„Kvety a stromy na KVP“ boli témou 5. ročníka fotosúťaže o najkrajšiu
fotografiu, ktorú vyhlásila mestská časť KVP na rok 2014.
Súťaž prebiehala od 1. apríla do 31. októbra tohto roka. Zapojilo sa do nej 11
súťažiacich. Prvé miesto získala Erika Kišová, druhé Viktória Bundschuhová a
tretie miesto patrí Martine Kimákovej.

Ako vyrobiť adventný veniec
Viazanie adventných vencov už tradične pripravuje mestská časť KVP
pre svojich obyvateľov. Vianočná akcia sa konala koncom novembra
v Dennom centre na Cottbuskej ulici a aj tento rok sa stretla s veľkou
účasťou.
V
predvianočnom
čase si mnohí zdobia svoje
domácnosti adventnými vencami,
symbolizujúcimi odpočítavanie
štyroch predvianočných nediel
očakávania „príchodu“, sviatkov
pokoja, pokory a lásky. Už tradične
im v tom pomáha aj mestská časť
v spolupráci s OZ Prameň života
a členmi denného centra. Preto
pre ľudí zakúpila materiál na ich
prípravu - polystyrénový podklad
a čačinu a poskytla priestor pre
vzájomnú pomoc.
Pri vianočných melódiách tí skôr narodení pomáhali tým neskôr
narodeným s tým, ako šikovne vyrobiť adventný symbol. Vianočnú atmosféru
dotvárala typická vôňa ihličia a horúci sladký čaj. Akciu pripravil sociálny
referát v spolupráci so sociálnou komisiou mestskej časti.
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Erika Kišová

O pohár KVP súťažili mladší
i starší žiaci
Viktória Bundschuhová

Koncom novembra sa stretli mladší a starší školáci na turnaji vo florbale o
Pohár mestskej časti KVP.
O tohtoročné prvenstvo bojovalo 9 družstiev. Medzi mladšími žiakmi
skončila na I. mieste Spojená škola sv. Košických mučeníkov, II. miesto patrí
ZŠ Starozagorskej a III. miesto ZŠ Drábovej.
V súťaži starších žiakov si I. miesto vybojovala ZŠ Starozagorská, II. miesto
ZŠ Mateja Lechkého a III. miesto ZŠ Janigova.
Touto cestou zároveň chceme poďakovať všetkým učiteľom telesnej
výchovy, zvlášť Mgr. Pavlovi Vámosovi zo ZŠ Drábova, ktorý bol
spoluorganizátorom tohoročného turnaja a zúčastneným žiakom základných
škôl na našom sídlisku za vydarené podujatie.

Adventný čas na KVP
Kávepéčkari sa učili vyrábať adventné vence
Čítajte na str. 12

Dorka pomáha matkám,
mladým ľuďom a deťom v
ťažkých životných situáciách
str. 6

Martina Kimáková
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Kávepečkári sa učili vyrábať
adventné vence str. 12

O tom, ako môže človek
duševne ochorieť vedia veľa
v stredisku Radosť str. 7

Tekvicu mali na tanieri
i bowlingovej dráhe str. 8
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zosamosprávy

detimládež
Slovo starostky

Vážení obyvatelia,
opäť je tu ten čarovný čas Vianoc. Čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme
si popriali vzájomnú úctu a lásku.
Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto roku. Známy grécky filozof
Herakleitos raz povedal „Panta rei – všetko plynie“. Azda niet príznačnejšej chvíle na vyslovenie tejto myšlienky ako práve teraz.
Tento čas je aj časom bilancovania. Pri tejto príležitosti vám chcem, vážení obyvatelia poďakovať za vašu spoluprácu v tomto
roku. Za množstvo vykonanej práce pri fungovaní vašich domácností, za prácu na vašich pracoviskách, za záujem o dianie na
našom sídlisku KVP a v prospech nášho sídliska.
Preto mi, milí obyvatelia našej mestskej časti dovoľte, aby som vám zaželala nielen vo svojom mene, ale aj v mene pracovníkov
miestneho úradu radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov. Želám vám, aby sa splnili vaše priania, očakávania a
predsavzatia.
Naši najmenší sa už isto nevedia dočkať vianočného stromčeka ako aj darčekov.
Preto našim deťom želám, aby si pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček, aký si vysnívali.
Šťastné a lásky plné vianočné sviatky vám zo srdca želá
Iveta Kijevská
starostka mestskej časti

Septembrové rokovanie
miestneho zastupiteľstva
Poslanci KVP v posledný septembrový deň na svojom rokovaní
schválili a vzali na vedomie:
-

Kontrolu plnení uznesení.
Informatívnu správu z XXV. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa
16. júna 2014.
Správu Obvodného oddelenia PZ Košice – Sídlisko KVP a Mestskej polície Košice
– stanica KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP.
Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti.
Plán kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti na obdobie od 1. januára 2015
do 30 júna 2015.
Monitorovaciu správu k 30.6.2014.
Údaje o plnení rozpočtu k 30.6.2014.
Tvorbu a použitie rezervného fondu k 30.6.2014.
Stav nedoplatkov na nájomnom k 30.6.2014.
Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie máj –
august 2014.
Zásady rozpočtovania bežných výdavkov pre tvorbu rozpočtu Mestskej časti Košice
– Sídlisko KVP – doplnenie a zmeny.
III. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2014.
VZN č.19/2014 o určení miest na umiestňovanie plagátov a iných nosičov
informácií na verejných priestranstvách v MČ Košice – Sídlisko KVP pre voľby do
orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15. novembra 2014.
Bezodplatný prevod prístupovej komunikácie k parkovacím státiam na Húskovej
ulici do majetku Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.

Riešime podnety obyvateľov
Z mailového formuláru starostky tentoraz vyberáme tieto podnety:

Obyvatelia miestny úrad upozorňujú na opadané
lístie na chodníkoch

Pod vedením skúsených pedagógov, ktorí sa niekoľko rokov zaoberajú
prácou s deťmi a mládežou, začalo OZ Liba Academy svoju činnosť i na
sídlisku KVP.
Prácu pedagógov na sídlisku už poznáte, či sú to Malé baletky – ZŠ
Starozagorská 8 (vchod do telocvične) alebo Country tanečníci (ZŠ Janigova).
Prioritou je spokojnosť detí aj rodičov. Cieľom je formovať návyky správneho
držania tela, získavať estetický pohyb a hudobno-pohybové cítenie a rozvíjať
tanečnú pamäť. Naďalej sa chceme prezentovať pred širokou verejnosťou
na našom sídlisku, v rámci mesta, kraja, republiky, ale aj v zahraničí. Od 2.
septembra, ako nás informovala Mgr. Monika Kováčová, country tanečníci už
dosiahli svoje prvé úspechy v tomto školskom roku.

Vďaka dlhodobému zbieraniu informácií, zážitkov a skúseností sa
podarilo komunite vo Výmenníku Wuppertálska predstaviť inováciu
všetkých doterajších projektov - Herbár.

Každý štvrtok si pre vás Kristína a Ingrid pripravujú pestrý program. Na
tvorivej dielni si vyskúšate zaujímavé techniky zdobenia predmetov, ktoré vám
zútulnia domov.
Vstupné: 1€ dospelí / dieťa 0,50 €
Mgr. Zdenka Košová,
kultúrna mediátorka SPOTs

„Tak na svoju prvácku
česť sľubujem“, zaznelo
z úst žiakov 1.A a 1.B
triedy na slávnostnej
imatrikulácii zo Základnej
školy na Janigovej ulici.
Prijať medzi seba
svojich
najmenších
spolužiakov sa po prvýkrát
rozhodli
deviataci
školy. Na slávnostnú
imatrikuláciu boli pozvaní
všetci prváčikovia, ich
rodičia, ale aj najbližší príbuzní. Slávnostné podujatie obohatil kultúrny
program detí z MŠ na Čordákovej a Hemerkovej ulici a starších spolužiakov
zo školy.
Do „cechu prváckeho“ pasovala prvákov riaditeľka Mgr. Edita Oravcová.
Deti dostali „fidorkovú“ medailu, imatrikulačný list a sladkú odmenu, ktorú
pre ne prichystali školské kuchárky. Na pasovanie prváčikov sa prišla pozrieť aj
starostka mestskej časti, ktorá sa čerstvým prváčikom prihovorila a obdarovala
ich omaľovánkami.

OZ Liba akademy 11 učí deti
tancovať

Kreatívny herbár

Deň nápadov - tvorivá dielňa vo výmenníku

Do cechu školákov pasovali v októbri prváčikov na ZŠ Janigovej.
Slávnostná imatrikulácia mala na škole premiéru. Pre najmenších
členov svojho stavu ju vymysleli deviataci školy.

V rámci zabezpečovania údržby zelene začala mestská časť od októbra
prostredníctvom dodávateľskej firmy a aktivačných pracovníkov zhrabovať
opadané lístie na našom sídlisku. Postupnosť lokalít, kde sa lístie hrabe je
vytipovaná na základe každodenných pochôdzok.

Vybraté akcie vo výmenníku

„Herbár je potrebné zveľadiť. Pribúdajú noví návštevníci, nové
rastliny, bylinky a stromy do našej komunitnej záhrady, preto chceme
kreatívnym umeleckým spôsobom zachovať množstvo získaných informácií
prostredníctvom kresieb, odtlačkov, či výliskov“, spomenula Zdenka Košová,
kultúrna mediátorka Výmenníka Wuppertálska.
Tentokrát, popri miestnej komunite zapoja do umelecko-kreatívneho
herbárovania žiakov zo ZŠ Janigova 2, ktorá je súčasťou košickej siete
zelených škôl. Žiaci sa naučia rozoznávať bylinky, dozvedia sa o ich používaní
a účinkoch. Cieľom je vytvoriť širšiu sieť, osloviť a aktívne zapojiť komunitu
prostredníctvom kreatívnych kultúrnych aktivít a zefektívniť poznanie okolitej
prírody.
Tvorivá skupina sa stretáva každú stredu v čase 14:00-15:30 až do marca
2015, aby pripravila výstavu inovovaného Herbáru pre verejnosť.

Prvákov na ZŠ Janigovej
pasovali do cechu školáckeho

Erika Nová

Vyzbierali vyše
50 vriec
Už druhú zbierku šatstva v tomto roku pre ľudí v núdzi
zorganizovala mestská časť KVP
a občianske združenie Prameň života.
Podarilo sa vyzbierať viac ako 50 vriec šatstva, domácich potrieb, obuvi a
hračiek. Všetkým občanom, ktorí sa zapojili do zbierky šatstva a pomohli tak
rodinám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej situácii, patrí veľká vďaka.
Poďakovať sa chceme aj dobrovoľníkom,
ktorí pomáhali pri triedení a balení darovaných vecí.

COUNTRY tanečníci z TS Nashville už
22 rokov napĺňajú svoje heslo Tancuj –
Cestuj – Zabávaj.
Za 5 týždňov podupkávali:
- na 2 vystúpeniach (Nestville park v Hniezdnom, hotel Centrum v KE)
- na sústredení (telocvičňa ZŠ Janigova)
- na festivale Diaľavy v Michalovciach
Z festivalu si priviezli:
- 2 čerstvé tituly MAJSTER SR v kat. Couple & Line dance/M a kat. Western/S
- 9 víťazných pohárov (za všetky svoje choreografie)
- CENU POROTY a pohár pre tanečníka Maroša Kováča
Odkaz Nashvillákov pre všetkých TANCACHTIVÝCH vo veku 6 – 99 rokov:
- PRIDAJTE sa k NÁM (Začiatočníci, Children, Juniori, Seniori)
- trénujeme v telocvičnici ZŠ Janigova (pondelok-štvrtok)
- viac info nájdete na www.nashville.sk
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Halloweenske tekvice zdobili
výmenník
Koncom októbra sa v komunitnej záhrade vo Výmenníku
na Wuppertálskej súťažilo o najkrajšie vyrezanú tekvicu
o najoriginálnejšiu tekvicu, o najstrašidelnejšiu a o
najhalloweenskejšiu tekvicu. Vyrezávali ich deti so svojimi
učiteľkami a rodičmi.
Do súťaže, ktorú už niekoľko rokov organizuje mestská časť KVP, sa zapojili
základné a materské školy, krízové centrum Dorka, centrá voľného času a
materské centrum Lentilka.
Tradičné „halloweenske“ tekvice v komunitnej záhrade vo výmenníku
mohli obdivovať a hodnotiť obyvatelia sídliska až do večerných hodín. Za
snahu dostali zúčastnení ceny od starostky Ivety Kijevskej.
Cenu za „najkrajšie vyrezanú tekvicu“ získala MŠ Cottbuská. O
„najstrašidelnejšiu tekvicu“ sa postarali účastníci zo ZŠ Starozagorská a o
„najoriginálnejšiu tekvicu“ MŠ Húskova. Cena za „najhalloweenskejšiu“
tekvicu bola odovzdaná MŠ Hemerkovej.
Na podujatí boli ohodnotené a odmenené aj kostýmy a masky účastníkov.
O zábavný program sa postarali MC Lentilka, OZ Haliganda a CVČ elokované pracovisko na Starozagorskej ulici.
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detimládež

zosamosprávy
“Laurácka rodina” oslavovala 10
rokov fungovania na sídlisku KVP
Laura nikdy nebola o číslach.
Laura je o ľuďoch…

ZÁPIS ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK
2015/2016
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ
ŠKOLA
Zaradením Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice
rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky číslo 2013-6155/26195:2-916 zo dňa 10. 06. 2013 do siete škôl a
školských zariadení sa existujúce 2 právne subjekty - Súkromná základná škola,
Starozagorská 8, Košice a Súkromné gymnázium, Starozagorská 8, Košice
stali organizačnými zložkami Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8,
Košice so začiatkom činnosti od 1.septembra 2013.
Súkromná základná škola, Starozagorská 8 v Košiciach začala svoju činnosť
od školského roku 2006/2007. Od začiatku svojej činnosti dosahovala
úspechy v projektových aktivitách na medzinárodnej úrovni ako aj v rámci SR.
Od roku 2008 do roku 2013 bola zapojená do experimentálneho overovania
v rámci projektov Didaktická efektívnosť metódy CLIL vo vyučovaní cudzích
jazykov v rámci primárneho vzdelávania žiakov, od roku 2013 Metodika CLIL
v nižšom sekundárnom vzdelávaní a Európske jazykové portfólium pre žiakov
vo veku 7-11 rokov pod odbornou garanciou Štátneho pedagogického
ústavu v Bratislave.
Za vykonávanú výchovno-vzdelávaciu činnosť a organizované mimo
vyučovacie aktivity získala dňa 24.9.2010 od Európskej komisie ocenenie
kvality Európska značka pre jazyky 2010 ako prvá škola v Košiciach a
štvrtá ZŠ v Slovenskej republike. Od roku 2010 je pre Filozofickú fakultu
a Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach cvičnou školou budúcim
absolventom učiteľského smeru.
TERMÍNY ZÁPISU:

16. 01. 2015
17.01. 2015
23.01. 2015

od 15.00 - 18.30 hod.
od 08.00 - 13.00 hod.
od 15.30 - 18.30 hod.

Kontakt: 0903 743 137
www.schoolhuman.eu

Koncom októbra (26.10.2014) sme oslávili 10 rokov občianskeho
združenia Laura - Sídlisko KVP. Celé stretnutie sa nieslo v duchu žltej
a oranžovej, v príjemnej atmosfére koláčikov a chlebíčkov, ale najmä
v ovzduší vďaky všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k
vytvoreniu „lauráckej“ rodiny práve v Košiciach na sídlisku KVP.
Zaspomínali sme si prostredníctvom fotiek a špeci „news“ s
moderátorkami Vejčou a Radkou na obdobie „keď sme boli mladí a krásni“.
Dovolím si malú vsuvku...
Čo je to 10 rokov? Keď to porovnám s výstavbou čínskeho múru, zrodu
človeka ako takého či vôbec porovnanie s existenciou vesmíru, tak je to
kvapka v mori. Ale ak sa na tých 10 rokov pozriem z pohľadu výroku „Cesta
dlhá tisíc míľ začala jedným malým krokom“, tak je to množstvo krokov a
ľudí, ktorých nohy zanechali stopu...

Laura má svoju tvár v každom jednom dieťati, ktoré prišlo, má svoje ruky,
každého dobrovoľníka a má svoje nohy, v podobe dobrodincov. Laura je
živá....

ČO PONÚKAME
r ßJBDJ sa povinne učia anglický jazyk od 1. ročníka (v 1. - 4. ročníku
3 vyučovacie hodiny týždenne, v 5. ročníku 5 vyučovacích hodín
týždenne),
r 2. povinný cudzí jazyk od 5. ročníka - nemecký jazyk, francúzsky jazyk,
španielsky jazyk, ruský jazyk,
r integrovaná forma vzdelávania intelektovo nadaných žiakov,
r Európsky klub na šírenie proeurópskej kultúry,
r WPWÝVˁCFTBVQMBU˯VKFmetóda CLIL (integrovanie AJ do prírodovedných
vyučovacích predmetov, spoločensko - vedných vyučovacích predmetov a
výchovných predmetov),
r USJFEZTQPˁUPNdo 16 žiakov,
r ßJBDJ TB [EPLPOB˨VKÙ W "/+ od 1. ročníka v English school club
a záujmových útvarov - Konverzácia v AJ, Dráma klub v ANJ , Klub
čitateľov v ANJ,
r ßJBDJNBKÙNPßOPT̄SP[TJBIMFIPWÝCFSV[QPOVLZzáujmového vzdelávania
v rámci SCVČ,
r PSHBOJ[PWBOJFKurzov slovenského jazyka pre cudzincov a výmenných
a študijných pobytov v zahraničí
r TÙˁBT̄PVWÝDIPWOPW[EFMÃWBDJFIPQSPDFTVTÙTýždne anglického jazyka
a Škola v prírode
r pod vedením anglických lektorov.

Žiaci základnej školy majú možnosť študovať v osemročnej
gymnaziálnej forme vzdelávania v Súkromnom gymnáziu,
Starozagorská 8, Košice.

Multifunkčné ihrisko na
Dénešovej je dokončené

Novým starostom KVP sa stal Alfonz Halenár

Detské ihrisko na Dénešovej ulici dostalo v októbri nový šat.
Zmenilo sa na multifunkčné.
Mestská časť v marci tohto roku
podesty 25 cm s edukatívnymi prvvyhlásila verejné obstarávanie na
kami, ktoré vytvoria bezpečné úto“Revitalizáciu detského ihriska na
čisko pre hru, cibrenie motorických
ulici Dénešova 31 v MČ Košice –
schopností a získavanie vedomostí
Sídlisko KVP” s plánom realizovať
(dopravné značky a počítadlo). Oddielo v júni. Kvôli zdlhavému procevážnejšie deti môžu svoje pohybové
su verejného obstarávania v zmysle
schopnosti rozvíjať na šplhacej sieti,
platnej legislatívy, bol začiatok prác
šplhacej rampe, šmýkalkách, či na
na revitalizácii detského ihriska poštyroch navzájom prepojených vesunutý na október.
žiach. V areáli ihriska ostala aj dvojmiestna hojdačka, ktorá je u detí veľPre mladšie deti a ich mamičky
mi obľúbená. Rodičia môžu sledovať
slúži prízemný priestor s výškou
hru svojich ratolestí z pohodlia nových lavičiek.

15. novembra 2014 malo na KVP právo voliť 20 919 obyvateľov.
Toto právo si uplatnilo 6 618 obyvateľov, čo je 31,63 percent.
Novým starostom sídliska sa stal nezávislý kandidát Ing. Alfonz
Halenár. Kávepéčkari si ho počtom 1621 hlasov zvolili spomedzi 14
kandidátov.
Novozvolení poslanci mestskej časti a starosta mestskej časti sa výkonu
svojej funkcie zhostia na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva Mestskej
časti Košice – Sídlisko KVP, dňa 15. decembra 2014.

Za týmto veľkým dielom ako šedá eminencia, VIP… stáli sestry
saleziánky. Ich motto Da mihi animas, cetera tolle („Daj mi duše, ostatné si
vezmi“) dalo zrod prvým mládežníckym stretnutiam a aktivitám v roku 2004.
Potom sa začal splietať ten nádherný veniec z ruží každodenných modlitieb
za mladých a ich rodiny na sídlisku KVP, spoločného hľadania, čo by pre
deti a mladých bolo to najlepšie, spoluprácou s farnosťou a mestskou časťou
sídliska KVP, stretnutia s rodinami a ďalšími občianskymi združeniami.
Možno by som v tejto chvíli mala napísať, aké všetky akcie sme za týchto
10 rokov vytvorili, koľko mladých sa zaangažovalo, počet projektov, ktoré
sme uskutočnili..., ale Laura nikdy nebola o číslach. Laura bola o ľuďoch, o
vzťahoch, o tých tajomných sedeniach v byte so sestrami a jedení zmrzliny,
o chladných nociach na chate a akčných hrách, o pote na tábore, keď
zrazu okrem vlastného života máš na starosti (radosti) desať unudených
deťúreniec, o úsmeve nad tým, že som zas nestihol úlohy, lebo som
utekal na stretko, o tých tisíce nafúkaných balónoch, ktoré nikdy nemôžu
chýbať vo výzdobe, o čase strávenom v kuchyni pri nepečených tortách, o
nespočetných podpisoch na prezenčkách a popichaných rukách od ihličia
adventných vencov....

Sfúkli sme desať sviečok...Jedenásta horí v každom z nás... Tak snáď zas o
rok.
Silvia Skubeňová
predsedníčka strediska OZ Laura
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Ako ste volili

Za poslancov miestneho zastupiteľstva KVP
boli zvolení títo kandidáti:
Meno, priezvisko,
ak.titul

Košice-Sídlisko KVP
ulica

Počet
hlasov

Nominácia

Volebný obvod č. 1 – zvolení kandidáti
1. Martin Boritáš

Dénešova 4

KDH,
371 SIEŤ,
NOVA

2. Vojtech Tóth, MBA

Dénešova 4

KDH,
335 SIEŤ,
NOVA

3. Roman Matoušek, Ing.

Drábova 14

KDH,
307 SIEŤ,
NOVA

Volebný obvod č. 2 – zvolení kandidáti
1. Mária Gamcová, Ing.,
PhD.

Jasuschova 24

678 Nezávislý
kandidát

2. Ladislav Lörinc, Mgr.

Bauerova 2

KDH,
388 SIEŤ,
NOVA

3. Milan Pach, Ing.

Čordákova 12

KDH,
347 SIEŤ,
NOVA

4. Ján Tkáč, Ing. PhD.

Čordákova 36

KDH,
334 SIEŤ,
NOVA

Volebný obvod č. 3 – zvolení kandidáti

Pribudlo 20 parkovacích miest
na Wuppertálskej a 4 na
Titogradskej
V snahe zlepšiť možnosti parkovania na Wuppertálskej ulici, kde sú zaparkované vozidlá už aj v strede vozovky, miestny úrad zabezpečil výstavbu
parkoviska.
Ide o 20 parkovacích miest zo zámkovej dlažby s kolmým a pozdĺžnym parkovaním. Touto realizáciou sa čiastočne zlepší dopravno-bezpečnostná situácia na Wuppertálskej ulici.
Na Titogradskej ulici sa tým rozšírili parkovacie plochy o 4 miesta.

1. Iveta Adamčíková

Klimkovičova 1

KDH,
454 SIEŤ,
NOVA

2. Marián Horenský, Mgr.

Zombova 29

408 Nezávislý
kandidát

3. Juraj Mihaľov, Ing.

Hemerkova 25

KDH,
379 SIEŤ,
NOVA

Volebný obvod č. 4 – zvolení kandidáti
1. Zuzana Fiľakovská, Mgr.

Húskova 79

KDH,
330 SIEŤ,
NOVA

2. Iveta Zelinková

Wuppertálska 1

289 SMER – SD

3. Kornélia Fabišíková,
MUDr.

Hemerkova 19

278 Nezávislý
kandidát

Za poslancov do zastupiteľstva mesta Košice
boli zvolení títo kandidáti:
Meno, priezvisko,
ak.titul

Košice-Sídlisko KVP
ulica

Počet
hlasov

Bauerova 26

2 216 Nezávislý
kandidát

2. Iveta Kijevská, Ing.

Klimkovičova 17

KDH, SDKÚ-DS, NOVA,
1 535 SaS, SMK
- MKP, KDS,
OKS, DS

3. Tomáš Gáll, Mgr.

Klimkovičova 11

1 436 Nezávilý
kandidát

Klimkovičova 33

KDH, SDKÚ-DS, NOVA,
1 423 SaS, SMK
- MKP, KDS,
OKS, DS

1. Alfonz Halenár, Ing.

4. Daniel Rusnák

Nominácia
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zosamosprávy

Počas hlavného zbierkového dňa dosiahli
historicky najvyšší výnos

Biela pastelka poskytovala
bezplatné vyšetrenie zraku
Verejná zbierka Biela pastelka
určená na podporu nevidiacich
a slabozrakých ľudí dosiahla svoj
historicky najvyšší výnos počas
hlavného zbierkového dňa. V stredu
24. septembra sa v uliciach 288
miest a obcí podarilo vyzbierať 92
442,47 €. V predchádzajúcom roku
dobrovoľníci vyzbierali 69 327,90 €.

zosídliska
Uvítanie najmenších
Kávepéčkarov
V prvý novembrový týždeň na miestnom úrade vítali novorodeniatka.
Za nových Kávepéčkarov ich oficiálne vyhlásila starostka Iveta
Kijevská.
Narodenie dieťatka je v každej rodine veľkým a šťastným okamihom. S
rodinami bývajúcimi na sídlisku sa na tejto radosti spolupodieľala aj mestská
časť KVP. Na úrade najmladších občanov slávnostne privítala starostka a ich
rodičom odovzdala dary, kvet a pamätné listy. Slávnostný akt ukončili slová
básnika: „Nech vám v zdraví, láske rastie, nech vám dáva iba šťastie. Vo dne, v
noci, skrátka stále, nech vás teší chlapča alebo dievča malé“.

Výnos zbierky bude použitý na realizovanie služieb a aktivít pre ľudí s
ťažkým zrakovým postihnutím. „Aj vďaka zbierke môžeme naše služby v každom
kraji naďalej poskytovať v plnom rozsahu a pracovať na ich skvalitnení. Všetkým
darcom za ich prejav podpory úprimne ďakujeme,“ hovorí Tatiana Winterová,
riaditeľka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Verejná zbierka
Biela pastelka trvá až do konca roka 2014. Stále do nej možno prispieť zaslaním
SMS správy s ľubovoľným textom v hodnote 2 € na číslo 820 alebo vkladom na
účet zbierky číslo 4030016212/3100.
„Prvýkrát sme vo väčšej miere oslovovali ľudí aj prostredníctvom viacerých
moderných nástrojov,“ uvádza T. Winterová, ktorá stála pri zrode zbierky v roku
2002. Na Facebooku ostáva aktívna stránka Bielej pastelky vrátane aplikácie
Braillov prekladač, ktorý zaujímavou formou prevádza mená užívateľov do
Braillovho písma. Aktivity ÚNSS je stále možné podporiť i priamo cez menu
aplikácie VIAMO určenej na prevod financií mobilným telefónom. Prispieť
do zbierky sa taktiež dá prostredníctvom on-line prieskumov verejnej mienky
realizovaných Slovenským národným panelom. Prehľad aktuálnych darovacích
nástrojov sa nachádza na www.bielapastelka.sk v sekcii Ako môžete prispieť.
Do hlavného zbierkového dňa 24. septembra sa na celom Slovensku zapojil
rekordný počet takmer 3 700 dobrovoľníkov s pokladničkami, ktorí príspevky
od ľudí odmenili spinkou s vyobrazením bielej pastelky. V Bratislave, Banskej
Bystrici a Košiciach mali návštevníci infostánkov ÚNSS možnosť absolvovať
bezplatné vyšetrenie očného pozadia, ktoré slúži na diagnostiku vekom
podmienenej degenerácie makuly. Toto ochorenie je najčastejšou príčinou
straty zraku vo vyššom veku.

Hodina deťom
Hodina deťom je celoročná verejná finančná zbierka organizovaná
Nadáciou pre deti Slovenska od roku 1999. Je jednou z foriem podpory
užitočných a jedinečných projektov zameraných na rozvoj osobnosti a
tvorivosti u detí, rozvíjanie ich individuálneho potenciálu v závislosti od ich
zdravotného stavu, talentu či hendikepu, skvalitňovanie školského prostredia,
budovanie komunít i bezpečného prostredia pre deti, ale aj na intervenčné
projekty, ktorých cieľom je riešiť problémové situácie detí.
Naším cieľom je iniciovanie a podpora trvalých a pozitívnych zmien v
živote detí, ako aj mladých ľudí na Slovensku a i prostredníctvom Hodiny
deťom chceme byť mostom medzi tými, ktorí pomôcť chcú a tými, ktorí
pomoc potrebujú.
Hodinu deťom podporujú i známe osobnosti – Emília Vášáryová, Ladislav
Chudík, Richard Stanke, Viki Rák, Tomáš Maštalír, Csongor Kassai, Zuzana
Fialová, Stano Dančiak, Eva Pavlíková, Adela Banášová, Matej Sajfa, a mnohí
iní.
Emília Vášáryová, čestná predsedníčka Hodiny deťom: „Nestráca všetko, čo
dávame, svoj zmysel, ak je to premenené na pomoc alebo lásku, povedal Štefan
Zweig a zároveň vyjadril to, prečo stojím už 15 rokov pri Hodine deťom. Cítim
to, ako svoje poslanie. Človek je na svete najmä preto, aby pomáhal iným. Stála
som pri zrode Nadácie pre deti Slovenska, ktorej súčasťou je Hodina deťom.
Bola prvá, ktorá sa začala zaujímať o pomoc deťom a ja som chcela pomáhať.
A aj po 18 rokoch pomáha každý rok tisíckam detí a ostala dôveryhodnou
organizáciou. Inak by som to nerobila.“
Ladislav Chudík, dlhoročný podporovateľ Hodiny deťom: „Deti potrebujú
lásku a starostlivosť. Je veľmi dobré, keď lásku i starostlivosť v plnej miere majú,
ale stáva sa, že potrebujú k svojmu vývoju ešte niečo navyše, na čo ich rodičia
nestačia, aj keby veľmi chceli. A preto je dôležité, aby sme solidárne pomáhali...
deti sú naša budúcnosť.“

Zbierka v uliciach

Po prvýkrát bolo možné podporiť verejnú zbierku Hodiny deťom v uliciach
miest a obcí Slovenska až počas troch dní, od 13. do 15. novembra 2013.
Zapojilo sa do nej 1 895 dobrovoľníkov, ktorých bolo možné stretnúť v 72,
prevažne väčších, obciach a mestách Slovenska.
Každý dobrovoľník bol počas zbierky opatrený identifikačnými prvkami v
podobe žltej pokladničky s motívom HUGA, logom Nadácie pre deti Slovenska
a logom Hodiny deťom. Každá pokladnička bola prelepená bielymi nálepkami
s postavičkou HUGA a textom „Hodina deťom a www.hodinadetom.sk“ i
nálepkou s číslom povolenia zbierky a číslom pokladničky. S cieľom čo najviac
ochrániť dobré meno zbierky a čo najviac zabrániť možnému zneužitiu, bola
každá pokladnička vybavená špecifickým prvkom - hologramovou nálepkou s
jedinečným identifikačným číslom.

AHA FIT

REDUKČNÉ REVITALIZAČNÉ ŠTÚDIO Anky Hanuliakovej / F U R Č A
ponúka - FIT PROGRAMY ZDRAVIA

NESKRÝVAJTE ŠUNČIČKY - redukčný kurz
PRESTAŇME BLBNÚŤ MOLETKY - formovanie tela po pôrode, v
zrelom veku

BABI NATOČ GRAMOFÓN - cvičenie - babičky, zdravotne oslabení
TEHUĽKY - cvičenie - gravidné, šestonedieľky
KALOKAGATIA, PILATES, FIT BALL - pre zdravý chrbát, kĺby a dušu
ZDRAVÁ, PRÍŤAŽLIVÁ, SEXY - kruhový tréning - vyrysovanie postavy
KONZULTÁCIE - redukcia, poruchy výživy, bolesti pohybového aparátu
ZDRAVÉ DETI - chybné držanie tela, nadváha, alergici
CVIČENIE - pilates, joga, ﬁt ball, overball, SM-systém, zdravotné
cvičenie, aerobic, body styling, tae-bo, step, ﬁtness

ponúka: OPATROVATEĽSKÝ SERVIS /deti, seniori/,
TVORBA WEB STRÁNOK, SERVIS POČÍTAČOV

AHA FIT/Exnárova 10, 0907 915 584, www.ahaﬁt.sk

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

OZNAM
Mestská časť sidliska KVP a občianske združenie Laura-stredisko Košice
ťa srdečne pozývajú na jarný prímestský tábor Traja muškatieri,
ktorý bude 23-26.2.2015 od 10:00 do 16.00
v Dennom centre na Cottbuskej.
Čaká ťa veľa dobrodružstiev i každoročné zlosovanie Laura preukazov
(tak si nezabudni obnoviť členské na rok 2015)!!!!
Animátori z OZ Laura

(vo vežiaku)

Kaderníctvo tel.: 0908 658 789, ostatné služby tel.: 0905 115 868
Programovéé oblasti
bl ti H
Hodiny
di deťom
d ť
1. DIEŤA A JEHO RADOSTI
Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na
rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na
svojom rozvoji aj k práci v prospech iných.
2. DIEŤA A JEHO STAROSTI
Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich
rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné
situácie, v ktorých sa ocitnú.
3. DIEŤA A JEHO ŠKOLA
Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných
zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na
vysoko efektívne učenie.
4. DIEŤA A JEHO KOMUNITA
Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu
vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a
tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj
pracovníkov.
Na účet Hodiny deťom je možné prispievať po celý rok prostredníctvom
SMS na číslo 800 v sieti všetkých mobilných operátorov, pevnej linky na číslo
14 222, bankomatu, internetu alebo priamo na číslo účtu 222 200 200/0900.
V súvislosti s novelou zákona o Verejných zbierkach sa aktuálny 16. ročník
koná od 1.8.2014 do 31.7.2015.

.UiVQHDSRÕHKQDQp
YLDQRòQpVYLDWN\
ÕHODM~YÓHWNÚP
REòDQRP6tGOLVND.93
SRVODQFLDòOHQRYLDNRPLVLt
0LHVWQHKR]DVWXSLWHăVWYD0ñ.RÓLFH¥
6tGOLVNR.93

9

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

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

Mobilná ľadová plocha
Verejné korčuľovanie
Otváracie hodiny:
Pondelok
Štvrtok
Sobota a Nedeľa

17.00 – 18.00 hod.
16.45 – 17.45 hod.
11.30 – 12.30 13.15 – 14.15 hod.

Cenník verejného korčuľovania:
jednotné vstupné ................................................................ 1 EUR
doprovod bez korčúľ .......................................................... 0.40 EUR
doprovod bez korčúľ s deťmi do 10 r. ............................ zdarma
prenájom ľadovej plochy, hokej ....................................... 50 EUR/1hod.
skupiny detí MŠ a ZŠ dopoludnia ................................... 20 EUR/1 hod
Kontakt:
MĽP Drocárov park tel.: 0917 755 104, e-mail: san@iol.sk
Prevádzkovateľ:
SAN s.r.o., Magdalénska 9, 040 01 Košice
O prípadných zmenách prevádzkovej doby budeme priebežne informovať
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zosídliska

seniori

Milí jubilanti, všetko najlepšie!
Seniori KVP, ktorí tohto roku oslavujú svoje jubileum, sa stretli v
Dennom centre na podujatí pre jubilantov, ktoré organizuje mestská
časť.
Podujatie bolo pripravené pre všetkých dôchodcov, ktorí oslavovali alebo
ešte len budú oslavovať svoju 65-ťku, 70-tku, 75-ťku, 80-tku až po 95-ťku.
Starostka sídliska KVP Iveta Kijevská zablahoželala všetkým prítomným
oslávencom a zároveň im odovzdala pamätné dary.
Pri pohostení sa medzi pozvanými hosťami rozpútali živé debaty. V
rámci kultúrneho programu sa predstavili mladí umelci zo Spojenej školy sv.
Košických mučeníkov pod vedením Romana Sorgera.

Seniori a školáci si merali sily na akcii
“O popletenom kalendári…”
Tekvica na tanieri i bowlingovej dráhe
Tekvicu v polievke, v slanom i sladkom koláči okúsili seniori i školáci
začiatkom novembra na podujatí “O popletenom kalendári…”
Tekvicové hody však neboli jediným sústom, ktoré si dali. Ďalším
boli súťaže, v ktorých si merali sily.
Každoročné stretnutie seniorov a mládeže sa už po štvrtý raz uskutočnilo
v pobočke Knižnice Jána Bocatia na Hemerkovej ulici. Témou stretnutia bola
jeseň.
Program pozostával z vystúpení a súťaží, ktoré vypĺňali prestávky s
ochutnávkami. V jednotlivých súťažných kolách si zmerali sily zmiešané
družstvá seniorov a žiakov. V literárnej časti mali súťažiaci podľa úryvku
uhádnuť názov rozprávky, literárneho diela, prípadne autora. V druhej otázke
sa mohli prejaviť bohatstvom svojej slovnej zásoby. Druhé kolo bolo zamerané
na poznávanie stromov a plodov našej prírody a doplnené prezentáciou
učiteľky Valiky Šmajdovej zo ZŠ Janigova. Bowling s tekvičkami bola posledná
disciplína, v ktorej sa dali ešte získať body.

Oslavovali 20 rokov Základnej školy na Lechkého ulici

Najmladšia škola na KVP
Je to tak! Máme dvadsať! Veľa či málo? Tak akurát. Dosť na to, aby
meno školy už rezonovalo. Aby vyvolávalo spomienky v mysliach
tých, čo so školou mali čosi spoločné, aby vyvolávalo očakávania v
mysliach tých, čo s touto školou čosi spoločné mať ešte len budú.
Najkrajšia, najmladšia, najmodernejšia – to boli prívlastky, ktoré verejnosť prisudzovala Základnej škole na Lechkého 1 v roku 1994. Aj dnes je najmladšia, lebo je vlastne poslednou školou, ktorú v Košiciach na sídlisku KVP
postavili. Ale o prívlastkoch, ktoré si škola nesie vo vedomí verejnosti, nerozhoduje budova, hoci je jediná bezbariérová už od svojho zrodu. Rozhoduje o
nich duch školy. A ten je v tejto škole stále mladý, otvorený novotám, ľudský,
pripravený pomôcť aj deťom s telesným hendikepom a pracovitý. Dotvára sa,
upevňuje, mocnie. Vzniká z práce ľudí, ktorí mu dennodennou poctivou robotou vdychujú život. Tí, ktorí tu boli, i tí, ktorí tu stále sú.
Dvadsať rokov od nástupu prvých žiakov na pôdu novučičkej školy si 24.
októbra 2014 pripomenuli žiaci, bývalí i súčasní zamestnanci najmladšej základnej školy na sídlisku KVP – Základnej školy Mateja Lechkého na ulici Jána
Pavla II. 1 v Košiciach. Na slávnostnom stretnutí pri tejto príležitosti sa ako
hostia zúčastnili okrem iných aj starostka mestskej časti KVP Iveta Kijevská
a vedúca referátu školstva, športu a mládeže Magistrátu mesta Košice Mária
Kavečanská.
RNDr. Igor Šafran, riaditeľ školy

Súťaže a vystúpenia v prestávkach obohatilo tekvicové hodovanie. Každý
mal možnosť ochutnať polievku z tekvice Hokkaido a slaný tekvicový koláč,
ktoré pripravili žiaci. Ku kávičke a čaju zase sladký koláčik.

S obdobím adventu prichádza aj Mikuláš. Je najobľúbenejším svätcom nie
len u detí, ale aj u dospelých. Začiatkom decembra zavítal Mikuláš s anjelom aj
k seniorom do Denného centra na Cottbuskú ulicu.
Spolu s detičkami, vystupujúcimi pod vedením učiteľky Miškovičovej
a Rešovskej zo ZŠ Janigova, zavinšovali seniorom a pripomenuli im krásne
tradície spojené s prichádzajúcim vianočným obdobím.
Do denného centra zavítala aj starostka Iveta Kijevská s prednostom
úradu Jánom Bugošom, aby potešili seniorov sladkými salónkami. Vyše sto
dôchodcov poďakovalo za návštevu, zábavu, občerstvenie, darčeky a príjemne
strávené chvíle v kruhu známych.

Spomienka na školu
Dvadsať rokov, školička naša, máš,
vôbec na to nevyzeráš.
Akoby včera – tu pole plné kukuričných klasov,
dnes vrava, smiech, krik detských hlasov.
Keď som tu vstúpila prvýkrát,
zapáčila si sa mi nastokrát.
Tá jemná vôňa kriedy, priestranné chodby, útulné triedy.
Šatne, učebne, všetko tu dýchalo novotou
a učiteľky láskavo-prísnou dobrotou.
Po dvadsiatich rokoch kráčam zas,
nik nevie zastaviť ten čas.
Po starom vychodenom chodníčku,
za ručičku cez cestičku,
sprevádzam moju dcérku prváčku.
Dobrých spomienok na Teba, škola, mám,
tých má určite aj veľa iných mám.
Snáď rovnaký dojem v mojej dcérke zanecháš,
Vďaka Ti za všetko, čo jej dáš.
Do budúcna chceme Ti priať, ešte sto rokov na tomto poli hrdo stáť.
mamka Andrea (bývalá žiačka)
a dcérka Simonka Chlpíkové, 1. C

Akcie sa zúčastnili ako porotkyne starostka Iveta Kijevská a riaditeľka ZŠ
Janigová Edita Oravcová.

Mikuláša majú radi aj seniori

5

V adventný čas sa v Pauzičke
tancuje
Stalo sa už každoročnou tradíciou Občianskeho združenia Pauzička
v predvianočnom čase prezentovať usilovné tréningy detí a prácu
trénerov na Mikulášskej akadémii.
Ako zvyčajne už 7. ročník sa uskutočnil v divadelnej sále na Jedlíkovej ulici
v KE. Účinkujúce deti sa divákom predstavili v rôznych tanečných choreografiách: predviedli spoločenské tance, muzikálový a scénický tanec, hip – hop...
Na vystúpení nesmel chýbať Mikuláš, ktorý spolu s anjelom a čertom štedro
obdaril účinkujúcich sladkými balíčkami.
Medzi ďalšie predvianočné aktivity patrí participácia detí z OZ Pauzička
pri príprave Mikulášskej besiedky v Materskom centre Lentilka, aktívna účasť
na spolupráci s MÚ MČ KVP v príprave programu pre deti z mnohopočetných rodín a deti zo sociálne slabšieho a znevýhodneného prostredia.
V priebehu decembra v Pauzičke prebieha vianočná burza detského oblečenia, hračiek a kníh a v dňoch 9. 12. a 10. 12. pripravujeme pre členov OZ
„Vianočné fotenie v Pauzičke“.
Obľúbenou aktivitou je „English day“ , v ktorej lektori anglického jazyka
chystajú pre deti z anglických klubov zábavný celodenný program s anglickou
vianočnou atmosférou a potom už hurá na prázdniny :-D
Viac info: www.pauzicka.szm.sk
Mgr. Jana Timková
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vianočnýrozhovor
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Úlohou rodiny je postarať sa a pomôcť príbuznému, myslí si
Ing. Šuleková, riaditeľka Centra DORKA na KVP

V rehabilitačnom stredisku Radosť na Baurerovej ulici poskytujú
pomoc ľuďom s psychickými ochoreniami

Klientov učia porozumieť sebe i životu

Človek môže duševne ochorieť z minúty
úty na minútu

Ako majú uspieť tí, ktorí si v lotérii zvanej
život vytiahli čierneho Petra? Tí, ktorí sa
narodili alkoholikom, bezdomovcom a
nezodpovedným rodičom. Keď ich nikto
nenaučil, ako žiť. Našťastie, aj pre nich
existuje nádej. Nádej v podobe ľudí, ktorí
im podávajú pomocnú ruku a ktorí vedia,
ako ich naučiť vytiahnuť žolíka. Takíto ľudia
pracujú v centre DORKA na KVP. S jeho
riaditeľkou Ing. Jolanou Šulekovou sme sa
porozprávali, ako taká pomoc vyzerá.

udalosti k nej viedli, aké chyby urobili.
Keď klient absolvuje všetky transformačné
programy, vďaka ktorým získa správne návyky,
nastane čas na osamostatnenie. Poslednou
významnou bodkou, ktorú pre neho DORKA
urobí, je náprava vzťahov v širšej rodine. Na to slúžia
stretnutia rodinného kruhu. “Myslíme si, že úlohou
rodiny je postarať sa a pomôcť svojmu príbuznému.
Ale v týchto prípadoch sú dobré väzby v rámci širšej
rodiny narušené. Mali sme prípad, keď mamička s
dvoma veľkými chlapcami sa kvôli nízkemu príjmu
nemohla osamostatniť. Pozvali sme jej otca, svokru,
brata, a povedali sme im, že pracuje, ale, keď sme
spočítali jej príjmy, tak by v podnájme nevyžila.
Záver bol, že otec jej bude mesačne prispievať 50
eur a brat tiež 50 eur.”
Ako dokázali príbuzných presvedčiť? Ľudia sa
neradi vzdávajú svojich peňazí, dokonca ani vtedy
nie, ak ide o rodinných príslušníkov. “Možno preto,
lebo to bolo moderované sociálnym pracovníkom
vyškoleným na tento účel. Jeho úlohou je vysvetliť
rodine, že je dobré a správne svojim blízkym
pomáhať,” odpovedá.

Klienti sú v “skúšobnej“ dobe

Život v nefunkčnej rodine zanecháva následky.
Hlavne na duši. Nie je prekvapujúce, že takýchto
ľudí ovládne alkohol, drogy a odtiaľ je už len krok k
totálnej záhube. Končia bez prostriedkov, na ulici
alebo v útulkoch pre ľudí v núdzi. Centrum DORKA
je jedným z nich.
Útulok je to pekný, čistý a útulný. Hrejivú a
priateľskú atmosféru cítiť vo vzduchu. Na chodbe
stojí mamička s dieťaťom na rukách a uvoľnene
vtipkuje so zamestnancami.
Vchádzame do fialovej izby dvoch dievčat. Ovalí
nás vôňa aviváže z čerstvo vypranej bielizne. Všade je
čisto a poriadok. Je vidieť, že tu bývajú mladé baby.
Na výzdobe totiž nešetrili. U chlapcov to vyzerá inak.
Poriadok bezchybný, výzdoba žiadna.
Všetky izby sú útulné, neopotrebované, zariadené
pekným nábytkom. Majú kuchynskú linku i kúpeľňu
s práčkou. “Steny si maľovali bývajúci sami, podľa
vlastného vkusu,” vraví Ing. Šuleková. Bývajúci majú
k dispozícii miestnosť s počítačmi, šijacími strojmi,
spoločenskú miestnosť, kuchyňu, kaplnku a herňu
pre malé deti.

“Každý, kto k nám príde, má trojmesačnú
adaptačnú dobu. Ak osoba s nami spolupracuje,
tak mu zmluvu o poskytovaní služieb predĺžime
na rok. Nie sme ubytovňa. Naši klienti majú
svoje práva i povinnosti. Prostredníctvom našich
programov sa snažíme, aby sa títo ľudia zmenili,”
vysvetľuje riaditeľka.
Často do DORKY prichádzajú vo večerných

hodinách vystresované ženy v panike. A vedľa
seba majú vystrašené deti s prosebným pohľadom.
“Naliehavé prípady okamžite riešime. Dospelí si
veľmi neuvedomujú, ako citlivo deti vnímajú to, čo
my prežívame. Ich strach je väčší, lebo oni nevidia
riešenie, ktoré dospelí vidia aspoň z diaľky.”
Všetci sa snažia, aby ubolená matka, našla v centre
pokoj, aby sa mohla naštartovať nájsť si prácu a pre
dieťa škôlku či školu. “Chceme, aby sa žena posilnila
aj po ženskej stránke, aby si uvedomila, kto je,
akú má hodnotu. Umožníme jej zdokonaliť sa vo
finančnej gramotnosti, aby si vedela niečo našetriť,
aby, keď príde ten jej čas, mohla odísť.”
DORKA je plná, býva v nej 95 ľudí. Dopyt
po službách je väčší ako dokážu uspokojiť. “Zo
žiadateľov sa stávajú čakatelia. Čakacia lehota je
individuálna, záleží od konkrétneho prípadu. U
mladých je to jednoduchšie, v tejto skupine máme
viac voľných miest. U rodín je to zložitejšie, lebo sa
nám musí uvoľniť celá bunka.”

Vianoce v DORKE

Každá rodina bude tráviť Vianoce v kruhu svojej
rodiny. O 18-tej hodine bude v DORKE ticho,
lebo vtedy si rodiny zasadnú k štedrovečernému
stolu. Mladí, ktorí rodiny nemajú, si so sociálnymi
pracovníkmi pripravia štedrovečerné menu a v tom
čase si spolu sadnú k stolu. Deti v krízovom stredisku
budú pri príprave štedrovečerného stola pomáhať
svojim vychovávateľom, s ktorými sa navečerajú. O
pol ôsmej sa všetci stretnú pri stromčeku v herni, kde
každá rodina dostane od vedenia centra darčeky.
Andrea Božinovská

V DORKE má režim každý

Zamestnaní idú do práce, nezamestnaní majú
pracovnú terapiu a vzdelávací program. Matky
odprevadia svoje deti do herne, kde sa o nich starajú
dobrovoľníci. “Pracovná terapia je povinná. V
rámci nej si skrášľujeme, čistíme naše prostredie,
nemáme na to upratovačky,” približuje jeden článok
systému “výchovy” klientov centra.
Ďalším je vzdelávanie sa. Až do obeda sa učia
praktickým zručnostiam. K dispozícii majú rôzne
kurzy, napríklad kurz varenia, šitia, angličtiny,
počítačov. Učia sa finančnej gramotnosti, ako
vychovávať deti, ako si hľadať zamestnanie i partnera.
O 12-tej vzdelávanie končí, nezamestnané
matky si zoberú svoje deti od dobrovoľníkov a
idú na obed, ktorý si navarili skoro ráno alebo deň
predtým. Poobede ma každý svoj vlastný program.
Školopovinné deti si robia úlohy s pomocou
dobrovoľníkov z radov študentov.
Prvým krokom klientov k zaradeniu sa do života
je schopnosť porozumieť sebe. S tým im pomáhajú
psychológovia a sociálni pracovníci. Začínajú
hlbokou rodinnou a pracovnou anamnézou. Musia
pochopiť, prečo sa dostali do situácie v akej sú, aké

Pri záhradkárskej práci s dobrovoľníkmi z USA.

O DORKE:
DORKA je unikátne centrum, ktoré poskytuje
odbornú pomoc a bývanie deťom, mladým dospelým
a rodinám v krízovej životnej situácii.
Rieši ich situáciu komplexne a pomáha im znovu
sa začleniť do pracovného i sociálneho života. Pomáha
tým, ktorí chcú svoju situáciu zmeniť, sú ochotní
pracovať na sebe a dodržiavať pravidlá potrebné
k zmene životnej situácie. Čiže pracovať, zbaviť sa
závislostí a vytvoriť pre svoje deti vhodné podmienky.
Centrum DORKA má štyri časti. Útulok pre
rodiny s deťmi poskytuje bývanie osamelým
rodičom s deťmi. Domov na polceste využívajú
mladí ľudia z detských domovov. Útulok pre
mladých dospelých ubytováva mladých, ktorí
nemajú zabezpečené bývanie. Krízové stredisko
poskytuje domov 10 deťom a 20 detí umiestňuje do
profesionálnych rodín. Ide o deti zverené DORKE

rozhodnutím súdu.
Založili ju nadácia DEDO - Solidarita s deťmi
z detských domovov a Spoločnosť priateľov detí z
detských domovov Úsmev ako dar. Je financovaná
VÚC Košice a Ústredím práce, sociálnych vecí a
rodiny.

DORKA v číslach:
- Založená bola v roku 2007.
- Poskytuje domov pre 95 ľudí.
- Ľuďom v núdzi odborne pomáhajú dve
psychologičky a 9 sociálnych pracovníkov, štyria
vychovávatelia a sociálno-výchovná pracovníčka.
- Za ubytovanie klienti platia mesačne 30 percent
zo svojho príjmu, minimálne 35 eur a maximálne
190 eur.
- Maximálna dĺžka pobytu je 3 roky.
- Priemerná dĺžka pobytu je rok a osem mesiacov.
- Úspešnosť zaradenia klientov do života je 70
percentná.

Spoločenský, priemyselný a mediálny rozvoj so sebou prináša nový druh poznania a pomoci
pre ľudstvo, ale aj nový druh ohrozenia zvaný „duševné choroby“. V minulosti boli duševne
chorí označovanírôznymi dehonestujúcimi názvami a vyčleňovaní na okraj spoločnosti.
Verejnosť je stále neinformovaná, nevie čo jednotlivé ochorenie so sebou prináša, podlieha
predsudkom a preto duševne chorí majú veľké problémy žiť, zapájať sa do spoločenského a
pracovného života. Trpia dvakrát - pre chorobu i nálepku neinformovanej spoločnosti.
Aj na základe týchto skutočností vznikla
potreba zakladať organizácie, združenia a iné
hnutia, ktoré sa budú venovať tejto problematike.
V roku 2001 vznikla Liga za duševné zdravie, ktorá
je nepolitické, charitatívne, humanitné, nezávislé
záujmové združenie občanov a právnických osôb
a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia,
zlepšovanie podmienok a života duševne chorých a
prevencia duševných porúch za pomoci odborníkov
psychiatrie. Liga za duševné zdravie už po 11-ty krát
každoročne organizovala celoslovenskú zbierku Dni
nezábudiek, ktorá sa konala od 11. septembra do 14.
septembra tohto roka. Jej cieľom je vyzbieranými
finančnými prostriedkami pomáhať členským
združeniam a organizovať rôzne destigmatizačné
kampane.
Deň otvorených dverí
Pri príležitosti Dni nezábudiek 2014 a Svetového
dňa duševného zdravia (10.október) Združenie
príbuzných a priateľov „Radosť“- Rehabilitačné
stredisko pre ľudí s duševnými poruchami na
Bauerovej ulici č. 1 zorganizovalo „Deň otvorených
dverí v Radosti“. Rodičom, priateľom, známym
ako aj širšej verejnosti sme ponúkli možnosť prísť
k nám do strediska a nahliadnuť do činností, ktoré
tu dennodenne realizujeme. Cieľom tohto dňa bolo
poukázať na dôležitosť duševného zdravia, ktoré si
mnohí ľudia nevážia a berú ho ako samozrejmosť.
Človek môže duševne ochorieť z minúty na
minútu v dôsledku náhleho životného zlomu
napríklad pre úmrtie blízkeho, stratu práce,
rozvod, stratu bytu, dlhodobý stres – preťaženie
v škole, v práci... Ak k tomuto dôjde, až vtedy si
začneme uvedomovať životné priority a dôležitosť
zdravia.

Poskytnú pomoc, odbremenia rodinu
Keď niekto duševne ochorie, zvyčajne stráca
svoje zázemie, má problémy doma i v okolí,
izoluje sa od všetkého a všetkých. Vtom čase
potrebuje porozumenie, pochopenie a podporu.
Pre príbuzných je to veľká rana a nevedia sa v tom
zorientovať. Odbremenenie pre rodinu a pomoc
chorému sa snažíme poskytovať klientom v našom
stredisku. Poskytujeme sociálnu službu fyzickým
osobám s ťažkým zdravotným postihnutím
(schizofrénia, bipolárna porucha, poruchy
osobnosti a správania sa u dospelých jedincov), ktorí
sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle
zákona NR SR č. 448/2008 Z. Z. o sociálnych
službách. Ide o dodržiavanie denného režimu, prácu
na svojej osobnosti, rozvoj praktických a sociálnych
zručností, zmysluplné trávenie voľného času, tiež
rozvíjanie hudobných a výtvarných schopností.
Sme podporovaní Košickým samosprávnym
krajom, čo si veľmi vážime. Čiastočné finančné
prostriedky si musíme zabezpečiť sami
prostredníctvom Verejnej zbierky povolenej
MPSVaR – Dni nezábudiek, predajom našich
výrobkov na vianočných trhoch (na KVP, v stánku
U.S.Steel Košice, s.r.o. na Hlavnej ulici ) a darovaním
2% z daní atď.
Pripravujú prednášky psychiatrov
V blízkej budúcnosti plánujeme pripraviť
prednášky odborníkov psychiatrie aj pre
obyvateľov KVP, o ktorých vás budeme informovať
prostredníctvom webovej stránky MČ KVP a nášho
združenia (www.zpp-radost.sk).
Mgr. Drahoslava Kleinová, Mgr. Mária Kusztvánová
Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými
poruchami na Bauerovej ulici č. 1

Skúsenosť klienta
strediska Radosť počas
Zbierky nezábudiek

Najviac prispievali
mamičky s deťmi
Ako každý rok aj tento sme zbierali nezábudky.
Zbieral som so Zuzkou pred Lidlom. Išlo nám to
celkom dobre. Zuzka mala letáky a oslovovala ľudí
a ja som držal debničku a rozdával nezábudky.
Najviac prispievali mamičky s deťmi a mnohé
nechali svoje deti vhodiť peniaze do pokladničky.
Chcel som im dať nezábudku, ale včas som si
uvedomil, že by sa mohli pichnúť, čo mne sa stalo
celkovo okolo 10-krát.
Zažili sme dva extrémy. Jeden pán nadával na
nás, že tu stojíme a otravujeme ľudí. Druhý, nadával
na tých, čo neprispeli. Bolo nám to nepríjemné, no
nemôžeme ich súdiť, lebo nevieme, čo si prežili a
prečo tak reagovali.
Veľmi mi bolo trápne pýtať peniaze od starých
ľudí. Jednak preto, lebo mnohí ani nechápali, čo sa
vlastne deje. Určite majú veľa problémov, ktoré nie
sú malé a ešte k tomu ani dôchodky nemajú veľké.
Jedna pani si od nás pýtala povolenie, čo by som
urobil na jej mieste aj ja,lebo je veľa podvodníkov.
Na druhý deň sme boli zase pri Lidli, ale inom
s Majkou. Veľmi príjemný bol starý pán, ktorý sa
s nami dlhšie rozprával. Majka hovorila ľudom aj
o našom združení. Napadlo nás, že je lepšie ľudí
oslovovať, keď vychádzajú z obchodu, pretože
vtedy už majú rozmenené peniaze. Veľmi sa mi
páčilo, keď jeden mladý Róm prišiel k nám a dal
nám desať centov, čo myslím pre neho bola veľmi
veľká hodnota. Tí, ktorí vyzerali, že na to majú,
nechceli prispieť asi preto, že nikdy nemali potrebu
nedostatku, takže nechápali aké to je.
Prostredníctvom tohto článku by som sa chcel
poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám prispeli.
Vyzbierané peniaze nám veľmi pomôžu, poskytnú
nám možnosť nachvíľu žiť tak, akoby sme boli
zdraví.

