Milí Severania,

Marián Gaj
starosta Mestskej èasti
Košice-Sever

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Miestnos: Denné centrum, Obrancov mieru 2, Košice - Sever
Poslanecké dni sa konajú každý pondelok /v pracovných dòoch, mimo dní
konania miestneho zastupite¾stva/, v èase od 16.00 hod. do 17.00 hod.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:30
8:00 - 16:00
8:00 - 12:00

8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
nestránový deò*
8:00 - 12:00

Hasièská a záchranná služba, polícia:

112

Hasièská služba:

150, 112

Záchranná služba:

155, 112

Polícia:

158, 112

Mestská polícia:

159

Letecká záchranná služba:

18 155

Cestná záchranná služba:

154

Havarijná a núdzová služba pre motoristov:

18 128, 18 154

Magistrát mesta Košice - ústredòa:

055/6419 111

KOSIT a.s. Zber odvoz odpadu:

0800 156 748

Dispeèing VKK kontajnery:

055/7270716

Dispeèing zimná údržba:

0910 781 878

Správa mestskej zelene v Košiciach
technik pre MÈ Košice – Sever:
055/7263416, 0914 320772

Zimmermannová, Baláž

Oddelenie sociálnych vecí dáva do pozornosti službu - Online
tlmoèník pre nepoèujúcich obèanov prostredníctvom, ktorej
môžu komunikova s pracovníkmi v našej mestskej èasti pri riešení
úradných záležitosti. Vaše požiadavky vybavíme cez Skype hovor
s reálnym tlmoèníkom. Služba vznikla vïaka Nadaènému fondu
Telekom pri Nadácii Pontis, ktorý už 14 rokov pomáha
nepoèujúcim skvalitòova ich každodenný život. Online tlmoèník
funguje poèas pracovných dní, v pondelok, stredu a piatok v èase
od 8.00 do 20.00 hod.. Online tlmoèníka môžete využíva
bezplatne aj mimo návštev MÚ, pri riešení akýchko¾vek situácií.

Poruchy na VO doèasne zabezpeèuje DPMK:

055/640 7345

Poruchy VVS:

055/ 7952420

Poruchy VSD:

0800 123332

Poruchy SPP:

0850 11112

Do pozornosti dávame tiež Službu vèasnej intervencie, ktorú
poskytuje Domov sociálnych služieb – Domko od januára 2017.
Služba je zameraná na podporu rodiny s dieaom so zdravotným
znevýhodnením, do veku 7 rokov dieaa. Poskytovaná je
terénnou formou, v prirodzenom rodinnom prostredí (resp.
telefonickou alebo mailovou komunikáciou), v rámci celého
Košického kraja a je bezplatná. K dispozícii Vám je
multidisciplinárny tím odborníkov – sociálna pracovníèka,
psychologièka, sociálna terapeutka, fyzioterapeutka a lieèebný
pedagóg.

V tomto roku sme zorganizovali dve zbierky - zbierku šatstva, hraèiek a školských potrieb, v októbri
zbierku lôžkovín, ktorá bola v poradí už piatou zbierkou v našej mestskej èasti. Vyzbierané obleèenie
si našlo svojich nových majite¾ov. Zmysel zbierok pomôc ¾uïom v núdzi sa naplnil. Z obleèenia
a školských potrieb sa tešili klienti Krízového centra pre mamièky s demi v Košickej Novej Vsi
a bezdomovci z Centra pomoci Samaritán. Vyzbieranými hraèkami sme adresne potešili detièky
z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi prostredníctvom obèianskeho združenia Maják nádeje. Paplóny
a vankúše, ktoré ste doniesli sme darovali núdznym do Charitného domu svätej Alžbety, teplé deky
putovali do útulku pre psíkov. Úprimne ïakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili a prispeli.

Operaèný program potravinovej a základnej pomoci OP FEAD 2014 – 2020 pre najviac odkázané
osoby, ktorý realizovala na Severe v zastúpení Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice, prebehol
v roku 2017 v IV. etapách. Štyri krát prebehlo Opatrenie 1 (výdaj potravinových balíkov) a jeden krát
Opatrenie 4 (výdaj hygienických balíkov). Mestská èas Košice – Sever v rámci spolupráce poskytla
priestor pre výdaj balíkov, zamestnanci oddelenia sociálnych vecí boli nápomocní pri oslovovaní
odkázaných osôb aj pri výdaji. V roku 2017 potravinová pomoc pomohla na Severe 69 rodinám
a jednotlivcom, celkovo bolo rozdaných 379 balíkov potravinovej a 40 balíkov hygienickej pomoci.

V zariadení opatrovate¾skej služby dávame radi
priestor akciám, ktoré sú venované ženám
a mamám. Okamihy stretnutia s klientmi
a zamestnancami Detského klubu zdravotne
postihnutých detí a mládeže v Košiciach, ku
Dòu žien a pri príležitosti Dòa matiek, potešili
nielen naše starenky, ale aj starkých. Milým
slovom, pohladením, krásnou piesòou, malým
darèekom a kvietkom sme im spoloène
spríjemnili dve dopoludnia v marci a máji.
Potešili sme ich srdcia, vyèarili úsmev. Rozdali
sme rados a potešenie tam, kde to je najviac
potrebné.

Inšpirovaní dobrovo¾níckymi aktivitami z minulého roka, sme sa v tomto roku zapojili do
najväèšieho podujatia firemného dobrovo¾níctva v strednej Európe. Aktivita pod
názvom „Naše mesto“, ktorú organizuje
Nadácia Pontis, prebehla tento rok v desiatkach
slovenských miest. V našej mestskej èasti sa
konala 9. júna 2017, v èase od 9.00 – 14.00 hod.
Dobrovo¾níci z AT&T Global Network Services
Slovakia, s.r.o., z ktorých dvadsiati sa zapojili do
našej výzvy, sa spolu so zamestnancami MÈ
venovali skráš¾ovaniu a úprave areálu
Zariadenia opatrovate¾skej služby.

Mestská èas Košice – Sever zabezpeèuje aj
v tomto roku v jedálni Strediska sociálnej
pomoci, na Garbiarskej ulici v Košiciach,
stravovanie pre svojich dôchodcov. Cena
stravného lístka za jeden obed je 2,50 €.

Výška príspevku na jeden obed v závislosti od
priznaného dôchodku poskytovaná mestom
Košice a MÈ v roku 2017:
V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach sa nám podarilo zapoji do
aktivácie od februára 2017 do júla 2017, dve uchádzaèky o zamestnanie, vykonávaním
dobrovo¾níckej služby v zariadení opatrovate¾skej služby. Sociálne pracovníèky sa klientom venovali
individuálne, realizovaním aktivít so zameraním na zlepšenie ich psychickej kondície. „Aktivaènú
èinnos formou dobrovo¾níckej služby, využívame už nieko¾ko rokov na opatrovate¾skej službe.
Vnímame ju ako pozitívny nástroj získania praktických skúseností u týchto ¾udí a v neposlednom
rade, aj ako spestrenie a obohatenie priamej práce s klientom“ dodala vedúca oddelenia sociálnych
vecí Mgr. Zdenka Sloviková.

Urobili sme tak v máji tohto roku, vïaka usporiadate¾om Priate¾om Zeme - SPZ a adventistickej
agentúre pre rozvojovú pomoc - ADRA, ktorí zorganizovali pilotne v našej MÈ, ekologickocharitatívnu akciu „MINI RECYKLÁCIU 2017 PRIATE¼OV ZEME“. Prostredníctvom tejto akcie sme
všetci spolu darovali: funkèné a použite¾né veci z domácnosti, knihy, obuv, šatstvo, drobnú
elektroniku a hraèky.
Všetkým, ktorí prispeli, èi už pomocou, alebo darom nepotrebných vecí, aj v mene týchto organizácii
ÏAKUJEME.

*Príspevky sa poskytujú na oddelení sociálnych
vecí na základe predloženého Rozhodnutia
o výške dôchodku zo sociálnej poisovne.

Doklady potrebné k vybaveniu:
l
obèiansky preukaz
l
1 x fotokópia posledného Rozhodnutia
o výške dôchodku zo Sociálnej poisovne pre
príslušný rok
Kontakt:
MÈ Košice – Sever, Festivalové námestie 2,
prízemie, oddelenie sociálnych vecí,
Mgr. Lenka Zrníková – odborný referent
oddelenia soc. vecí, tel.è.: 055/63 33 485,
e-mail: lenka.zrnikova@kosicesever.sk

Dòa 1.7.2015 nadobudol úèinnos zákon è.
125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. V zmysle
usmernení je súpisné èíslo jedineèné pre
každú budovu bez oh¾adu na to, èi sa jedná
o bytovú alebo nebytovú budovu. Do
úèinnosti tohto zákona sa súpisné èísla
pride¾ovali pod¾a iných kritérií. Je preto
nevyhnuté odstráni duplicitu súpisných
èísel garáží a ostatných budov. Z tohto
dôvodu Mestská èas Košice – Sever
pristúpila k preèíslovaniu garáží s pôvodným oznaèením 1/3 až 4000/3. Tabu¾ky
s novými súpisnými èíslami budú zaslané
doporuèene spolu s oznámením o zmene
súpisného èísla vlastníkom dotknutých
nehnute¾ností a súpisné èíslo bude
súèasne zmenené aj v katastri nehnute¾ností. V prípade, že nehnute¾nos
nie je v súèasnosti evidovaná na katastri,
vlastník si zabezpeèí zápis osobne. Vlastník
je povinný umiestni novú tabu¾ku
namiesto pôvodnej. V prípade, že si
vlastníci garáží neprevezmú oznámenie
do 18 dní na pošte, môžu si ich prevzia
na Miestnom úrade Mestskej èasti Košice –
Sever, kde sa zasielané obálky spätne
vracajú.

29. novembra 2016 schválila Národná rada
SR vládny návrh zákona, ktorým sa mení
a dopåòa zákon è. 171/2005 Z. z.
o hazardných hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Podmienky pri prevádzke
hazardných hier a ochrana ¾udí v tejto
oblasti sa sprísni. Medzi najdôležitejšie
zmeny teda patrí, že od roku 2018 by tak
mali automaty a „gambling“ zmiznú
napríklad aj z pohostinských zariadení.
Novela totiž presúva hazardné hry do herní
a zvyšuje minimálny poèet hracích
zariadení pripadajúcich na jednu heròu zo
súèasných 5 na 12 kusov. S úèinnosou od
01. januára 2019 sa novelou zákona o hazardných hrách vytvára tzv. Register
vylúèených osôb. Tento register bude slúži
na evidovanie osôb vylúèených z úèasti na
hazardných hrách a evidovanie osôb, ktoré
budú ma zakázaný vstup do herne.
Register bude prístupný prevádzkovate¾om hazardných hier nepretržite
a bude evidova všetky fyzické osoby nad
18 rokov, ktoré sú vylúèené z úèasti na
hazardných hrách. Ide o osoby, ktoré sami
požiadali o vylúèenie, ktoré študujú na
vysokej škole a súèasne im bolo schválené
sociálne štipendium a osoby, ktorým bola
diagnostikovaná choroba patologického
hráèstva pod¾a medzinárodnej klasifikácie
chorôb a osoby, ktoré na úèely poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi tvoria
domácnos.
V súèasnosti obec rozhoduje o udelení
individuálnej licencie pod¾a tohto zákona,
vykonáva správu odvodov do rozpoètu
obce a ukladá sankcie pod¾a tohto zákona.
Obec môže ustanovi všeobecne záväzným
nariadením, že na jej území nemožno
umiestni heròu. V súèasnosti v Mestskej
èasti Košice – Sever nebolo prijaté
Všeobecné záväzné nariadenie o zákaze
hazardných hier.

Mestské zastupite¾stvo v Košiciach uznesením è. 739 prijatým na svojom XV. zasadnutí dòa
24. apríla 2017 schválilo nový „Štatút mesta Košice“ (ïalej len štatút), ktorý nadobudol
úèinnos dòa 1. júla 2017. Schválenie nového štatútu si vyžiadali legislatívne zmeny,
presuny pôsobností zo štátnej správy na samosprávu a aktuálne potreby mesta Košice.
Predchádzajúci štatút bol schválený v roku 2000 a úèinnos nadobudol 1.1.2001.
Štatút je základným vnútorným dokumentom územnej samosprávy mesta Košice, ktorý
bližšie upravuje prerozdelenie úloh a samo-správnych pôsobností mesta, nakladanie s
majetkom mesta a vzahy mesta s mestskými èasami a právnickými osobami zriadenými
alebo založenými mestom pri plnení samosprávnych úloh.
Obsah štatútu je zameraný na funkciu, ktorú mu urèujú zákony, najmä zákon è. 401/1990
Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, zákon è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, zákon è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Nový štatút vychádza z nasledovných základných zásad:
a) text štatútu je v èo najväèšej miere oèistený od prenášania ustanovení zákonov (riešenie
postavenia a pôsobností orgánov samosprávy a povinností urèených zákonmi), èím sa
predchádza jeho nesúladu so zákonmi;
b) v rámci riešenia kompetenèných vzahov medzi mestom a mestskými èasami (v oblasti
samosprávy) sú definované len kompetencie mestských èastí, prièom všetky ostatné
kompetencie prináležia mestu Košice (pritom je potrebné zoh¾adni skutoènos, že
povaha niektorých pôsobností pripúša ich súbežné vykonávanie mestom aj mestskou
èasou);
c) v rámci riešenia kompetenèných vzahov medzi mestským zastupite¾stvom a
primátorom mesta sú bližšie špecifikované len tie pôsobnosti mestského zastupite¾stva,
ktoré priamo nevyplývajú zo zákona; zároveò v súlade s § 11 ods. 2 písm. d) zákona è.
401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov primátor rozhoduje vo všetkých
veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené mestskému
zastupite¾stvu;
d) jednou z obligatórnych èastí štatútu sú zásady hospodárenia s majetkom mesta – v
tomto smere má štatút ambíciu komplexne unifikova (zjednoti) všetky èiastkové pravidlá
týkajúce sa nakladania s majetkom (napr. pravidlá prenajímania, zásady týkajúce sa
nakladania s finanènými prostriedkami a rad ïalších predpisov, ktoré boli v minulosti
schválené mestským zastupite¾stvom).
Úplné znenie štatútu, vrátane jeho príloh je zverejnené na webovom portáli mesta Košice:
www.kosice.sk.

Komisia rozvoja bola zriadená a schválená Miestnym zastupite¾stvom ako poradný,
iniciatívny a kontrolný orgán. Komisia je zložená z poslancov miestneho zastupite¾stva
a z neposlancov -obyvate¾ov mestskej èasti zvolených miestnym zastupite¾stvom.
Predseda komisie: Ing. Jozef Filipko
Èlenovia komisie z radov poslancov: Ing. Anna Zimmermannová, Ing. Štefan Baláž,
Ing. Kosmas Bekiaris, doc. Ing. Peter Blišan, PhD., Ing. Jozef Filipko, Erik Ha¾ko,
MVDr. Dagmar Kažimírová, Anton Švajlen, Ing. Jaroslav Polaèek
Èlenovia komisie z radov neposlancov: Ing. Mária Tomášová, Ing. Adrián Tompoš, PhD.,
Ing. Jarmila Repovská, Ing. Timea Horosová, Ing. Marián Bednarèík, Ing. Tomáš Gõrcsõs,
Gabriel Horòák, Lukáš Novák, ¼uboš Czirner, MBA, MVDr. Vladimír Petrilla, PhD.
Komisia v rámci svojej èinnosti:
l
spolupracuje s oddelením rozvoja,
l
vyjadruje sa k stanoviskám a materiálom predkladaných do Miestnej rady a Miestneho

zastupite¾stva
sa k návrhu rozpoètu mestskej èasti, jeho zmenám, èerpaniu a kontrole
plnenia v oblasti svojej pôsobnosti
l
vyjadruje sa k návrhom zmien a doplnkom Územného plánu mesta Košice
v katastrálnom území Severné mesto, Kamenné a Èerme¾, prerokúva pripomienky
a podnety k návrhom zmien ÚP,
l
vyjadruje

vyjadruje sa k zámerom a investièným projektom realizovaných z rozpoètu mestskej èasti,
l
l
vyjadruje sa k investiènej èinnosti na území mestskej èasti – stavby realizované právnickými a fyzickými osobami,
l
podáva pripomienky a námety ku všeobecne záväzným nariadeniam mestskej èasti prípadne k ich novelizáciám,
l
dáva návrhy na odstránenie nedostatkov pri zabezpeèovaní údržby a opráv miestnych komunikácií,
l
zaoberá sa èistotou verejných priestranstiev a verejného poriadku,
l
vyjadruje sa k zriaïovaniu trhovísk a príležitostných trhov miestneho významu,
l
prijíma podnety od obèanov

V lokalite Krupinská pokraèuje revitalizácia
verejného priestoru. K detskému ihrisku,
parkovisku a ploche pre vo¾ný pohyb psov,
realizovanej v minulom roku, pribudnú
fitness prvky, vybavenie ihriska a drevená
verejná knižnica. Finanèné prostriedky ( vo
výške 8000,- €) pre tento zámer poskytla
Mestská èas Košice-Sever správcovi
územia – Správe mestskej zelene
v Košiciach formou dotácie. Doplnením
ïalšieho vybavenia sa stane lokalita
atraktívnejšia pre široký okruh obyvate¾ov.

Detské ihrisko pri obytných domoch na
Ceste pod Hradovou bolo nedávno
doplnené o herné prvky. Pekné prostredie
s dostatkom zelene a priestoru je vhodné
na doplnenie ihriska o ïalšie možnosti. V
tomto roku na ihrisku pribudli fitness prvky
v hodnote 7000,- €. Deti si tak budú môc
okrem hier na ihrisku i kvalitne zacvièi.
Na neïalekej zelenej ploche vznikne
oplotený výbeh pre vo¾ný pohyb psov.
Takto bude vytvorený kvalitný vybavený
a samostatný priestor pre štvornohých
miláèikov. ( výbeh v hodnote cca 9000,-€)
Tieto dva zámery sú realizované
v spolupráci so Správou mestskej zelene
v Košiciach a vytvoria lepšie podmienky
v lokalite aj v oblasti zlepšenia vzahov
a spolunažívania.

Živým príkladom ako sa vracia život na naše
vnútrobloky a dvory je Kisdyho ulica. Dvor
Kisdyho postupne ožíva, na opustenom
ihrisku postupne pribúdajú nové prvky,
staré a nefunkèné sa odstránili. Ale hlavne
sa tu zaèali hra deti a stretáva ¾udia, ktorí
tu bývajú. Pozitívnym signálom je, že
miestna komunita prejavila záujem o svoje
okolie a verejný priestor, ktorý chcú zdie¾a
a využíva. Po nieko¾kých stretnutiach
a komunikácii s miestnymi sa zrealizoval
zámer doplnenia a obnovy dvora o ïalšie
herné prvky, vybavenie a úpravy okolia. Na
projekte spolupracovala tiež Správa
mestskej zelene v Košiciach, ktorej
Mestská èas Košice-Sever poskytla
dotáciu z rozpoètu na rok 2017
(vo výške 15000,-€). V rámci týchto
finanèných prostriedkov sa zabezpeèilo
i doplnenie herných prvkov pre menšie deti
na detskom ihrisku Park duklianskych
obetí.

Po období stavebného ruchu a dopravných
o b m e d z e n í s a ž i v o t v b l í z ko s t i
elektrièkových tratí vracia do normálu.
Postupne sa demontovali oplotenia
a doèasné dopravné znaèky a stavbári sa
presahovali na ïalšie pracoviská v meste.
Aj keï sa riešila hlavne otázka dopravných
obmedzení najväèší diskomfort pociovali
obyvatelia v tesnej blízkosti stavieb.
Prašnos, hluk, bariéry obmedzujúce
prístup a zhoršená kvalita komunikácií
potrápili všetkých, ale najmä hendikepovaných a starších obèanov. Ako prví
pocítili zlepšenie obyvatelia ulíc v okolí
úseku elektrièkovej trate Zimná-Nìmcovej.
Následne sa od októbra postupne
sprejazdnila i Komenského ulica.
Opätovným otvorením dôležitých
križovatiek sa zníži i dopravná záaž
okolitých ulíc, kde boli presmerované
o b c h á d z ko v é t r a s y. O k r e m m o dernizovaných elektrièkových tratí sa
obnovili i asfaltové povrchy komunikácií
a nástupné ostrovèeky. Aj keï doprava
v rámci mesta bude i naïalej pociova
vplyv pokraèovania tejto rozsiahlej
modernizácie, na Severe sú hlavné
stavebné objekty ukonèené.

- revitalizácia ïalších dvoch
detských ihrísk
- výstavba parkovacích plôch v
lokalite Podhradová ( 30-40 miest )
- riešenie dopravnej situácie –
prístupová cesta za blokmi
na Študentskej ul. - pozdåžne
parkovanie
- obnova športovej plochy lokalita
Èárskeho Strakova
- plocha pre vo¾ný pohyb psov

„Èlovek nie je ostrov a zmyslom jeho bytia by malo by pomáha druhým.“

Tak ako doteraz, tak aj naïalej chceme udrža kvalitu, poèet
a rôznorodos krúžkov aj aktivity mimokrúžkovej èinnosti. Urèite
sa naši seniori môžu teši na novoroèné posedenie, oslavy MDŽ,
úctu k starším, èi vianoèné posedenie. Z kultúrnych akcií chceme
pokraèova vo výstavách výtvarníkov aj detí v našich priestoroch,
v besedách a prednáškach. Tieto typy aktivít sa budú odvíja najmä
od záujmu našich èlenov. Èo sa týka športovej èinnosti, máme
naplánované viaceré aktivity. V roku 2018 máme opä v pláne
miniolympiádu seniorov, stolnotenisovú a streleckú súaž
a koncom roka seniorský trojboj. Bližšie informácie o pripravovaných aktivitách sú k dispozícii na informaènej tabuli
v priestoroch DC a informujeme o nich prostredníctvom
webstránky MÚ.
Myslím si, že sa nám darí dosahova to, aby sa naši èlenovia cítili
u nás dobre. Sme radi, že sú aktívni a prejavujú záujem o dianie
okolo seba. Snažíme sa vytvára im vhodné podmienky na to, aby
mali priestor sa realizova v rôznych sférach svojich záujmov,
pripravujeme pre nich zaujímavé a osožné aktivity. Súdiac pod¾a
ich spokojnosti a návštevnosti neskromne môžeme poveda,
že máme dôvod by spokojní.

Pozývame vás na Šachový turnaj, ktorý
sa uskutoèní dòa 10.02.2018 v Kultúrno
spoloèenskom centre. Príïte si odtestova vaše šachové zruènosti a spoloène podpori hráèov. Prezentácia bude
prebieha od 8:00 do 8:45.
Tešíme sa na vás!

Narodenie dieatka je ve¾kou radosou
pre vás, rodièov a vašu rodinu, ale aj pre
našu Mestskú èas Košice – Sever. Aj keï
naši najmenší ešte ani len netušia, že sú
naši obyvatelia. Pri tejto príležitosti
organizujeme viackrát do roka
slávnostný obrad - Uvítanie detí do
života. Ak máte záujem zúèastni sa,
prosíme o nahlásenie na miestnom
úrade Mestskej èasti Košice – Sever,
alebo vyplnením formulára a zaslaním
na mailovú adresu:
kancelariastarostu@kosicesever.sk

Znova sa nám blíži vianoèný èas, èas
spoloène strávených chví¾. Radi by sme
sa preto o tieto vzácne chvíle podelili
s vami a pozvali vás na oèakávané
adventné trhy na Mieri. Pripravený je
program pre vás, pre vaše ratolesti,
„zabíjaèka“, možnos zakúpi si unikátne
výrobky, ve¾a dobrôt pod zub a mnoho
ïalšieho.
Tešíme sa na vás!

Ani tento rok Mikuláš neobíde Mestskú èas Košice – Sever. Príïte ho privíta spolu so
svojimi ratolesami. Èaká vás príjemná vianoèná atmosféra, kopec zábavy, mikulášske
balíèky a pestrý program.
Tešíme sa na vás!

Teplo sa obleète, nabrúste korèule a vytiahnite kamarátov od teplého gauèa, pretože
aj tento rok korèu¾ujeme! Pozývame vás na verejné korèu¾ovanie v Crow aréne, ktoré je
pre vás, Severanov, už tradiène zadarmo.
Tešíme sa na vás!

V našej Mestskej èasti Košice – Sever nezabúdame ani na obyvate¾ov, ktorí prežívajú svoju
jeseò života a dožívajú sa krásneho okrúhleho jubilea. Bude nám cou, ak sa prihlásia tí,
ktorí dovàšia v danom roku 70, 75, 80, 85, 90 a 95 rokov. Prijmite touto cestou pozvanie
starostu MÈ Mariána Gaja na slávnostné posedenie tejto výnimoènej udalosti, kde si
môžete zaspomína na prežité roky v kruhu svojich rovesníkov.
Milí seniori, prihlási sa môžete priamo na Miestnom úrade Mestskej èasti Košice - Sever
vyplnením formulára, alebo na telefónnom èísle 055 632 47 67. O termíne a mieste
stretnutia vás budeme v priebehu roka informova.

Škola sídli v mestskej èasti Košice Sever. Sme
škola s dlhodobo výbornou tradíciou. Ak èlovek
túži dosiahnu nieèo výnimoèné, tak zakotví
tam, kde mu to bude poskytnuté. Z tohto
dôvodu sme ako názov nášho školského
vzdelávacieho programu vybrali názov
„KOTVIÈKA“ – ako symbol toho, že sa budeme
snaži žiakom odovzda maximum z našich
nadobudnutých vedomostí a pedagogických
skúseností.
Naši žiaci dosahujú výborné výchovnovzdelávacie výsledky, o èom svedèia výsledky
T5, T9 a ich následné uplatnenie na výberových
stredných školách. Škola prostredníctvom
svojho CVÈ poskytuje žiakom množstvo
záujmových útvarov. Pre mladších žiakov na
škole máme Školský klub detí, kde naši žiaci
nielen relaxujú, spoznávajú okolitú prírodu, ale
si aj precvièujú povinnosti z vyuèovania a
pripravujú aktuálne vystúpenia pre rodièov.
Našou ve¾kou pýchou je výukový plavecký
bazén, ktorý je najväèším v Košiciach. Vïaka
nemu, viacúèelovému ihrisku a telocvièniam
majú žiaci pozitívny vzah k športu,
zúèastòujeme sa športových projektov a
súaží. Napr. Športová olympiáda, Tomášikova
plutvièka, Olympionizmus a iné.
Žiaci sa od prvého roèníka uèia anglický jazyk,
CLIL metódu na prvouke a od piateho roèníka
im pribudne druhý cudzí jazyk pod¾a ich
výberu. Svoje jazykové vedomosti zúroèia v
bilingválnych gymnáziách, kde majú výborné
výsledky.
Spolupracujeme s materskými škôlkami
mestskej èasti Sever, ktoré nás pravidelne
navštevujú na vyuèovacom procese, ale aj na
vystúpeniach, èi spoloèných akciách.
Škola je aktívna a žije celý školský rok.
Organizujeme vedomostné, športové a
literárno-výtvarné súaže, hry a vystúpenia.
Ve¾mi úspešne sa zúèastòujeme súaží a
olympiád na úrovni okresu, kraja aj celého
Slovenska.
Nieko¾kokrát do roka organizujeme Dni
otvorených dverí, kde všetci , malí aj ve¾kí
,môžu vidie život našej školy.
Web: www.zstomke.sk

Tankova• lietadlo Redbulom? Pohoda!
Letím preè. Koneène! Sloboda!
Kapitán už štartuje,
na runwayi ešte zadriftuje.
Sadám si na svoje miesto,
letíme rýchlos•ou tisícdvesto.
Stevardka mi ponúka oriešky,
poèujem ako sa ohýbajú pliešky.
Niekto mi klope na okienko,
skoro zo mòa vypadlo hovienko.
Bol to trojhlavý drak,
hneï mi stiahlo pažerák.
Drak dlhý ako lietadlo,
nemal ani spodné prádlo.
Vraj sa chce len pozhovára•,
snažil som sa ho od toho odhovára•.
Vravím mu, nie je to žiadna sranda!
Pfu, ten drak nie je žiadna fešanda.
Zhnité zuby, hrozný puch mu z úst vychádza,
prís• k nemu bližšie do úvahy neprichádza.
Snažím sa s ním riadne dohodnú•,
podarí sa mi zopárkrát ho bodnú•.
Servác, Pankrác, Bonifác – hrôzostrašné mená,
sú to pod¾a mòa riadne divoké plemená.
Servác – ten sa bojí tmy,
má menšie príznaky astmy.
Ve¾mi rád tancuje,
dievèatá úplne rajcuje.
Pankrác – nemá jedno ucho,
vyzerá trošku priblblo.
On je v strede, je kapitánom celého tela,
robí zo seba ve¾kého konate¾a.
Bonifác – keï bol malý, spadol na hlavu,
vystrašilo to ve¾mi jeho mamu – Miroslavu.
Obèas má pomalšie zmýš¾anie,
z hlavy mu poèu• kvílenie.
S príšerami, ešte stále bojujem.
Chlapci, do Mexika dnes cestujem.
Nie že by som vás nemal v láske,
tú však musím vyzna• svojej èiernovláske.
Ocenenie: èestné uznanie v celoslovenskom
kole Literárne Košice Jána Štiavnického
Tomáš Olšavský, 13 rokov, ZŠ Hroncova 23
Pedagóg: Mgr. Martin Fazekaš

Zaèína sa to každým ránom,
keï si vravím som pripravená, áno.
Hlavne všetko bez stresu,
bez strachu a bez desu.
Zaèína sa slovenèina,
tá je zakaždým celkom iná.
Prichádza pán uèite¾,
každý sa z¾akol, keï ho videl,
nejakú kôpku papierov má v rukách,
každý sa už bojí, vraví si: „Ach!"

Adam Èižmár,
„Strom“,
ZŠ Tomášikova 31

Pä•ky tu budú lieta• jedna rados•
skloòuje sa to pod¾a vzoru kos•.
Ale veï sám pán uèite¾ vraví: „Jedna pä•ka hore
dole!"
len aby ho nezaplavilo to èervené more.
Opravuje. Všetci sa boja.
Ako dopadla tá písomka moja?
Èíta prvé známky.
To budú ma• rados• tie naše mamky.
Hopla! Prvá pä•ka letí,
to èo ste za chyby porobili, deti?
Približne v polovici opravených už je,
zatia¾ netreba vola• 112, žije!
Tomuto trojka letí, dievèatám jednotky vzadu
a tak š•astne povedia si: „Na parádu!"
Neskôr zase pán uèite¾ za hlavu sa chytá
a pánbožka sa nahlas pýta,
v èom je skrytá... tá záhada,
že žiaci nevedia, pod¾a akého vzoru sa skloòuje
záhrada.
Jej zase letí dvojka a èo horšie...
...spolusediacej štvorka.
Letia známky také i také,
jednoducho všakovaké.
Sklamaní sme skoro všetci,
no veru, aj také sa dejú veci.
Lívia Pa¾ová, 13 rokov, ZŠ Hroncova 23
Pedagóg: Mgr. Martin Fazekaš

Sebastián Safko,
„Kôra“,
ZŠ Tomášikova 31

Lea Duèaiová, „Rosa“,
ZŠ Tomášikova 31
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