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Rozhovor so starostom mestskej časti Košice Sever Mariánom Gajom

Som nový starosta,
ale učím sa...

Pán starosta, presne pred rokom ste vyhrali
v komunálnych voľbách na Severe.
Som rád, že sa môžem obyvateľom Severu prihovoriť
po roku, kedy mi dali dôveru vo voľbách, už
v druhom čísle Kuriéra zo Severu. V novinách, ktoré
sme tvorili s celým mojím tímom nielen teraz pred
vydaním, ale celých 365 dní. Kuriér je zrkadlom toho,
čo sa za rok podarilo urobiť a zároveň výzvou, čo
všetko nás ešte čaká. Pri ich tvorbe som sa zamyslel
a pozastavil nad celým rokom svojej činnosti.
Zmenilo Vám starostovanie život ?
Priznám sa, že sa stále učím a zdokonaľujem. Som
človek, ktorý po 20-tich rokoch v súkromnom
sektore prišiel na úrad. Bola to veľká zmena. V štýle
riadenia, spôsobe komunikácie aj rozhodovania.
Znamená to, že ste mali iné predstavy
o riadení samosprávy?
Áno, chcel som byť dobrým gazdom – starostom,
ktor ý sa skutočne „stará“ o to, čo ľudí
v jeho mestskej časti trápi, no realita je iná...
Mestská časť Sever je rozlohou najväčšou MČ
v Košiciach, podľa sčítania ľudu máme nad 20
000 obyvateľov, čiže sme v podstate také malé
mestečko, ktoré by si mohlo žiť svojím životom...
Avšak je smutné, že nás obmedzuje zákon
o meste Košice. Nemôžeme sami rozhodovať napr.
o kosení, oprave komunikácií, odpade či zimnej
údržbe. Väčšinu týchto kompetencií má mesto.
Vieme o Vás, že ste človek, ktorý chce
veci riešiť...
Áno, nedávno som bol s kolegami – starostami
v Bratislave, kde majú mestské časti oveľa
väčšie kompetencie, oveľa viac peňazí od mesta
a vidno to. Som v komisii MZ, ktorá sa podieľa na
príprave legislatívnych zmien v zákone o meste
Košice, tak ako v Bratislave. Začala sa intenzívnejšia
diskusia o zákone a verím, že počas môjho
funkčného obdobia bude priravený na schválenie
do parlamentu. Nechcem, aby bol miestny úrad iba
sprostredkovateľom medzi občanom a magistrátom.
Chcem, aby k nám ľudia chodili, lebo tu všetko
potrebné vybavia.

A teraz to tak nie je ?
Sme vlastne len úradníci, priestor na tvorivosť
a rozvoj MČ je minimálny. Zhruba 1 300 000 eur
v rozpočte sa „rozplynie“ na mzdy zamestnancov
úradu, odmeny poslancov, účelové dotácie na
Zariadenie opatrovateľskej služby, opatrovateľskú
službu, ktorú poskytujeme aj pre občanov zo
Starého mesta, Džungle a Kavečian. Reálne na
rozvoj, rekonštrukcie, opravy a realizáciu vízií
a projektov zostáva veľmi málo - rádovo desatina
z rozpočtu.
Aký bol uplynulý rok?
V rámci úradu sme sa zamerali na zmeny a tvorbu
novej organizačnej štruktúry, s ktorými súviseli
aj viaceré legislatívne zmeny. Nová organizačná
štruktúra úradu schválená miestnymi poslancami
znamenala znížiť počet zamestnancov takmer
o štvrtinu. Boli to tažké rozhodnutia, lebo za každým
číslom bol konkrétny človek, veľakrát ľudia pred
dôchodkom... Rozhodnúť, kto má odísť, bolo pre
mňa osobne veľmi ťažké. Aj napriek tomu si myslím,
že v súčasnosti je z personálneho hľadiska úrad
stabilizovaný, jednotlivé oddelenia sa zhostili
svojich nových pracovných náplní a verím, že to
bude „šliapať“.
Na úrade sú veľmi schopní ľudia, vďaka ktorým
sa v tomto roku podarilo oživiť „Amfik“. Som
hrdý, že hokejoví nadšenci našu snahu ocenili
a z Hokejového mestečka na Severe sa stala najväčšia "fanúšikovská" zóna na Slovensku. Všetkým,
ktorí nás nesklamali, sme venovali v týchto novinách
celú stranu a ako darček aj kalendár na budúci rok
s fotkou zaplneného amfiteátra.
Nepotešilo ma, keď som sa dozvedel, že z podielových daní od mesta tento rok dostaneme
o 60 000 eur menej a nebudeme môcť zrealizovať
to, čo sme si naplánovali. Napriek tomu sa podarilo
naprojektovať revitalizáciu parkovísk, vďaka ktorej sa
bude parkovať slušne a pribudnú aj nové parkovacie
miesta. V spolupráci so Správou mestskej zelene
sme zmonitorovali detské ihriská tak, aby sme
v roku 2012 mohli tri z nich zrekonštruovať.
Som rád, že sa nám pre seniorov podarilo vytvoriť
príjemné prostredie v Senior dome na Severe.
Domček na Obrancov mieru 2 je v súčasnosti
miestom stretávania sa, vzdelávania i zábavy.
V budúcnosti by sme chceli, aby sa stalo útočiskom
nielen pre seniorov, ale aj pre mamičky s deťmi či
školákov. Už tento rok sme v Senior dome spustili
poradenskú činnosť. Každý pracovný deň sú tu
pre všetkých obyvateľov MČ Košice – Sever od
10:00 hod. do 12:00 hod. k dispozícii jednotliví
pracovníci miestneho úradu. Vždy v pondelok je
v Senior dome vyhradený tento čas pre stretnutia
so starostom.
Veľmi rád sa stretnem s každým, kto to myslí
vážne.
Ďakujeme za rozhovor.

Vianoce
majú byť pokojné
Milí pratelia,
pochádzam z Tatier, kde boli Vianoce
stále biele, plné snehu, mrazu a chladného kúzla pomaly padajúcich vločiek.
Vianoce boli pokojné...
Keď som sa presťahoval do mesta,
Vianoce už neboli stále biele, na
poriadny sneh a mráz som väčšinou
spomínal z detstva a chladný pokoj
pomaly padajúcich vločiek už vidím
len v romantickom filme na Štedrý
večer. Tým ale nechcem povedať, že
Vianoce v meste nemajú svoje čaro, to
v žiadnom prípade. Vianoce v meste sú
veselšie. Vždy sa teším na medovinku
na vianočných trhoch, na známych,
ktorých tam stretnem a na atmosféru,
ktorú vytvorí vianočná výzdoba,
rolničky a pečená klobáska.
A ešte na jednu vec.
Naša rodina je na Štedrý večer stále
doma. Tradíciou sú štedrovečerné
bohoslužby. Deti aj moja manželka
Anka majú radi, keď doma vonia
kapustnica, ihličie a čerstvo napečené
medovníky a keď si doma môžu
rozbaliť darčeky. Keď deti aj manželka
sladko zaspia, ja sa väčšinou ešte idem
prejsť. Sám. V centre mesta vidieť
vianočnú výzdobu, stromček, zopár
zabudnutých „koledníkov“ a pokoj.
...to mám rád. Vianoce majú byť
nerušené...
Želám Vám pokojné Vianoce a všetko
dobré v budúcom roku.
Marián Gaj
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Úrad otvorený občanom
Rok 2011 možno pokojne nazvať rokom, ktorý doslova otvoril brány miestneho úradu občanom zo Severu. Do budovy Amfiteátra na
Festivalovom námestí, ale aj na poradenské hodiny do Senior domu na Obrancov mieru prichádzajú ľudia so svojimi problémami a podnetmi.
Denne na úrad so žiadosťami o informácie zatelefonuje viac ako 10 občanov. O tom, že občianske problémy pracovníci miestneho úradu
nehádžu do „šuflíka,“ svedčia nasledujúce fotografie.

Atletická - doplnenie chýbajúcej lavičky

Komenského - doplnenie chýbajúcej lavičky

Národná trieda - označenie parkoviska

Parkovanie, parkovanie, parkovanie...
Miestny úrad upozornili obyvatelia Národnej triedy na neohľaduplnosť vodičov pri parkovaní na ceste, ktorá je pokračovaním chodníka /viď
foto vyššie/. Zaparkované autá bránili chodcom prejsť cez cestu z jednej strany chodníka na druhú. Označenie parkoviska problém vyriešilo...

REVITALIZÁCIOU PARKOVACÍCH PLÔCH pribudne na Severe 125 parkovacích miest
Nielen tento problém, ale aj množstvo telefonátov
nespokojných obyvateľov a interpelácií poslancov
nás utvrdilo v tom, že parkovanie musíme riešiť
koncepčne. V súčasnosti je vypracovaná projektová
dokumentácia vytýčenia parkovacích miest v niekoľkých
lokalitách na Severe. Vytipovali sme miesta, kde sa
obvykle parkuje. Vodorovným dopravným značením
sa vymedzia plochy na parkovanie. Takto sa počet
parkovacích miest v mestskej časti zvýši o 20 percent.
Napríklad na Tomášikovej doteraz mohlo parkovať
60 áut, no po umiestnení značenia sa tam zmestí
o 37 vozidiel viac. Mestská časť zaplatila za maľovanie
čiar na Tomášikovej 1665 eur.
22
Celkový počet parkovacích miest Hlinkova ulica
Park Obrancov mieru
66
Komenského ulica
43
Národná trieda
11
Ulica Obrancov mieru
129
SPOLU:
310
Park Duklianskych obetí
39
Z toho nových 125

Starosta pomôže, ak môže
Málokto z nás si vie predstaviť, aké problémy
majú ľudia pripútaní na vozík. Starosta Gaj
však áno. Na základe telefonickej žiadosti
sa vybral na osobnú obhliadku na Ulicu

Park Duklianskych obetí. Zistil, že telesne
postihnutnému by pomohlo, keby sa upravila
príjazdová komunikácia a vytvorilo priľahlé
parkovacie miesto, aby vedel vyjsť z bytovky
v každom počasí. Predný vchod totiž nemohol
využívať vôbec a zadný len v prípade suchého
počasia. Boli totiž dni, kedy sa z domu nevedel
ani pohnúť.
Starosta našiel riešenie. Na základe projektu sa
spevnilo podložie, vybetónovali sa obrubníky,
osadili betónové dlaždice. Teraz je možné,
aby zo zadného vchodu pokojne prešiel až
ku parkovaciemu miestu. Samotná realizácia
trvala mesiac. Aj keď v rozpočte MČ na tieto
práce neboli vyčlenené prostriedky, starosta

Gaj zabezpečil financovanie v spolupráci
s primátorom mesta Richardom Rašim. Ten
prisľúbil, že aj keď nenájdu peniaze z verejných
zdrojov, že sa na to na magistráte hoci aj
zložia...

Bilancia roka 2011 očami prednostu Ing. Jaroslava Polačeka
Funkcia prednostu je mnohým ľuďom nejasná.
Stretli ste sa už s tým, že ľudia nevedia, aké sú kompetencie prednostu?
Áno, stretol. Funkcia prednostu je mnohým ľuďom nejasná. Prednosta je zamestnancom úradu, ktorého do funkcie
vymenúva a odvoláva starosta. Veľmi zjednodušene sa moja úloha dá popísať ako riadiaca funkcia vyplývajúca
z organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, ktorá má zabezpečiť chod úradu.
Prečo ste prijali funkciu prednostu?
Byť osožný občanom Severu, naplniť volebný program starostu. V tomto duchu sa nesú moje dva primárne ciele. Hneď
prvé dni sa však moja idealistická predstava rozplynula. Prvé sklamanie prišlo so zistením, že MÚ nie je technicky
(pokračovanie str. 3)
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ani personálne zabezpečený natoľko, aby
sme dokázali hneď v prvom roku splniť všetky
predvolebné sľuby. Druhým sklamaním bol
rozpočet, ktorý je na tak veľkú MČ jeden
z najmizernejších. Moje rozčarovanie sa spája
aj s poznatkom, že proces rozhodovania
samosprávy je zdĺhavý aj pri posudzovaní
jednoduchých otázok.
Kt o r é s p l n e n é c i e l e s i n a j v i a c
ceníte?
Za zmienku by stálo mnoho splnených úloh.
Za tie najdôležitejšie považujem zavedenie
novej organizačnej štruktúry, zriadenie
kancelárie prvého kontaktu, rekonštrukciu
Senior domu či znovuotvorenie amfiteátra.
Zlepšili sme kvalitu služieb poskytovaných Zariadením opatrovateľskej služby
i opatrovateľskej služby, občanom ponúkli
potravinovú pomoc. Úspešne realizované boli
aj projekty na zvýšenie počtu parkovacích

miest a prípravy realizácie projektov detských
ihrísk. Absolvoval som niekoľko osobných
stretnutí s občanmi MČ Košice - Sever, ktorí
mi pomohli lepšie rekognoskovať nedostatky
a potreby nášho severského terénu.
Myslíte si, že zmeny, ktoré ste vniesli
do organizačnej štruktúry a celého
chodu úradu boli potrebné?
Som o tom presvedčený. Organizačné zmeny
zavedené na úrade sú najväčším úspechom,
ktoré v budúcom období prinesú úspory. Už
len redukciou pracovných miest z takmer
40 na 25 sme ročne ušetrili desaťtisíce eur.
Tieto peniaze môžeme ďalej investovať do
mestskej časti a zvýšiť tak efektivitu našej
cesty k občanovi.
Mohli by ste nám načrtnúť vízie úradu
na rok 2012?
Po spustení kancelárie prvého kontaktu v nových priestoroch bude úrad po organizačnej

stránke plne funkčný. Tak sa budem môcť
intenzívnejšie venovať aktivitám spojeným
s rekonštrukciou detských ihrísk, zriadením
materského centra, ako aj budovaniu
ďalších parkovacích plôch. Je potrebné si
však uvedomiť, že MČ Košice – Sever nie
je vlastníkom verejných priestranstiev.
Majiteľom všetkých plôch v Košiciach, ktoré
je potrebné rekonštruovať alebo na nich
budovať vybavenosť, je mesto Košice alebo
sú majetkovoprávne vzťahy nevysporiadané.
Preto je veľmi ťažké tento stav riešiť a na
budúce investície MČ Košice – Sever bude
mať táto skutočnosť neblahý vplyv.
Čo by ste zaželali obyvateľom MČ
k blížiacim sa vianočným sviatkom?
Prajem im pokojné a radostné Vianoce
a do Nového roku 2012 veľa zdravia,
šťastia, duševného i hmotného bohatstva
a harmonické rodinné zázemie.
Ďakujeme za rozhovor.

Ako hodnotia rok 2011 poslanci miestneho zastupiteľstva?
Možnosť zhodnotiť rok 2011 mali aj všetci poslanci miestneho zastupiteľstva. Z 23 sa vyjadrili títo štyria.
Ak vás zaujíma, čo robili poslanci, ktorí sa
nevyjadrili, napíšte im.

Pavol Železník,KDH
pavol.zeleznik@kosicesever.sk
Vážení a milí spoluobčania!
Informácie o mojej poslaneckej činnosti
v miestnom zastupiteľstve nájdete na webovej stránke: www.zeleznik.webnode.sk
Anna Zimmermannová, SMER-SD
anna.zimmermannova@kosicesever.sk
Sever disponuje s maličkým rozpočtom.
To limituje naše možnosti riešení. Prvá
lastovička je Tomášikova ulica, kde sa
dopravným značením dosiahol poriadok
a zvýšil sa počet parkovacích miest o 36.
František Ténai, nezávislý kandidát platforma 7statočných
frantisek.tenai@kosicesever.sk
Do rozpočtu 2011 som navrhol 55 000 eur na
nové parkovacie miesta a opravu detských
ihrísk. Som veľmi smutný, že miestny úrad
to nezrealizoval pre obyvateľov Severu
v dostatočnom rozsahu. Inak PF 2012
Vladimír Gürtler, nezávislý kandidát
- platforma 7statočných
vladimir.gurtler@kosicesever.sk
Navrhol som výrazné zníženie odmien
poslancov, teda minimálne 30 000 eur
mohlo ísť na zveľadenie nášho Severu.
Žiaľ, ostatní to prehlasovali, lebo 7 statočných
má v zastupiteľstve iba 2 poslancov.

Viliam Beňo, KDH
viliam.beno@kosicesever.sk
Peter Berta, SDKÚ-DS
peter.berta@kosicesever.sk
Martina Červeňáková, SDKÚ-DS martina.
cervenakova@kosicesever.sk
Miroslava Dobránska, KDH
miroslava.dobranska@kosicesever.sk
Andrej Dobránsky, KDH
andrej.dobransky@kosicesever.sk
Jozef Filipko, SMK-MKP
jozef.filipko@kosicesever.sk
Branislav Gajdoš, KDH
branislav.gajdos@kosicesever.sk
Peter Kalanin, KDH
peter.kalanin@kosicesever.sk
Miroslav Košican, KDH
miroslav.kosican@kosicesever.sk
Ladislav Kuczik, SMK-MKP
ladislav.kuczik@kosicesever.sk
Andrea Miklošová, SDKÚ-DS
andrea.miklosova@kosicesever.sk
Natália Novitzká, SDKÚ-DS
natalia.novitzka@kosicesever.sk
Vladimír Sedlák, SMER-SD
vladimir.sedlak@kosicesever.sk
Martin Skalický, SaS
martin.skalicky@kosicesever.sk
Bartolomej Szabó, SMK-MKP
bartolomej.szabo@kosicesever.sk
Richard Šmída, SMER-SD
richard.smida@kosicesever.sk
Vladimír Vágási, MOST-HÍD
vladimir.vagasi@kosicesever.sk
Monika Vajányiová, SMK-MKP
monika.vajanyiova@kosicesever.sk
Marcel Vargovčák, SDKÚ-DS
marcel.vargovcak@kosicesever.sk
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Mobilná ľadová plocha na Mieri bude až o rok
Starosta Gaj: „Nemám rád provizórne riešenia.“
Mestská časť Košice – Sever chcela v tomto
období zriadiť mobilnú ľadovú plochu pre
nadšencov korčuľovania. Ľadová plocha
mala stáť pred obchodným domom Mier
medzi fontánou a trhoviskom. Mala byť
doplnená stánkami, kde by sa korčuliari
a diváci mohli občerstviť. Na Mieri
malo vzniknúť vianočné mestečko pre
Severanov.
„Veľmi ma mrzí, že sľub z volebnej
kampane o ľadovej ploche na Mieri
tento rok nesplním. Projekt vianočných
trhov a ľadovej plochy je rozpracovaný
a pripravený, celý by stál okolo 100 000
eur. Oslovili sme firmy, ktoré mobilné
ľadové plochy realizujú a prišli sme
na to, že projekt tento rok zrealizovať
nedokážeme.
Víziu vianočného mestečka si osvojili
aj poslanci a proti projektu nemali
námietky.

Dúfame, že nám nasledujúca zima bude priať, aby sme mohli korčuliarom pripraviť
dobré podmienky pre šport a aby občania prežili príjemné chvíle so svojimi blízkymi
a priateľmi na ľade na Mieri,“ vysvetľuje starosta Marián Gaj.

Korčuliari pozor !

Počas vianočných sviatkov bude pre Severanov verejné korčuľovanie vo vybraných časoch zadarmo!
Mestská časť Košice - Sever sa rozhodla,
že výjde v ústrety všetkým, ktorí si chcú
počas vianočných sviatkov a prázdnin
zašportovať na ľade. Starosta Marián
Gaj dohodol s majiteľmi Crow arény,
Zimného štadióna na Kavečianskej ceste,
že obyvatelia Severu budú mať možnosť
zakorčuľovať si na tejto ploche zadarmo.
Týmto sa chceme poďakovať zástupcom
Crow arény za ústretovosť a veríme,
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že na budúci rok projekt sľúbenej mobilnej
ľadovej plochy zrealizujeme.
Upozornenie: Kapacita ľadovej plochy
je 250 korčuliarov.

POZOR! Voľný vstup na zimný
štadión je len po predložení
kupóna na tejto strane!
KUPÓN PLATÍ PRE CELÚ RODINU!

Severania sa môžu zadarmo korčuľovať
v Crow aréne v týchto termínoch:

24.12.2011
25.12.2011
26.12.2011
27.12.2011
28.12.2011
01.01.2012

11.15
15.00
12.30
9.15
12.30
14.00

-

12.15
17.00
13.30
10.45
14.00
16.00
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Hokejové mestečko Košice – Sever 2011
UDALOSŤ ROKA
Počas 75. majstrovstiev sveta v hokeji vyrástlo
v košickom amfiteátri hokejové mestečko.
Vedenie mestskej časti zabezpečilo pre
všetkých návštevníkov sledovanie zápasov
na veľkoplošnej obrazovke 7 x 4 metrov.
Súčasťou hokejového mestečka boli aj rôzne
atrakcie. Deti mali možnosť zahrať sa v stane
plnom hier a zábavy, dospelí našli dostatok
stánkov s občerstvením a predajom suvenírov
a pre stávkujúcich bola k dispozícii priamo
v amfiteátri stávková kancelária.
Prvýkrát sa brány „amfiku“ otvorili v piatok
29. apríla zápasom Nemecko – Rusko. Oveľa
väčším ťahákom bol však zápas našich so
Slovinskom. Amfik sa začal zapĺňať už od
šiestej večer a ôsmej bol zaplnený tak, ako
naposledy možno pred dvadsiatimi rokmi.

Úžasná hokejová atmosféra vládla v hokejovom
mestečku na všetkých zápasoch, no najmä
na tých, kde mohli diváci povzbudzovať
slovenskú reprezentáciu. Žiaľ, nie vždy so
želaným výsledkom.
Košický amfiteáter bol počas majstrovstiev
neoficiálne označený za najväčšiu "fanúšikovskú" zónu na Slovensku.

Hokejové mestečko v číslach
16 dní bolo hokejové mestečko otvorené
32 zápasov sa na Amfiku premietlo
viac ako 40 000 návštevníkov navštívilo HM

Nebola to "sranda"...
Keď v prvý deň majstrovstiev začali prichádzať
diváci na Amfik, nikto z organizátorov
nepredpokladal, že záujem bude taký
obrovský. Na jednej strane to bol úspech,
ale na strane druhej veľká zodpovednosť. Pri
takejto vysokej návštevnosti muselo vedenie
Severu promptne reagovať. Museli sme zvýšiť
bezpečnostné opatrenia, do organizačného
tímu hokejového mestečka sme okamžite
museli zapojiť ďalších pracovníkov úradu,
zvýšili sme počet strážnikov, zabezpečili
únikové východy a osvetlenie. Tiež sme
vytvorili tím dobrovoľníkov, ktorí po zápasoch
pomohli s čistením amfiteátra. Jednoducho,
"sranda" to nebola...

Ohlasy fanúšikov
na Facebooku

Gabriel Dúl
Včera som sa cítil ako na hokeji,
SUPER AKCIA!!!

Gabriel Dúl
Atmosféra na amfiku bola opäť
výborná, k dokonalosti chýbalo len
víťazstvo našich :-(

Viac ako 8 000 fanúšikov oslavovalo víťazstvo
našich hokejistov. Tí všetci vytvorili najväčší
fanušikovský kotol na Slovensku. „Klaniam
sa pred každým fanúšikom, ktorý prišiel
na Amfiku. Som rád, že prišiel aj Igor Liba.
Vytvorili sme atmosféru, ktorú som ešte
v živote nezažil,“ komentoval starosta Marián
Gaj.

Divákov pred zápasom Slovensko – Slovinsko
rozprúdil Juraj Vančík so svojou skupinou
Vabank. „Tu sme prežili svoju mladosť. Je
úžasné spievať pred plným Amfikom,“ prežíval
svoje nadšenie MUDr. Juraj Vančík.
Ján Kuruc
SVK - RUS . . .
atmosféra parádna . . .

Ján Kuruc
… fantastické v tom, že sa to podarilo ...
… úžasné v tom, že sa na to podarilo
“nalákať“ toľko ľudí . . .
… jednoducho paráda . . .

Adam Ostrolucky
… áno bolo to super...len keby sa pivo
čapovalo rýchlejsie......no zadarmo
sa nedá čakať zázraky, no keby sa
v každom stánku pri deviatich pipách
čapovalo pivo a pri jednej kofola, bolo
by to super ;) Ďakujem za príjemný
zážitok ;)
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Oddelenie sociálnych vecí Mestskej časti Košice – Sever zmenilo
svoju obsahovú náplň
V súčasnosti toto oddelenie funguje pod vedením Bc. Zdenky Slovikovej, ktorá je vo funkcii od septembra tohto roka. Oddelenie
sociálnych vecí spravuje Denné centrum, ktorého súčasťou je Senior dom, Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS), zabezpečuje
opatrovateľskú službu (OS), potravinovú pomoc, jednorazové dávky v hmotnej núdzi (JDvHN) a iné. Všetky spomínané
zariadenia a služby sú určené občanom v dôchodkovom veku, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým
zdravotným stavom a občanom v hmotnej núdzi.
Opatrovateľská služba (OS)
Poskytuje sa v domácom prostredí
p r i j í m a te ľ a v p r a cov nýc h d ň o c h
maximálne 7,5 hodín denne. Základné
informácie, tlačivá žiadostí a postup
pri ich vybavovaní sú k dispozícii na
Miestnom úrade MČ Košice – Sever
v kancelárii prvého kontaktu. Posúdenie
odkázanosti na opatrovateľskú službu
zabezpečuje Magistrát mesta Košice.
Klientovi, ktorému bola pridelená
opatrovateľská služba, vzniká podľa
obtiažnosti svojho zdravotného stavu
nárok na sebaobslužné úkony (hygiena,
stravovanie, obliekanie, mobilita, nákup,
donáška jedla do domu, bežné upratovanie v domácnosti, starostlivosť o lôžko
a ďalšie jednoduché úkony spojené
s prevádzkou domácnosti). Opatrovateľská
služba zabezpečuje aj základné sociálne
aktivity, ku ktorým prislúcha sprievod
na lekárske vyšetrenie a na vybavenie
úradných záležitostí; sprievod do školy,
zo školy, do a zo zamestnania; predčítanie
pre nevidiacich (prakticky nevidiacich)
ako aj tlmočenie pre nepočujúcich alebo
hluchoslepých a iné. V súčasnosti túto
službu zabezpečuje 52 zamestnancov,
z toho 49 opatrovateľov, ktorí sa starajú
o 121 klientov.
Zariadenie opatrovateľskej služby
(ZOS)
ZOS nájdete na ulici Ťahanovské
riadky 91 v Košiciach. Toto zariadenie
poskytuje ťažko zdravotne postihnutým
občanom komplexné sociálne služby,
ubytovanie, ošetrovateľskú starostlivosť,
sociálnu rehabilitáciu, stravovanie,
ako aj upratovanie, pranie a žehlenie
šatstva. V ZOS MČ Košice - Sever je
v súčasnosti 14 lôžok. Upravená záhrada
s altánkom a bezbariérovými chodníkmi
je k dispozícii klientom aj ich návštevám.
Žiadosti o umiestnenie do zariadenia
opatrovateľskej služby si môžete podať
v kancelárii prvého kontaktu na MÚ
MČ Košice – Sever alebo v podateľni
Magistrátu mesta Košice.
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Denné centrum – Senior dom
Sídli na Ulici Obrancov mieru 2 v Košiciach.
Jeho zriaďovateľom i prevádzkovateľom
je Mestská časť Košice – Sever. V Dennom
centre, ktorého súčasťou je „Senior
dom“, sa poskytuje najmä sociálne
poradenstvo, právne poradenstvo a
zabezpečuje sa záujmová činnosť pre
dôchodcov. Hlavným poslaním denného
centra je podnecovať aktivitu seniorov,
podporovať ich osobné záujmy a záľuby,
prispievať k nadväzovaniu kontaktov
medzi ľuďmi a vytvárať medzi nimi pocit
spolupatričnosti. Oddelenie sociálnych
vecí spolu s kanceláriou starostu pre
seniorov pravidelne zabezpečuje
rôzne podujatia, prednášky, školenia
a špeciálne poradenstvo (právne, sociálne,
psychologické, lekárske či cirkevné).
Právoplatným členom sa stávajú po
vyplnení registračného formulára,
pričom členstvo je bezplatné a umožňuje
využívať rôzne výhody poskytované MČ
Košice – Sever.
Jednorazové dávky v hmotnej núdzi
(JDvHN)
Mestská časť Košice – Sever zabezpečuje
poskytovanie sociálnej pomoci občanom,
ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi a ich životná
úroveň nedosahuje životné minimum.
Základné životné podmienky na účely
zákona o pomoci v hmotnej núdzi sú:
jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné
ošatenie a prístrešok.
Jednorazové dávky v hmotnej núdzi
poskytuje mestská časť Košice - Sever
v rámci objemu finančných prostriedkov
schválených v rozpočte MČ na príslušný
rok. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
možno poskytnúť občanovi najmä na
úhradu mimoriadnych výdavkov na: nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie
domácnosti, zakúpenie školských potrieb
pre nezaopatrené dieťa alebo mimoriadne
liečebné náklady.
Občanovi možno JDvHN poskytnúť do
výšky preukázaných skutočných nákladov,
najviac však do výšky trojnásobku

životného minima. Poskytnutie JDvHN
na viackrát a na rôzne uvedené účely nie
je vylúčené, na jeden účel ju však možno
poskytnúť iba raz ročne.
V tomto roku miestne zastupiteľstvo
schválilo na JDvHN 4 000 eur , z ktorých
sa pomoc doteraz vyplatila 98 občanom
v celkovej výške 3 290 eur.

Potravinová pomoc
V rámci realizácie Programu dodávok
potravinovej pomoci oddelenie
sociálnych vecí zabezpečuje výdaj
bezplatných potravín (múky a cestovín)
pre občanov s trvalým pobytom v MČ
Košice -Sever, ktorí sú poberateľmi
dávky v hmotnej núdzi, nepracujúcim
dôchodcom a poberateľom starobného,
predčasného alebo invalidného dôchodku
s maximálnou výškou do 305 eur.
Mestská časť vydala 16 ton potravín,
pričom k dnešnému dňu túto jednorazovú
dávku využilo 408 občanov.

Podrobné informácie súvisiace s touto
problematikou vám radi doplníme pri
osobnom či telefonickom rozhovore
v kancelárii prvého kontaktu alebo
na webovej stránke MČ Košice - Sever
s názvom www.kosicesever.sk.

informuje o mestskej časti

SENIOR DOM na Severe
Boli sme pri tom...

Spievali deti i dôchodcovia
„Anjeličku môj strážničku, opatruj moju
babičku...“ je úryvok z verša, ktorý na posedení
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v Senior
dome na Severe predniesla žiačka zo Základnej
školy na Tomášikovej ulici. Okrem úprimných
slov si seniori vypočuli aj slovenské ľudové
pesničky v podaní školského spevokolu
a bez potlesku neostal ani pochod malých
mažoretiek. O dobrú náladu sa postaral aj
jeden z členov Senior domu pán Ondrej
Varecha. S gitarou rozprúdil zábavu, pri ktorej
spieval aj samotný starosta Marián Gaj.

O živote a diele Ferenza Liszta
Rovnako sa volala aj prvá výstava v Senior
dome na Severe, ktorej organizátorom bolo
aj veľvyslanectvo Maďarskej republiky na
Slovensku. Šestnásť plagátov o životnom
osude tohto umelca európskeho formátu
si mohli pozrieť seniori počas októbra.
Výstavu slávnostne otvorila generálna
konzulka Maďarskej republiky Éva Molnár
Czimbalmosné spolu so starostom Mariánom
Gajom.

Košice ako ich vidíme
Novembrová výstava v Senior dome pod
názvom „Košice ako ich vidíme“ sa stretla
s veľk ým ohlasom. Obraz y košick ých
zákutí vytvorili umelci z celej Európy na
medzinárodných plenéroch, ktoré každoročne
v Košiciach organizuje OZ K-art. Všetky budú
zaradené do Mikulášskej dražby, z ktorej
výťažok poputoval na charitatívne účely.

Ako sa stať registrovaným členom Senior domu na Severe

- vypísať registračný formulár
- vek nad 60 rokov, resp. doklad o dôchodku
- trvalý pobyt v MČ Košice – Sever
Výhody registrovaného člena

- zvýhodnené ceny nápojov v Senior dome
- prenájom miestností cez víkendy zdarma
- zvýhodnené ceny na podujatiach organizovaných MČ Košice - Sever
Aj seniori, ktorí nebývajú na Severe, sa môžu stať členmi Senior domu. Po vypísaní
registračného formulára sa stávajú neregistrovanými členmi bez výhod, ktoré
organizuje MČ Košice - Sever.
Senior dom je otvorený:
O počítačový kurz je medzi seniormi veľký
záujem
Pravidelne v utorok poobede sa v Senior dome
na Severe stretávajú členovia počítačového
kurzu. Mestská časť poskytla štyri počítače
a Senior dom vybavila multimediálnou
technikou, vďak a ktorej môžu viacerí
sledovať výučbu na veľkom monitore. Keďže
je o počítačový kurz veľký záujem, vedenie
mestskej časti chce od januára otvoriť nové
kurzy, ktoré by viedli mladí informatici v rámci
dobrovoľníckej činnosti.
PORADENSTVO nielen pre seniorov...

Každý pracovný deň v čase od 10.00 do
12.00 hodiny vám ponúkame bezplatné
poradenstvo odborných oddelení MÚ
Košice - Sever. Privítame každého, kto
má ďaleko na úrad, ale bližšie do Senior
domu na Obrancov mieru 2.
Pondelok : Stretnutie so starostom
Utorok
: Sociálne poradenstvo
Streda
: Právne poradenstvo
Štvrtok : Verejný poriadok a čistota
Piatok
: Informácie kancelárie prvého
kontaktu

PO – PIA : 10.00 – 19.00 hod.
VÍKEND : 13.00 – 19.00 hod.
Priestory Senior domu môžete počas víkendov využiť aj na organizované oslavy,
jubileá a večierky. Registrovaní seniori zo Severu majú prenájom miestnosti zdarma.
Rezervácie po dohode s kanceláriou starostu.
Kontakt: Kancelária starostu 055/63 247 67, Festivalové námestie 2, Košice
Program na december

8. 12. 2011
13.30
Prvé stretnutie šachového krúžku
8. 12. 2011
RÚVZ prednáška
MEDOVÝ TÝŽDEŇ ...oslaďte si život
12. 12. 2011
13.00
Vernisáž výstavy Patchwork
Vyhlásenie súťaže v pečení medovníkov „Najlepší medovník Severu“
14.00
Nie je včielka ako včielka, prednáška o výrobe medu
13. 12. 2011
13.00
...pri šálke čaju, ochutnávka spojená s predajom
14.00
Med je liekom na všetko, prednáška o využití medu
14. 12. 2011
13.00
„Najlepší medovník Severu“, registrácia účastníkov
16.00
Otvorenie Seniorských vianočných trhov pred Senior domom na Severe
15. 12. 2011
16.00
Seniorské vianočné trhy
16. 12. 2011
13.00
„Najlepší medovník Severu“, registrácia účastníkov
16.00
Seniorské vianočné trhy
Vyhlásenie výsledkov súťaže „Najlepší medovník Severu“
Senior dom bude počas sviatkov zatvorený od 23. decembra 2011 do 2. januára 2012.
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Vitajte v kancelárii prvého kontaktu
Kancelária prvého kontaktu (KPK) bude
priamo vo foyere miestneho úradu
Cieľom je na jednom mieste poskytnúť
komplexné služby pri vybavovaní
žiadostí, poskytovaní informácií a služieb
občanom. Vytvorenie kancelárie prvého
kontaktu je krokom mestskej časti Košice Sever v otvorenej komunikácii s občanom.
Občania budú vybavení rýchlejšie,
adresnejšie a zvýši sa ich komfort.

Od myšlienky k občanovi
Predstava zriadenia kancelárie prvého
kontaktu sa zrodila hneď v prvých dňoch
po nástupe nového vedenia na úrad.
Projekt realizácie KPK sa však v prvom
hlasovaní stretol s nevôľou poslancov.
Až na piatom zasadnutí, v júni tohto
roka, prijalo miestne zastupiteľstvo nový
organizačný poriadok a organizačnú štruktúru, čím dalo myšlienke KPK „zelenú“
a spustila sa jej samotná realizácia.

Služby poskytované v kancelárii prvého kontaktu:

n prostredníctvom podateľne prijíma žiadosti, námety, pripomienky, podnety, alebo
kritiky na činnosti súvisiace so samosprávou;
n poskytuje tlačivá k žiadostiam, ponúka poradenstvo a pomoc pri ich vyplnení;
n osvedčuje listiny a podpisy;
n zaznamenáva zmeny mena a priezviska;
n vykonáva prihlasovanie a vydáva potvrdenia občanov na trvalý a prechodný
pobyt;
n na základe predložených sobášnych listov, rodných listov a úmrtných listov,
vykonáva zmeny v evidencii obyvateľstva;
n realizuje evidenciu psov, rybárskych lístkov, včelstiev, samostatne hospodáriacich
roľníkov a iné.

Byrokracii odzvonilo
Neefektívnej a zdĺhavej administrácii
a byrokratizmu na Severe odzvonilo.
V minulosti musel občan únavne chodiť
po úrade od dverí k dverám. Dnes všetky
svoje žiadosti vybavíte už pri vstupe do
úradu, a to, na počkanie. „Úlohou KPK
je zúradovať všetko na mieste“, tvrdí
prednosta mestskej časti Košice - Sever,
Ing. Jaroslav Polaček.

Svoje služby občanom KPK ponúka
v úradných hodinách:

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

8.00 - 17.00 hod.
8.00 - 17.00 hod.
8.00 - 17.00 hod.
8.00 - 17.00 hod.
8.00 - 17.00 hod.

Vedenie mestskej časti v prípade záujmu
obyvateľov plánuje predĺžiť úradné
hodiny každý deň do 18.00 a v sobotu
od 9.00 do 12.00 hod.

KPK aj pre imobilných
Vstup do budovy nie je bezbariérový, preto je dočasným riešením pre imobilných
občanov zvonček umiestnený na pravom stĺpe pri schodoch. Imobilný si takto
privolá pracovníka, ktorý spracuje a vybaví všetky jeho požiadavky.

KPK spustili ešte pred rekonštrukciou
KPK už pracuje, aj keď zatiaľ v pôvodných
kanceláriách. Vedúca kancelárie, Mgr.
Slávka Vacová konštatovala, že už za
prvý týždeň bol o služby KPK zo strany
občanov veľký záujem:
„Realizovali sme prvé priame platby
za overovanie, kopírovanie, za známky
pre psa a za potvrdenia o pobyte.
Podateľňa zaevidovala vyše 120 podnetov
a žiadostí.
Z trvalého pobytu v mestskej časti sa
odhlásili 2 občania, prihlásilo sa 42
občanov, z toho 33 študentov strednej
školy na prechodný pobyt a vydalo sa 10
potvrdení o trvalom pobyte.
Zaevidovali sme 8 nových psíkov a dvoch
sme aj odhlásili z dôvodu úhynu.
Za účelom osvedčenia podpisu miestny
úrad navštívilo 147 občanov, počet
osvedčených listín bol 13. V spolupráci
s právnym oddelením bol osvedčený aj
podpis mimo úradnej miestnosti a to
u občana s ťažkým zdravotným postihnutím v mieste jeho trvalého pobytu.
Písomne sme odpovedali na 28 dožiadaní“.
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KPK v novom šate
Štúdia, projektová dokumentácia a realizácia rekonštrukcie je na svete. Nevyužité
priestory vo vstupnom vestibule budovy miestneho úradu sa čoskoro zmenia na
nepoznanie. Moderné a otvorené riešenie pomôže nielen pracovníkom úradu, ale
najmä občanom pri vybavovaní žiadostí, informácií a podobne. KPK by v týchto
priestoroch mala začať fungovať od februára budúceho roka.
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Pre našich

Severáčikov
Vianočná tajnička

Vianočný stromček

Hromadu darčekov, čo srdce pohladia,
rodinu a priateľov, čo nikdy nezradia,
k bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok,
nádherné Vianoce
a ...........................(pokračovanie nájdete v tajničke),
vám všetkým praje
Mestská časť Košice – Sever.

Vyfarbi si svoj vianočný stromček podľa vlastnej fantázie.
Svoj obrázok i doplnenú tajničku
nám pošlite mailom alebo poštou na
adresu:

Kancelária starostu
MÚ Košice - Sever
Festivalové námestie 2
04001 Košice
email: kancelariastarostu@kosicesever.sk

Va š e n a j l e p š i e p r á c e o d m e n í m e
darčekom. Poproste mamičku, aby za vás
vyplnila vašu korešpondenčnú adresu,
telefónny kontakt a vek.

Recept

1

2

3

4 5 6 7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klaun v cirkuse
Obyvateľ Egypta
Nádoba na kvety
Centrom slnečnej sústavy je ...
Vysoký strom so štíhlou korunou
Prvý mesiac v roku
Nie teplý
Rieka tečúca cez Bratislavu

8 9 10 11

9.
10.
11.
12.
13.
14.

12 13 14

Auto má štyri...
Majster, ktorý podkúva kone
Opak posledného
Začiatok dňa
Plynný obal Zeme
Krasokorčuliar má na nohách ...

pani starostovej

Vianočný makový krémeš
Cesto:
6 vajec
6 lyžíc práškového cukru
6 lyžíc polohrubej muky
3 – 4 lyžice nemletého maku
1 balíček prášku do pečiva
8 lyžíc vody
Krémová náplň:
7 dcl mlieka
1/2 dcl rumu
2 vanilkové pudingy
2 balíčky vanilkového cukru
2 lyžice kryštálového cukru
250 g masla izbovej teploty
Postup:
Dôkladne vymiešame žĺtka s cukrom, pridáme
8 lyžíc vody. Vyšľaháme sneh z bielkov
a pridáme ho k mase. Nakoniec vmiešame

mak a múku s práškom do pečiva. Upečieme
korpus.
Rum zmiešame s mliekom, oddelíme z neho
1 dcl, v ktorom rozmiešame pudingy a cukry,
spojíme s ostatným mliekom a uvaríme krém.
Ten po vychladnutí zmiešame s maslom. Celú
masu natrieme na vychladnutý upečený
korpus.
Tri balíčky podlhovastých, neplnených BEBE
keksov - môžu byť kakaové alebo vanilkové,
postupne ukladáme po povrchu stuhnutého
krému pekne vedľa seba. Koláč necháme
odstáť v chladničke, najlepšie cez noc. Ráno
ho nakrájame presne pozdĺž BEBE keksov.
Dobrú chuť!
Anna Gajová
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informuje o mestskej časti

Veľká cena Košíc

v krasokorčuľovaní
42. ročník

Košická korčuľka

19. ročník

10. - 11. 12. 2011
Zimný štadión, Kavečianska cesta, Košice
Vstup voľný

ĎAKUJEME ZA PODPORU
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