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Na Severe o 100 
parkovacích 
miest viac a 
nové detské 
ihriská. 
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KPK otvorená 
aj v sobotu!  

>> str. 3

2013 na Severe - 
kalendár 

>> str. 7 a 8

Príhovor starostu mestskej časti Košice - Sever Mariána Gaja

Milí obyvatelia Severu, milí Severania!
V rukách držíte už tretie vydanie Kuriéra zo Severu – občasníka, ktorý informuje 
o dianí v mestskej časti Košice – Sever.  Som rád, že Vám v týchto novinách môžem 
predstaviť ľudí, s ktorými spolupracujem, výsledky našej spoločnej práce, ktoré 
som s nimi dosiahol a budúcnosť, ktorú s nimi pripravujem pre vás, nás všetkých 
Severanov.
Rozšírenie parkovacích miest v našej mestskej časti je prioritou, s ktorou sa stotožnili 
viacerí. Parkovací poriadok na Tomášikovej a nové miesta pre vaše vozidlá na 
Obrancov mieru sú toho dôkazom. O ďalších lokalitách, kde by sa mohlo kultúrnejšie 
parkovať, sa dočítate na 3. strane.
Už na jar budúceho roka pribudnú na Severe nové detské ihriská. S výstavbou 
sa už začalo. Chcem, aby to neboli iba preliezky, šmýkačky a nové lavičky, ale aj 
miesta, kde si oddýchne každý. Detské ihriská sú v súčasnosti jediným priestorom 
medzi panelákmi, kde sa rodičia s deťmi stretávajú, preto by mali byť moderné 
a bezpečné.
Denne čítam poštu, ktorá prichádza na úrad. Často sú jej obsahom sťažnosti na to, že 
nie je pokosené, že na viacerých uliciach nie sú opravené výtlky či to, že sa na Severe 
stavia „nadivoko“. Toto presne sú príklady nedostatkov, pri odstraňovaníktorých 
mám zviazané ruky. Na kosenie poslanci miestneho zastupiteľstva neschválili 
v rozpočte ani euro, opravy ciest sú v kompetencii mesta a poriadok do stavebnej 

činnosti v mestskej časti musíme zaviesť v spolupráci s viacerými mestskými inštitúciami. Je to však beh na dlhé trate.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým pracovníčkam Kancelárie prvého kontaktu. Tie denne pomáhajú mnohým z vás 
pri vybavovaní rôznych záležitostí. Som rád, že sa KPK stala modernou kanceláriou s profesionálnymi službami.  
Ďakujem všetkým svojim spolupracovníkom za prácu, ktorú počas roka odviedli. Snažili sme sa urobiť život na Severe 
lepším.  
Kuriér zo Severu je časopisom, ktorý vzniká celý rok. Verím, že si ho prečítate, 
lebo je odrazom snaženia ľudí, ktorí to so Severom myslia vážne.
Želám vám veľa zdravia, lásky a tolerancie. 

Prajem vám, aby rok 2013 bol nielen rokom kultúry, 
ale aj porozumenia a ľudskosti. 
Pokojné Vianoce v kruhu rodiny želá 

                                                   váš starosta Marián Gaj

2013

Vianoce prichádzajú 
zo Severu

Martin Chodúr 
na Hlavnej iba 

pre vás.

Koleso šťastia, 

autogramiáda 

Martina Chodúra

Deň Severu v rámci Košických 

Vianoc 2012 na Hlavnej

20. 12. 2012 o 17.00 hodine
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„Do parkovania treba zaviesť poriadok.“

Na Obrancov mieru bude nových 58 parkovacích miest

Koncom roka pribudne na Ulici Obrancov mieru 58 parkovacích 
miest. Položením zatrávňovacích panelov a vodorovným 
dopravným značením sa vytvoria nové parkovacie miesta pred 
blokmi na Obrancov mieru č. 5-11 a 23-29.Celkové náklady na 
výstavbu parkovísk na Ulici Obrancov mieru predstavujú viac 
než 34 000 eur. Sever vyčlenil zo svojho rozpočtu 10 000 eur, od 
mesta Košice sa získal transfer vo výške 25 000.S realizačnými 
prácami spojenými s výstavbou parkovísk sa začalo začiatkom 
novembra. MÚ MČ Košice - Sever žiada obyvateľov o trpezlivosť 
a zároveň sa ospravedlňuje za znížený komfort bývania počas 
stavby. Práce by sa mali ukončiť do polovice decembra. 

Ing. Ján Hučko 

„Detské ihriská na Severe budú modernými 
miestami oddychu a relaxu pre všetkých.“ 
Jaroslav Polaček, prednosta MÚ MČ Košice – Sever

Projekt revitalizácie detských ihrísk na Severe pokračuje. Po 
rekonštrukcii začalo slúžiť deťom a rodičom ihrisko na Krupinskej 
ulici na Kalvárii.S rekonštrukciou ihriska sa začalo koncom augusta. 
Osadili sa nové herné prvky – hojdacie koníky a  domček na 
hranie so šmýkačkou. Kompletnou očistou prešlo pieskovisko. 
Opravil sa betónový múrik a vymenil piesok. Nanovo sú natreté 
aj všetky drevené či kovové súčasti oplotenia. Rekonštrukcia 
detského ihriska na Krupinskej stála MČ Košice – Sever takmer 
3 700 eur.

Slávnostné otvorenie detského ihriska na 
Krupinskej bolo spojené s Tekvicovou párty

Prvou  etapou sa v novembri  začala výstavba ihriska pre všetky generácie na 
Hroncovej ulici. Najprvvznikne  ihrisko pre najmenších.  Práce, na ktoré získala dotáciu 
od mesta vo výške takmer 22 000 eur, realizuje na základe zmluvy o spolupráci 
a finančnej spoluúčasti Správa mestskej zelene. Na Hroncovej sa už realizujú zemné 
práce, položí sa dlažba, nové obrubníky, štrk, či gumené rohože pod hojdačky. 
Ihrisko sa oplotí, pribudnú lavičky s operadlom a smetné koše. Deti sa pohojdajú 
na pružinových a vahadlových hojdačkách,  v novom pieskoviskua na multifunkčnej 
preliezke so šmýkačkami.

Nová relaxačná zóna vznikne na Podhradovej spojením málo využívaného 
multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Polianska s okolitými pozemkami.  Zóna sa 
oplotí, upravia sa chodníčky, namontujú nové lavičky, odpadkové koše. Pribudne 
nové pieskovisko, hojdačky a trojstena na lezenie od certifikovanej firmy Playsystem. 
Novým oplotením vznikne aj ďalší vchod na ihrisko z Lomnickej ulice.So stavebnými 
úpravami sa začalo v polovici októbra. Rekonštrukciu realizuje na základe zmluvného 
vzťahu s mestskou časťou Správa mestskej zelene.

Mestská časť Košice – Sever plánuje 

rozšíriť parkovacie miesta v budúcnosti 

aj v okolí Mieru. Pripravuje sa riešenie 

kritických miest v lokalitách Národná 

trieda – Vodárenská a Študentská – 

Odborárska.

MČ Košice – Sever 
Vás pozýva na

ADVENTNÉ TRHY na 
MIERI

25. 11. – 2. 12. 2012 
od 15.00 do 20.00 hod.

Tvorivé dielne
Živý Betlehem

 30. 11. Zabíjačkové hody
... pravá zabíjačka na Mieri ...

medovina 
pečené klobásky 

starostovský punč

vedúci oddelenia 

rozvoja MÚ MČ 

Košice – Sever

Na Hroncovej by v 
budúcnosti podľa 
projektu mal byť 
okrem ihriska pre 
n a j m e n š í c h  a j 
o p l o t e n ý  v ý b e h 
pre psov,  ihrisko 
p r e  t í n e d ž e r o v , 
hendikepovaných 
a seniorov

Nové ihrisko na Podhradovej bude miestom 
oddychu pre všetkých
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Kancelária prvého kontaktu - jediná v meste otvorená aj v sobotu

„Hľadali sme spôsob, 
ako ľuďom uľahčiť a 
sprístupniť poskytované 
služby. Výsledkom je 
n o v o v y b u d o v a n á , 
moderná kancelária 
prvého kontaktu priamo 
vo vestibule miestneho 
úradu.“

Slávka Vacová, vedúca oddelenia KPK:

Úradné hodiny KPK

Po - Pia  od 8.00 do 17.00 hod. 

So            od 9.00 do 12.00 hod.

HODÍN TÝŽDENNE 

JE KPK  OTVORENÁ 

KPK najčastejšie navštevujú tí, ktorí  potrebujú osvedčiť listinu alebo podpis. V KPK neoveríme listiny v inom ako v štátnom jazyku alebo  
listiny pre potreby v cudzine. Neoverujeme ani kópie občianskych alebo iných preukazov, listy vlastníctva alebo geometrické mapy z katastra 
nehnuteľností.  

Osvedčenie podpisu 

Pri osvedčení podpisu musí byť prítomný ten, ktorého podpis sa 
osvedčuje.

Ak je potrebné overiť podpis osoby, ktorá sa zo zdravotných dôvodov 
nemôže dostaviť na miestny úrad, môžete požiadať o overenie 
podpisu aj mimo úradnej miestnosti. 

KPK radí...

Čo sa za posledných 10 rokov zmenilo na Severe?

V MČ Košice – Sever žije o 59 obyvateľov viac ako v roku 2001. Zo 
sčítania vyplýva, že takmer o 30% sa zvýšil počet Severanov vo 

veku od 25 do 40 rokov, ostatné vekové kategórie nezaznamenali 
ani zvýšený nárast ani pokles.
Na Severe žije viac žien ako mužov. Podľa Sčítania 2011 je žien 
o 1300 viac.

ŠČÍTANIE ĽUDÍ DOMOV A BYTOV 2011 

Na každom oddelení Miestneho úradu nájdete  Dotazník spokojnosti  a 
registračný formulár.  Vyjadrite  svoj  názor,  spokojnosť,  či nedostatky, 
s ktorými  ste sa  pri vybavovaní  v  Kancelárii prvého kontaktu alebo 

Chceme vedieť, čo vám chýba.

Svoje pripomienky píšte aj na www.kosicesever.sk /nahlasit-problem alebo zavolajte na 63 247 73.

na úrade stretli. Pár minút pri vypisovaní dotazníka nám pomôže vám 
ich v budúcnosti ušetriť pri vybavovaní na našom úrade.

K slovenskej národnosti sa hlási niečo vyše 70% obyvateľov Severu, 
o 20% menej ako pred desiatimi rokmi.Naopak vzrástol počet ľudí, 
ktorí sa prihlásili k rusínskej, chorvátskej, srbskej, ruskej, židovskej, 
moravskej a bulharskej národnosti. 
Výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011sú verejne 
dostupné na  www.statistics.sk a www.scitanie2011.sk.

Prihlásenie k trvalému pobytu

Na trvalý pobyt sa prihlásite len s listom vlastníctva, ktorý je 
použiteľný na právne úkony.

List vlastníctva vydáva  a overuje správa katastra za 8€.

Výpis z „katasterportal-u“ je len informatívny, s ním sa na trvalý 
pobyt neprihlásite.

43
SEVER V ČÍSLACH

FEBRUÁR, DEŇ

OTVORENIA KPK14.
SEVER V ČÍSLACH

KPK je samostatné oddelenie, ktoré 

zastrešuje pracoviská evidencie 

o b y v a t e ľ s t v a ,  o s v e d č o v a c e j 

agendy, podateľne, evidencie psov, 

rybárskych lístkov, samostatne 

hospodáriacich roľníkov, výdajne 

stravných lístkov pre dôchodcov 

a pokladne. Zo začiatku KPK 

svoje služby poskytovala v troch 

kanceláriách na prízemí budovy. 
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Inšpirovať  mladších, motivovať starších a zaujať všetkých – to je zámer projektu komunitnej spolupráce v mestskej časti Košice 
– Sever.  Klasické kultúrne podujatia by sa mali zmeniť na stretnutie mládeže, rodín s deťmi aj seniorov, na ktorých organizácii 
sa budú aj sami podieľať.
„Chceme prepojiť komunity v našej mestskej časti,  aby sa navzájom spoznávali, inšpirovali skúsenosťami  a začali sa 

akceptovať. Chceme podchytiť mladých umelcov, rodiny s deťmi  aj seniorov. Podali sme niekoľko projektov, ktoré, ak 

budú schválené, rozbehnú prvé komunitné aktivity,“  vysvetľuje starosta Marián Gaj.

„Mobilná ľadová plocha na Mieri je nad naše možnosti.“ 
priznáva starosta Gaj.

Inšpirovať, motivovať, zaujať...

Slávnostné otvorenie detského ihriska na 
Krupinskej bolo stretnutím komunity z jeho okolia.

Na akciu 
pozývali 

plagátiky 
vyrobené 

žiakmi zo ZŠ 
Hroncovej.

Jaroslav Polaček, prednosta MÚ MČ 

Košice – Sever  na margo problematiky 

súvisiacej s výstavbou nových ihrísk 

konštatoval: „Detské ihriská sa v 

poslednom čase stali herňami pod 

holým nebom. Medzi panelákmi sú 

väčšinou jedinou možnosťou stretnutia 

detí a dospelých. Je to životaschopná 

komunita, ktorá si vie vážiť veci, na 

ktoré prispeje. “  

„ Mrzí ma, že sa mi nepodarilo zrealizovať projekt mobilnej ľadovej plochy na Mieri. Chcel som vytvoriť  atmosféru „zimných 
radovánok“ v centre Severu, no finančné možnosti mestskej časti ani podpora mesta by nebola taká, aby sa tento projekt 
podarilo zrealizovať.  Aj napriek tomu, že sme sasnažili získať financie aj z EHMK, neuspeli sme. Len pre porovnanie – prišlo 

Nové ihrisko si  deti  s  rodičmi vyzdobili 
vlastnoručne vyrobenými tekvičkami.Na území mestskej časti sa nachádza 

51 detských ihrísk, z toho 40 je na 
verejných plochách. Od roku 2006 sa ich 
zrekonštruovalo 5. Nedostatok financií v 
minulosti môže za ich zlý technický stav 
a nevyhovujúce vybavenie. Keďže sa 
zvyšuje počet mladých rodín s deťmi /
pozri str. 3 „Sčítanie ľudí, bytov a domov“/, 
je potrebné existujúce detské ihriská 
revitalizovať.Aj keď v rozpočte MČ Košice 
– Sever v roku 2012 pre tento účel poslanci 
vyčlenili 15 000 eur /položka Ihrisko 
Polianska oplotenie, ochrana/ a starosta 

vybavil transfer od mesta vo výškeviac 
ako 30 000, je to málo. Preto miestny úrad 
predložil poslancom návrh na vyhlásenie 
verejnej zbierky, aby získal prostriedky 
na spolufinancovanie rekonštrukcie 
detských ihrísk. Do verejnej zbierky 
by mohol každý prispieť ľubovoľnou 
sumou na účet konkrétneho projektu. 
O výsledkoch zbierky a použití získaných 
finančných prostriedkov by MČ Košice – 
Sever informovala občanov na webovej 

stránke MČ Košice – Sever. Budúcnosť 
financovania komunitných projektov 
formou verejnej zbierky je nateraz v 
rukách poslancov.

by na ľad na Mier viac alebo menej ľudí 
ako na festival Leto v parku, ktorý dostal 
dotáciu ministerstva kultúry zhruba v 
rovnakej výške, akú sme žiadali my ?...

...a teraz dobrá správa.  Pred očami sa nám 
za niekoľko mesiacov zmenil starý zimný 
štadión na Lokomotíve na krásnu Crown 
arénu, v ktorej si počas zimných prázdnin 
zakorčuľujete zadarmo. Pre Severanov, 
podľa občianskeho preukazu, bude vstup 
na ľadovú plochu Crown arény voľný vo 
vybraných termínoch. 

Korčuľovať sa v prípade priaznivého 
mrazivého počasia bude dať aj na 
Mlynskom náhone, na ihrisku na ZŠ 
Hroncova a ZŠ Polianska a na ihrisku 
Saleziánov Don Bosca na Kalvárii. Všetky 
aktuálne informácie sa dozviete na 
www.kosicesever.sk.



Amfiteáter v Košiciach s kapacitou 12 000 divákov postavili v roku 1954 a bol známy v celom regióne. S rozvojom informačných 
technológií a novým životným štýlom postupne chátral, aj z dôvodu neinvestovania do obnovy. Projekt rieši najmä opravu 
dreveného pódia a jeho prestrešenie, revitalizáciu sedadiel, bezbariérový vstup a výstup. Dôjde k úprave priestorov pre 
účinkujúcich a modernizácií toaliet, osadia sa nové lavičky. Súčasťou projektu je obnova technického vybavenia na premietanie, 
ozvučenia a osvetlenia amfiteátra, čo znásobí jeho využiteľnosť a kvalitu poskytovaných služieb.Jeho kapacita a jedinečnosť 
s novými prvkami debarierizácie ho predurčuje stať sa moderným priestorom pre usporadúvanie kultúrnych podujatí - koncerty, 
divadelné vystúpenia, filmové festivaly, tanečné vystúpenia a folklórne festivaly s možnosťou celoročnej prevádzky. 
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Investície EHMK na Severe

Celkové náklady na projekt 

- 926 100 €

revitalizácia a sprístupnenie archeologického 

náleziska
Celkové náklady na projekt – 1 170 984,69 €

Jediné písomne správy o Košickom hrade nachádzajúcim sa severozápadne od Košíc 
pochádzajú z konca 13. storočia. Je predpoklad, že hrad bol z polovice dostavaný. 
V okolí hradu sú osadené lavičky, nachádza sa tam ohnisko, informačné tabule 
s informáciami o Hrade, vrátane náučného chodníka. V blízkosti je vyhliadková veža. 
Celá lokalita je vyhľadávaným priestorom pre oddych a relax. 

Po revitalizácii archeologického náleziska hradu vzniknú podmienky pre prezentáciu 
kultúry, histórie a umenia. Zakonzervujú sa historické konštrukcie,vytvorí sa hradná 
scéna, javisko, hľadisko a režisérska kabína. Vybuduje sa nová pešia lávka po oboch 
stranách od vyhliadkovej veže,návštevnícke centrum a detského ihrisko. 

rekonštrukcia a revitalizácia zelene

Celkové náklady na projekt – 2 913 404,80 €

Parky Komenského východ a západ patria medzi významné mestské areály historickej 
zelene v mestskej častiKošice-Sever a sú súčasťou kultúrneho dedičstva mesta. Ich 
revitalizáciou sa vytvorí multifunkčný priestor pre realizáciu kultúrnych podujatí. 
V parkoch sa obnovuje zeleň, mobiliár, rekonštruujú sa chodníky a osvetlenie, 
obnovujú fontány. Rekonštrukciou sa vytvoria plochy pre inštaláciu umeleckých 
diel a prezentáciu rôznych druhov umenia a kultúrnych aktivít. 

Eufória zo zisku titulu EHMK v Košiciach trvala pridlho
Vzhľadom na to, že som členom 

dozornej rady Košice 2013 n.o., mám 

o projekt živý záujem. Sledujem ho 

od začiatku. S obdivom som fandil 

tým, ktorí doviedli Košice do víťazného 

konca -  udelenia titulu EHMK. Eufória z 

víťazstva však trvala pridlho. Posledné 

dva roky na prípravu investičných 

projektov a celého systému verejných 

súťaží  bolo  málo. Ako starostu Severu 

ma zaujímajú hlavne investície 

na Severe – Amfik, Košický hrad a 

parky. Najmä amfiteáter. Viem, že ak 

je program atraktívny, ľudia prídu. 

Preto by sa Amfik mal po rekonštrukcii 

opäť stať miestom, kam sa bude chodiť 

pravidelne. Chcem, aby sa do nových 

priestorov  vrátila stará atmosféra.

Marián Gaj, 

starosta MČ Košice - Sever

Amfiteáter

Košický hrad

Park Moyzesova / Komenského
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Deti oslavovali svoj sviatok v prírode
Na oslavy Medzinárodného dňa detí si Mestská časť Sever vybrala asi najkrajšiu 
prímestskú oddychovú zónu na Severe – Bankov. Už niekoľko dní pred samotným 
podujatím pripravili areál tak, aby si tu deti a dospelí mohli oddýchnuť ako sa patrí. 
Namaľované preliezky, opravené lavičky a pieskovisko potešili všetkých, ktorí na 
Bankov prišli. Okrem vynoveného areálu čakal na deti a ich rodičov pestrý program.
Tvorivé dielne Detskej organizácie Frigo, ukážky prvej pomoci Občianskeho združenia 
MRAK, nafukovací hrad, cukrová vata, minigolf a rôzne hry a súťaže pobavili mladých 
aj starších. Asi najočakávanejším bolo Koleso šťastia, v ktorom si každý mohol vytočiť 
zaujímavú cenu. 

MDD na Severe v roku 2013 bude v piatok 31. mája 

na Bankove.
Nechýbalo ani občerstvenie, o ktoré sa tentokrát postaral samotný starosta mestskej časti Marián Gaj.

Prvý detský letný tábor na Severe
„Na budúci rok určite prídeme opäť !“– to bola najčastejšia veta pri rozlúčke na 
záverečnom stretnutí detí a rodičov prímestského tábora, ktorý v posledný júlový 
týždeň zorganizovala Mestská časť Košice – Sever.Päťdňový turnus ponúkol deťom 
spoznávanie vybraných turistických atrakcií na Severe a blízkom okolí. V programe 
bola návšteva Botanickej záhrady, Zoologickej záhrady v Kavečanoch, ale aj hry 
a súťaže. Asi najzaujímavejším bolo dopoludnie na Bankove.Deti súťažili v minigolfe, 
potom ich čakal obed v reštaurácii Hotela Bankov a príjemná prechádzka do Košíc. 
Aj keď počasie táborníkom veľmi neprialo, nakoniec sa podarilo zrealizovať všetky 
z naplánovaných aktivít.

Dovedna takmer 20-tka detí sa pravidelne 
stretávala v Senior dome na Obrancov mieru 2. 
Za týždeň sa zblížili natoľko, že sa stali kamarátmi 
a kontakty udržiavajú naďalej.

Prímestský tábor sa v roku 2013 uskutoční v dvoch 

turnusoch

I.  turnus  22. – 26. 7. 2013              II. turnus  05. – 09. 8. 2013  

Hokejové mestečko 2012 bolo vypredané
Nedostatok financií a časová tieseň, to boli faktory, s ktorými sa Sever zápolil pri 
rozhodovaní, či Hokejové mestečko Košice – Sever 2012 bude alebo nie.  Hokejové 
mestečko Košice – Sever 2012 nakoniec prinieslo návštevníkom amfiteátra sobotňajší 
zápas Slovenska s Českom a nedeľňajšie stretnutia o 3. miesto a finále.Zápasy sa 
premietali na LED obrazovke 6x5 metrov. Aby sa vykryli náklady na obrazovku, 
návštevníci zaplatili symbolické vstupné na dva dni - spolu 1€. Počas obidvoch dní 
bol Amfikúplne plný, návštevnosť predčila všetky očakávania.

Hokejové mestečko Košice – Sever 2013 bude otvorené 

od 3. do 19. mája 2013 Najväčšia fanúšikovská zóna bola opäť 
na košickom Severe.

Maratónci zo Severu: „Prekonali sme samých seba.“ 
Mestská časť Košice – Sever  ako jediná postavila na štart 89. ročníka Medzinárodného 
maratónu mieru až tri štafety.  Spolu 12 nadšencov reprezentovalo Sever po 
niekoľkomesačnom tréningu. Stretávali sa trikrát do týždňa a trénovali pod vedením 
kondičného trénera Michala Safka. Zažili neopakovateľnú atmosféru košického 
maratónu a pobežia aj na budúci rok.

90. ročník Medzinárodného maratónu mieru sa pobeží 

v nedeľu 6. októbra 2013.

Vyplatilo sa. Nielen kvôli medailám. Prekonali sme samých seba...“
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103 TOĽKO ROKOV MÁ NAJSTARŠIA  OBYVATEĽKA  SEVERU

Bezpečnosť na cestách

HAND MADE in KosiceSever

V piatok poobede prilákalo na trhovisko 
na Mieri ľudí nielen teplé jesenné počasie, 
ale aj viac ako 20 trhovníkov. Tí ponúkali 
ručne vyrobený tovar na trhoch ručných 
prác – HAND MADE in KosiceSever, ktoré 
MČ Košice – Sever zorganizovala po 
prvýkrát. Najväčší záujem bol o ručne 
pletené ponožky pani Svetovej, najkrajšie 
medovníky ponúkala pani Bajusová 
a ručne robené kabelky ponúkala pani 
Doubravová. Mnohí si kúpili ručne 
vyrobené náušnice, brošne, magnetky, 
prútené košíky či sviečky zo včelieho 
vosku, ktoré boli praktickými darčekmi.
O dobrú náladu sa postarali seniorky zo 
Speváckej skupiny zo Sídliska Ťahanovce. 
Trhy ručných prác si získali trhovníkov aj 
okoloidúcich. 

Športové hry seniorov

Slnečné počasie a športový duch priali 
II. ročníku športových hier seniorov 
o Putovný pohár starostov mestských častí 
Staré mesto a Sever, ktorý sa uskutočnil 
v areáli Ryba na Aničke. Po premiére  
v minulom roku sa zápolení tentoraz 
zúčastnilo dvakrát viac seniorov. Farby 
Severu hájila takmer  40-tka  dôchodcov. 
Zo Starého mesta ich prišlo cez 50. 
Súťažilo sa v šiestich disciplínach – hod 
loptičkou na cieľ, kop loptou na bránku, 
hod šípkami, turnaj v žolíku, bežecká 
štafeta a preťahovanie lanom.  Keďže 
vo väčšine súťaží prvenstvo obhájili 
Staromešťania , Putovný pohár starostov  
nakoniec nezmenil majiteľa. III. ročník 
športových hier seniorov je výzvou pre 
Severanov. V športových súťažiach sa 
stretnú opäť o rok.  

N á m e s t i e  n á d e j e  s a 
premenuje na Námestie 
Jána Máthého
Námestie na Mieri sa premenuje na 
zák lade návrhu poslankyne Anny 
Z i m m e r m a n n o v e j  / S M E R - S D / . A k 
návrh schvália mestskí poslanci na 
decembrovom zasadnutí, pomenuje 
sa podľa jedného z najvýraznejších 
slovenských sochárov – Košičana Jána 
Máthého, ktorý žil do konca svojho života 
na Severe. Pre rodné Košice vytvoril viac 
monumentálnych realizácií, ktorédodnes 
dotvárajú bežný život Košičanov. Okrem 
iných je známa jeho plastika Sám v ko- 
šickom krematóriu, či Češúca sa pred 
Poliklinikou Sever, alebo Odpočívajúca 
rodina vo fontáne na Mieri.

Ján Máthé

Ján Mathé patrí medzi najvýraznejších 
slovenských sochárov. Narodil sa 14. 
júna 1922 v Košiciach. V rokoch 1945 
- 1950 študoval na pražskej Akadémii 
výtvarných umení u Otakara Španiela. Po 
februári 1948 v Prahe udržiaval kontakty 
s vedúcimi osobnosťami katolícky 
orientovanej akademickej elity, za čo 
mu hrozila perzekúcia, ktorej návratom 
do Košíc unikol len o vlások.  Ako jeden 
z prvých vo vtedajšom československom 
sochárstve nastolil motív sochárskeho 
stvárnenia hmoty reflektujúci  bolesť, 
úzkosť, uzatvárania sa do seba. Koncom 
60.-tych rokov prerušila jeho umeleckú 
tvorbu automobilová nehoda. Počiatkom 
70.-tych opäť vytvoril viacero veľkolepých 
d i e l ,  k t o ré  vď a k a  b l a h ovo ľ n o s t i 
schvaľovacích komisií umiestnil medzi 
panelákmi.

Na začiatku školského roka Mestská časť 
Košice – Sever opäť pomáhala školákom 
a ich rodičom, aby sa po prázdninách 
dostali do školy bezpečne. V dňoch 3. 
a 4. septembra v čase od 7.15 hod. do 8.30 
hod. vyškolení aktivační pracovníci, seniori 
zo Senior domu na Severe dohliadali na 
bezpečnosť žiakov na prechodoch pre 
chodcov na frekventovaných križovatkách 
pri jednotlivých základných školách.
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JEDNOU VETOU
Na Severe bude stanica Mestskej 

polície

Starosta dostal prísľub od primátora 
Rašiho. Mestská polícia bude mať stanicu 
aj na Severe. Sídliť by mala v bývalom 
kultúrnom stredisku na Mieri už na 
budúci rok.

Lepšia komunikácia s úradom

Po 15-tich rokoch sa na úrade dovoláte 
na každé oddelenie a v prípade potreby 
Vás bude môcť pracovník jednoducho 
prepojiť, čo v súčasnosti možné nie je. 
Modernú virtuálnu telefónnu ústredňu so 
16-timi účastníkmi namontuje spoločnosť 
Orange už začiatkom budúceho roka. 
Vďaka nej úrad na telefónoch mesačne 
ušetrí polovicu doterajších nákladov.

Udržali sme si prvenstvo!

TransparencyInternational Slovensko 
opäť po roku uskutočnila prieskum o zve- 
rejňovaní zmlúv na internete. Výsledky 
hovoria o tom, že Mestská časť Košice 
- Sever má v prieskume opäť prvenstvo 
medzi mestskými časťami v Košiciach.

Naša škola, to je pohoda ...

SÚKROMNÁ ZŠ DIDACTICUS
STROJÁRENSKÁ 3, KOŠICE

prijímame deti  
do 1.- 3.roèníka

www.didacticus.sk

Spolupráca so školami

Miestny úrad MČ Košice – Sever začal na 
propagácií svojich podujatí spolupracovať 
so žiakmi základných škôl. Ďakujeme 
mladým nádejným výtvarníkom zo ZŠ 
Hroncovej a počítačovým grafikom zo 
ZŠ Polianska za spoluprácu a tešíme 
sa na ďalšie spoločné projekty.

Bankomat na Podhradovej

Po takmer dvoch rokoch sa vedeniu 
mestskej  čast i  podar i lo  uzavr ieť 
zmluvu so Slovenskou sporiteľňou, a.s. 
a na pozemku /2m²/ vedľa novinového 
stánku na Polianskej vyrástol exteriérový 
bankomat.

Školáci môžu športovať moderne

Na ZŠ v mestskej časti Košice – Sever /ZŠ 
Hroncova, ZŠ Polianska, ZŠ Tomášikova/ 
môžu žiaci športovať na moderných 
multifunkčných ihriskách. Začiatkom 
školského roka odovzdali športoviská 
sponzori na Hroncovej a Tomášikovej, 
zrekonštruované ihrisko na Polianskej 
začnú školáci používať na jar budúceho 
roka.

Pre oznámené zásielky už nemusíte 

až do mesta!

Slovenská pošta zaviedla od septembra 
2012 pre obyvateľov Severu možnosť 
vyzdvihnúť si oznámené zásielky už aj 
na POŠTE 8 /OC Merkúr/ a POŠTE 4 /pri 
Športe/, ktoré sa stali doručovacími. 

Slovenská pošta pripravuje zrušenie 

prevádzky Pošty Košice 9

Od 1. 1. 2013 dôjde k oficiálnemu 
zrušeniu prevádzky Pošty Košice 9 na 
Podhradovej, pretože Slovenská pošta 
po opakovaných rokovaniach s vlastníkmi 
nebytových priestorov na sídlisku nenašla 
vhodné priestory na fungovanie poštovej 
prevádzky.

Starosta Gaj:  „Sám som viac ako rok 
bojoval za to, aby na Podhradovej pošta 
bola. Žiaľ,  Slovenská pošta, a.s. na 
tomto sídlisku  nenašla vyhovujúce 
priestory.  V bývalých priestoroch, v kto- 
rých predtým sídlila, sa nedohodla na 
obchodných podmienkach. A možnosť, 
že by bola v jednom z bytových domov, 
zasa nechceli jehoobyvatelia. Mrzí ma, 
že sa nepodarilo nájsť priestory pre 
poštu na Podhradovej."  
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Inzercia                                                    
Mestská časť Košice - Sever ponúka na prenájom 

kancelárske priestory o výmere 195 m² a k tomu 
prislúchajúcu terasu o výmere 60 m², nachádzajúce sa 
na I. poschodí administratívnej budovy Ekran v objekte 
Amfiteátra, Festivalové námestie č. 2, Košice.

priestory bývalých detských jaslí na Gerlachovskej č. 10, 
plocha o výmere 533 m2 /suterén, prízemie, prvé poschodie/ 
na sídlisku Podhradová, konečná zastávka autobusu č. 16, 
vhodné na kancelárie, sklady, predajne, uprednostnené budú 
ponuky na poskytovanie služieb občanom v zdravotníctve, 
sociálnych službách alebo školstve.

Bližšie informácie: Ing. Peter Luczy, tel.: 055/63 247 76        
www.kosicesever.sk

Vznikla Pracovná skupina pre koncepciu rozvoja MČ Košice – Sever
Na základe iniciatívy občanov a po- 
slanca miestneho zastupiteľstva Ing. 
Františka Ténaia MÚ 10. septembra 2012 
zorganizoval prvé stretnutie pracovnej 
skupiny, ktorá by mala vytvoriť koncepciu 
rozvoja Severu. Cieľom bolo stanoviť si 
pravidlá, zásady, časový harmonogram 
zasadnutí  a ciele pracovnej skupiny 
a ich následnú aplikáciu. Podnetom na 
vznik takejto pracovnej skupiny bola 
aj petícia občanov Severu adresovaná 
Magistrátu mesta Košice, v ktorej viac 

ako 1 600 obyvateľov MČ vyjadrilo 
nespokojnosť s prebiehajúcou  stavebnou 
č innosťou,  povoľovaním stavieb, 
nejasnými regulatívmi územného plánu, 
viacpodlažnosťou objektov najmä medzi 
rodinnými domami a pod.Na stretnutí sa 
zúčastnili zástupcovia Útvaru hlavného 
architekta, referátu dopravy MMK, 
mestskej časti a občania.

C i e ľ o m  Pra cov n e j  s k u p i ny  p r e 

koncepciu rozvoja MČ Košice – Severje 

aj pri rozvoji územia zachovať kvalitu 

bývania, životného prostredia či 

zelene aj pre budúce generácie 

a stanoviť podmienky resp. upraviť 

regulatívy v súčinnosti so všetkými 

kompetentnými. 

Na ostatnom zasadnutí pracovnej 

s k u p i ny  s a  v y t i p ov a l i  l o k a l i t y  

p r e  s p r a c o v a n i e  p o d r o b n e j 

územnoplánovacej dokumentácie.  

K tomuto návrhu by sa na ďalšom  

pracovnom stretnutí mal vyjadriť 

Útvar hlavného architekta.

Územné konanie o nadstavbe bytov 
na OD Mier stavebný úrad prerušil

Mestskej časti Košice – Sever bolo začiatkom septembra doručené 
„Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou 
a nariadenie ústneho pojednávania“ na základe žiadosti AS 
DEVELOPMENT Košice s.r.o. o umiestnení stavby „ Nadstavba 
bytov – Obchodný dom Mier, Národná trieda 56, Košice“ na 
pozemkoch v katastrálnom území Severné mesto (evidovanom 
v registri „C“).
Na ústnom pojednávaní koncom septembra proti navrhovanej 
stavbe na Mieri namietali občania okolitých bytových domov. 
Prekážalo im, že nadstavba zatieni byty v domoch v jej blízkosti. 
Preto žiadajú doplniť stavebné konanie o posudok, ktorý zmeria 
dostatok slnečného svitu v domoch po prípadnej stavbe. 
Svoje pripomienky vznieslo aj vedenie MČ Košice – Sever. 
Namietalo, že v projekte nie je dostatočne vyriešené parkovanie. 
Staviteľ na navrhuje postaviť podľa projektu 38 parkovacích 
miest. MČ tvrdí, že to podľa noriem nestačí, a preto s výstavbou 
nesúhlasí.
Rozhodnutie Stavebného úradu Košice I o predmetnej stavbe 
dostala MČ Košice - Sever 24. októbra 2012. Rozhodnutím prerušuje 
územné konanie na dobu 60 dní a stavebníka AS DEVELOPMENT 
Košice s.r.o. vyzýva, aby v rovnakej lehote doplnil svoj návrh 
o kompletnú dokumentáciu nového riešenia parkovania.    
Z rozhodnutia Stavebného úradu vyplýva, že stavebník má 
pripravené dve alternatívy možného riešenia statickej dopravy 
pri pripravovanej stavbe, ktoré chce predložiť v stanovenom 
termíne. Ak sa tak nestane, územné konanie bude zastavené. 
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ĎAKUJEME ZA PODPORU

34
-0
08
9X
X

Jedlíkova 5, Košice
Tel./fax: 055/642 85 15, 

644 21 00
0905 744 995, 0903 644 421

Krivá 23, Košice
Tel.: 055/680 62 42
0905 744 996, 
0911 744 996

www.studentservis.sk

... jednoduchšia cesta k práci

ZABEZPEČÍME BRIGÁDNIKOV 

NA VŠETKY DRUHY POMOCNÝCH 

PRÁC POČAS CELÉHO ROKA   

ZABEZPEČÍME BRIGÁDNIKOV 

NA VŠETKY DRUHY POMOCNÝCH 

PRÁC POČAS CELÉHO ROKA   

Kancelárie:

Jedlíkova 5, Košice



OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 
– pomoc v domácnosti

Schválenie nového VZN č. 130 mesta Košice 
o úhradách, spôsobe určenia a platenia 
úhrad za poskytovanie sociálnych služieb 
Mestským zastupiteľstvom spôsobilo 
zmeny v poskytovaní sociálnych služieb 
aj v mestskej časti Košice - Sever.
Najviac to pravdepodobne pocítili tí, ktorí 
sú odkázaní na pomoc opatrovateliek. 
Zmenil sa totiž sadzobník za úkony, ktoré 
si klienti môžu v rámci opatrovateľskej 
služby objednať. Mestská časť Košice – 
Sever, ktorá sa doteraz prostredníctvom 
45 opatrovateliek starala o 122 klientov 
na svojom území,  v Starom Meste, na 
Sídlisku Ťahanovce, v Džungli, Kavečanoch 
a Ťahanovciach nastavila podmienky tak, 
aby boli v súlade v novým mestským 
VZN-kom.
Kým doteraz klienti platili za každý úkon 
/napr. hygiena, nákup do domácnosti, 
upratovanie, varenie a pod./ jednotlivo, 
po novom sú združené v tzv. balíkoch 
s lužieb a ohodnotené jednotnou 
hodinovou sadzbou.

Základné informácie, postup pri vybavovaní a všetky potrebné tlačivá žiadostí sú občanom k dispozícii na Miestnom 

úrade MČ Košice – Sever, Referát opatrovateľskej služby, Festivalové námestie 2, prízemie, č.d. 007  alebo na stránke 

www.kosicesever.sk v sekcii tlačivá na stiahnutie – sociálne služby – opatrovateľská služba.

Suma úhrady za  hodinu opatrovateľskej služby v domácnosti podľa druhov úkonov v €

Keďže ide o zmeny, ktoré sa dotknú každého klienta, MČ Košice – Sever o nich 
informovala individuálne. Opatrovateľky absolvovali osobné návštevy, na ktorých 
všetko vysvetlili. Každý klient si zvolil rozsah služieb podľa vlastných potrieb. Vo 
väčšine prípadov ide o navýšenie platieb o 20%. Sú aj prípady, kedy klient mesačne 
zaplatí za zvolený rozsah opatrovateľskej služby aj dvakrát toľko ako doteraz.
Zvýšila sa aj cena stravného, ktorá zahŕňa cenu stravného lístka a donášku stravy. 
Kým doteraz klient, ktorý si objednal stravu aj s donáškou a nepožadoval žiadne 
ďaľšie opatrovateľské úkony, zaplatil za jeden obed maximálne 3,05 EUR, po novom 
zaplatí o necelé euro viac. Zvýšila sa totiž cena stravného lístka o 0,28 EUR a cena 
za donášku o 0,70 EUR.  

I. Sebaobslužné úkony
hygiena, obsluha, k menie... 1,20 €/hod

II. Úkony starostlivosti o svoju
domácnos
nákup, varenie, upratovanie...

2,00 €/hod

III. Umývanie okien 8,00 €/10m2

IV. Základné sociálne aktivity
sprievod k lekárovi, prechádzka…

0,80 €/hod

pôvodná cena stravného lístka                      

2,22 € ,cena za dovoz 0,83 €    

nová cena stravného lístka

2,50 €, cena za dovoz 1,53 €    

Vedenie mestskej časti pripravilo návrh 
na zníženie sadzby za dovoz stravy, ktorá 
je teraz vo výške 1,53 €, o 30%. Klienti by 
po novom platili 1,07 €. O tomto návrhu 
budú poslanci miestneho zastupitelstva 
rokovať v decembri.                 

Dispečing : 055/ 633 22 62
Miestny úrad MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice



Zariadenie opatrovateľskej služby 
na Severe – miesto dôstojnej staroby

Krátkodobá starostlivosť

Novinkou v zariadení opatrovateľskej služby je zavedenie tzv. „odľahčovacej služby.“  
Ide o jednu nadštandardnú jednoposteľovú izbu pre samoplatcov, ktorí z osobných 
dôvodov potrebujú na kratší čas zabezpečiť nepretržitú starostlivosť svojim blízkym, 
maximálne však na 14 dní. 

Cena za pobyt pre samoplatcu                                     218,51€/týždeň

Občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení, je povinný 

podať si písomnú žiadosť. V prípade nepriaznivej zdravotnej situácie sú oprávnení 

podať túto písomnú žiadosť aj jeho príbuzní.

Zariadenie opatrovateľskej služby prešlo menšími rekonštrukčnými zmenami. 
Vymaľovali sa prevádzkové priestory zariadenia, z chodieb sme odstránili nefunkčné 
madlá a vymenili sme ich za kovové – ortopedické. V spolupráci s Úradom práce 
sociálnych vecí a rodiny sme zakúpili schodiskovú sedačku a bezbariérový prístup 
sme vytvorili aj pri vchode zo suterénu. Úpravou vchodov a chodníkov v okolí budovy 
sme vytvorili vychádzkovú zónu, čím sme klientom umožnili bezpečný a pohodlný 
prístup do altánku v areáli. Tu sa pravidelne stretávajú s rodinami alebo trávia čas 
so spolubývajúcimi či odborným personálom. Záhradu sme zútulnili  výsadbou 
nových drevín, kríkov, trávy, kvetinových a zeleninových záhonov.  

Dispečing : 
055/ 633 22 62

Miestny úrad MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

V zariadení opatrovateľskej služby poskytujeme:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

2. sociálne poradenstvo

3. sociálna rehabilitácia

4. ošetrovateľská starostlivosť

5. ubytovanie

6. stravovanie

7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne šatstva

8. podmienky na úschovu cenných vecí

Dlhodobá starostlivosť

V zariadení poskytujeme pobytovú sociálnu službu v zmysle zákona o sociálnych 
službách pre tých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Klientom ponúkame 
ubytovanie v 2 a 3 posteľových izbách s kapacitou 14 lôžok maximálne na dobu 1 
roka. Za poskytovanú starostlivosť občan platí mesačnú úhradu podľa svojho príjmu 
a majetku, prípadne príjmu a majetku osôb spoločne posudzovaných v zmysle 
zákona o sociálnych službách a nariadenia mesta Košice.

Cena za pobyt     378,73€/mesiac

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje starostlivosť občanom, ktorým pre zhoršený zdravotný stav a sociálnu situáciu nie 

je možné zabezpečiť opateru v domácom prostredí. MČ Košice - Sever ju poskytuje pobytovou formou  24 hodín denne.  


