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Dňa 14.6.2018 sa uskutočnilo XXI. Zasad-
nutie Miestneho zastupiteľstva. V úvode po-
slanci vzali na vedomie správu o činnosti sta-
rostu. Určili počet volebných obvodov a počet
poslancov MiZ pre voľby do orgánov samo-
správy obcí v roku 2018. MiZ určilo 3 vo-
lebné obvody a 13 poslancov MiZ prevolebné
obdobie 2018-2022, takže počet obvodov i po-
slancov ostal nezmenený v porovnaní s pre-
došlým volebným obdobím. Na vedomie vza-
li aj informatívnu správu o činnosti Komisie
na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov a správu o
činnosti hlavného kontrolóra. MiZ poverilo
starostu k zvolaniu verejného zhromaždenia

občanov za účelom vypočutia pripomienok a
podnetov za prítomnosti developera a obča-
nov Kuzmányho sídliska k zamýšľanej vý-
stavbe bytového domu na ul. Kpt. Nálepku.

Bez výhrad bolo schválené aj celoročné
hospodárenie mestskej časti, rozpočtových
organizácií, teda materských škôl a MKP a
príspevkovej organizácie - Múzeum Vojtecha
Löfflera za rok 2017. Prebytok hospodárenia
MČ vo výške 27 062,31 € sa prevedie do re-
zervného fondu MČ KE-SM. Tento prebytok
vznikol aj Múzeu Vojtecha Löfflera, a to vo
výške 9 345,07 €. 

10% z toho sa prevedie do rezervného
fondu a zvyšných 8 410,56 € sa ponechá na

údržbu, opravy a realizáciu výstav v MVL.
V roku 2018 sme zaznamenali výpadok

príjmov zo správnych poplatkov na prevádz-
kovanie výherných automatov. Keďže oproti
minulému roku nastal pokles v počte licencií
a MČ zaznamenala výpadok 30 000 €, tento
výpadok sa bude musieť kompenzovať, a to
znížením prípevku na prevádzku MVL o 
5 000 €, znížením miezd a odvodov o 14 500 €,
reprezentačný fond starostu MČ bude zníže-
ný o 500 €. Zvyšných 10 000 € sa vykompezu-
je znížením počtu vybudovaných kontajnero-
vísk a odložením inštalácie bezbariérového
prístupu do Sobášnej siene na rok 2019. 

(pokračovanie na strane 2)

Momentálne sa na MKP pracuje na sprístupnení detského
bazéna, vonkajšieho areálu a prechodom medzi vonkajšou a
vnútornou časťou. „Termín otvorenia je 01.07.2018. V prípade
dobrého počasia a úspešného priebehu prác, je však možné,
že otvoríme už o týždeň skôr. Po zime sme boli nútení robiť
väčšie rekonštrukcie ako opraviť strechu na pokladni, ktorú v
zime poškodil silný vietor. Takisto opraviť aj  slnečné kolek-
tory na ohrev vody v detskom bazéne, spojazdniť turniketový
a pokladničný systém.” uviedol riaditeľ Vladimír Hlivák.

Novinkou tejto sezóny bude spôsob v obsluhe zákazníkov.
Zavádzajú sa totiž jednorázové čipové náramky pre návštev-
níkov platiacich za jednorázové vstupné. Funkcia náramku os-
táva v princípe rovnaká, ale otvára nové možnosti v pohybe v
jednotlivých zónach a pri opúšťaní kúpaliska, čo je lepšie aj z
hľadiska hygieny.

Príďte si spríjemniť horúce letné dni na plaváreň, kto-
rá je otvorená za každého počasia. - red -

Folklór nie je len tanec, hudba a kroj. Je to tradícia, dedičstvo a ve¾a citu.
V máji sa na našom Miestnom

úrade uskutočnil už 11. ročník
celo mestskej tanečnej súťaže Ta-
nec nemá hranice 2018. Veľmi nás
teší, že sa jej zúčastnilo viac než
300 tanečníkov rôznych vekových
a žánrových kategórií. Zatancovať
si prišli nielen profesionálne kluby
a súbory, ale aj deti z krúžkov,
ktoré vedú ich pani učiteľ ky zo
škôl, či škôlok. A aj týmto deťom
to tento rok veru tancovalo.

V najpočetnejšej kategórii ma-
terských škôl sa  na 2.mieste umiest -
nila MŠ Tatranská 23. Porota oceni-
la nielen kvalitu, ale aj úroveň ich tanečného
čísla. Tvorcom choreografie a vedúcou taneč -
ného súboru Karička je pedagogička Domi-
nika Basalová, ktorá sa vo svojom voľnom
čase venuje ľudovému tancu, i spevu. Študo-
vala na Katolíckej univerzite v Košiciach, v
materskej škole učí už 5 rokov a tanečnému
materskej škole. Ako sama tvrdí, miluje deti,
a teda rovnako miluje aj svoju prácu. Pôsobí
so folklórnej skupine Škvarkare, s ktorou sme
ju mohli vidieť aj v známom formáte- Zem
spieva.

Dominika, kedy a kde vzplanula tvoja
láska k folklóru?

Moja láska k folklóru vzplanula
približ ne pred 10 rokmi, keď ma oslovil
Ing. Tomáš Ondruš – teraz už vedúci folk-
lórnej skupiny Škvarkare. S dievčatami z
našej obce- Košická Nová Ves, sme niesli
v krojoch na sviatostnej omši obetné dary.
Priznám sa, že spočiatku som si samú seba
v kroji nevedela predstaviť. Nakoniec z to-
ho naozaj vzplanula láska k folklóru  a za-
čali sme sa stretávať častejšie. Pomenova-
nie sme si nechali podľa tradičnej prezýv-
ky, podľa ktorej poznajú Košicku Novú
Ves v celom Above.  Formou terénneho
výskumu sme sa snažili od najstarších

obyvateľov získať piesne a tance, na ktoré si
radi spomínaju. Profesionálne sme začali pra-
covať v roku 2009 s tanečným pedagógom
Ing. Slavomírom Ondejkom.

Ovládaš aj hru na nejaký hudobný ná-
stroj?

Venovala som sa gitare a zobcovej flaute
z čoho mi ostali základy, ktoré občas vyu-
žívam. Skôr sa venujem tancu ako hudobné-
mu nástroju.

Venuješ sa folklóru aj mimo materskej
školy ?

Áno, folklóru sa venujem aktívne. Stre-

távame  sa dvakrát do týždňa a snaži-
me sa zachovávať zvyky, obyčaje,
pies ne, tance a kroje našej mestskej
časti. Zapájame sa do rôznych podu-
jatí, či už sú to dni obce, trhy, dokon-
ca vystupujeme aj za hranicami
regió nu a folklór reprezentujeme aj v
zahraničí. Navštívili sme Maďarsko,
Rumunsko, Poľsko, či Českú rebubli-
ku. V roku 2016 sme vydali dvoj-CD
„Harmonija hrala”. Folklór je pre
mňa výnimočný svojou krásou, roz-
manitosťou – či už hudbou, tancom
alebo krojmi. Je to naša minulosť a
naša kultúra. Atmosféra folklórnych
festivalov, vystúpení, zájazdov, súbo-

rových zábav, alebo i obyčajného tréningu, je
neopísateľná.

Si učiteľkou v spomínanej materskej
škole, ktorá vyhrala nejednu tanečnú
súťaž. Kedy a ako sa zrodila myšlienka, že
budeš tento svoj koníček zdieľať s tvojimi
škôlkarmi?

V našej materskej škole mame bohaté za-
stúpenie krúžkov. Keď som nastúpila do škôl-
ky,  tento krúžok s názvom Karička, už viedla
kolegynka, ktorá má tiež veľmi blízko k folk-
lóru. Nakoniec však kolegynka odišla na ma-
terskú dovolenku a ja som v tom veľmi rada
pokračovala. Deti sú veľmi šikovné a mňa to

o to viac baví,  keď vidím, s akým nadše-
ním tancujú. Každoročne sa zúčastňujeme
súťaže Tanec nemá hranice a deti sa na to
každý rok veľmi tešia.

Čo by si odkázala rastúcej generácii?
Aby skúsili aspoň raz navštíviť folklór-

ny festival, pozrieť si nejaké vystúpenie a
pocítili, že aj folklór ma svoje čaro. Ako
som už spomínala, je to naša nádherná kul-
túra, ktorú treba zachovať. Niekde som raz
čítala, že folklór nie je len tanec, muzika a
kroj. Je to tradícia, dedičstvo a veľa citu.

- red -

Dominika v súťaži Zem spieva  

Mestská krytá plaváreò pripravuje
na otvorenie vonkajší areál


