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život. A ten ponúka aj nám. Môžeme žiť z tejto nádeje,      
z nového života, ktorý sa ukáže aj na poli, na lúkach, na Milí kavečanci,
deťoch a dospelých. Máme žiť z nádeje, že skúšky nám 
môžu byť na posilu, že cez ne nie len starneme, ale srdečne vás pozdravujem. 
môžeme aj dozrievať.

Máme ešte pár dni pôstu a potom prichádzajú 
Tradícia nám ponúka pohľad na minulosť             Veľkonočné sviatky. Majú v sebe čosi čitateľné, ale aj 

a pomáha nám uvedomiť si, kde je naše miesto v tomto tajomstvo. Veľkonočné vajíčka sa spájajú s tradíciou, k nej 
svete. Ježišovo zmŕtvychvstanie dáva zmysel našej patrí aj oblievačka a zo špajze, či z chladničky nám pod 
prítomnosti, budúcnosti, aj večnosti. Prijať ho s vierou nos zavanie vôňa šunky. S prichádzajúcou jarou je to 
môže mať za následok zbaviť sa smútku. Mať nádej môže príjemná oslava. Do domov po jarnom upratovaní príde 
mať za následok zbaviť sa strachu. Rozhodnúť sa žiť svieži vzduch a keď sa k tomu postretá rodina, je dôvod na 
Ježišovu lásku môže priniesť pokoj a radosť. Práve vtedy pokoj aj na radosť vojsť do života, ktorý mení ľad a blato 
sa s ním môžeme stretnúť.na pučiace kvety a jarný vzduch. 

Nech nás tým všetkým a mnohým iným obdarí Myslím však, že so všetkým čitateľným máme 
zmŕtvychvstalý Kristus!radi aj kúsok tajomstva. Niečo, čo prekvapí, alebo človeka 

presahuje. Kresťana veľkonočný čas pozýva vidieť              
Stanislav Novotnýa stretnúť zmŕtvychvstalého Krista. Videli ho apoštoli, 

ženy a potom ešte zástupy. Ako ho môžeme stretnúť dnes 
my? 

Keď sa pozrieme do Sv. Písma, nájdeme niekoľko 
pohľadov na zmŕtvychvstanie. Tieto vychádzajú                
z prežívania osobnej skúsenosti očitých svedkov, aj 
pisateľov. Sv. Marek píše evanjelium ako učeník, nie 
učiteľ. Ako ten, kto nemá patent na rozum a nehanbí sa za 
to, že si kladie otázky typu: Kto nám odvalí kameň od 
vchodu? Spolu so ženami ide ku hrobu, aby si tam uctili 
Ježišovo telo. Nenájdu ho, lebo vstal. Namiesto radosti, 
že sa s ním môžu stretnúť, utekajú od hrobu. 

Je to dobrá správa pre tých z nás, ktorí namiesto 
radosti zo stretnutia, utekáme. Je dobré vedieť, že Pán aj 
s takýmto správaním počíta. Nemusíme sa báť prísť do 
kostola, ale mohli by sme sa báť, že mu nebudeme na      
sv. omši rozumieť. Nemusíme utekať od modlitby, ale 
mohli by sme sa báť, že od nás môže niečo chcieť. 
Nemusíme sa báť uveriť, ale mohli by sme sa báť, že sa 
tým má začať aj nový postoj k veciam, ľuďom. Ježiš, ktorý 
svojou mocou odvalil kameň, je schopný odvaliť kameň aj 
z nášho srdca. Zmŕtvychvstaním začína pre Ježiša nový 

Posedenie pre dobrovoľných darcov krvi služby z Košíc a o to radšej sa k nám pravidelne vracajú. 

Veríme, že aj nabudúce prídu naši kavečanci  

Dobrovoľné darcovstvo krvi má v Kavečanoch už darovať krv.    Treba si uvedomiť  že každá konzerva krvi 

dlhoročnú tradíciu. V posledných rokoch, v pravidelných môže zachrániť život človeka. Preto nabudúce pozývame 

intervaloch, Územný spolok SČK v spolupráci s Miestnym všetkých, ktorí môžu a chcú darovať krv. Dovidenia! 

úradom organizuje Kavečiansku kvapku krvi. Potešujúca 

je  hojná účasť darcov, či už darujú krv na transfúznej 

stanici v Košiciach, alebo si nájdu čas pri mobilnom 

odbere  v  Kavečanoch. So snahou oceniť túto záslužnú 

činnosť ako aj poďakovať sa  všetkým darcom krvi z 

Kavečian, sme zorganizovali  dňa 28.01.2018   

spoločenské posedenie. Prítomných v úvode privítala a 

pozdravila pani Hrabinská – predsedníčka Územného 

spolku SČK v Kavečanoch. Po nej sa už k slovu dostali deti 

z materskej škôlky, ktoré si pod vedením svojich učiteliek 

pripravili krátky kultúrny program. Škôlkari  nás potešili 

básničkou aj pesničkou a prispeli k dobrej nálade. 

Tohoročné posedenie bolo výnimočné v tom, že 6 

darcovia boli ocenení a prevzali si  bronzovú Jánskeho 

plaketu, ktorá sa udeľuje za 10 uskutočnených 

dobrovoľných odberov krvi. Čerstvými majiteľmi 

bronzovej Jánskeho plakety sa stali: Nikola Nigutová rod. 

Trojčáková, Richard Šelleng, Jakub Halás, Tomáš Kupec, 

Erika Nalevanková, Ján Šoffa. Srdečne blahoželáme a 

veríme,  že sa im zdravie dovolí pokračovať a počet 

odberov zvyšovať. Nech sú povzbudením a inšpiráciou 

pre ostatných. Do budúcnosti, by sme chceli raz ročne 

odceniť všetkých, ktorí dostanú Janského plaketu.

 Členky SČK v Kavečanoch pripravili malé pohostenie. 

Prípitok  nám predniesol náš duchovný otec Stanislav 

Novotný .   Nedeľné popoludnie pokračovalo pri dobrej 

káve a koláčiku odovzdávaním skúseností a spomienok v 

dobrej atmosfére. Každý z darcov si vybral malý 

spomienkový darček ako znak vďaky. Obdarovať sme ich 

mohli vďaka príspevkom z rozpočtu  starostu našej MČ 

JUDr. Martina Balčíka, ako aj vďaka  sponzorským 

príspevkom od  firiem EUROVIA,  BASF,  LINDE a 

spoluobčanov,  ktorí krv darovať nemôžu, ale aspoň 

takým spôsobom prispeli na dobrú vec. 

Zároveň nás teší, že hneď 26.2.2018 prebehla 

prvá tohoročná Kavečianska kvapka krvi. Odber sa začal o 

7:30 hod. ráno v Kultúrnom dome. Aj napriek  

chrípkovému obdobiu prišlo 16 darcov. Všetkým patrí 

naše vrúcne poďakovanie. Ďalší  odber bude v Júni, 

presný termín oznámime .  So spokojnosťou za každým 

od nás odchádzajú aj  pracovníci Národnej transfúznej Margita Hrabinská
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ONDREJU,ONDREJU,OLOVO NA TEBE 
ĽEJU.....
 

Pod týmto názvom sa predstavili členovia 

folklórnej skupiny Bombaľe a Bombaľček v kultúrnom 

dome v Kavečany, dňa 26.12.2017.

Piesne, zvyky, koledy sa striedali v dvoch častiach 

vystúpenia. Magické úkony spojené s dievčenskou 

dychtivosťou spoznať svojho budúceho muža, ktoré 

vykonávali dievčatá na Ondreja, umocnené piesňami 

predviedli členky našej skupiny v prvej časti Ondreju, 

Ondreju...

V druhej časti: Na Vianoce na Štefana už spolu     

s detskou skupinou Bombaľček  pripomenuli zvyky ktoré 

sa v rodinách praktizovali ešte v nedávnej minulosti. 

Nádhernými koledami a vinšami tak umocnili Vianočné, 

sviatočné popoludnie. Programom nás sprevádzala          

a príjemnú atmosféru vytvárala naša moderátorka 

Marcela Ľašová.

Veríme, že sa naše vystúpenie páčilo a tešíme sa 

na opätovné stretnutie s našimi divákmi.

                                                                                                                                                       

Schwarzová  Eva

Znenie tohto listu, je veľmi rozpačité, keď už         REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH 
v roku 2016 boli vydané vyššie uvedené stavebné 

KOMUNIKÁCIÍ povolenia a vzápätí sa malo pristúpiť v termíne 
2016/2017 k realizácii. Ostáva len veriť, že naša mestská 

Aj napriek maximálnemu úsiliu, smerujúcemu    časť nie je na okraji záujmu mesta Košice, i keď to              
k tomu, aby v našej mestskej časti došlo k oprave v mnohých prípadoch takto vyzerá. Snáď sa v tejto veci 
komunikácii, ktoré sú v správe mesta Košice, stretli sme dočkáme aktívnejšieho prístupu zo strany mesta Košice   
sa v tom smere s veľmi vlažným prístupom, ktorý určite k riešeniu problémov, ktoré najviac trápia obyvateľov 
nepoteší nikoho z Vás. mestskej časti Košice Kavečany.

Dňa 23.02.2018 nám bolo Mestom Košice, 
referátom dopravy doručený list s týmto doslovným Sám si uvedomujem, že stav komunikácii, či už      
obsahom : v správe mesta Košice alebo v správe mestskej časti je 

,,Magistrát mesta Košice, oddelenie výstavby, dlhodobo v nevyhovujúcom technickom stave. Je úlohou 
investícii, stavebného úradu a životného prostredia – samosprávy zabezpečiť financovanie a postupne 
referát dopravy prijal Vašu žiadosť na realizáciu systematicky pristúpiť k rekonštrukcii všetkých 
rekonštrukcie ulice Gazdovská a ulice Budanová                 miestnych komunikácii. To je výzva pre súčasné vedenie 
v mestskej časti Košice-Kavečany. Mesto Košice má            obce ako aj pre vedenie obce, ktoré vzíde z komunálnych 
v záujme riešiť problematické komunikácie v mestskej volieb 2018.
časti Košice-Kavečany čo potvrdzuje i fakt, že v súčasnosti 
má mesto Košice vypracované projektové dokumentácie Chcem dodať, že úlohou obce je zabezpečovať 
pre stavby ,,Košice, rekonštrukcie pozemných rozvoj a udržateľnosť v každej oblasti jej spoločenského 
komunikácii SO 109-00 Gazdovská“ a ,, Košice, života, ako je hospodárstvo, kultúra, šport, 
rekonštrukcie pozemných komunikácii SO 110-00 administratíva, sociálna oblasť a iné, čomu sa snažíme 
Budanová“ a je vydané na spomínané stavby stavebné prispôsobovať výdavky obce na zabezpečenie jej 
povolenie. fungovania a materiálneho vybavenia. Máme však 

Mesto Košice realizuje dopravné stavby v zmysle hranicu príjmov a musíme hospodáriť s vyrovnaným 
schváleného programového rozpočtu mestským rozpočtom. Každá investícia musí mať svoje finančné 
zastupiteľstvom. V programovom rozpočte mesta Košice krytie, bez ktorého nie je možné pristúpiť k jej realizácii.
na rok 2018 neboli schválené finančné prostriedky v 
požadovanom objeme a preto nie je možné v súčasnosti V súčasnosti sú vypracované projektové 
realizovať uvedené stavby. dokumentácie, ako aj právoplatné stavbné povolenia      

Vami požadované rekonštrukcie pozemných k investičným akciám ,, Chodník Budanová“, 
komunikácii budú opätovne zapracované do návrhu rekonštrukcia miestnych komunikácii ul. K ihrisku,         
programového rozpočtu na rok 2019. Do doby realizácie ul. Vyšná, ul. Strážna, pričom snahou aj veľkou vôľou 
rekonštrukcie komunikácii budú opravy závad riešené vedenia mestskej časti zostáva zrealizovať v tomto roku 
formou lokálnych výspravok. aspoň časť plánovaných investícii.

S pozdravom JUDr. Martin Balčík, starosta
Ing. Pavol Lazúr, riaditeľ

Samospráva 
informuje

Požehnané velkonocné sviatky, 
plné milosti z Kristovho 

zmrtvychvstania 
Vám praje 

JUDr. Martin Balčík, starosta, 
poslanci MsZ a zamestnanci MÚ v Kavečanoch
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10. jún 2018 - CASSOVIA CUP 2018HARMONOGRAM PLÁNOVANÝCH 
23. – 24. jún 2018 - 3. ročník CASSOVIA ŠPORTOVÝCH A KULTÚRNYCH  PODUJATÍ  

FOLKFEST 2018 NA OBDOBIE  do 09/2018 organizovaných 
Kavečany  v mestskej časti Košice-Kavečany

05. august 2018 - 30. ročník MALÝ 

KAVEČIANSKY 
13. máj 2018 -      DEŇ MATIEK 

MARATÓN 
19. máj 2018 -      TVRĎÁK – Športové bežecké 

25.august  2018 - FESTIVAL KROJOV
        preteky

01. september 2018 - 6. ročník KAVEČIANS-
20. máj 2018 -      STAVANIE OBECNÉHO MÁJA     

KY ZLATÝ PEDÁL  
       (TURÍCE)

02. jún 2018 -      DEŇ DETÍ A ŠPORTOVÝ DEŇ OBCE

08. jún 2018 -      URBAN ART FEST – hudobný 
JUDr. Martin Balčík, starosta

       festival

1.3. - 8.3 Široká-Miestny úrad 

          5.4. - 12.4. Lovecká  9 – 10

    3.5. - 10.5. K ihrisku 24CELOROČNÉ UPRATOVANIE 
31.5. - 7.6. Kadlubská 25VEĽKOKAPACITNÝMI KONTAJNERMI PRE 
28.6. - 5.7. Šamborská  5ROK 2018

 26.7. - 2.8. Na Rožku

 23.8. - 30.8. Budanová - otočkaDávame do povedomia obyvateľom rozmiestnenie 
 20.9. - 27.9. Šamborská 27veľkokapacitných kontajnerov v jednotlivých termínoch 

18.10. - 25.10. Strážna 8v roku 2018 v mestskej časti Košice – Kavečany : 
15.11. - 22.11. Široká- Miestny úrad

                                                                                                   

JUDr. Martin Balčík, starosta

aktivita sa niesla v príjemnej atmosfére, pri ktorej sa 

SPOLUPRÁCA RODINY a ŠKOLY mohli rodičia, deti  a pracovníci MŠ porozprávať, vymeniť 

si názory pri malom občerstvení. Potešila nás hojná účasť 

rodičov a starých rodičov, že si našli čas pre svoje deti a 

Dňa 15.3.2018 sa v priestoroch materskej školy vnúčatá a spoločne sme mohli prežiť  príjemné 

uskutočnila jarná tvorivá dielňa. Cieľom bolo tvorenie popoludnie.

rodiča s dieťaťom na tému Veľká noc.

Na zúčastnených čakali pripravené pomôcky na K novej jari veľa sily,

výrobu Veľkonočnej dekorácie, ktoré všetci aktívne by ste v zdraví dlho žili.

využili. Pod rukami detí, za pomoci rodičov vznikali Na Veľkú noc veľa vody ,

papierové košíčky v tvare sliepočky. Sadrové odliatky spokojnosti a pohody praje obyvateľom 

vajíčok premenili na pestrofarebné kraslice, ktoré uložili Kavečian kolektív MŠ.

do vytvorených košíkov. Aktivity všetkých zaujali a tešili 

sa že hotové výrobky skrášlia ich domácnosti. Celá Bc. Agáta Šemráková

opatrovateľská služba, prepravná služba, 
odľahčovacia služba a iné) a  sociálnych služieb ZRIADENIE MOBILNEJ PORADNE 
(napr. zariadenie pre seniorov, zariadenie 

ŠPECIALIZOVANÉHO SOCIÁLNEHO opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, 
PORADENSTVA V KVAEČANOCH domov sociálnych služieb, špecializované 

zariadenie, denný stacionár, opatrovateľská 
Územný spolok Slovenského Červeného kríža služba...),

Košice-mesto v spolupráci s mestskou časťou Košice- · hľadať zdroje príjmu pri nepriaznivej finančnej 
Kavečany, ponúka obyvateľom mestskej časti Košice- situácii (invalidný dôchodok, uplatnenie sa na 
Kavečany bezplatné poskytovanie sociálnej služby trhu práce, rekvalifikácia,  sponzoring  na  
Špecializované sociálne poradenstvo pre ľudí so pomôcky  a sociálnu rehabilitáciu),
zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým · pomocou rôznych metód a techník rozvíjať 
zdravotným stavom a ich rodinných príslušníkov. osobný a sociálny potenciál potrebný na 
Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva prekonanie nepriaznivej sociálnej situácie 
v rámci mobilnej poradne  pre obyvateľov miestnej časti (nácvik komunikačných a asertívnych zručností, 
Košice-Kavečany  je spolufinancované Košickým samos- tréning optimálneho rozhodovania, tréning 
právnym krajom. Priestory na poskytovanie tejto zmeny nevhodných vzorcov správania ,   
sociálnej služby na základe dohody o spolupráci b u d o va n i e  a d e k vá t n e h o  p oz i t í v n e h o  
poskytuje miestny úrad Košice-Kavečany priamo na  sebavedomia... ),
Miestnom úrade v priestoroch knižnice. · zvládnuť  problémy súvisiace so  starostlivosťou 

o člena rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím 
V čom môžeme pomôcť obyvateľom mestskej alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, 

časti  Košice-Kavečany? · nájsť ďalšie zdroje pomoci a zvyšovať kvalitu 
života prostredníctvom účasti na aktivitách 

· Hľadať riešenie ako samostatne a čo najlepšie rôznych občianskych združení a svojpomocných 
zvládnuť náročnú životnú situáciu  s  podporou skupín.
sociálneho poradcu,

· zorientovať sa v legislatíve – o čo môžete Veríme, že poskytovanie špecializovaného 
požiadať, aké príspevky a dávky Vám môžu byť sociálneho prostredia v rámci mestskej časti Košice-
priznané, Kavečany prispeje  k zvýšeniu dostupnosti a využívaniu 

· hľadať možnosti riešenia  Vášho problému poskytovaných sociálnych služieb a tým sa zlepší kvalita 
súvisiaceho so zdravotným postihnutím,  života miestnych obyvateľov. 
kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného 
postihnutia prostredníctvom peňažných  
príspevkov (peňažný príspevok na osobnú 
asistenciu,  príspevok na opatrovanie,  

Špecializované sociálne poradenstvo bude 
poskytovať obyvateľom sociálna poradkyňa pravidelne 
každý týždeň vo štvrtok v označených priestoroch              
/ v knžnici / na Miestnom úrade Košice – Kavečany v čase 
od 12.00 hod. do 15.00 hod. 

Môžete si vopred telefonicky dohodnúť 
stretnutie s ňou v čase, ktorý Vám bude najlepšie 
vyhovovať.

Kontakt: SČK, územný spolok Košice mesto, 
Komenského 19, tel.: 0903 782 836, 055/6222205, kl.16,     
e-mail: poradna.ke@redcross.sk. 

Viac informácií nájdete na: www.kosice.redcross.sk
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nominálnej hodnoty.
5. Zdržte sa takého konania, ktoré by mohlo SENIORI, POZOR -  Ako sa nestať obeťou 

cudziemu človeku napovedať, kde máte uložené zlodejov a podvodníkov
svoje úspory alebo cennosti.

6. Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú 
Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť 

nepoznáte, ani keď vám tvrdí, že ich súrne 
páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju 

potrebuje pre pomoc inému, napr. na operáciu a 
dôverčivosť a dobrosrdečnosť stávajú najčastejšie 

sľubuje, že peniaze čoskoro vráti.
obeťami podvodov a krádeži.

7. Cez telefón nikdy neposkytujte osobné údaje, 
Podvodníci sa najčastejšie skrývajú v osobch, 

ani údaje o finančných či rodinných pomeroch.
ktoré sa na seniorov obracujú s naliehavou prosbou        

8. Osoby vykonávajúce odpočty vody, plynu či 
o finančnú pomoc. Oslovujú ich telefonicky, priamo na 

elektriny sú povinné preukázať sa poverením 
ulici alebo v ich príbytku. Vydávajú sa tiež za zástupcov 

spoločnosti na výkon odpočtov a na požiadanie 
plynárni, elektrárni, vodárni, príslušníkov Policajného 

aj občianskym preukazom. Neverte osobám, 
zboru, pracovníkov sociálnych úradov či iných 

ktoré tvrdia, že vám prišli vyúčtovať preplatok, či 
spoločností. Častokrát ponúkajú na predaj rôzny tovar za 

nedoplatok.
výhodné ceny.

9. Neverte osobám, ktoré tvrdia, že ste sa stali 
výhercom a prišli vám vyplatiť výhru. Žiadna 

Polícia radí seniorom :
spoločnosť nevypláca peňažné výhry v hotovosti 
prostredníctvom svojich zamestnancov či iných 

1.  Ak Vás kontaktuje telefonicky osoba, ktorá sa 
osôb.

vydáva za Vášho príbuzného a žiada o finančnú 
10. Cudzie osoby nikdy nevpúšťajte do svojho 

pomoc, čo najskôr si overte, či skutočne 
príbytku a nezostávajte s nimi osamote.

telefonoval váš príbuzný. Obratom mu zavolajte.
2. Nikdy nesadajte cudzím osobám do ich auta.

V prípade, že cudzie osoby na vás vyvíjajú nátlak 
3. Nesúhlaste s tým, aby vás cudzie osoby odviezli 

alebo máte pocit ohrozenia kontaktujte POLÍCIU na čísle 
domov, k bankomatu alebo do banky

158 alebo linku tiesňového volania 112.
4. Nerozmieňajte  /nevydávajte/ peniaze cudzím 

osobám, ak tvrdia, že majú bankovku vyššej 

Kavečany v zastúpení predsedu predstavenstva              
p. Michala Bradovku zostávajú i do ďalšieho obdobia 
nemenné. TJ Mladosť Kavečany sa i naďalej bude 
zameriavať na rozvoj športovej činnosti a športových 
aktivít  v Kavečanoch, na udržiavaní a zveľaďovaní 
športového areálu v Kavečanoch s ambíciou zapojenia čo 
najširšieho počtu obyvateľov Kavečian a to všetkých TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MLADOSŤ 
vekových kategórii do športových aktivít v rámci 

KAVEČANY
jednotlivých športových podujatí, ktoré sú organizované 
v spolupráci s Miestnym úradom, za všetky spomeňme : 

Futbalový klub TJ MLADOSŤ KAVEČANY Vás MALÝ KAVEČIANSKY MARATÓN, KAVEČIANSKY ZLATÝ 
pozýva na jarnú časť ligovej súťaže veľmi ročníka PEDÁL, ŠPORTOVÉ DNI OBCE, DEŇ DETÍ, MOTOKROSOVÁ 
2017/2018. SÚŤAŽ, FUTBALOVÁ LIGA, v zimných mesiacoch verejné 

Futbalisti TJ MLADOSŤ KAVEČANY v jesennej korčuľovanie a hokejové turnaje samozrejme v prípade 
časti futbalovej ligovej súťaže skončili s bilanciou 5 priaznivého mrznúceho počasia, na ktoré sme bohužiaľ v 
víťazstiev, 2 remízy a 2 prehry, pričom v tabuľke VI. ligy im tomto roku nemali šťastie.
po jesennej časti súťaže patrí priebežná druhá  priečka. Futbalistom Kavečian prajeme veľa športových  

Priority Telovýchovnej jednoty Mladosť osobných    úspechov    pri    reperezentovaní    Kavečian             

Šport

v ligovej súťaži. 5. TJ MLADOSŤ KAVEČANY - TJ PÉDER
Futbalová súťaž, jej jarná časť, bude pokračovať 29.04.2018 o 16,00 hod

ďalšími zápasmi v nasledovných hracích dňoch a   6.    R OM  A  M O LD AVA - TJ MLADOSŤ KAVEČANY    
v nasledovných hracích časoch podľa harmonogramu 06.05.2018 o 16:30 hod 
určeného Mestským futbalovým zväzom v Košiciach : 7. FK KOŠICKÁ BELÁ - TJ MLADOSŤ KAVEČANY  

20.05.2018 o  14:30 hod
8. TJ MLADOSŤ KAVEČANY – ZKŠ POĽOV  

1. FK KOŠICKÁ BELÁ - TJ MLADOSŤ KAVEČANY    27.05.2018 o 17,00 hod 
01.04.2018 o 14:30 hod 9. MOLDAVA  - TJ MLADOSŤ KAVEČANY

2. TJ MLADOSŤ KAVEČANY – ZKŠ POĽOV   03.06.2018 o 17,00 hod
 08.04.2018 o 15,30 hod    

3. TJ MLADOSŤ KAVEČANY – MOLDAVA Michal Bradovka, predseda predstavenstva 
15.04.2018 o 15,30 hod TJ MLADOSŤ KAVEČANY

4. TJ MLADOSŤ KAVEČANY – SLÁVIA TU JUDr. Martin Balčík, starosta
22.04.2018 o 16,00 hod

s majetkom, finančnými prostriedkami s určitou 

kapacitou a finančnou silou.OCENENIE – PEČAŤ ROZVOJA OBCE
Úlohou manažmentu mestskej časti Košice-

Kavečany do budúcich rokov je zabezpečovať čo 
Mestská časť Košice-Kavečany bola opätovne 

najvyššie financie na obyvateľa mestskej časti, čo má 
Národným informačným strediskom Slovenskej 

vysoký význam pre trvalo udržateľný rozvoj územia, 
republiky vyhodnotená ako mestská časť s pred-

základných potrieb samosprávy, ako aj inovačných 
pokladom stabilného rozvoja.

aktivít v našej mestskej časti Košice-Kavečany.   
2926 slovenských obcí a miest, medzi nimi aj mestská 

časť Košice-Kavečany, prešlo hodnotením, ktoré bolo 
  

zamerané na finančnú a majetkovú bonitu, a výsledky 
JUDr. Martin Balčík

ktorých boli porovnávané s výsledkami okresu a kraja. 

Analýza hodnotenia bola zameraná na efektívnosť 

narábania s finančnými prostriedkami a finančnými 

nástrojmi, na finančnú silu a finančnú kapacitu obce       

a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku obce.

Podiel obci a miest, ktoré využívajú financie a majetok     

s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj 

predstavuje 39,09 % zo všetkých hodnotených obcí na 

území Slovenskej republiky. Vyhodnoteným obciam        

a mestám bola v hodnotiacom a informačnom systéme 

udelená PEČAŤ ROZVOJA obcí a miest, ktorú aj tento rok 

získala naša mestská časť Košice-Kavečany. 

Podľa týchto ukazovateľov je mestská časť Košice-

Kavečany hodnotená ako bonitná obec. Bonita má 

význam pre potenciálnych investorov, rozvoj                    

a udržiavanie všetkých aspektov podnikateľského 

prostredia a má hodnotu pre súčasných, ako aj 

potenciálnych obyvateľov našej mestskej časti. 

Ukazovatele hodnotenia sú zvolené tak, aby svojou 

konštrukciou  hodnotili  efektívnosť narábania                  


