hemerkovej ulici na sídlisku 
KVP v Košiciach.

Arcibiskup najprv posvä-
til kaplnku zasvätenú Panne 
Márii Guadalupskej. Budú 
v nej slúžené rímskokatolícke 
sv. omše každú sobotu o 18:00 
hod.  a  v  nedeľu  o  10:00  sv. 
liturgia  pre  gréckokatolíkov. 
Kapacita kaplnky je uspôso-
bená pre 50 veriacich a naším 
zámerom  je,  aby  slúžila  nie-
len  pre  klientov  centra,  ale 
aj  pri  širokú  verejnosť  zo 
sídliska  KVP  a  jeho  okolia.                                                                                             
    Okrem kaplnky boli posvä-
tené  aj  samotné  priestory 
nového  Domovského  vzde-
lávacieho  centra  (DVC)  pre 

mladých dospelých. Do tých-
to  nových  garsóniek  sa  budú 
môcť  nasťahovať  dospelí 
chlapci a dievčatá z detských 
domovov,  čím  sa  doterajšia 
kapacita DVC  zvýši z 15 na 
20  osôb.  Po  presťahovaní  sa 
uvoľnia  priestory  pre  ďalšie 
4 mnohopočetnejšie rodiny, či 
matky s deťmi. Kapacita cen-
tra sa  tak zvýši zo súčasných 
55  klientov  na  80.  V  januári 
budúceho  roka  by  sme  chce-
li  presťahovať  do  vlastných 
priestorov aj krízové stredisko 
pre deti v ohrození, čím by sa 
výstavba centra mala ukončiť 
a celková kapacita by  mala 
dosiahnuť 100 klientov. (Pokračovanie na 6. strane)

Na  slávnostnom  otvore-
ní  a  vysviacke  kaplnky  sa 
okrem  predstaviteľov  cirkvi 
zúčastnili  aj  pani  poslankyňa 
NR SR  Ing. Mária Sabolová, 
poslanec VÚC a zástupca sta-
rostu Mestskej  časti Košice  - 
Sídlisko KVP Martin Boritáš, 
pani  prednostka  MÚ  Košice 
-  Sídlisko  KVP  Ing.  Iveta 
Kijevská,  naši  podporcovia, 
sponzori,  manželia  Ondášov-
ci z nadácie DEDO, predseda 
SPDDD Úsmev ako dar prof. 
Jozef Mikloško, zamestnanci, 
dobrovoľníci  a  naši  priatelia. 
Veríme, že otvorením a posvä-
tením  kaplnky  budeme môcť 
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Dovidenia prázdniny

Ško la  vo lá

Vážení obyvatelia sídliska KVP 
a čitatelia Kvapky!

Chcel by som Vás týmto osloviť ako 
nový riaditeľ ZŠ Starozagorská 8. Asi 
čakáte, že prednesiem tézy o novom 
smerovaní školy a prinesiem novú 
víziu. Aj s tým sa Vám chcem zdôveriť, 
ale dovoľte mi najprv sa s Vami podeliť 
o svoje chápanie práce učiteľa, pretože 
to sa mi zdá byť dôležitejšie.

Žiaci sa podľa mňa v škole oci-
tajú v situácii človeka, ktorý príde 
do neznámeho mesta, vediac, kde by 
sa asi mal dostať, ale ešte nevie ako. 
Určite sme to zažili všetci. Pýtame sa 
kde-koho na adresu, ktorú máme sta-
rostlivo napísanú na papieriku a sme 
vydaní napospas ľudskej dobrosrdeč-
nosti a nezištnosti. Oslovení okoloidú-
ci reagujú rôzne a aj ich ukazovanie 
cesty býva rôznej kvality... Niektorí 
„turistu“ pošlú na zlú cestu alebo svo-
je inštrukcie zadajú tak, že sa podľa 

nich nedá riadiť. Človek ale tiež môže 
natrafi ť na seriózneho radcu, ktorý je 
tak presvedčivý a presný, že sa po tejto 
´jeho´ ceste rád vydá, keď pre nič iné, 
tak aspoň preto, lebo uverí jeho zápa-
lu pomôcť a nefalšovanej človečine. 
Človek z tohto súdka je podľa mňa 
prototyp človeka za katedrou, ktorého 
schopnosti a talent predurčili pomáhať 
určovať cestu, po ktorej sa jeho žiaci 
vydávajú. Osobne som presvedčený, 
že v pedagogickom zbore nájdete len 
takýchto.

Som veľmi rád, že tento školský 
rok dali dôveru 17 učiteľom a dvom 
vychovávateľkám mestskej Základnej 
školy Starozagorská 8 rodičia 213 detí 
v dobrej viere, že ich deťom ukážu tú 
správnu cestu, po ktorej sa oplatí ísť 
a nájsť jej želaný cieľ. Tým cieľom je 
vzdelanie a slušnosť. Nie strojená , ale 
taká obyčajná, ľudská.

Začali sme novou webovou strán-
kou, prinášame spoluprácu s psycho-

logičkou u nás v budove, vynovili 
sa sociálne zariadenia, zastabilizo-
vali sme kolektív odborníkov. Stoja 
ale pred nami i výzvy, s ktorými sa 
chceme popasovať. Tu treba uviesť 
najmä zvýšenie bezpečnosti, poriadku 
a čistoty vonkajších priestorov školy, 
ohradenie ihriska, zvýšenú spoluprácu 
s CVČ Technik. Ďalej ale i prihlásenie 
sa o peniaze z EÚ v rámci projektov. 
Pred učiteľmi je cesta vzdelávania sa 
pomocou rôznych pripravených kur-
zov a využívania virtuálnej knižnice.

Verím, že v tom všetkom neosta-
neme osamotení a že sa nám podarí pre 
svoju prácu získať i pomoc Vás, rodi-
čov a verím, že i ďalších ´priateľov´ 
našej školy.

 
Všetko dobré do nového školské-

ho roka!

PaedD. Alexander Suchan
riaditeľ školy

Nový školský rok nám opäť 
zaklopal na dvere, deti sa roz-
lúčili s prázdninami a  2. sep-
tembra opäť začali „šúchať“ 
školské lavice. Pri tejto prí-
ležitosti Mestská časť Košice 
– Sídlisko KVP v spolupráci 
s Komisiou kultúry, školstva 
a športu a OZ Laura pripravi-
la pre deti dňa 9.9.2009 podu-
jatie s názvom „Škola volá“. 

Pri fontáne sa stretlo vyše 
300 detí, ktoré mali možnosť 
zasúťažiť si s animátormi na 
rôznych stanovištiach, zaspie-
vať si či zarecitovať na pódiu, 
ako aj pozrieť si pestrý kul-
túrny program, ktorý bol plný 
tanca a spevu. Ľudové tance 
nám zatancovali žiaci zo ZŠ 
Janigova, scénické tance za-
se Tanečný súbor Suprémo 
a country tance sme videli 
v podaní tanečného súboru 
Nashville Children. Spevom 
a recitovaním podujatie obo-
hatili žiaci SZŠ Human. 

Avšak najväčšou atrak-
ciou tohto roka bol skákací 
dom, pred ktorým sa tvorili 
dlhé rady hneď od začiatku. 
Radosť zo skákania si však 
deti mohli užiť len po absol-
vovaní niekoľkých súťažných 
stanovíšť. Sme radi, že nás 
slniečko nesklamalo a v ten-
to krásny deň mohli detičky 
so svojimi rodičmi privítať 

školský rok tak, ako sa patrí. 
Nám nezostáva nič iné len im 
popriať úspešný školský rok 
plný dobrých známok a veriť, 
že sa opäť stretneme v takejto 
dobrej nálade a v takom hoj-
nom počte aj pri októbrovom 
podujatí Halloween. Na záver 
naše ďakujem za spoluprácu 
patrí sestrám a animátorom 
zo združenia Laura.

I.H.

Ľudový tanec v podaní detí z 
3. ročníka zo Základnej školy 
Janigova

Úsmev na tvárach detí vyča-
roval hlavne tento skákací 
hrad.

Nový školský rok, 
nový pán riaditeľ

Na ZŠ Starozagorská otvorila školský rok pani prednostka MÚ Košice - Sídl. KVP Ing. Iveta Kijevská
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Už po 5-krát otvára svoje 
brány Dom ľudového tanca 
na Starozagorskej ulici 10 
v Košiciach. Dom ľudového 
tanca je miesto  ,,kde to žije“, 
hudbou, spevom a tancom. 
Pôsobí tu Súkromná základ-
ná umelecká škola (SZUŠ) 
a umelecké súbory, archív 
ľudovej kultúry a občianske 
združenia.  

SZUŠ začala 7.9.2009 
už po 15-krát školský rok. 
V septembri opäť privítala 
žiakov  na hodinách hudby, 
spevu,  tanca či výtvarnej 
výchovy. Žiaci tancujú  ľu-
dové tance v detskom folk-
lórnom súbore Železiarik 
a Hanička, mládežníckom 
Želiezko, folklórnom súbo-
re Hornád a Železiar. Tance 
iných národov sú zastúpené 
írskym tancom v Irish dance 
academy. V tomto školskom 
roku otvárame aj vyučova-

Nový školský rok 
v Dome ľudového tanca 

nie HIP-HOPu, ktoré vedie 
Aron Tesfaye. Škola nezabú-
da ani na hudobníkov, ktorí 
hrajú na rôznych hudobných 
nástrojoch, tak tradičných 
ako aj netradičných. Svoje 
miesto u nás majú aj výtvar-
níci, ktorí svoje umenie pre-
nášajú radšej do sveta farieb, 
na papier. Tento rok sme pre 
nich rozšírili výučbu o nové 
techniky. 

Brány majú otvorené aj 
speváci, môžu sa uplatniť 
tak v sólovom  ako aj v zbo-
rovom speve v Speváckom 
zbore Mladé hlasy.  Pre ten-
to školský rok pripravujeme 
35. výročie detského folk-
lórneho súboru Železiarik, 
15. ročník Košických folk-
lórnych dní, Stavanie májov 
a Cassovia folkfest 2010. 
   

Zuzana Krajňáková
Dom ľudového tanca

Jún je každoročne pre uči-
teľov a žiakov posledný me-     
siac  školského roku, zároveň 
je mesiacom, kedy sa reali-
zujú v školách hodnotenia  na 
rôznych úrovniach. Súčasťou 
školských hodnotení sú aj oce-
nenia či pochvaly žiakov. Inak 
to nebolo ani  na Súkromnej 
základnej škole, Starozagor-
skej 8 v Košiciach. Krité-
riá pre udeľovanie ocenení 
a pochvál žiakom školy tvoria 
súčasť  internej metodiky ško-
ly. Jedným z kritérií je aj účasť 
našich žiakov v súťažiach  a  
k vyšším stupňom pochvaly a 
ocenenia patrí prijatie u pána 

Ďakujeme za milé prijatie, pán starosta 

Nadaní žiaci vyznamenaní pánom starostom

starostu Rusnáka. 
Intelektovo nadaní žia-

ci Romanko Janták z I.A 
a Matúško Gašparík z III.A 
(počas  jedného roka absolvo-
val 2 ročníky, a to 2.-3.ročník) 
si mali možnosť overiť v škol-
skom roku 2008/2009 svoje 
intelektové kvality a vedo-
mostnú úroveň v prírodoved-
ných  vedomostných súťažiach 
určených  aj pre vekovo star-
ších žiakov, napr.: 
- Romanko Janták (žiak I.A )
a) získal v medzinárodnej 
matematickej  súťaži Klokan-
ko 2 (súťaž určená pre žiakov 
ZŠ od 2.ročníka) úspešnosť 
93,33 %
b) v okresnom kole súťaže 

Čo vieš o hviezdach (určenej 
pre žiakov 4.-6. ročníka  ZŠ a  
osemročných gymnázií) získal  
7.miesto
- Matúš Gašparík (žiak III.
A, počas  jedného roka absol-
voval 2 ročníky, a to 2.-3.roč-
ník) získal v mestskom kole 
Enviroolympiády 2.miesto

4. jún 2009 bol pre tých-
to  2 žiakov našej školy dňom, 
kedy  mali možnosť s úpl-
nou vážnosťou predstaviť, 
ako si počínajú v spoločen-
skej či odbornej komuniká-
cii s pánom starostom. Bolo 
radosť počúvať ich prezen-
táciu ročníkových prác, či to 

bolo o vesmíre, slnečnej sústa-
ve alebo vodných živočíchoch. 
Chvíľami som mala pocit, že 
mám pred sebou dospelých 
mladých ľudí, ktorí preskoči-
li svoj vek detstva a míľovými 
krokmi sa dostávajú do sveta 
dospelých. Zároveň  sa ma 
zmocnil úžasný pocit a urči-
tá hrdosť na povolanie, ktoré 
vykonávam 32 rokov a viac 
ako kedykoľvek predtým som 
si uvedomovala, že my učitelia  
sme vlastne  zasvätili svoj celý  
život deťom, katedre a bielej 
kriede. Nájsť mieru citlivosti 
a dobroty s prísnosťou, to je 
najväčšie umenie nás všet-
kých.  Sme  tak trochu herci, 
pretože svoje skutočné pred-

stavenie za katedrou musíme 
odohrať a repríza už neexistu-
je. Každá vyučovacia hodina 
je jedinečná. Žiaka musíme 
upútať a vytvoriť si s ním dôve-
ru a niekedy nielen učiť, ale aj 
vypočuť a pomôcť, ale aj oce-
niť a pochváliť. A výsledok sa 
určite dostaví. Dôkazom toho 
sú aj naši dvaja žiaci a mnoho 
ďalších žiakov.

Pán starosta, za Vašu 
ochotu prijať, morálnu pod-
poru a čas, ktorý ste venova-
li naším žiakom Vám veľmi 
pekne ďakujeme. Ste vzácny 
človek, lebo svojím skutkom 
ste naplnili detské srdieč-

ka veľkou radosťou, ktorá 
ich bude motivovať k ďalším 
úspechom. 

Mgr. Eva Bednáriková
zriaďovateľka a riaditeľka školy

SZŠ HUMAN, 
Starozagorská 8, Košice



Máte  pocit že nič nestíhate, že zápasíte s časom?        
Tak navštívte multifunkčné služby ERGO na Húskovej č.1

(vo vežiaku) tel: 643 42 83 
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           
výroba a servis žalúzií
predaj náhradných dielov na žalúzie 
výroba menoviek 
výmena baterky do hodiniek a skracovanie kovových remienkov
brašnárske práce 

Srdečne Vás  Pozývame!  
NOVÁ  Výdajňa zdravotníckych pomôcok 

MEDULIENKA,  
na Poliklinike KVP, Cottbuská 13, Košice  

Dobré služby  v príjemnom prostredí.  
Ak nemôžete prísť k nám, my prídeme k Vám.  

Plienky, ortézy, barly, tlakomery, zdravotné matrace,  
zdravotná obuv, ortopedické vložky, dentálna hygiena,  

detský a iný doplnkový sortiment.  
tel.: 055/ 6857714  

Sadzobník inzercie na rok 2009
Reklama-formát Jedno uverejnenie Viacnásobné uverejnenie

A4 219,21€/6.603,92Sk 138,88€/4.183,90Sk
A5 109,61€/3.301,80Sk 69,44€/2.091,95Sk
A6 54,74€/1.648,80Sk 34,72€/1.045,97Sk
A7 28,41€/855,88Sk 17,36€/522,99Sk

A4 plnofarebná 839,81€/25.299,81Sk 503,88€/15.179,89Sk
Riadková inzercia 0,33€/9,94Sk 0,33€/9,94Sk

KONVERZNÝ KURZ 1€ = 30,1260Sk

Ponúkame:
vysokokvalitné čaje, peruánske 
liečivé byliny, darčekové kazety 
a dózy, krásne cukrové ozdoby 
na torty (zvieratká, rozprávkové 
a športové postavičky, kvietky, 

čísla...) disney sviečky, kvalitnú 
čokoládu a dezerty, cukrovinky, 
chutné zákusky, viac ako 50 
druhov sušených plodov (goji, 

wasabi, údené mandle, orechy v 
čokoláde, ovocie v jogurte...)

Odporúčame:
goji, stévia, wasabi, vilcacora, 

kokosový a palmový olej, 
maka prášok

Pripravujeme:
mladý jačmeň, chlorella 

PREDAJŇA LASKONKA
Wurmova 11, KE - KVP

0911 833 444

SLUŽBY na objednávku
zákusky, torty,

darčekové koše a balenia,
čokoládová fontána,

obložené misy a chlebíčky,
mandaly – energetické obrazy

E – shop
www.melibara.sk
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Centrum osobného rozvoja a sebapoznania
Vám ponúka pestrú paletu aktivít pre

fyzické a duševné zdravie

NAŠE AKTIVITY

JERAN Bauerova 1, Košice
(materská škola - na prízemí, naproti OC Billa,)

Kontakt: 0905 687 172, 0918 772 594
e-mail: zeck@netkosice.sk

Joga
Orientálne tance
Relaxačno regeneračný deň
Relaxačno regeneračný víkend
Masážna terapeutická posteľ
Kultivácie ženskej energie
Individuálne cvičenia
Čchi – kung
Prednášky
Masáže
Aloe

Kozmetický salón 

Janigova 13, Košice
Poskytnutie služieb:

- KOZMETIKA: povrchové čistenie, hĺbkové čistenie pleti, masáž 
tváre a dekoltu, depilácia nežiaduceho ochlpenia, farbenie riad, trvalá 
na riasy, farbenie a formovanie obočia, ošetrenie Laserom...
- VIZÁŽ: denné, večerné a príležitostné líčenie.
- MANIKÚRA: gélové nechty, ošetrenie studeným parafínom...

Kontakt: 0905 598 666
Otváracie hodiny: podľa objednávok

Mestská časť Košice – Síd-
lisko KVP vypracovala na zá-
klade zmeny legislatívy v ob-
lasti poskytovania sociálnych 
služieb podklady pre komu-
nitný plán sociálnych služieb. 
Jeho cieľom je zabezpečenie 
dostupnosti služieb zariadenia 
pre seniorov na sídlisku KVP, 
sociálnych služieb  pre  ŤZP ob-
čanov a služieb Denného centra 
na sídlisku KVP.

Podkladom pre spracovanie 
boli výsledky dotazníkového 
prieskumu k PHSR, analytická 

Rozvoj sociálnych služieb na sídlisku KVP� 
časť manuálu pre tvorbu „Stra-
tégie práce so sociálne vylúče-
nými občanmi a komunitami v 
meste Košice“  a  požiadavka 
rodičov detí s ŤZP. Vybudova-
nie bezbariérového prístupu do 
Denného centra v MČ Košice – 
Sídlisko KVP, Cottbuská 36 je 
dôležité pre poskytovanie slu-
žieb  pre skupinu obyvateľov v 
rozsahu uvedenom v § 56 záko-
na 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb.

Referát sociálny

Oznam pre občanov
Podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o 
veterinárnej starostlivosti, z kto-
rého vyplýva povinnosť nahlaso-
vania domácich zabíjačiek ošípa-
ných chovateľmi, možno hovädzí 
dobytok a ošípané zabíjať u cho-
vateľa na súkromnú domácu spot-
rebu, ak: 
a) bolo zabíjanie zvierat nahláse�bolo zabíjanie zvierat nahláse-
né príslušnej regionálnej veteri-
nárnej a potravinovej správe as-
poň jeden pracovný deň vopred,
b) boli dodržané požiadavky naboli dodržané požiadavky na 
ochranu zvierat v čase zabíjania,
c) boli dodržané požiadavky naboli dodržané požiadavky na 

sústreďovanie a neškodné od-
stránenie živočíšnych vedľajších 
produktov podľa osobitného 
predpisu,
d) boli dodržané požiadavky naboli dodržané požiadavky na 
vyšetrenie na bovinnú spongi-
formnú encefalopatiu (BSE) pod-
ľa osobitného predpisu, ak ide 
o hovädzí dobytok,
e) boli dodržané požiadavky naboli dodržané požiadavky na 
vyšetrenie trichinely podľa oso-
bitného predpisu, ak ide o ošípa-
né.
 MVDr. Anna Ondová

riaditeľka RVPS Košice � mesto 

5
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Pre zlepšenie energetic-
kej hospodárnosti budov na 
bývanie a zmiernenie dôsled-
kov hospodárskej krízy na 
občanov Slovenskej republiky 
vláda SR vyhlasuje „Vlád-
ny program zatepľovania“. 
Program definuje podmienky 
pre podporu znižovania ener-
getickej náročnosti budov na 
bývanie.

Rodinné domy a byto-
vé domy na Slovensku, kto-
ré sa postavili v minulých 
obdobiach, majú vysokú 
energetickú náročnosť, čo pri 
súčasných i budúcich predpo-
kladaných cenách za energie 
znamená neúmerne vysoké 
náklady pre domácnosť. Z uve-
deného dôvodu Ministerstvo 
výstavby a regionálneho roz-
voja SR na základe iniciatívy 
predsedu vlády vypracovalo 
návrh Vládneho programu 
zatepľovania.

Poskytovateľom podpo-
ry podľa tohto programu je 
Ministerstvo výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR. Program 
zatepľovania objektov posta-
vených pred rokom 1989, 
najmä panelovou technológi-
ou, s rozpočtom 71 miliónov 
eur ( 2,14 miliard Sk ).

Predmetom podpory sú 
budovy na bývanie:
a)  rodinné domy,
b)  bytové domy.
Žiadateľ / príjemca podpory

Žiadateľom – príjemcom 
podpory je
a)  fyzická osoba, ktorá má 
na území Slovenskej republiky 

VLÁDNY PROGRAM   
ZATEPĽOVANIA

trvalý pobyt, dovŕšila vek 18 
rokov a má vlastný príjem,
b) právnická osoba, so sídlom 
na území Slovenskej republi-
ky. 

Postup pri podávaní 
a riešení žiadosti

1. Úver na projekty v zmysle 
tohto programu možno poskyt-
núť na základe písomnej 
žiadosti.     
2. Formuláre žiadosti o úver 
sú zverejnené na internetovej 
stránke ministerstva www.
build.gov.sk,

Štátneho fondu rozvoja 
bývania www.sfrb.sk a sú k 
dispozícii na mestských úrad-
och, resp. miestnych  úradoch 
v sídle okresu upravených v 
osobitnom predpise.

Od 1. júla 2009 samo-
správy  prijímajú žiadosti o 
poskytnutie návratnej bezú-
ročnej pôžičky na zateplenie 
obytných a rodinných domov.

Pri podávaní a riešení 
žiadostí obyvateľov našej MČ 
poskytne informácie:

Mestská časť Košice – 
Západ pre okres Košice II.
Vybavuje p. Šramková -  tel. 
č.: 7883 251, mobil. č.: 0911 
703 705
e-mailová adresa: 
sramkova@kosice.zapad.sk
www.sfrb.sk – vládny zatepľo-
vací program

Ing. Iveta   K I J E V S K Á
prednostka MÚ

www.sfrb.sk

(Dokončenie z 1. strany)

Arcibiskup Tkáč posvätil 
kaplnku a nové priestory 
v Dorke

našim klientom okrem sociálnej pomoci ponúknuť aj pomoc 
duchovnú. Zároveň sa nádejame, že sprístupnením kaplnky pre 
verejnosť sa ešte viac otvoríme našim susedom a širokej verej-
nosti.

Mgr. Martin Cvik - Centrum pre obnovu rodiny Dorka 

Oznam občanom

Z á k a z

Vzhľadom na pretrváva-
júci problém porušovania  
zákona č. 135/1961 Zb. § 8 
článok 11,12 v znení neskor-
ších predpisov, kde sa okrem 
iného hovorí, že na stĺpoch 
verejného osvetlenia ciest 
a miestnych komunikácií a 
na stĺpoch trolejového vede-
nia sa môžu umiestňovať 
iba informačné zariade-
nia a dopravné značky, ak 

nezasiahnu do prejazdného 
profilu pozemnej komuni-
kácie, upozorňujeme, že je 
zakázané na týchto zariade-
niach vylepovanie plagátov 
a umiestňovanie reklamných 
a  propagačných zariadení. 
Zároveň upozorňujeme, že 
vylepovanie plagátov je zaká-
zané aj v prístreškoch MHD. 
                        Iveta Ziarková
                              odd. VDaŽP

vylepovania plagátov 

Stretnutie dôchodcov Senior-
klubu KVP pri guláši v areáli 
Čičky

Ani počas letných mesia-
cov naše kluby dôchodcov 
nezaháľali a stretávali sa na 
rôznych výletoch, zájazdoch, 
kúpaliskách a posedeniach pri 
guláši. Ich pozvania neod-
mietli ani zástupcovia Mest-
skej časti Košice - Sídlisko 
KVP pán starosta Daniel 
Rusnák, pani prednostka Ing. 
Iveta Kijevská i pán zástupca 
starostu Martin Boritáš.
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Mestská časť Košice - Síd-
lisko KVP a združenie Laura 
pripravovali každú augustovú 
stredu program, ktorým vypl-
nili voľný čas detí z nášho 
sídliska. Na pláne boli výle-
ty, hry, skúšky odvahy, šport 
a mnohé iné aktivity. Každá 
streda mala svoj názov. Zača-
li sme síce upršanou stredou, 
no nás to neodradilo, veď hry 
sa dajú hrať aj v miestnosti. 
Skryto sme však dúfali, že 
nebude pršať aj v tú ďalšiu 
stredu. Našťastie nám počasie 
až do konca prázdnin prialo 
a hry prebiehali vo vnútri len 
sporadicky.  

Druhá streda mala názov 
„Prekvapenie“. Bol to deň 
plný úloh, nástrah, prekážok, 
prekvapení – hotová pevnosť 
Boyard. Najväčším prekvape-
ním bolo hľadanie vrchnáčikov 
v 5 litrových fľašiach, v kto-
rých sa buď niečo hemžilo 
alebo boli naplnené nejakou 
tekutou hmotou. Textom sa to 
ťažko opisujú všetky činnosti, 
preto odporúčam pozrieť si ich 
na fotkách – www.kavepec-

ko.tym.sk,  podobne 
ako prímestský tábor Princ 
egyptský. 

Tretia streda bola špor-
tová. Boli sme rozdelený do 
dvoch skupín, kde jedna hrala 
hokejbal a druhá sa venovala 
iným športovým aktivitám. 
Ako to pri hokejbale býva, 
neostali všetky hokejky celé, 
no našťastie všetci  hokejisti 
dohrali svoje zápasy v poriad-
ku . 

Celú túto sídliskovú pará-
du sme zakončili poslednou 
stredou pred začiatkom škol-
ského roka, tzv. akčnou stre-
dou – „opekačkou“ a baló-
novou vojnou. V taký horúci 
deň, ešte aj pri ohni, padla 
balónová vojna vhod. Zabudol 
som podotknúť, že balóny boli 
plnené vodou. To vám bolo 
naháňania sa a ohadzovania. 
Už teraz sa tešíme na budúci 
rok. Azda sa tie vydarené stre-
dy zopakujú aj počas školské-
ho roka. 

>>Skorpikon<<

Augustové stredy 
na KVP  

Mestská časť Košice – Sídlis-
ko KVP podporila v prvý prázdni-
nový týždeň Letný detský čitateľ-
ský tábor, ktorý pre deti nie len 
z nášho sídliska ale aj z Mestskej 
časti Košice – Barca, pripravili 
pobočky Verejnej knižnice Jána 
Bocatia v Košiciach. Zo sídliska 
KVP si tento tábor užilo 18 detí 
vo veku od 8 – 12 rokov. Prvý deň 
sa deti zoznamovali a svoju krea-
tivitu využili v tvorivých dielňach, 
utorok zase patril Archeologické-
mu múzeu v Nižnej Myšli a návšte-
ve Mestskej časti Košice – Barca, 
kde sa deti oboznámili hlavne s jej 
históriou. 

V strede týždňa si deti vyskú-
šali život kovbojov na Ranči v Ja-

Letný prímestský 
tábor v knižnici 

Aj v  tomto 
roku sme zaži-
li počas letných 
prázdnin na sídlis-
ku KVP prímest-
ský tábor. Témou 
tábora bol princ 
egyptský. Zažili 
sme 10 egyptských 
rán, hnev Mojži-
ša,  keď sa vrátil 
s „desatorom“ 
a uvidel zlaté teľa, 
videli sme horiaci 
krík, ktorý nemal 
nikdy dohorieť no 

„Poďme s princom egyptským ,...“
nám dohorel  ,... 

Najväčší úspech u detí zožali 
scénky animátorov, a to nie len 
u nich. Aj animátori, ktorí neboli 
zaangažovaný do scénok otvára-
li ústa a vyvaľovali oči. Program 
bol celý týždeň veľmi bohatý 
a pestrý. Mali sme stanovištia na 
behanie, no aj na oddych. Nechý-
bala ani u chlapcov a najmä ani-
mátorov obľúbená hra – gumič-
ková vojna. Nie všetci však vedia 
oceniť čaro tejto hry, preto hrali 
len tí, čo mali záujem. Ostatní 
ostali na lúke a hrali  pokojnej-
šie hry. Veľký úspech tohto roku 

mala „pokladovka“. Ako mapu 
k pokladu deti dostávali fotogra-
fi e miest, na ktoré sa mali dostať. 
Približne z 13 fotografi í si  mali  
sami zvoliť cestu,  ktorá im bude 
najviac vyhovovať. O zábavu 
a voľný čas sme mali postarané. 

Nedokážem opísať všetky 
zážitky, ktoré sme počas celé-
ho týždňa zažili. Oveľa lepšie 
to dokážu povedať fotky. Kto by 
mal záujem pozrieť čo všetko 
deti zažili a ako sa pri tom tvá-
rili nech navštívi www.kavepec-
ko.tym.sk. Za zorganizovanie 
podujatia ďakujeme Mestskej 
časti Košice - Sídlisko KVP 
a združeniu Laura.

>>Skorpikon<<

Občianske združenie Úsmev za 
úsmev sa od svojho vzniku  v roku 
1995 zameriava na pomoc deťom zo 
sociálne ohrozených rodín z  Košíc. 
Toto leto  sme  v spolupráci s Miest-
nym úradom MČ Košice - Sídlisko 
KVP uskutočnili už osemnásty det-
ský letný tábor pre tieto deti. 

V Mníchovskom potoku v okre-
se Bardejov prežili deti týždeň 
plný dobrodružstva, zábavy a hier. 
V tábore, ktorý sa niesol v piráts-
kom duchu, zvládli výstup na túru, 
prechádzku po skanzene s domami 
našich predkov, kúpanie v bazéne, 
tvorivé dielne a mnohé iné aktivity.  
Veríme, že sa nám podarilo spríjem-

Pobytový tábor  

niť im prázdniny a naplniť ich krás-
nymi zážitkami.

Mgr. Eva Vanečková
OZ Úsmev za úsmev

novíku kde na nich okrem jazdy 
na koňoch čakalo množstvo zvie-
ratiek. Štvrtok deti trávili svoj tá-
borový čas v knižnici kde si preve-
rili svoje schopnosti v Literárnej 
olympiáde a spoznali spisovateľku 
Annu Nečovú, ktorá píše knihy pre 
deti. Posledný deň sa mladí čita-
telia odviezli Detskou železnicou 
na Alpínku, kde na nich čakalo 
vyhodnotenie tábora a odmeny za 
ich aktivity počas celého týždňa. 

Veríme, že tento tábor bol pre 
deti aj vďaka podpore MČ Košice 
– Sídlisko KVP dobrou motiváciou 
a ich návštevy v knižnici budú čas-
tejšie, kniha dobrým kamarátom 
a čítanie ich záľubou.    

I.H.
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V dňoch 06.07. – 10.07.2009 
sa  uskutočnila  na  Sídlisku  KVP 
informačná kampaň  Občianskeho 
združenia Priate�� s náz�om ���� Priate�� s náz�om ���� 
UP – ���� R�ADY. 

Hla�ným  heslom  kampane 
bolo „SM� ��AM, KD� SI ��Y!“ 
Nechceme  čakať,  kým  mladí 
��udia prídu k nám,  ideme my za 
nimi.  Jej  cie��om  bolo  prispieť  
k  propagácii  dobro�o��níct�a, 
zatraktí�niť  ho  širokej  �erejnos-
ti,  ale  hla�ne  tz�.  nezaradeným 
mladým  ��uďom  �o  �eku  13 
–  20  roko�  zo  Sídliska  KVP 
� Košiciach. 

Počas  celého  týždňa  stál  na 
�o��nom  priestranst�e na Mos�priestranst�e na Mos�  na  Mos-
ko�skej  ul.  �ojenský  stan,  mo-
bilná  nízkopraho�á  jednotka, 
„hla�ný  stan“  kampane.  Každý 

Kampaň GET UP 
– GET READY� 

Od 01.06.2009 sa môžu 
obyvatelia nášho sídliska tešiť 
z vynoveného tenisové kurtu 
v Drocárovom parku. Týmto 
pribudla k mobilnej ľadovej 
ploche ďalšia možnosť zmys-
luplného využitia voľného 
času, najmä počas prázdnin. 
Prázdninám bola prispôsobe-
ná aj otváracia doba kurtu od 
8.00 hod. do 20.00 hod. počas 
celého týždňa.

Prenájom kurtu na 1 ho-
dinu, prihliadnuc na súčasnú 
finančnú situáciu bol od 8.00 
hod. do 15.00 hod. 2,50 € a od 
15.00 hod. do 20.00 hod. 3,50 €. 

Mrzí nás, že napriek sna-

Revitalizovaný 
tenisový kurt 

he a finančným prostriedkom, 
ktoré boli na tento športový 
areál vynaložené, dochádza 
v nočných hodinách k poško-
dzovaniu oplotenia a kompo-
nentov mobilnej ľadovej plo-
chy. Nepomohlo uzamykanie 
areálu v nočných hodinách, 
ani častejšie pochôdzky  pra-
covníkov polície.

Obraciame sa na všet-
kých, ktorým na vzhľade síd-
liska a  športových aktivitách 
záleží, aby pomohli ochrane 
nášho spoločného športového 
areálu.

JUDr. Lívia Váradyová
vedúca odd. Správa majetku

Otváracie hodiny September
Pondelok - Piatok
Sobota - Nedeľa

14.00 - 19.00 hod.
10.00 - 19.00 hod.

Otváracie hodiny 
tenisového kurtu na Jeseň 2009

Dňa  13.06.2009  sa  �  Drocáro�om  parku 
uskutoňil  XVI.  ročník  turnaja  �  minifutbale 
mužo� „O pohár starostu MČ Košice – Sídlisko 
KVP“.  Zúčastnilo  sa  ho  osem mužstie�: KVP 
S��R����  �ROUP,  ŠK  ŠPOR��HALA,  OR-
��OPRO, KAPI��AL, A��LAN��A,  IZOLA, HA-
M�R, VIK��ORIA. ��ak ako po minulé roky, aj 
�  tomto roku na pra�idlá dozerali  rozhodco�ia 
Ján Palfi a Vlasto Kuspan. 

��ento  turnaj  sa  stal  tradičnou  športo�ou 
udalosťou  na  našom  sídlisku  a  teší  sa  �ždy 
�e��kej  ob��ube.  Okrem  starých  mužstie�  sa 
prihlásili aj no�é, čo je dôkazom stále �e��kého 
záujmu o tento šport na našom sídlisku. ��urnaj 
�y�rcholil � pod�ečerných hodinách finálo�ým 
zápasom  a  odo�zdá�aním  cien  �íťazným  tí-

Turnaj v minifutbale mužov o Putovný pohár starostu  
mom, ale aj najlepším jednotli�com. 
Výsledky turnaja:
  I. miesto – �i�toriamiesto – �i�toria 
 II. miesto – �amermiesto – �amer
III. miesto – �rtopromiesto – �rtopro
I�. miesto – �porthalamiesto – �porthala
Najlepší brankár: Peter �tiber
Najlepší strelec: Ľubomír Mar�ovič
Najlepší hráč: Ladislav �rgovan 

Z  reakcií  di�áko�  a  účastníko�  môžeme 
konštato�ať, že ďalší  ročník  turnaja � minifut-
bale  na  sídlisku KVP  sa  �ydaril  a  už  teraz  sa 
tešíme  na  staré  ale  aj  no�é  futbalo�é  talenty, 
ktoré  budú  hrať  o  Puto�ný  pohár  starostu  aj 
budúci rok.   

I.H.

Turnaj v minifutbale mužov o Putovný pohár starostu  

deň  mladí  dobro�o��níci  �y-
chádzali  do  ulíc  sídliska  a  oslo-
�o�ali  mladých  ��udí,  zaujímali 
sa o ich potreby, názory. Na síd-
lisku a � stane prebiehali rozličné 
akti�ity  –  športo�é  zápasy, 
t�ori�é  workshopy,  na  ktorýchktorých 
sa  zúčastnili  deti  a mladí  ��udia 
zo  sídliska.  Centrom  každého 
dňa  bol  �ečerný  program � blíz-
kosti  stanu. Zá�erom  celej  kam-
pane  bol  koncert  pri  fontáne.
K najna�šte�o�anejším akti�itám 
kampane patrili športo�é akti�ity, 
ktoré  prebiehali  na  florbalo�om 

ihrisku  –  hral  sa  tu  každý  deň 
florbal, basketbal,  futbal,  t�ori�é 
dielne, ktoré prebiehali každý deň 
� hla�nom  stane  a �ečerné  kon-
certy pod holým nebom. Peknou 
skúsenosťou  bol  pre  nás,  orga-
nizátoro�,  aj  zá�erečný  koncert 
kampane  pri  fontáne  s hojnou 
účasťou oby�ate��o� sídliska.

Kampaňou  ����  UP  –  ���� 
R�ADY a nasledujúcimi akti�ita-
mi � MČ Košice – Sídlisko KVP 
chceme mladým ��uďom ponúknuť 
zmysluplnú  alternatí�u  trá�enia 
�o��ného času,  zatraktí�niť prácu 
dobro�o��níko� a dobro�o��níct�o 
ako  také,  ukázať  dô�ody  a niek-
toré  možnosti  ako  a  prečo  byť 
aktí�nym občanom,  participo�ať 
na  ži�ote  spoločnosti.  Od  2. 
septembra  sa  konajú  stretnutia 

ro�esníckej skupiny � klubo�om 
zariadení MČ Košice  –  Sídlisko 
KVP  a  � priebehu  roka  plánu-
jeme  aj  ďalšie  akti�ity  �  spolu-
práci s MČ. 

Kampaň  ����  UP  –  ���� 
R�ADY  �znikla  �ďaka podpore�ďaka podpore  podporepodpore  
MŠ SR � Programe ADAM2, spo-
lurealizátorom  bola  MČ  Košice 
�  Sídlisko  KVP,  pod  záštitou 
primátora  mesta  Ing.  Františka 
Knapíka, partnerom projektu bola 
Koinonia Ján Krstite��.

PaedDr. Mária Oleárniková 
OZ Priateľ
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