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Pri výmenníku na Wuppertálskej rastie reďkvička, mrkva,
cibuľa, jahody a iné chutné
rastlinky

Choreograf Vladimír Urban
prezrádza prečo nevieme spievať a tancovať ľudovky i to,
ako tanec prospieva mozgu

Štátni i mestskí policajti hodnotili bezpečnosť na sídlisku
KVP
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Slovo starostky
Tento rok je aj rokom,
kedy si na našom sídlisku
pozornosť zaslúžia riaditelia
škôl, pedagógovia, učitelia
a zamestnanci škôl. Na
slávnostnom
stretnutí
riaditeľov škôl na Deň
učiteľov sme si pripomenuli
30
rokov
pôsobenia
základnej školy na Drábovej
ulici a 20 rokov úspešnej
základnej školy Lechkého.
Preto mi dovoľte, aj touto

cestou poďakovať všetkým, ktorí sa na týchto školách venovali
a venujú deťom - žiakom nielen z nášho sídliska, ale aj žiakom,
ktorí tieto školy navštevujú z blízkeho okolia.
Čas rýchlo plynie. Ani sme sa nenazdali a už sa pomaly blíži
posledný mesiac školského roka. Blíži sa leto a s ním aj zvoľnenie
životného tempa.
Preto vám prajem, aby ste chvíle letného voľna využili na
cestovanie, spoznávanie nových krajín , ľudí a kultúr.
A tým, ktorí z rôznych dôvodov cestovať nemôžu, chcem
povedať, že aj doma je krásne. Zvoľte túry po okolí, veď sídlisko
KVP je výborným východiskovým bodom pre prechádzky do

Aprílové rokovanie miestneho
zastupiteľstva
Poslanci začiatkom apríla na
svojom zasadnutí schválili a vzali
na vedomie:
- Kontrolu plnenia uznesení.
- Informatívnu správu z XXII.
rokovania Mestského zastupiteľstva
v Košiciach a z XXIII. rokovania
Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
- Správy Obvodného oddelenia
PZ Košice – Sídlisko KVP a Mestskej
polície Košice – stanica KVP o
bezpečnostnej situácii na sídlisku.
Správu o kontrolnej činnosti
miestnej kontrolórky.
- Záverečný účet Mestskej časti
Košice – Sídlisko KVP za rok 2013.
- Informatívnu
správu
o
zrealizovaných
rozpočtových
opatreniach za obdobie november –
december 2013.
- Tvorbu a použitie rezervného
fondu Mestskej časti Košice – Sídlisko
KVP na rok 2014.
- I. zmenu rozpočtu Mestskej časti
Košice – Sídlisko KVP na rok 2014.

- VZN č. 21/2014 o určení miest na
umiestňovanie volebných plagátov a
iných nosičov informácií na verejných
priestranstvách v Mestskej časti
Košice – Sídlisko KVP pre voľby do
Európskeho parlamentu konané 24.
mája 2014.
- Zrušenie uznesenia č. 174 zo dňa
22.11.2012 – Prevod pozemku pre
BRONET s.r.o.
- Predaj pozemkov pod garážami na
Húskovej ulici.
- Predaj pozemkov pod garážami na
Húskovej ulici – doplnenie.
- Projektovú dokumentáciu: Zmena
stavby pred dokončením kostol a fara,
KVP, stavebný objekt 12 – spevnené
plochy a chodníky za podmienok
stanovených ÚHA zo dňa 4.4.2014.
- Hodnotiacu správu Redakčnej
rady za rok 2013 – poslanecký návrh.
- Plat starostu Mestskej časti Košice
– Sídlisko KVP – poslanecký návrh.
- Informáciu
o
priebehu
rekonštrukcie Senior domu.

Čo všetko sa dá vypestovať na malej ploche? V pyramíde
pestujú reďkvičky, mrkvu, fazuľu, cibuľu a jahody

Pri výmenníku rastie chutná
zelenina a ovocie

V komunitnej záhrade pri výmenníku na Wuppertálskej ulici rastú
reďkvičky, mrkva, cibuľa, jahody a ďalšie požívateľné rastlinky.
Starajú sa o nich žiaci základných škôl.
Od konca marca si žiaci zo ZŠ Starozagorská predpestovali sadenice
balkónových paradajok, šalátu, póru
a bazaliek na parapete vo výmenníku
pod odborným dohľadom ďalšieho
dobrovoľníka Martina Pizňaka. Po
veľkonočných sviatkoch do pyramídy
zasadili reďkvičky, mrkvu, fazuľu, červenú cibuľu a stáloplodiace jahody.
Podnetom pre projekt „Malá škola
Neskôr do záhradnej pyramídy prizáhradkárov“ bol nezáujem detí o
budli bylinky, facélia, sladká kukurica,
prírodu, záhradkárčenie a ekolódyne Hokkaido, gigantické aj zakrpagiu. Organizátori projektu mladým
tené slnečnice a množstvo nádherľuďom prakticky ukázali, ako ľahko sa
ných letničiek.
dá dopestovať vlastná úroda. Naučili
V apríli a máji sa vo výmenníku uskuich jednoduché postupy a princípy
točnili dve prednášky záhradníka Rópestovania rastlín. Deti sa dozvedeli,
berta Gregoreka, vedúceho oddelenia
čo všetko sa dá vypestovať na malej
dekoratívnej flóry v Botanickej záhraploche, akou môže byť napríklad
de UPJŠ v Košiciach. Žiakov čaká ešte
priestor na balkóne, i to, že sa to dá aj
prednáška v júni a potom séria ďalších
bez postrekov a chemikálii.
koncom roka.
Projekt mal dve fázy. V prvej pod
Vo výmenníku je návštevníkom k
vedením študenta - dobrovoľníka
dispozícii zaujímavý obrazový herbár
Martina Zimániho deti postavili zeobsahujúci užitočné informácie o byleninový záhon v tvare pyramídy. Išlo
linkách zo záhrady. Pozrieť si úrodu v
o jednoduchú stavebnicu z dosiek z
komunitnej záhrade môže každý.
recyklovaného plastu. Základňa má
Projekt rozbehol Slovenský inštitút
dva metre, vysoká je meter a má päť
mládeže Iuventa.
poschodí.

prírody. Tešte sa z toho, že slniečko svieti a hreje, tešte sa zo
zelenej trávy, zo stromov, zbierajte liečivé rastlinky, ktoré po
ceste nájdete, naháňajte sa po lúkach so svojimi štvornohými
miláčikmi... Hlavne, si to všetko užívajte, žite prítomným
okamihom.
Nezáleží na tom, kde a ako, dôležité je, aby ste cez leto skutočne
načerpali energiu. Dovoľte mi teda, aby som vám zaželala
krásne a hlavne pozitívne letné dni a našim deťom radostné
prázdniny. Užite si ich, no nezabúdajte pri tom na opatrnosť,
aby ste sa v septembri opäť zdravé a oddýchnuté vrátili do
školských lavíc.
Iveta Kijevská, starostka

Riešime podnety obyvateľov
Z mailového formuláru starostky vyberáme podnet, ktorý
znepokojuje viacerých obyvateľov KVP. Týka sa znečisťovania
sídliska psími exkrementami. Podnet je od občana, ktorý zastupuje
vlastníkov bytov z Jasuschovej.

Psie exkrementy
znečisťujú trávniky
i kvetinové záhony

„Dlhodobo nás trápi nehorázne
znečisťovanie trávnikov pod oknami
nášho domu. Arogancia a nekultúrnosť
majiteľov psov, ČESŤ VÝNIMKÁM,
nedodržiavanie zákona - povinnosť
toho, kto psa vedie, výkaly okamžite
odstrániť, sa dajú prehliadať len s
veľkým sebazaprením.
Medzi Jasuschovou a Bauerovou je
detské ihrisko, kde sa pravidelne ráno, poodbede a večer -prechádzajú
majitelia so psami. Nechutné venčenie
psa rovno pred vchodom do obytného
domu, alebo rovno do kvetinového
záhonu, uráža a frustruje každú
osobu, ktorá na úkor svojho času
aj peňazí skrášľuje okolie domu pre
mnohých.
Žiadame Vás preto, aby ste
zintenzívnili kontrolnú činnosť v
spolupráci s mestskou políciou ako
to upravuje zákon či všeobecné
záväzné nariadenie. Už dávno
neplatia napomenutia, treba ukladať
a vyberať v blokovom konaní pokuty
za priestupky a hneď dať do rúk
mapu sídliska s presnou lokalizáciou
výbehov na venčenie. Keď to pôjde
cez peňaženku, určite sa dostavia
výsledky. A verte nám, že málo by to
nebolo. Verejným tajomstvom je, že
pokuty polícia nevyberá preto, že sa im
to neoplatí. Treba vyrúbiť takú, ktorá
sa oplatí!
Žiadame osadiť dostatočný počet
zákazových tabuliek a košov na
výkaly, aby sa už nevyhovárali. Naše
tabuľky a oznamy už tri krát zničili!
Zodpovednosť, ohľaduplnosť? Radi by
sme sa toho dožili! Je nás viac!“

Odpoveď:
Mestská časť KVP pre zlepšenie
situácie a vzájomného spolužitia
ľudí a zvierat umiestnila v rámci
sídliska 16 košov na psie exkrementy,
vrátane vrecúšok. Vyšla tým v
ústrety majiteľom psíkov, aby mohli
vyhadzovať exkrementy po venčení
svojich miláčikov.
Každému majiteľovi, ktorý príde na
mestskú časť zaevidovať psa je zaslaná
mapka s umiestneniami košov
na exkrementy a s vyznačenými
lokalitami zákazu voľného pohybu
psov, ktorými sú materské a základné
školy, ihriská, obchodné centrá,
oddychové zóny.
V súčinnosti s mestskou políciou
sa dôsledne a často monitorujú
verejné priestranstvá a pokutujú
psičkári, ktorí nemajú evidenčnú
známku a znečisťujú verejné
priestranstvá. V rámci našich
možností sú verejné priestranstvá
a detské ihriská denne dočisťované
pracovníkmi na aktivačných prácach.
Psie exkrementy sa dočisťujú
vysávačom na exkrementy, no žiaľ,
iba v suchom prostredí. Napriek
tomu, však toto všetko niekedy
nestačí vzhľadom k zvýšenému
vandalizmu
a
prístupu
samotných občanov.
Informačné tabule - vstup so psom
zakázaný - sa osadzujú len na
verejných priestranstvách a to najmä
v blízkosti materských škôl, ZŠ,
detských ihrísk, oddychových zón.
Ak máte vedomosť o znečisťovaní
verejného priestranstva v niektorej
časti sídliska je potrebné ihneď
kontaktovať mestskú políciu na čísle
159 alebo dispečing 055/7895984,
85, a tak usvedčiť zodpovedného
občana na mieste činu.
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Najviac sa kradlo v autách

Ako prebieha rekonštrukcia na Senior dom

Bezpečnostná situácia na KVP

Bývalá škôlka sa pomaličky mení

Je na sídlisku KVP bezpečne? Stúpa alebo klesá počet trestných
činov? Tieto otázky zodpovedá správa o činnosti mestskej a štátnej
polície za posledný vlaňajší polrok, ktorá bola predložená poslancom
na aprílovom rokovaní miestneho zastupiteľstva.
Ako pracovala štátna polícia
Za polročné obdobie minulého roku štátna polícia vyšetrovala na sídlisku 221
trestných činov, z ktorých objasnila 126.
Bola privolaná k štyrom lúpežným prepadnutiam, z ktorých objasnila dve.
Násilná trestná činnosť bola páchaná 24 krát a z toho 13 krát polícia páchateľa
vypátrala. Deviatim ľuďom bolo ublížené na zdraví a 20-tim sa páchatelia
nebezpečne vyhrážali.
Za polrok eviduje polícia 98 prípadov krádeží, z ktorých sa jej podarilo objasniť
30. Zlodeji najviac kradli veci z áut (13 krádeží), 12 krát sa pokúšali vlámať do
objektov, štyri krát si privlastnili cudzie auto a päť krát okradli osoby. Počas
siedmich mesiacov polícia konala v dvoch prípadoch krádeží v bytoch a jeden
z nich sa jej podarilo vyriešiť.
Polícia zaznamenala aj tri výtržníctva, sedem prípadov drogovej kriminality
(išlo o drogy pre vlastnú potrebu) a 18 ohrození pod vplyvom alkoholu.
Najviac kriminálnych činov bolo pri OC Billa, na Čordákovej a Klimkovičovej
ulici, v časoch od 11. do 18-tej hodiny a od 22. do 3-tej hodiny.
V oblasti ochrany verejného poriadku a občianskeho spolunažívania bolo
zistených 118 priestupkov. V oblasti dozoru nad cestnou premávkou zistili
374 priestupkov, v 18-tich prípadoch zadržali vodičský preukaz a v šiestich
osvedčenie o evidencii vozidla.
V správe podplukovník odboru poriadkovej polície OR PZ v Košiciach,
Peter Tvrdý konštatuje, že bezpečnostná situácia na KVP je v porovnaní z
predchádzajúcim obdobím stabilizovaná a nedošlo k jej zhoršeniu.

Nájomca objektu bývalej škôlky v Drocárovom parku demontoval
zariadenie vo vnútorných priestoroch a vyniesol tony odpadu. Objekt
sa ešte dočká nemalých úprav. Práce na ňom priebežne kontrolujú aj
zástupcovia mestskej časti.
V júli minulého roku uzavrela mestská časť KVP zmluvu s Ing. Rudolfom
Vancákom RZ KARAT na prenájom objektu v Drocárovom parku, v hodnote
1 070 000 eur. Z chátrajúcich pavilónov škôlky má vybudovať zariadenie pre
seniorov a osoby odkázané na pomoc.
Nájomca začal s čistiacimi prácami vlani v júli. V areáli orezal konáre stromov,
ktoré zakrývali a tienili jednotlivé pavilóny. Trávnatú plochu vyčistil a pokosil.
Stavebné práce v objekte a areáli vykonáva firma SIS METAL s.r.o. Vo
vnútorných priestoroch boli postupne demontované - sanita, svietidlá,
dvere, umakartové steny, radiátory a podlahy. Všetok demontovaný materiál
bol roztriedený a vyvezený na komunálnu skládku. Neskôr začal nájomca s
výkopovými prácami, demontážou starých vodovodných a kanalizačných
potrubí. V januári a februári boli stavebné práce pozastavené kvôli nízkym
vonkajším teplotám.
Objekt ešte čaká kompletná výmena kanalizácie. Spojovacia chodba medzi
pavilónmi bude postupne demontovaná. Fasádu čaká odstránenie starej
omietky. V priestoroch, kde majú byť umiestnené hendikepované deti musia
byť vykonané dispozičné zmeny.

Ako si počínali mestskí policajti
Tí monitorujú sociálne neprispôsobivých občanov, vykonávajú hliadky v
ktoromkoľvek čase. Sústreďujú sa na okolie pohostinských a reštauračných
zariadení, kontrolujú aj dodržiavanie ich záverečných hodín. Ďalej majú na
starosti dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku a nočného pokoja i
preverovanie rôznych sťažností a podnetov občanov. Okrem toho, v dňoch
školského vyučovania v ranných hodinách zabezpečujú bezpečný prechod
detí cez priechod pre chodcov na ulici Jána Pavla II.
Za posledný vlaňajší polrok kontrolovali najmä Drocárov park, cintorín
v Myslave, kde sa rada zgrupuje mládež, okolie fontány a výmenníku na
Baurerovej a Jasuschovej ulici, okolie obchodných centier a všetky ostatné
verejné miesta na sídlisku.
V tomto období mestskí policajti vyriešili 1514 priestupkov. Z toho uložili
589 pokút v sume 10 693 eur. 768 priestupkov riešili napomenutím.
Najviac peňazí vybrali za nerešpektovanie dopravných značiek a neplatenie
parkovania. Pokutovali aj za požívanie alkoholu (porušovanie VZN),
znečisťovanie verejného priestranstva a zelene. Uložili 434 napomenutí za
vyberanie odpadu z kontajnerov.
Najviac práce mali s bezdomovcami, pri nich boli 1308 krát. Cintorín
kontrolovali 186 krát, o nočný pokoj sa starali v 144 prípadoch.
Na stanicu mestskej polície na KVP bolo k decembru minulého roka
zaradených 15 príslušníkov, z toho sú traja koordinátori, 11-ti v priamom
výkone služby a veliteľ stanice.
Správu poslancom vypracoval veliteľ stanice mestskej polície KVP Ladislav
Papp.

Študenti verejnej správy
„skúšali“ miestny úrad
Koncom marca starostka Iveta Kijevská privítala na miestnom úrade
študentov 4. ročníka Ekonomickej fakulty z odboru Verejná správa a
regionálny rozvoj na TU v Košiciach.
Sprievodcom po úrade im
bol prednosta Ján Bugoš.
Pochodili po všetkých
oddeleniach a referátoch,
kde
ich
jednotliví
pracovníci
oboznámili
s činnosťou a náplňou
svojej práce.
Študentov najviac zaujala
činnosť
oddelenia
výstavby, dopravy a
životného
prostredia,
kde im vedúci Ing. Viliam Guľa odprezentoval projekty. Na záver sa usadili v
zasadacej miestnosti, kde si odskúšali hlasovacie zariadenie a kládli zvedavé
otázky starostke a prednostovi úradu.
Na pamiatku študenti dostali knihu s osobným venovaním starostky ,,Košice ako
na dlani a Mestská časť Košice – Sídlisko KVP“.

Získajte 100 €, 80 € a 60 € na nákup fotopotrieb

Zapojte sa do 5. ročníka
fotosúťaže „Kvety a stromy na
KVP“
Pokračovanie z titulnej strany:
Súťažiť môžete maximálne s troma
fotografiami v digitálnej podobe
s rozmermi najmenej 3888 x 2592
bodov (10 megapixelov) v plnom
rozlíšení, bez úprav vo formáte jpg.
K fotografii pripojte prehlásenie,
že je vašim originálnym dielom. Jej
odovzdaním (prihlásením do súťaže)
udeľujete súhlas na použitie pre
potreby mestskej časti KVP, najmä na
uverejnenie na výstave, v kalendároch,
publikáciách, podujatiach, na webovej
stránke a propagačných materiáloch a iných médií mestskej časti.
Do súťaže budú zaradené len fotografie zaslané v elektronickej podobe na
e-mail kultura@mckvp.sk, doručené osobne do kancelárie prvého kontaktu
na elektronickom médiu alebo poštou do 31.10.2014 na adresu: Miestny
úrad MČ Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP1, 040 23 Košice.
Do predmetu správy nezabudnite uviesť alebo zásielku označiť textom:
Fotosúťaž KVP. Uveďte vaše meno a priezvisko, poštovú adresu, telefónne
číslo a e-mail. Fotografie zaslané bez kontaktných údajov autora nebudú do
súťaže zaradené. Ďalšie informácie na tel. č. 055/789 06 32, e-mail: kultura@
mckvp.sk
Hodnotí sa originalita i technická úroveň fotografie
Hodnotí sa originalita pohľadu, vystihnutie niektorého z ročných období na
sídlisku, umelecká a technická úroveň fotografie.
Posudzovať fotografie bude porota zložená zo starostky, minimálne dvoch
externých odborníkov z oblasti fotografie a poslancov mestskej časti.
Vyhodnotenie sa uskutoční do dvoch mesiacov od ukončenia súťaže.
Prvé tri miesta budú odmenené peňažnými poukážkami na nákup v predajni
fotopotrieb. Ocenených bude aj ďalších 10 fotografií, ktoré sa dostanú do
užšieho výberu.
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VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU DŇA 24.5.2014

Európsky parlament je jedným z orgánov Európskej únie. Poslanci sú volení systémom pomerného zastúpenia v tajnej voľbe všetkými občanmi EÚ staršími
ako 18 rokov na päť ročné funkčné obdobie. V členských štátoch Belgicku, Luxembursku a Grécku majú občania povinnosť voliť.
Prvé priame voľby do Európskeho parlamentu boli v júni 1979. Slovenská republika sa stala členským štátom Európskej únie 1. mája 2004 a historicky prvé
voľby do Európskeho parlamentu sa na území SR konali 13. júna 2004. V súčasnosti má Európska únia 28 členských štátov.
Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia vo všetkých členských štátoch EÚ v dňoch 22. – 25. mája 2014.
Nový Parlament bude mať 751 poslancov (750 poslancov a jedného predsedu). Počet miest sa rozdeľuje medzi krajiny EÚ na základe zostupnej
proporcionality. To znamená, že krajiny s väčším počtom obyvateľov majú viac miest ako menšie krajiny, hoci tieto sú vzhľadom na svoju veľkosť nadmerne
zastúpené. Počet poslancov sa pohybuje od 6 pre Maltu, Luxembursko, Cyprus a Estónsko po 96 pre Nemecko.
Na území Slovenskej republiky si 24. mája 2014 môžu voliči vyberať nových zástupcov z 29 politických subjektov a volí sa 13 poslancov.

PRÁVO VOLIŤ do Európskeho parlamentu na území SR majú:
- občania SR, ktorí najneskôr v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a majú na území SR trvalý pobyt,
- občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí najneskôr v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a majú na území Slovenskej republiky povolený trvalý
pobyt a v určenej lehote požiadali obec o zapísanie do zoznamu voličov,
- občania SR, ktorí najneskôr v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a nemajú trvalý pobyt na území SR a ani na území iného členského štátu EÚ, majú právo
voliť, ak sa v deň volieb zdržiavajú na území SR,
- občania SR, ktorí majú trvalý pobyt na území hociktorého členského štátu Európskej únie, právo voliť na území Slovenskej republiky, na rozdiel od
volieb do Národnej rady SR nemajú. Títo občania majú právo voliť v členskom štáte únie, v ktorom trvalo žijú, týmto princípom sa napĺňa právo
občanov Európskej únie voliť svojich parlamentných zástupcov v štáte v ktorom žijú.

ČAS KONANIA VOĽBY
Voľby sa konajú v ten istý deň na celom území Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň konania volieb na sobotu 24. mája 2014.
Hlasovanie sa v určený deň začína o 7.00 hod. a končí o 22.00 hod.

SPÔSOB HLASOVANIA
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Po zázname v oboch rovnopisoch zoznamu
oprávnených voličov dostane od okrskovej volebnej komisie hlasovacie lístky (29) a prázdnu obálku.
Pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 Ústredná volebná komisia zaregistrovala 29 kandidátnych listín politických strán a koalícií.
Na zabezpečenie tajnosti hlasovania sú vo volebných miestnostiach vytvorené osobitné priestory na úpravu hlasovacieho lístka. Každý volič sa musí odobrať
do priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka, inak mu komisia hlasovanie neumožní.
Po tom, čo volič prevzal obálku a hlasovacie lístky, vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V tomto priestore vloží do obálky jeden
hlasovací lístok /taký, za ktorú politickú stranu alebo koalíciu hlasuje/. Volič na hlasovacom lístku môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u
dvoch kandidátov vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť.
Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada. Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.
Pokyny predsedu alebo podpredsedu okrskovej volebnej komisie na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojného priebehu hlasovania sú
záväzné pre všetkých prítomných.
Prenosná volebná schránka
Oprávnený volič, ktorý sa pre svoj nepriaznivý zdravotný stav nemôže dostaviť do volebnej miestnosti a zdržiava sa v čase konania volieb v mieste svojho
trvalého bydliska alebo má vydaný voličský preukaz, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.
Požiadavku na hlasovanie prostredníctvom prenosnej volebnej schránky možno nahlásiť priamo okrskovej volebnej komisii, resp. na miestny úrad, ktorý
následne zabezpečí, aby okrsková volebná komisia vyslala k oprávnenému voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou.

VOLIČSKÝ PREUKAZ
Na žiadosť voliča vydá mestská časť voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených voličov, voličský
preukaz. (Žiadosť o vydanie voličského preukazu podáva volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby).
O vydanie voličského preukazu možno žiadať najskôr 30 dní a najneskôr dva dni predo dňom volieb, na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Sídlisko
KVP, Trieda KVP č.1, právne oddelenie kancelária č. 2.
Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov, v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky. Tento zápis platí iba
na čas vykonania konkrétnych volieb.

ZÁPIS DO ZOZNAMU OPRÁVNENÝCH VOLIČOV A INFORMOVANIE VOLIČOV, NÁMIETKOVÁ
KANCELÁRIA
Mestská časť v súlade so zákonom č.331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v platnom znení zapíše do zoznamu oprávnených voličov tých, ktorí
majú právo voliť do Európskeho parlamentu na území SR.
Mestská časť doručila každému oprávnenému voličovi „Oznámenie o čase a mieste konania volieb“. Doručením tohto oznámenia mestská časť
informuje voliča o tom, kde sa nachádza volebná miestnosť, v ktorej si volič uplatňuje svoje volebné právo (adresa volebnej miestnosti), o čase začiatku a
čase ukončenia hlasovania.
Ak voličovi z rôznych príčin toto oznámenie nebolo doručené, môže si na miestnom úrade overiť
- či je zapísaný v zozname oprávnených voličov,
- môže požiadať o doplnenie údajov
- alebo o vykonanie opráv nesprávne uvedených údajov (I. poschodie č. dverí 3).
Kontakty:
tel. č. miestny úrad			
789 06 10
vydávanie voličských preukazov
789 06 18
emailové adresa:
k1k@mckvp.sk alebo priamo aheribanova@mckvp.sk
Mgr. Anna Heribanová

Právne oddelenie

zosamosprávy
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Starostka
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - Sídlisko KVP
Ing. Iveta Kijevská
V zmysle zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov,
a v súlade s Rozhodnutím predsedu NR SR č. 431/2013 Z. z. zo dňa 19. decembra 2013
o vyhlásení volieb Európskeho parlamentu a určení dňa konania voľby

na sobotu 24. mája 2014,
určujem

volebné okrsky a volebné miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov takto :
Číslo volebného
okrsku

Územie patriace
do volebného okrsku

Volebná miestnosť
(sídlo okrsku)

1

Stierova (1 - 27 nep.)
Drábova (2 - 20 pár.)
Dénešova (2)

ZŠ Drábova 3

2

Wurmova (1 - 7 všetky)
Wurmova (9 - 19 nep.)
Dénešova (4)

ZŠ Drábova 3

3

Dénešova (1 - 51 nep.)

ZŠ Drábova 3

4

Dénešova (6)
Dénešova (55 - 87 nep.)

MŠ Dénešova 53

5

Jasuschova (2 - 26 pár.)
Bauerova (9 - 21 nep.)
Trieda KVP (1)

SŠ Čordákova 50

6

Bauerova (3, 5, 7)
Bauerova (2 - 44 pár.)

SŠ Čordákova 50

7

Čordákova (1 - 23 nep.)
Čordákova (6 - 24 pár.)

SŠ Čordákova 50

8

Čordákova (25 – 41 nep.)
Čordákova (26 - 46 pár.)

SŠ Čordákova 50

9

Klimkovičova (2 - 40 pár.)
Klimkovičova (27, 29, 31, 33, 35)

MŠ Čordákova 17

10

Zombova (5 - 39 nep.)
Zombova (43, 45)

ZŠ Janigova 2

11

Janigova (1 - 21 nep.)
Hemerkova (29, 31 - 35 všetky)

ZŠ Janigova 2

12

Húskova (1, 3, 47)
Húskova (69 - 87 nep.)

ZŠ Janigova 2

13

Húskova (5 - 37 nep.)
Húskova (49 - 67 nep.)

MŠ Húskova 45

14

Hemerkova (1 - 28 všetky)
Jána Pavla II. (7)
Klimkovičova (1, 11,13, 15, 17)

MŠ Hemerkova 26

15

Cottbuská (1 - 12 všetky)
Cottbuská (14 - 32 pár.)
Trieda KVP (6)
Wuppertálska (1, 2, 3)

MŠ Cottbuská 34

16

Wuppertálska (5 - 51 nep.)

ZŠ Starozagorská 8

17

Starozagorská (2, 4, 6)
Starozagorská (11 - 43 nep.)

ZŠ Starozagorská 8

18

Starozagorská (5, 7, 9)
Titogradská (1 - 17 nep.)
Titogradská (2 - 18 pár.)
Wuppertálska (53 - 63 nep.)

ZŠ Starozagorská 8

Košice, 3. apríl 2014

Ing. Iveta Kijevská
starostka v.r.
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Odkaz J. A. Komenského – Deň učiteľov

OZNAM

Poďakovanie učiteľom

Rozpis veľkokapacitných kontajnerov

V marci si už tradične pripomíname odkaz velikána pedagogiky J.
A. Komenského. Vraciame sa k jeho myšlienkam a vzdávame poctu
učiteľskému povolaniu, ktoré v sebe okrem iného zahŕňa povinnosť,
potrebu, ale aj túžbu odovzdávať novej generácii nazbierané poznanie
i životné skúsenosti.
Pri príležitosti osláv Dňa učiteľov
sa na miestnom úrade uskutočnilo slávnostné stretnutie 11 riaditeľov a 15 učiteľov základných,
materských a stredných škôl pôsobiacich na území sídliska.
Po úvodnom príhovore starostka KVP odmenila všetky školy a
riaditeľom i učiteľom odovzdala ďakovný list spolu s malým
prekvapeným, knihou „Košice
ako na dlani a Mestská časť Košice - Sídlisko KVP“. Pre dámy boli pripravené
aj voňavé kytičky.
Tento rok ZŠ Mateja Lechkého a ZŠ Drábova oslavujú okrúhle výročie svojho
pôsobenia na sídlisku. Pri tejto príležitosti im starostka zablahoželala k 30. výročiu (ZŠ Drábová) a 20. výročiu (ZŠ Mateja Lechkého) a riaditeľom oboch škôl
odovzdala plaketu spolu s pamätným listom. Špeciálneho poďakovania sa dostalo PhDr. Bigošovej za dlhoročné pôsobenie vo funkcii riaditeľky MŠ na Húskovej ulici. Starostka tiež ocenila úspešnú činnosť riaditeľky Zlaty Antalíkovej z
MŠ na Cottbuskej, ktorej bola udelená Malá medaila sv. Gorazda Ministerstvom
školstva SR.
Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľajú na chode škôl na našom sídlisku a zároveň im želáme veľa trpezlivosti a síl do ďalšej práce.

od 23. do 30. mája

Starozagorská 2, Janigova 5, Klimkovičova 10, Strierova 9, Dénešova 4,
Tr. KVP, Moskovská tr.

od 20. do 27. júna

Cottbuská 11, Zombova 11, Bauerova 17, Drábova 10, Húskova 3, Tr.KVP,
Moskovská tr.

od 18. do 25. júla

Wuppertálska 21, Hemerkova 35, Čordákova 29, Wurmova 19,
Starozagorská 13, Tr.KVP , ul. Jána Pavla II

od 15. do 22. augusta

Titogradská 17, Dénešova 57, Húskova 61, Jasuschova 2, Dénešova 4,
Tr.KVP, Moskovská tr.

od 12. do 19. septembra

Starozagorská 21, Janigova 15, Klimkovičova 24, Strierova 21, Čordáková 1,
Tr.KVP, Moskovská tr.

Likvidovali hlodavce a ploskáčiky
Kde sa deratizovalo
Koncom apríla mestská časť zabezpečila deratizáciu verejných priestranstiev.
Deratizovali sa všetky verejné priestory na sídlisku. Deratizácia bola zameraná
proti hlodavcom. Vykonala ju firma MR SERVIS spol. s r.o.
Kde sa postrekovalo
25. apríla mestská časť zabezpečila chemický postrek proti premnoženému
škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému, ktorý napáda listy stromu pagaštana
konského. Postrek vykonala Správa mestskej zelene v Košiciach. V júni sa proti
tomuto škodcovi bude postrekovať znovu.

Prvé i druhé kolo vyhral Kiska

Ako volili prezidenta Kávepéčkari

Prvého kola volieb sa zúčastnilo 44 percent voličov, druhého o 5 percent viac, čiže 49 percent voličov.
Prvé kolo volieb
V prvom kole chcelo najviac Kávepéčkarov (2564) vidieť v kresle prezidenta Andreja Kisku. O niečo menej Kávepéčkarov (2395) chcelo na tomto poste vidieť Radoslava Prochádzku. Milana Kňažka si vedelo predstaviť ako hlavu štátu 1857 občanov KVP. Súčasný premiér Róbert Fico skončil na štvrtom mieste s 1267 hlasmi.
Druhé kolo volieb
V celoštátnom súboji Fico a Kiska vyhral Andrej Kiska suverénne aj u Kávepéčkarov. Prišlo ho totiž voliť 7427 občanov, čo je väčšia tretina (37 percent) z celkového
počtu voličov. Róberta Fica podporila desatina voličov (12 percent).

Voľby prezidenta SR 2014 - výsledky 1. kolo
P. č.

Priezvisko, Meno, Titul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Spolu

1

BÁRDOS Gyula

9

5

9

0

5

8

6

1

4

6

10

2

2

8

8

10

9

7

109

2

BEHÝL Jozef, Mgr.

6

0

1

4

4

1

1

0

4

3

0

2

0

2

3

1

4

2

38

3

ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr.

1

3

1

1

3

0

5

0

2

2

4

0

5

1

5

0

3

2

38

4

FICO Robert, doc. JUDr., CSc.

75

76

65

84

70

61

74

61

60

68

78

44

74

74

86

59

69

89

1267

5

FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS

4

1

1

1

0

1

1

0

4

2

1

0

1

2

2

2

1

3

27

6

HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr.

10

2

10

15

11

13

13

6

15

4

5

13

16

19

5

4

7

20

188

7

JURIŠTA Ján, PhDr.

8

KISKA Andrej, Ing.

9

KŇAŽKO Milan

10

MARTINČKO Stanislav

11

MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc.

12

MEZENSKÁ Helena, Mgr.

13

PROCHÁZKA Radoslav, JUDr., PhD.

14

ŠIMKO Jozef, JUDr.

Počet zapísaných voličov 20 419

4

3

3

3

10

0

3

0

5

3

0

0

2

1

5

2

2

1

47

125

153

143

122

121

123

132

110

159

134

163

107

137

194

194

148

175

124

2564

80

80

123

80

98

110

96

104

147

113

102

62

99

123

124

82

126

108

1857

6

0

3

2

1

3

2

1

2

1

1

2

0

0

4

2

2

1

33

3

2

2

5

1

4

0

3

4

1

4

2

4

2

3

1

2

2

45

21

12

11

9

9

4

13

13

17

14

9

10

9

19

29

17

16

18

250

137

116

148

115

123

114

171

147

157

134

147

97

115

141

170

125

141

98

2395

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0
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Počet zúčastnených voličov 8 919

Účasť v percentách 43,68%

Voľby prezidenta SR 2014 - výsledky 2. kolo
P. č.

Priezvisko, Meno, Titul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Spolu

1

FICO Robert, doc. JUDr., CSc.

177

128

127

166

141

112

127

119

148

126

161

89

128

122

179

100

140

168

2458

2

KISKA Andrej, Ing.

377

348

438

346

357

363

435

347

480

438

435

296

406

503

551

400

531

366

7427

1065

1004

1123

1020

1377

999

1099

982

1259

1138

1172

846

1109

1252

1324

1070

1227

1185

20251

558

486

568

517

508

479

567

470

640

569

599

389

541

643

739

503

677

544

9997

Počet zapísaných voličov
Počet zúčastnených voličov

Počet zapísaných voličov 20 251

Počet zúčastnených voličov 9 997

Účasť v percentách 49,36%
Spracovala: Mgr. Anna Heribanová, právne oddelenie

ľudiamedzinami
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„Nevieme spievať a tancovať ľudovky, nemôžeme mať ani hrdosť na naše
tradície a ani silné národné sebavedomie,“ tvrdí choreograf Vladimír Urban

Tanec rozvíja inteligenciu
Výpočet aktivít, s ktorým je meno Vladimíra
Urbana spojené, je neskutočne dlhý. Všetky
sa točia okolo jednej témy – folklórneho
tanca. Vložil do neho celé svoje srdce a
energiu. Uznávaný choreograf, tanečník a
pedagóg už 27 rokov žije na sídlisku KVP.
Navštívili sme ho v jeho Dome ľudového
tanca a porozprávali sme sa o slovenskom
národnom sebavedomí, o tradíciách, ale aj o
tom, čo je také úžasné na ľudovom umení. A
čo je také úžasné na práci, ktorej obetuje 14
hodín denne.

umeleckou kariérou pomerne neskoro. Vo veku,
kedy sa už nezačína. Tancovať začal po vojenčine,
v žilinskom súbore Stavbár. Až v 23 rokoch zistil,
že ľudový tanec môže zaujať rovnako ako moderný
a že sa v ňom skrýva nesmierne bohatstvo. „Aj
súčasníka dokáže zaujať. Tanec, v modernej alebo
ľudovej forme vyhovuje fyzicky telu rovnako dnes
ako pred sto rokmi,“ vraví.

Mladých zaskočí „sila“ ľudového tanca

Vladimír Urban je dlhoročným zanieteným
propagátorom slovenského ľudového tanca.
Vytvoril vyše stovky choreografií, z ktorých mnohé
boli vo svojej dobe novátorské až revolučné. Pre
Slovenskú televíziu pripravil mnoho folklórnych
programov, z ktorých asi najznámejší je Vandrovali
hudci. Stál za úspechom súboru Železiar, jedného z
najvýznamnejších na Slovensku. Založil súkromnú
základnú umeleckú školu a Dom ľudového tanca na
Starozagorskej ulici.

Získať dnes mladých pre ľudové tance nie je len tak.
Tvrdou konkurenciou sú im moderné tanečné štýly,
ako je napríklad disco, hip-hop, street dance... Preto
sa ich snažia podchytiť v útlom veku. Škola pracuje
už so 4-ročnými deťmi. Staršie deti sa snažia zaujať
výchovnými koncertmi. „Mnohí stredoškoláci sa
na našich koncertoch zabavia tak, že sú doslova
zaskočení ´silou´ ľudového tanca. Napríklad
terchovská hudba je v podstate jednoduchá a
mladí zistia, že sa dobre na ňu tancuje. Tá nechuť
k ľudovému tancu pramení z nepoznania. A
minulý režim tento tanec ľuďom znechutil. Vďaka
spôsobu akým sa prezentoval, si ľudia mysleli, že je
výmyslom komunistov.“
Urbana veľmi mrzí stav výchovy detí k pohybu na
školách. Považuje za tragické, že sa zanedbáva. Na
kurzoch pohybovej prípravky pre najmenšie deti
si mamičky pochvaľujú ako sa ich deti po všetkých
stránkach rýchlo rozvíjajú. „A fantastické je, že
dieťa sa netrápi, lebo sa neučí v pravom zmysle
slova. Prirodzene sa učí sústrediť, koordinácii, byť
aktívne a najmä tvorivé.“ Tieto deti potom veľmi
dobre fungujú v rôznych oblastiach.
Tanec ma vplyv nielen na rozvíjanie pohybových
zručností, ale aj inteligencie. „V súbore Železiar,
za posledných 10 rokov nie je ani jeden tanečník,
ktorý by nemal skončenú vysokú školu. Vplyv tanca
a športu na rozvoj mozgu je dnes už dokázaný.
Švédi 25 rokov robili výskum brancov a zistili, že
tí, ktorí pravidelne športovali alebo tancovali, mali
o viac ako 20 percent vyššie IQ ako ostatní. Človek
sa pri tanci naučí koncentrovať, v mozgu vznikajú
nové neurónové spojenia.“

Prečo máme nízke národné sebavedomie

Obdivuje tance Maďarov i break dance

Je všeobecne známe, že Slováci majú katastrofálne
nízke národné sebavedomie. Nie sú hrdí na seba,
na svojich predkov. Podľa Urbana na národné
sebavedomie majú vplyv tradície. Ak nie sú
zachovávané a pestované, potom sa tomu nemožno
čudovať. „Keďže nevieme zaspievať ľudovú
pesničku, nepoznáme ľudové tance, neboli sme
nikdy oblečení do ľudového kroja a nevieme ako
žili naši prarodičia, nemôžeme mať sebavedomie.
Keď sa spýtam detí, či vedia čo je Karička, tak mi
odpovedia, že syr. Nevedia, že je to ľudový tanec
zo Zemplína. To je zanedbanou výchovou,“ vraví
Urban.
Je presvedčený, že sebavedomie i kultúra národa
vzniká z tradícií. „Nositeľmi tradície bývala
vždy staršia generácia, ktorá sa svojim životom
presvedčila, že je potrebná, preto v tomto duchu
vychovávala ďalšiu generáciu. Z tradícií vznikajú
nové veci. Nič, ani kultúra nevznikne len tak,
z vesmíru...“ Veľa Slovákov nevie, že sviatok
Helloween sa u nás oslavoval už dávno. „Smutné
je, že sme ho prevzali zo západu. Veď my sme tu
predsa mali podobný sviatok, tiež sa tu vyrezávali
strašiaky z tekvíc. Bolo to však prirodzené pre
dedinské prostredie, ľudia v meste to nerobili,“
dodáva.
Uznávaný slovenský choreograf začal so svojou

Aký druh ľudového tanca sa známemu choreografovi
páči najviac? „Je ťažko si vybrať,“ dlho premýšľa.
„Blízko mám k zemplínskym, narodil som sa na
Zemplíne. Najvzácnejšie je vždy to najťažšie, preto
sa mi páči kráľovský párový tanec - pozdišovský
čardáš. Kráľovský je preto, lebo skutočne je
fascinujúce čo tí mládenci dokázali s partnerkami
robiť. A pritom to boli obyčajní dedinskí ľudia.
Kvôli svojej logike a prísnej hierarchii sú zaujímavé
aj goralské tance. Tie majú jasné pravidlá a ak ich
tanečník vedel dodržať, bol uznávaný.“
Obdivuje tance našich južných susedov. „Maďari
majú veľmi rozvinutý systém výučby tancov.
Ich choreografická škola je vynikajúca. Majú v
ľudovom tanci skutočné bohatstvo. Ich tance v
prepájaní s Rumunskom, majú nielen svoju logiku,
ale dávajú veľký priestor tvorivosti tanečníkov.“
Z moderných štýlov sa mu páči break dance, hlavne
kvôli akrobatickým prvkom. Zo spoločenských
tancov obdivuje najviac latinsko-americké, kvôli
ich temperamentu a výbušnosti, vďaka čomu
pekne stvárňujú vzťah dvojice. „Valčík je prekrásny.
Krásne roby, úžasná hudba... Balet som nemal
celkom v láske, lebo vždy som si najprv musel
prečítať, čo budú tancovať a potom som tomu aj tak
veľmi nerozumel. Uznávam, že balet je obrovské
pohybové majstrovstvo. Je veľkým umením a
obrovskou drinou pripraviť telo na interpretáciu

baletu.“
S javiskovým tancom skončil v 40-tke. Popri
menežovaní chodu školy ho už nestíhal. „Ešte stále
učím aj choreografujem, ale už málo. Musím riešiť
veľa administratívnych a iných vecí spojených
s existenciou tejto školy,“ dodáva. Jeho práca sa
mu stala koníčkom. V práci je takmer každý deň
od rána do 10-tej večer. „To je pre mnohých ľudí
nepochopiteľné,“ smeje sa energický Urban. „Je to
tvrdá lopota, menežovanie, získavanie sponzorov,
vymýšľanie a realizovanie rôznych projektov.
Nikdy som si nemyslel, že budem takéto veci robiť.
Ale napriek všetkému ma to neunavuje.“

Krátke curriculum vitae:
Narodil sa v roku 1946 vo Veľkých Kapušanoch. 20
rokov pracoval pre Geologický prieskum v Žiline.
Vyštudoval Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline.
Prvú choreografiu vytvoril v roku 1976. V roku 1987
sa presťahoval do Košíc, kde päť rokov pôsobil ako
umelecký vedúci a choreograf súboru Železiar. V
roku 1992 sa pokúšal presadiť samostatnú existenciu
súboru Železiar prostredníctvom občianskeho
združenia Košické folklórne štúdio a od roku 1993
prostredníctvom umeleckej a reklamnej agentúry
Kultobin. V roku 1994 spolu s manželkou zriadil
Súkromnú základnú umeleckú školu (SZUŠ), ktorá
prebrala funkciu zriaďovateľa súboru Železiar a
Železiarik.
Pomáhal pri organizovaní Medzinárodného
folklórneho festivalu v Košiciach. V rokoch 1990
až 1994 bol predsedom prípravného výboru a
predsedom programovej rady tohto festivalu.
Od roku 1995 sa pod jeho organizačným a
umeleckým vedením každoročne pripravujú Košické
folklórne dni, od roku 2005 aj medzinárodný
folklórny festival Cassovia folkfest.
V porevolučnom období sa angažoval v
spoločenstvách na ochranu folklórnych kolektívov a
folkloristických aktivít. Ako učiteľ tanca a choreograf
pôsobil aj v ďalších slovenských a zahraničných
kolektívoch.
V januári 2005 zriadil Dom ľudového tanca.
Je tvorcom vyše 140 choreografií tancov a
rôznych spevácko - tanečných inscenácii. Vydal
11 hudobných nosičov a 7 DVD. Je autorom 16
scenárov a choreografií pre STV Bratislava. Získal
mnoho diplomov, cien a ocenení.
Je ženatý a má dve dcéry. Vladimíra je chemická
inžinierka a Andrea je učiteľka tanca.
Čo má rad:
Knihy: od Agatha Christie
Hudba: slovenská populárna muzika
Film: seriál Poirot
Jedlo: „hičkoše“ (zemiakové halušky s tvarohom),
guláš
Relax: raňajky na záhrade, práce v záhrade
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Poradenské centrá pre dospelých pomáhajú zamestnaným zabezpečiť si lepšie kariérne uplatnenie

V Košiciach poskytujú bezplatné kariérne poradenstvo a vzdelávacie
programy
V Košiciach vzniklo Poradenské centrum pre dospelých v budove Miestneho
úradu - Staré Mesto na Hviezdoslavovej ulici 7. Každý pracovný deň od
9:00 do 17:00 hod. klientom poskytujú odborné poradenstvo tri tútorky.
„Kvalifikovaní poradcovia hodnotia vedomosti, zručnosti a spôsobilosti
záujemcov, ktoré doposiaľ nadobudli praxou či formálnym vzdelávaním.
Následne im navrhujú vhodné vzdelávacie programy či skúšky, ktorými
by získali potrebnú odbornú spôsobilosť,“ informuje o práci poradenských
centier riaditeľka Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Zuzana
Štrbíková.

Jednou z najväčších výhod, ktoré človek môže pracovnému trhu ponúknuť
je dôsledná pripravenosť, odbornosť a kvalitné vzdelanie. Je dobré, keď je
príprava a orientácia na pracovnom trhu dlhodobá a kontinuálna. Ľudia
však zvyčajne myslia na získavanie či rozširovanie si kvalifikácie a svojich
odborných zručností väčšinou až v prípade, keď sú bez zamestnania, poprípade
len na začiatku svojej kariéry. Na Slovensku sa do procesu ďalšieho vzdelávania
zapájajú len 3 % dospelých ľudí, kým priemerný počet osôb zapojených do
ďalšieho vzdelávania v ostatných európskych krajinách je 7 %.
Keďže Národný ústav celoživotného vzdelávania mal dlhodobo v úmysle
tento trend zmeniť, implementuje v týchto dňoch národný projekt zameraný
na rozvoj ďalšieho vzdelávania. V rámci projektu bolo vytvorených po celom
Slovensku 25 poradenských centier pre dospelých, ktoré bezplatne poskytujú
poradenstvo v kariérnom rozvoji a taktiež ponúkajú bezplatné modulové
vzdelávacie programy vo vybraných odvetviach priemyslu, remesiel a služieb.
Cieľovou skupinou sú zamestnaní ľudia v pracovnoprávnom alebo obdobnom
vzťahu, ktorí chcú získať čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu, a tým si zabezpečiť
do budúcnosti lepšie kariérne uplatnenie.

Najlepším nástrojom zamestnateľnosti je dôsledná pripravenosť na pracovný
trh. K tomu prirodzene patrí aj dostatočné vzdelanie a odborná kvalifikácia.
V rámci národného projektu je preto klientom ponúkaných 44 bezplatných
modulových vzdelávacích programov. „Medzi najžiadanejšie profesie patrí
kuchár, čašník, kozmetička, cukrár, popr. murár, nastavovač CNC strojov
či zvárač kovov. Zaujímavým spestrením pre klientov sú často vzdelávacie
kurzy ako napríklad umelecký kováč a umelecký knihár. Vzhľadom na
rozvoj malých fariem na východnom Slovensku sa dostávajú do popredia
aj pestovateľ poľných plodín a zeleniny a chovateľ hospodárskych zvierat,“
povedala tútorka Poradenského centra pre dospelých v Košiciach, Erika
Tutková.
Vzdelávacie kurzy budú ukončené osvedčením o úplnej alebo čiastočnej
kvalifikácií. Projekt ďalšieho vzdelávania už teraz reaguje na pripravovanú
úpravu legislatívy v rámci ďalšieho vzdelávania dospelých. V praxi by to
znamenalo, že ľudia na Slovensku budú môcť vykonávať svoje povolanie aj na
základe osvedčenia o ďalšom odbornom vzdelávaní.
Možnosť využiť služby Poradenského centra pre dospelých majú všetci
zamestnaní ľudia, teda aj SZČO, ZŤP alebo osoby na materskej či rodičovskej
dovolenke v pracovnoprávnom vzťahu, až do skončenia projektu, a to do
septembra 2015.
Katarína Holečková,
tútorka PCD Košice, www.cvanu.sk

inzercia

Anglická škôlka
KIDS
Už 12 rokov vzdelávame naše deti
bilingválne





Certifikované učebnice
Kvalifikovaní pedagógovia
Vlastné ihrisko s multifunkčnou
zostavou a vláčikom
Logopédia, kalanetika, strečing,
detská geografia, biológia
a matematika

Kontakt : 645 2983, 0903 102 120
Čordaková 17( modrý objekt Mš )
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detimládež

LAURA OKIENKO
LAURA – CELOSLOVENSKÝ
PROJEKT
10 alebo 20 rokov?

V minulom čísle sme sa dozvedeli, že združenie Laura organizuje
aktivity pre mladých na Kávepečku už desiaty rok. Jej činnosť je však iba
kvapkou v záplave celoslovenských lauráckych aktivít...
Skúsili ste si niekedy vygúgliť občianske združenie Laura? Ak to urobíte, zistíte,
že Lauru netvorí iba stovka detí na Sídlisku KVP; je to celoslovenské združenie,
ktoré zahŕňa tisíce mladých zo všetkých kútov Slovenska. Pýtate sa, ako sa jej
darí udržať krok s mladými? Predovšetkým ju tvoria mladí kreatívni ľudia, ktorí
chcú Slovensku priniesť radostnú zvesť prostredníctvom médií, kultúry a športu.
Preto sa na celoslovenskej úrovni rozvíjajú v rámci Laury hlavne 3 tímy:
• mediálny tím MaTeLko, ktorý má na starosti projekt Mediálna škola;
• kultúrny tím s názvom KUFRE (Kultúrne umelecká formácia)
• a športový tím, ktorý pravidelne organizuje celoslovenské športové
podujatia najmä vo vybíjanej, hádzanej, volejbale a florbale. Zapája sa aj do
Medzinárodných saleziánskych športových hier (PGSI), ktoré sa práve tento
rok konali na Slovensku.
Kultúrny tím celoslovenskej Laury tvoria aj dve kávepečkárske animátorky Táňa Lorincová a Zuzka Szalonová spoločne s Mgr. Silviou Skubeňovou.
Projekt KUFRE ponúka rôzne akcie a podujatia z hudobnej, divadelnej a
tanečnej oblasti. Najznámejšia z nich je tanečná súťaž TEENDANCE, do ktorej
sa už niekoľkokrát úspešne zapojili aj dievčatá z nášho sídliska. Pre mladých
hercov sú tu divadelné dielne s názvom Doska dona Boska.
Lauru nájdete aj na sociálnych sieťach – na Facebooku, Twitteri aj YouTube.
Stačí zadať „laura, združenie mladých“ a môžete nás „lajknúť“.
Na Facebooku Laura v spolupráci s eRkomaktuálne rozbieha projekt Za ruky,
ktorý povzbudivými myšlienkami podporuje objavovanie krásy ženskosti a sily
mužskosti. Aj mladí majú možnosť zapojiť sa do tohto projektu, a to tak, že do
redakcie pošlú fotografiu so zaujímavým motívom, ktorej autormi sú oni sami.
Tieto fotky redakcia následne obohatí o priliehavý citát a tento obrázok sa stane
prístupným pre facebookových fanúšikov. Takto môžu rozvíjať aj svoje talenty a
fotografické zručnosti.

Viete, že...?

Ak si do prehľadávača YouTube zadáte „laura, združenie mladých“, objaví sa Vám
79 videí?

Viete, že...?

Najviac zaevidovaných členov Laury na KVP bolo v roku 2010 a bolo ich presne
107, z toho 32 dobrovoľníkov. V roku 2013 ich bolo rovných 100 :o).

Viete, že...?

Celoslovenskú Lauru tvorí 1538 členov?

SÚŤAŽ:

Napíš mená aspoň 3 dievčat z KVP, ktoré sa v predošlých rokoch zapojili do
tanečnej súťaže TEENDANCE. Niektoré z nich sú aj animátorkami, takže sa ich
na to môžeš opýtať ;-).

SÚŤAŽ: Hádaj, kto je kto!

Centrum voľného času
PONUKA LETNÝCH TÁBOROV 2014
Milí rodičia,
Pripravili sme pestrú ponuky prímestských a pobytových táborov. Podrobné
informácie o programe, cenách, termínoch a podmienkach prihlasovania
nájdete na stránke www.cvckosice.sk
Bližšie informácie: Mgr.A. Bodnárová, cvc.bodnarova@gmail.com,
t.č.: 055/641 14 11, 0911 389 189 v čase od 8:00 do 15:00 hod

Letné prímestské tábory
v MČ Sídlisko KVP

Za športom a zábavou

30.6 – 4.7.2014 – Starozagorská 8
Cena: 40,- €/ člen CVČ
45,-€/nečlen CVČ
Program: Horný Bankov – minigolf, kúpalisko Ryba, návšteva Štátneho
divadla, RTVS, fontána na Hlavnej, areál Čičky, jazdiareň KVP
Hlavná vedúca: Erika Nová

Pešobus

7.7. – 11.4.2014 – Starozagorská 8
Cena: 40,- €/ člen CVČ
45,-€/nečlen CVČ
Program: Turnaj v bowlingu, návšteva Steel parku, areál Alpinka, keramické
čarovanie, minigolf na Hornom Bankove, Zádielska doliny a kopec zábavy
Hlavná vedúca: Martina Tajtáková

Letné pobytové tábory
Happy Children Camp IV

13.7. – 19.7.2014 – Zemplínska Šírava
Cena: 130,- €/ člen CVČ
145,- €/ nečlen CVČ
140,- € (zľava za 2 a viac detí)
Pre deti od 6 do 14 rokov so zameraním na konverzáciu v anglickom jazyku
spojenú so zábavou a oddychom. Súčasťou programu je plavba loďou, jazda
na koni, plávanie v krytom bazéne, diskotéky, opekanie, karneval a veľa
tradičných táborových hier.
Hotel Granit (vojenská zotavovňa) sa nachádza v centre rekreačnej
oblasti Zemplínska Šírava, 13 km od Michaloviec. Ubytovanie pre deti je
zabezpečené v 2 a 4 posteľových izbách s balkónom, sprchou a WC. Areál
ponúka pláž s plavčíkom, minigolf, multifunkčné ihrisko, ohnisko, altánok,
terasy, PC herňu, tenisové kurty, kinosálu a spoločenské miestnosti.
V cene je zahrnuté ubytovanie, 5 x denne strava, pitný režim, doprava,
cestovné, poistenie, bazén, plavba loďou, odmeny, jazda na koni, CD s
fotografiami.
Hlavná vedúca: Mgr. Denisa Drimáková
cvc.drimakova@gmail.com

10 dní pohody

23.7. – 1.8.2014 – Rajecké Teplice
Cena: 175,- €/ člen CVČ
195,- €/ nečlen CVČ
185,- € (zľava za 2 a viac detí)
Rekreačné zariadenie Altan sa nachádza neďaleko centra Rajeckých Teplíc,
v krásnom pokojnom prostredí. V blízkosti sú bazény s termálnou vodou,
jazierko a kúpeľný areál s parkom.
Ubytovanie je zabezpečené v 2-4 posteľových izbách s umývadlami, WC
a sprchy sú na chodbe. K dispozícii je oplotený zelený areál s ohniskom a
ihriskami pre športové a iné aktivity, klubovňa, jedáleň s TV a DVD.

sestra Bea Franeková, sestra Daniela Somorová, sestra Viera Antalíková, sestra
Anna Bartošová, sestra Heňa Tongeľová, sestra Kaja Szelešová
Nezabudni, že ešte stále prebieha SÚŤAŽ O NAJLEPŠIE LOGO pre košickú
Lauru. Podmienky nájdeš v predošlom čísle občasníka KVAPKA.
Správne odpovede k súťažiam (aj k tým minulým) môžete zasielať na adresu:
laura.kosice@gmail.com aleboLaura, Drábova 12, 040 23 Košice.

V cene je zahrnuté pobyt, cesta vlakom, poistenie, strava, pitný režim,
každodenné prekvapenia, ceny a odmeny na súťaže, výlet prenajatým
autobusom do Vrátnej doliny a na hrad Strečno, turistika na hrad Lietava, do
Maníckej a Kosteleckej tiesňavy, výlet do Žiliny, návšteva farmy s jazdou na
koni, vstupy do bazénov na termálnom kúpalisku v Rajeckých Tepliciach.
Hlavná vedúca: RNDr. Helena Labovská
cvc.labovska@gmail.com

detimládežseniori
Vo vybíjanej a v malom futbale
zápolilo päť škôl

Koncom apríla sa uskutočnili dva športové turnaje. Hostiteľom
dvojice týchto turnajov „O pohár mestskej časti“ vo vybíjanej a
v malom futbale určených pre prvý stupeň, žiakov 3. - 4. ročníka
základných škôl bola ZŠ Mateja Lechkého.
Obidvoch turnajov sa zúčastnilo 5 základných škôl. Kým vo vybíjanej šlo o
súboje zmiešaných družstiev, vo futbale bojovali len chlapci. Zahájenia a
následne aj odovzdania ocenení zápasov sa ujal prednosta úradu mestskej časti
KVP Ján Bugoš.
Po vzájomných súbojoch sa základné školy vo vybíjanej umiestnili nasledovne
- 1. miesto: ZŠ Drábova 3, 2. miesto: ZŠ Starozagorská 8, 3. miesto: ZŠ Mateja
Lechkého, 4. miesto: ZŠ Čordáková 50, 5. miesto: Súkromná spojená škola
Starozagorská 8.
Umiestnenia základných škôl v malom futbale boli takéto - 1. miesto: ZŠ
Starozagorská 8, 2. miesto: ZŠ Mateja Lechkého, 3. miesto: Súkromná spojená
škola Starozagorská 8, 4. miesto: ZŠ Čordáková 50, 5. miesto: ZŠ Drábova 3

AVÍZO
MČ Košice - Sídlisko KVP a OZ Laura vás srdečne pozývajú
na LETNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR CAMELOT
Okrúhly stôl, kráľ Artuš, krásna Guinewra, Excalibur, Avalon...niečo ti to
hovorí? Chceš zažiť dobrodružstvo? Tak príď medzi nás!!! Čakajú na teba
mnohé prekvapenia!
KDE a KEDY? 14.-18.7. 2014
od 10:00 do 16:00
KTO? Všetky deti a mladí od 1. ročníka ZŠ
!!!Špeciálna ponuka!!! Tí, ktorí si obnovia členstvo v OZ LAURA na rok
2014 (2 eurá) majú možnosť každý deň v zlosovaní vyhrať hodnotné ceny.
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Lentilka sa presťahovala do
nových priestorov
Materské centrum Lentilka zmenilo miesto svojho pôsobenia.
Presťahovalo sa do priestorov v OC na Cottbuskej 36.
Na slávnostné otvorenie prijala pozvanie starostka mestskej časti Iveta
Kijevská. Prihovorila sa deťom i mamičkám a popriala materskému centru veľa
úspechov na novom pôsobisku. Deťom priniesla hračky a sladké prekvapenie
príznačné pre názov centra - lentilky.
„Lentilka“ má v nových priestoroch k dispozícii okrem herne aj samostatnú
miestnosť pre realizáciu ďalších aktivít - predpôrodnú prípravu, cvičenie na
fit loptách, masáže batoliat, kurz prvej pomoci a bezpečnosti v domácnosti.
Zabehnuté majú aj kurzy detskej angličtiny a veselú hudobnú výchovu pre
najmenších „My sme malí muzikanti“. Realizujú ešte projekt Malý umelec,
ktorý navštevujú aj hendikepované deti s rôznym mentálnym postihom.
Od septembra by chceli ponúknuť mamičkám službu opatrovania detí vo veku
2-4 rokov.

SENIORI
Na MDŽ dostali kvietky a knihy

Marcové stretnutie členov denného centra sa nieslo v slávnostnom
duchu – v duchu MDŽ.
K sviatku žien prišla seniorkám zablahoželať starostka mestskej časti Iveta
Kijevská. Osobne im vyjadrila úctu a vďaku za to, čo počas celého doterajšieho
života robili nielen pre svoje rodiny, ale aj pre celú spoločnosť. Prítomné ženy
obdarovala knihou.
Zástupca starostky Peter Kakuloš s prednostom miestneho úradu Jánom
Bugošom sa pripojili odovzdaním kvetov členkám denného centra. Slávnostnú
atmosféru popoludnia umocnilo vystúpenie žiakov zo Základnej umeleckej
školy Márie Hemerkovej v Košiciach.

12 k u l t ú r a s p o l o č n o s ť
Do prvého kočíkového pochodu na KVP Míľa pre
mamu sa zapojilo vyše 150 ľudí

„Rodičia sú spokojní a deti ešte
viac“

Ihrisko v Drocárovom parku na KVP bolo minulý víkend plné detí,
mamičiek a oteckov. Jeho okolie sa na chvíľu zmenilo v pochod matiek
s kočíkmi. Konala sa tu totiž celoslovenská oslava sviatku matiek známa
pod názvom Míľa pre mamu.
Podujatie pripravili Materské centrum
Lentilka Košice KVP so Sociálnou a
zdravotnou komisiou pri miestnom
zastupiteľstve s mestskou časťou KVP a
občianskym združením Pauzička. Záštitu nad
ním prevzala starostka mestskej časti Iveta
Kijevská, ktorá v príhovore povedala: „V roku
2005 Únia materských centier vyhlásila
túto akciu ako prvá v Bratislave. Aktivita
sa potom rozšírila nielen do miest a obcí na
Slovensku, ale aj okolitých krajín. Chcela by som sa poďakovať materskému
centru Lentilka, ktoré prišlo s nápadom, aby sme sa pridali do tejto akcie.
Som veľmi rada, že ste sem v takom hojnom počte prišli a teším sa opäť o rok,
aby naša míľa bola míľou každým rokom.“
Do akcie sa zaregistrovalo 87 rodín. Ľudia tak symbolickým 1 eurom podporili
Úniu materských centier. Deti dostali za registráciu na ručičky pečiatky a
mohli sa ísť zabávať... Maľovali kartónový domček, mohli robiť odtlačky na
plagát, púšťať bublifuky, „chytať rybičky“ a dať si namaľovať tváričku. Na akcii
vystupovali mažoretky z Centra voľného času Pauzička a deti z CVC Pauzička,
ktoré zatancovali hip-hop.
Míľu pre mamu oficiálne odštartovala starostka prestrihnutím štartovacej
mašle. Potom mamičky s kočíkmi prešli symbolickú míľu označenú balónikmi.
Po návrate moderátor vyhlásil víťazku súťaže „MAMA SYMPATIA“, ktorá
prebiehala na facebooku. Víťazkou sa stala 31-ročná Tina Ondrušová, ktorá
dostala od ľudí 304 ..... lajkov. Odmenená bola poukazom na profesionálne
fotenie s vizážistom v ateliéri Anety Barčovej.
„Veľmi vydarená, milá a dobre zorganizovaná akcia, sme spokojní,“
zhodnotil dopoludnie Pavol Ronay, otec 6-ročnej Karolínky. „Program sa mi
páčil, maľovanie detí na tvár, vystúpenie detí a aj tombola sa vydarila. Bola
veľmi bohatá. Je to super akcia, rodičia sú spokojní a deti ešte viac. Majú
program, sme na vzduchu a sme radi, že sme prišli.“
Na podujatí sa žrebovala tombola a výhercovia získali hodnotné ceny od
sponzorov akcie.

Uniqa poisťovňa aj na KVP
31. marca tohto roku
bola otvorená nová
generálna agentúra
Uniqa
poisťovne
na sídlisku KVP.
Občania
môžu
využívať služby tejto
poisťovne,
ktorá
sídli v priestoroch
na Moskovskej 17 v
Košiciach.

Drevený domček so sklzom bol
nebezpečný
Herný prvok „drevený domček so sklzom“ na Bauerovej ulici bol
začiatkom mája odstránený z bezpečnostných dôvodov.
Po posúdení statiky nosných častí a technického stavu celého prvku pri
vykonávaní hlavnej ročnej kontroly detského ihriska, ktorú vykonávala
odborne spôsobilá osoba, bol stanovený jednoznačný záver: „Z
bezpečnostných dôvodov je nevyhnutné herný prvok „drevený domček so
sklzom“ na Bauerovej ulici odstrániť.“

Sviatok matiek oslávili tancom
Elokované pracovisko Strom Centra voľného času v spolupráci s mestskou
časťou KVP zorganizovalo minulý víkend oslavu Dňa matiek. Deti a mládež
oslávili sviatok tancom. Vystúpila skupina Kamikadze crew, country tance
predviedla skupina Nashville. Pozvanie na akciu prijala aj starostka mestskej
časti.

POĎAKOVANIE
Zbierka pomôže ostatným
Koncom marca sa v Dennom centre mestskej časti KVP konala zbierka
nepotrebných vecí. Ľudia sem nosili nepotrebné veci z domácností, ktoré im
bolo ľúto vyhodiť. Zbierali sa odevy, lôžkoviny, domáce potreby, obuv, hračky
a funkčná elektronika do 20 kg.
Zbierku už tradične zorganizovala mestská časť KVP v spolupráci s OZ
Prameň života.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili.

Vydáva: Mestská časť Košice - Sídlisko KVP, IČO 00691089 Tlač: Trio print s.r.o., Kontakt: Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, t. č.: 055/789 06 10, www.mckvp.sk
Adresa administrácie inzercie: Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1 t. č.: 055/789 06 32, 789 06 10, fax: 055/643 02 56, redakcia@mckvp.sk
Zodpovedný redaktor: Ing. Andrea Božinovská. Redakčná rada: Bc. Ľuboš Porada, Mgr. Marián Horenský, Alžbeta Bukatová, Iveta Adamčiková, Ing. Jan Bugoš, Mgr. Mária Ivanecká,
Bc. Ingrid Dobošová. Sekretár redakčnej rady: Ing. Alica Šmelková. Fotograf: Dominik Babušik. Grafická úprava: D.A.H. s.r.o. Evidenčné číslo: EV3223/09. Za prípadné chyby v tlači redakcia neručí.
Príspevky a články prechádzajú redakčnou úpravou. Uverejnené sa nemusia stotožňovať s názorom vydavateľa. ISSN 1339-0252. Uzávierka ďalšieho čísla: 27. 8. 2014

