
dovo¾te, aby som vás pozval na akcie, ktoré sa 
organizujú v týchto dòoch. Náš tradièný pretek 
Severská desiatka odštartuje v piatok 25.5.2018 
o 17:30 hod. Ak si priaznivcom behu a dobrej 
športovej atmosféry a ešte nie si prihlásený, neváhaj 
a urob tak na stránke , prípadne 
priamo na miesto. Registrácia je od 15:30 hod. 
v záhradke Hotela Bankov.

Tiež by som vás chcel pozva� na 1. Košický jarmok na 
Severe v dòoch 25.5.-26.5.2018 na Festivalovom 
námestí 2. Môžete sa teši� na tradièné langoše, 
chutné trdelníky, bohatý kultúrny program a re-
meselnú výrobu. Nebude chýba� ani jazda na 
poníkoch, aquazorbing, skákacie hrady èi kolotoèe. 
Ako bonus sme 26.05.2018 o 14:00 hod. pripravili 
pre vaše detièky oslavu MDD. Príïte si uži� a oslávi� 
deò všetkých detí. 

Pevne verím, že sa tam osobne stretneme. 

www.kosicesever.sk

Marián Gaj

starosta Mestskej èasti
Košice-Sever

Milí Severania,



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

Dovo¾ujeme si �a upovedomi�, že Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky  realizuje projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných 
èinov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.
 Je to jeden z mnohých spôsobov, ako  pomôc� potenciálnym alebo  
identifikovaným obetiam trestnej èinnosti.

Keïže kriminalita ako celospoloèenský negatívny jav je 
neoddelite¾nou súèas�ou nášho každodenného života, prevencia 
kriminality je nevyhnutná a potrebná. 
Každý má pod¾a svojich možností a schopností kona� tak, aby 
predchádzal, alebo zamedzil vzniku a šíreniu kriminality a inej 
protispoloèenskej èinnosti.

Realizáciou systémových preventívnych riešení 
v oblasti podpory a pomoci obetiam je vytvorená možnos� 
poskytnú� pomoc pre obete na jednom mieste a to v kontaktnom 
bode, ktorý pre Košický kraj  je na ulici Komenského 52 v budove  
Okresného úradu Košice.

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

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8:00 - 12:00   13:00 - 16:00
8:00 - 12:00   13:00 - 16:00
8:00 - 12:00   13:00 - 16:30

nestránkový 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

Poruchy na VO doèasne zabezpeèuje DPMK: 055/640 7345

Poruchy VVS: 055/ 7952420

Poruchy VSD: 0800 123332

Poruchy SPP: 0850 11112

Najbližšie zasadnutie Miestnej rady 
MÈ Košice – Sever: 30.05.2018 (streda)

Najbližšie zasadnutia Miestneho zastupite¾stva 
MÈ Košice – Sever: 06.06.2018 (streda)

Dátum:

  

Poslanci:

 
Júl

  2.7

  9.7.

 

Kažimírová, Kertés

 
16.7.

 

Polaèek, Švajlen

 

23.7.

 

Kišiday, Zimmermannová

 

30.7.

 

Baláž, Bekiaris

 

August

  

6.8.

 

Bliš�an, Filipko

 

13.8.

 

Gibóda, Ha¾ko

 

20.8.

 

Kalanin, Kažimírová

 

27.8. Kertés, Polaèek

September

3.9. Švajlen, Kišiday

10.9. Zimmermannová, Baláž

17.9.

 

Bekiaris, Bliš�an

 

24.9.

 

Filipko, Gibóda

 

  

  

Máj

7.5. Bliš�an, Filipko

14.5. Gibóda, Ha¾ko

21.5. Kalanin, Kažimírová

28.5. Kertés, Polaèek

Jún

4.6. Švajlen, Kišiday

11.6. Zimmermannová, Baláž

18.6. Bekiaris, Bliš�an

25.6. Filipko, Gibóda

Ha¾ko, Kalanin

V záujme objektívneho zvýšenia bezpeènosti obèanov, najmä detí, 
mládeže, seniorov, ohrozených skupín a pod., môžeme 
zintenzívni� úèinnos� boja s kriminalitou  spoloèným postupom 
a spoluprácou.

Oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality
Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Operaèný program Efektívna verejná správa
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných èinov

k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.

www.minv.sk | www.prevenciakriminality.sk
www.facebook.com/prevenciakriminality

Vážený obèan



Èo je potrebné predloži�: 

 Žiados� o poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcu

l  Rozhodnutie zo sociálnej pois�ovne o výške dôchodku na aktuálny rok  

l  Èestné prehlásenie ak má žiadate¾ vyšší dôchodok ako 400,01 € 
                     ( v tomto prípade nemusí predklada� Rozhodnutie o výške dôchodku ). 

Kde je možné sa stravova�?

Dòom vypísania Žiadosti o poskytnutí príspevku na stravovanie dôchodcu a predloženia potrebných 
dokladov je žiadate¾ oprávnený kúpi� si stravné lístky, ktoré je možné využíva� na obedy 
zabezpeèené v Jedálni Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, na Garbiarskej ulici è.4.

Kedy je možné stravné lístky si zakúpi�?

Stravné lístky si dôchodcovia môžu zakúpi� na MÚ, odd. soc. vecí, vždy v stredu, v èase od 8:00 hod. 
do 16:30 hod. Množstvo lístkov závisí od poètu kalendárnych dní v danom mesiaci. Stravné lístky 
nevyužité v danom mesiaci prechádzajú aj do nasledujúcich mesiacov. 

Cena stravného lístku: 

l  2,50 € pre žiadate¾ov bez príspevku

l  1,70 € pre žiadate¾ov s príspevkom 0,14 € (MÈ) a 0,66 € (Mesta Košice)

l  1,50 € pre žiadate¾ov s príspevkom 0,17 € (MÈ) a 0,83 € (Mesta Košice)

l 

Výška 
priznaného 
dôchodku

Výška 
príspevku 

mesta 
Košice

Výška
príspevku

MÈ 
KE - SEVER

Cena 
1

stravného 
lístka 

do 300,00 €
od 300,01 € 
do 400,00 €

od 400,01 €

0,83 €

0,66 €

0,00 €

0,17 €

0,14 €

0,00 €

1,50 €

1,70 €

2,50 €

Vedúca oddelenia: Mgr. Zdenka Sloviková
Odborní referenti: Mgr. Zdenka Behunová, Mgr. Lenka Zrniková

Druhy stravných lístkov : 

l 

(modré stravné lístky)

l  šetriaca strava 
(zelené stravné lístky) 

l  dia strava 
(èervené stravné lístky)

 racionálna strava 

V roku 2018 oddelenie sociálnych vecí organizuje dve zbierky. Jarná zbierka, sa uskutoènila 
v termíne od 9. - 12.4.2018, so zameraním na „kraftové“ veci (gombíky, bavlnky, farebný papier, 
materiál na kreatívne dielne a pod.). Všetkým, ktorí sa do prvej zbierky zapojili, ïakujeme. Jesenná 
zbierka je naplánovaná zaèiatkom septembra, a to v termíne od 3. – 6.9.2018, so zameraním na 
školské potreby a spoloèenské hry pre deti a mládež. Pre bližšie informácie nezabudnite sledova� 
našu stránku . www.kosicesever.sk

V roku 2018 prebehnú celkovo 4 etapy potravinovej pomoci. Výdaj balíkov bude prebieha� na MÚ, 
Festivalové nám. 2, odd. soc. vecí, v týchto predbežných termínoch:

1. etapa Opatrenie 1 (potravinové balíèky) v termíne od 19.2. do 23.3.2018  

2. etapa Opatrenie 1 (potravinové balíèky) a Opatrenie 4 (hygienické balíèky) 
     v termíne od 9.5. do 12.6.2018

3. etapa Opatrenie 1 (potravinové balíèky) v termíne od 4.9. do 8.10.2018

4. etapa Opatrenie 1 (potravinové balíèky) v termíne od 29.10. do 3.12.2018

Pre bližšie informácie sledujte našu stránku . www.kosicesever.sk

Jedným z dôležitých princípov pod¾a Zákona è. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách vo vz�ahu 
k prijímate¾ovi sociálnej služby (ïalej len „PSS") je individualizácia dosahovaná prostredníctvom 
individuálneho plánu, ktorého zámerom je: 

Srdce má ve¾kú váhu. Jednoduchá veta, ktorá v 
sebe ukrýva håbku a pravdivos� prežitých 
životných udalostí, veta, ktorú pri poh¾ade na 
vlastnoruène vyrobené drevené srdce, vyslovila 
klientka nášho zariadenia opatrovate¾skej 
služby. Pri práci so spomienkami klientov, 
využíva sociálny pracovník verbálne a ne-
verbálne prostriedky, prièom základným 
princípom je navodi� u klientov psychickú 
pohodu a vytvori� priestor pre spontánne 
vyjadrenie ich spomienok. „Pri takejto aktivite 
sa u klientov otvára priestor spomínania na èas 
mladosti, èas zoznámenia sa so životnými 
partnermi, ale aj èas keï život nebol jednoduchý 
a priniesol rôzne úskalia" objasòuje sociálny 
pracovník Mgr. Behunová. V èom spoèíva 
význam takejto práce s klientom? „Som 
presvedèená, že uvedené aktivity spolu s me-
dikamentóznou lieèbou tvoria vzájomnú 
prepojenos� a vedú k napåòaniu individuálnych 
potrieb každého klienta" konštatuje vedúca 
oddelenia sociálnych vecí Mgr. Sloviková. 

l  vies� PSS k samostatnosti 

l  pomáha� PSS v adaptaènom období 

l  znižova� riziká maladaptaèného syndrómu u PSS 

l  udržiava� PSS aspoò na takej mentálnej a fyzickej úrovni, 
na akej do zariadenia prišiel 

l  podporova� zdravie a duševnú pohodu PSS 

l  posilòova� dôveru a pocit sebahodnoty PSS 

l  prekona� strach a bezmocnos� PSS. 

Ide o dokument, spracovaný na základe 
individuálnych potrieb, schopností a cie¾ov 
prijímate¾a sociálnej služby s dôrazom na 
dosiahnutie kvalitného života. V procese 
realizovania individuálnych plánov je hlavnou 
snahou odráža� aktuálne spoloèensko – 
kultúrne dianie, v prepojení na roèné obdobie, 
významné sviatky, èi dni v roku, s využitím 
rôznych techník a metód práce (hudobno – 
taneèné metódy,  výtvarné techniky,  
spomienkové èinnosti a pod.). 

Lieèebné úèinky hudby na organizmus èloveka 
sú všeobecne známe. Hudba má pozitívny 
úèinok na fyzický aj psychický stav èloveka. 
V zariadení opatrovate¾skej služby ponúkame 
klientom, v rámci denných aktivít, kontakt 
s hudbou v jej rôznych podobách. Hudbu 
využívame, na jednej strane, ako prostriedok 



relaxácie a navodenia pozitívnych emócii pri 
poèúvaní ob¾úbených piesní  ( ¾udové, 
náboženské, relaxaèné), na strane druhej, 
ako metódu aktivizácie klientov k spevu 
a osobnému prejavu. Hudobne nadanejší, ktorí 
sa jej venovali úèinkovaním v rôznych skupinách 
èi spevokoloch, svojím spevom pozitívne 
ovplyvòujú nielen svoje prežívanie, ale tiež 
prežívanie ostatných klientov. „Hlavným cie¾om 
hudobnej aktivizácie je klientom spríjemni� 
pobyt a dopria� im pozitívne chvíle spomienok 
a radosti," zhrnula vedúca odd. sociálnych vecí 
Mgr. Sloviková. 

Jar je obdobím prebúdzajúcej sa prírody 
a ve¾konoèných sviatkov, na ktoré sme sa 
s rados�ou pripravovali s klientmi zariadenia 
opatrovate¾skej s lužby. Rozhovory so 
spomínaním na tieto sviatky, sme si prepojili 
s výtvarnou tvorbou, èím sme zamestnali jazyk 
aj ruky. Klienti vyhotovili krásne jarné 
dekorácie, pri opletaní kraslíc bavlnkou, bol 
pridanou hodnotou aj rozvoj jemnej motoriky. 
Na otázku, èo pre nich znamená Ve¾ká noc, 
najèastejšie odpovedali: „dobré jedlo, pohodu, 
návštevu kostola, obnovu èloveka, prítomnos� 
blízkych, návštevy detí a vnúèat, dodržiavanie 
zvykov šibania a oblievania." Pre ženskú èas� 
boli ve¾konoèné sviatky tiež èasom príprav, 
vyvárania a peèenia. Veríme, že aj poèas týchto 
ve¾konoèných sviatkov sa naše starké a starkí, 
aj vïaka nám a svojich blízkych cítili aspoò 
trochu príjemne a pohodovo jarne. 

Najvážnejšou zmenou, ktorá sa viaže na naše 
centrum je zmena názvu od 1.1.2018. Od tohto 
termínu sa voláme Kultúrno – spoloèenské 
centrum a v rámci centra pôsobí Senior klub 
Severan. 

Nový rok sme privítali tak ako vždy, novoroèným posedením so starostom tejto mestskej èasti 
Mariánom Gajom. O toto podujatie je medzi seniormi ve¾ký záujem, a preto sme ho presunuli 
z nášho centra do T-klubu, lebo to¾ko ¾udí by sa k nám jednoducho nezmestilo. Takmer stovka 
seniorov si pri malom obèerstvení zapriala všetko dobré do nového roka. Páni pri živej hudbe 
vytancovali prítomné dámy až do závereènej a keby sa dalo, ostali by ešte dlhšie. O dobrú náladu 
medzi našimi seniormi nie je núdza. Koncom januára sa uskutoènil Novoroèný bowlingový turnaj 
seniorov. Máme krúžok bowlingu, kde je prihlásených cca 30 seniorov, ale na turnaje je pozvaný 
každý èlen klubu Severan, kde sa vždy nájde nový záujemca o tento šport. V našom centre myslíme aj 
na tých, ktorí radi besedujú. Besedy a prednášky organizujeme pod¾a záujmu našich èlenov, ako 
napokon všetky aktivity. Medzi pravidelné prednášky patrí bezplatné právne poradenstvo, ktoré 
zabezpeèujeme vïaka Mgr. Ladislavovi Tõrõkovi z právneho oddelenia. Téma je vždy iná a, správny 
postreh, vyberajú si ju sami seniori. Po všeobecnej èasti väèšinou prichádza na rad individuálne 
poradenstvo. Seniori ve¾mi oceòujú, že nemusia ís� na MÚ, ale právnik príde za nimi. Besedy bývajú 
živé, my sme len radi, že naši èlenovia majú taký ve¾ký záujem o dianie okolo seba. Okrem toho, 
besedami zvyšujeme aj ich právne povedomie, èo iste prispieva k lepšiemu životu našich seniorov. 
V prípade záujmu poskytujeme aj poradenstvo sociálne, v roku 2018  sa po prvýkrát uskutoènilo 
v mesiaci február, a to priamo s riadite¾om USVaR PhDr. Pavlom Mutafovom,  Mgr. Helenou 
Chrenovou, riad. odboru soc. vecí a rodiny a Mgr. Blankou Gazdíkovou  z odd. peòažných príspevkov 
na kompenzácie.

Marec je už tradiène silný mesiac. Nezabúdame na naše ženy a oslava MDŽ patrí medzi stálice. Aj 
teraz sme hneï 8.3.2018, opä� v T-klube, oslávili tento celosvetový sviatok. Keï oslavujeme, hudba 
ani sladká malièkos� nesmie chýba�. V mesiaci marec si pripomíname po celom Slovensku Týždeò 
mozgu v spolupráci s RUVZ v Košiciach. Možno to znie neuverite¾ne, ale prednáška o tom, ako 
funguje ¾udský mozog, ako zlepši� koncentráciu, pamä� a kognitívne schopnosti zaujala aj našich 
èlenov. A nešlo o suchú prednášku, jej súèas�ou boli praktické cvièenia ako udrža� pamä� sviežu. 
Bc. Šmideková na margo prítomných žien /pripomínalo to dámsku jazdu, nebol medzi nami jediný 
chlap/ hovorí: „tak sa ponorili do úloh, èo mali na pracovných listoch, že nechceli ani prestávku...“ 
A celkom na záver si každý dal šálku èaju z ginka a orechy, ktoré sú známe svojimi priaznivými 
úèinkami. Všetkým úèastníkom sa akcia páèila a boli radi, že robili nieèo nové a aj sa nieèo nové 
dozvedeli. My sme zas radi, že sme vymysleli a zrealizovali úspešnú aktivitu, ktorá môže našim 
seniorom zlepši� život

Dámska jazda je aj názov výstavy výtvarných diel, kde vystavujú výluène ženy. Už tradiène túto 
výstavu organizujeme v spolupráci s K-art v našich priestoroch v mesiaci marec v rámci osláv MDŽ.   
Okrem toho v marci sme zorganizovali Ve¾konoèný turnaj v bocci a šípkach. Boccia je ako stvorená 
pre vyššiu vekovú kategóriu, je to aj paralympijský šport.  Utvorili sme dve družstvá:  aktívni 
a neaktívni športovci, aby si mohol zasú�aži� každý èlen, nie len ten, kto  chodí na krúžky.  V kategórii 
aktívnych športovcov zlato v šípkach trafila Terézia Jarèušková, striebro Viera Lièková a bronz Marta 
Olexová, chlapom sa tohto roku v tejto kategórii  neve¾mi darilo. V kategórii neaktívnych športovcov 
to už bolo lepšie. Na prvom mieste sa umiestnila èlenka speváckej skupiny Konvalinka Marta 
Bartková, na druhom Ondrej Kyška a tretí bol Adolf Šmelko. Keïže tento turnaj bol špeciálny, 
Ve¾konoèný, okrem tradièných diplomov a medailí všetci dostali aj sladké ve¾konoèné vajíèka. 
Tí, ktorí bojovali v hode šípkami dostali aj balenie šípkového èaju. V bocci, v kategórii aktívnych 
športovcov vybojoval zlato František Hlaváèek, striebro Ružena Repaská a bronz Soòa Gerge¾ová. 
V kategórii neaktívnych športovcov sa na prvom mieste umiestnila Marta Bartková, na druhom 
Terézia Šmelková a na bronzovej pozícii Ondrej Kyška.  Všetkým úèastníkom ïakujeme, ví�azom 
blahoželáme a už teraz sa tešíme na ïalší roèník..



Predseda komisie: Ing. Štefan Baláž

Èlenovia komisie z radov poslancov: Erik Ha¾ko, Ing. Jaroslav Polaèek, Ing. Anna Zimmermannová

Èlenovia komisie z radov neposlancov: Ing. Viliam Beòo, Attila Boldi, Ing. Erika Dudáš Pajerská, PhD., Ing. Tomáš László, PhDr. Pavol Mutafov, Ing. Adrián 
Tompoš, PhD., Ing. Miroslav Zajac 

a) predkladá návrhy pri zostavovaní rozpoètu mestskej èasti, 
b) hodnotí rozpoètové hospodárenie a navrhuje opatrenia v oblasti 

hospodárenia,
c) vyjadruje sa k  závereènému úètu a rozpoètu mestskej èasti a zaujíma 

k nim stanovisko, ktoré predkladá miestnej rade a miestnemu 
zastupite¾stvu,

d) vyjadruje sa k vyhodnoteniu plnenia rozpoètu na 1. polrok 
a monitorovacej správe za 1. polrok a k aktualizácii rozpoètu, ktorá je 
súèas�ou tohto materiálu, zaujíma k  nim stanovisko, ktoré predkladá 
miestnej rade a miestnemu zastupite¾stvu,

e) vyjadruje sa k odpisom poh¾adávok mestskej èasti predkladaným 
do miestneho zastupite¾stva a zaujíma k nim stanovisko, ktoré 
predkladá miestnej rade a miestnemu zastupite¾stvu,

f) vyjadruje sa k stanovisku kontrolóra k závereènému úètu a k roz-
poètu.

Èlenovia finanènej komisie za úèelom zvýšenia príjmovej èasti rozpoètu 
pomáhajú pri odha¾ovaní nových zdrojov a rezerv u miestnych daní 
a poplatkov.

Finanèná komisia vykonáva kontrolnú èinnos� zameranú na:

a) opodstatnenos� a úèelnos� použitia finanèných prostriedkov,

b) hospodárenie a nakladanie s majetkom mestskej èasti.

2.

3.

1.

Rozpoèet MÈ Košice – Sever na rok 2018
Miestne zastupite¾stvo Mestskej èasti Košice - Sever na svojom XXI. 
zasadnutí dòa 13.12.2017 schválilo Programový rozpoèet MÈ Košice - 
Sever na rok 2018 ako vyrovnaný vo výške 1 552 847 € na strane výdavkov 
i príjmov. Na rok 2018 sú z kapitálových výdavkov plánované investície do 
rozvoja mestskej èasti v celkovej hodnote 105 000,- €. V rámci týchto 
výdavkov je navrhnutá realizácia športovej plochy v lokalite Èárskeho 
v hodnote 30 000,- €, revitalizácia detského ihriska Park obrancov mieru 
v hodnote 23 000,- €,  revitalizácia detského ihriska v lokalite Mier 
v hodnote 7 000,- €, investícia do statickej dopravy v lokalite Podhradová 
v hodnote 20 000,- €, plocha pre vo¾ný pohyb psov na Mieri v hodnote 
9 000,- €, revitalizácia chodníka na Hlinkovej v hodnote 5 000,- € 
a odvodnenie komunikácie v Kisdyho dvore za 11 000,- €. Na rok 2018 
sú schválené finanèné prostriedky vo výške 2500 € na jednorazové dávky 
v hmotnej núdzi a pre poskytnutie mimoriadnej finanènej pomoci.

Na jeseò 2018 budeme voli� starostov obcí a po-
slancov obecných zastupite¾stiev (v Košiciach 
primátora mesta, starostov mestských èastí, 
poslancov mestského zastupite¾stva a po-
slancov miestnych zastupite¾stiev). Komunálne 
vo¾by sa konajú v posledných 14 dòoch 
volebného obdobia vyššie uvedených orgánov 
samosprávy obcí. Predchádzajúce komunálne 
vo¾by sa uskutoènili dòa 15. novembra 2014, 
preto nové komunálne vo¾by by mali by� 
3. alebo 10. novembra 2018.

Vo¾by do orgánov samosprávy obcí vyhlasuje 
predseda Národnej rady Slovenskej republiky 
najneskôr 110 dní predo dòom ich konania. 
Rozhodnutie o vyhlásení volieb sa uverejòuje 
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 
V rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvádza deò 
konania volieb, lehota na utvorenie volebných 
okrskov a urèenie volebných miestností, lehota 
na utvorenie volebných komisií a na ich prvé 
zasadnutie a ïalšie skutoènosti, ktoré 
ustanovuje zákon è. 180/2014 Z. z. o pod-
mienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ïalej len „volebný 
zákon“).

Právo voli� do orgánov samosprávy obce má 
obèan Slovenskej republiky a cudzinec (ïalej len 

„obyvate¾ obce“), ktorý má trvalý pobyt v obci 
a najneskôr v deò konania volieb dovàši 18 
rokov veku. Prekážkou práva voli� je volebným 
zákonom ustanovené obmedzenie osobnej 
slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Za poslanca obecného zastupite¾stva môže by� 
zvolený obyvate¾ obce, ktorý má trvalý pobyt 
v obci a najneskôr v deò konania volieb dovàši 
18 rokov veku. Za starostu obce môže by� 
zvolený obyvate¾ obce, ktorý má trvalý pobyt 
v obci a najneskôr v deò konania volieb dovàši 
25 rokov veku. Prekážkou práva by� volený je 
výkon trestu odòatia slobody, právoplatné 
odsúdenie za úmyselný trestný èin, ak 
odsúdenie nebolo zahladené a pozbavenie 
spôsobilosti na právne úkony.

Pre vo¾by poslancov obecných zastupite¾stiev 
sa v každej obci utvoria viacmandátové volebné 
obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného 
zastupite¾stva pomerne k poètu obyvate¾ov 
obce, najviac však 12 poslancov obecného 
zastupite¾stva v jednom volebnom obvode. 
V obci, v ktorej sa má zvoli� 12 alebo menej 
poslancov obecného zastupite¾stva, sa môže 
utvori� jeden volebný obvod. Pre vo¾by starostu 
obce tvorí každá obec jeden jednomandátový 
volebný obvod. Volebné obvody a poèet 
poslancov obecného zastupite¾stva v nich urèí 

a zverejní obecné zastupite¾stvo v lehote 
uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

Vo¾by riadi Štátna komisia pre vo¾by a kontrolu 
financovania politických strán. Pre komunálne 
vo¾by sa zriaïujú okresné, okrskové, miestne 
a mestské volebné komisie. Volebnými orgánmi 
na úèely volebného zákona sú aj Ministerstvo 
vnútra Slovenskej republiky, Štatistický úrad 
Slovenskej republiky, okresný úrad a obec. 



Jeden z najkrajších cintorínov na Slovensku, dnes národná kultúrna pamiatka, zaèal písa� 

svoju históriu už v 17. storoèí. Pôvodne miesto modlitby a pokánia kres�anských 

pustovníkov sa v 18. storoèí premenilo na pohrebisko, kde svoj odpoèinok našlo množstvo 

telesných schránok obèanov nielen z  Košíc. Ve¾ký mor, ktorý vyèíòal v meste od roku 1709 

nemilosrdne kradol životy nevinných detí,   jednoduchých ¾udí, umelcov, stavite¾ov, 

bankárov, politikov, èi èlenov samotnej mestskej rady. Je známe, že dáma menom Smr� 

neh¾adí ani na rasu, ani na náboženstvo, ani na politickú angažovanos�, èi ve¾kos� 

peòaženiek. Berie si koho chce. Zrejme tí bohatší vtedy pochopili, že boj so smr�ou 

nevyhrajú nekoneènými rokovaniami mestskej rady, èi verejnými zákazmi alebo kladením 

prekážok tým, ktorým ide o spoloèné dobro obèanov a duchovno-kultúrne službu 

¾udským bytostiam. Obyvatelia mesta dali dohromady nemalé finanèné prostriedky, aby 

za jeden rok postavili kaplnku žene, ktorá svojím príhovorom u Boha pomohla ochráni� už 

nejedno mesto pred skazou moru. Hovoríme o sv. Rozálii, ktorá je patrónkou kaplnky od 

roku 1715. Dnes tento dom modlitby ožíva znovu. A to nie len tým, že sa tam vykonávajú 

pohrebné obrady, ale aj preto, lebo sa tu poèas dušièkovej oktávy ako aj každú prvú nede¾u 

v mesiaci slávi katolícka omša o 15:15 za duše všetkých, ktorí na Cintoríne sv. Rozálie našli 

miesto svojho posledného odpoèinku neberúc v úvahu vierovyznanie, èi spoloèenské 

postavenie.

Hovoria, že tento cintorín sa stal èasom miestom pochovávania výnimoèných osobností, 

prominentov, èi zámožnejších ¾udí. Prechádzajúc s modlitbou na perách Cintorínom sv. 

Rozálie sa zastavujem pri náhrobných kameòoch, hrobkách, ktoré aj keï okrem mien 

pochovaných neprinášajú ve¾a informácii, èloveka s citlivým srdcom dokážu v myšlienkach 

prenies� do minulosti vnímajúc boles� chvíle, kedy pozostalí, akéhoko¾vek stavu, èi doby 

vkladajú màtve telo milovaných osôb do tmy chladného hrobu. Som presvedèený, že 

každý, kto je pochovaný na Cintoríne sv. Rozálie je výnimoènou osobnos�ou, a to preto, 

lebo bol milovanou a milujúcou ¾udskou bytos�ou nekoneènej hodnoty, ktorú stvoril Boh. 

Cintorín sv. Rozálie nie je obyèajným cintorínom, je nemou kronikou životných príbehov 

¾udí, o èom svedèia aj mnohé krásne a historicky vzácne náhrobné kamene, èi hrobky. 

Rozálka, ako tomuto miestu hovoríme v Košiciach, vždy pri�ahovala svojou skrytou silou, 

ktorej prameòom nie je len vysoká koncentrácia umenia a pamiatok na malom priestore, 

ale predovšetkým to, èo bolo na poèiatku – 

život pustovníkov milujúcich Boha v pokání 

a modlitbe s oèami upretými na kríž, ktorý 

sa stal znamením ví�azstva nad smr�ou 

a nie symbolom smrti. Tomuto odkazu 

chceme osta� verní aj dnes. 

 

To èo odlišuje Cintorín sv. Rozálie od iných 

košických cintorínov je aj fakt, že jeho ve¾ká 

èas� je vo vlastníctve Rímskokatolíckej 

farnosti sv. Ondreja v Košiciach. Cintorín 

a jeho správa nie sú podporované ani 

z rozpoètu Mesta Košice, ani od cirkevných 

inštitúcii. Farnos� poverila správou celého 

pohrebiska spoloènos� Testimony s.r.o., 

zriadenej s povolením Arcibiskupského 

úradu v Košiciach. Správa cintorína úraduje 

denne od 8:00 do 15:00 a sídli v zre-

konštruovanom domèeku v blízkosti 

kaplnky sv. Rozálie. Podarilo sa nám tak 

obnovi� život v dome správcu z konca 19. 

storoèia. Jej prvoradou úlohou je 

zabezpeèi� plynulú prevádzku poèas celého 

roka, evidenciu hrobových miest,  

uzatváranie nájomných zmlúv, èi v úzkej 

spolupráci s Krajským Pamiatkovým 

úradom pracova� na ochrane Národnej 

kultúrnej pamiatky a zabezpeèi� aj jej 

rozvoj. Pracujeme obozretne na správe 

a zve¾aïovaní cirkevného majetku, 

h¾adajúc najlepšie riešenia konfliktných 

situácií, vyjasnenie nejasných skutoèností 

a nastavenie fungovania správy cintorína 

tak, aby sa nielen zachovalo a zve¾aïovalo 

kultúrne, duchovné, èi materiálne 

dedièstvo, ale aby cintorín sv. Rozálie, ako 

verejnoprospešný objekt, bol dôstojným 

miestom odpoèinku ¾udských schránok nie 

len preto, že v nich doèasne sídlila 

nesmrte¾ná duša, ale aj kvôli tomu, že sú 

urèené na vzkriesenie.      

R.D. JCDr. Marek Ondrej, prokurátor-

advokát, správca farnosti



Všetci si uvedomujeme potrebu  vytvárania podmienok pre športové a pohybové aktivity 
našich obèanov. V posledných rokoch sa na území Mestskej èasti Košice-Sever podarilo 
zrealizova� viacero zámerov v tejto oblasti. Fitness prvky, workoutové zostavy a športové 
plochy sa postupne stávajú súèas�ou našich dvorov a verejných priestranstiev.    

V rámci podpory rozvoja športových aktivít detí a mládeže pribudne v roku 2018 na Severe 
ïalšia športová plocha. Bude zrevitalizované existujúce ihrisko v lokalite Èárskeho ulice.  
Oplotené a bezpeèné športovisko je urèené pre loptové hry. Plocha bude realizovaná 
z moderného gumového povrchu, takže našim mladým športovcom nehrozia zranenia. 
Ihrisko bude lemova� komunikaèný priestor s lavièkami a odpadkovými košmi. Finanèné 
prostriedky ( vo výške 30 000,- €) pre tento zámer poskytla Mestská èas� Košice-Sever  
Správe mestskej zelene v Košiciach ako správcovi územia formou dotácie. Sme radi, že 
tento zámer,  ktorý Mestská èas� Košice-Sever pripravovala už v minulom roku sa podarí 
zrealizova�, nako¾ko je splnením požiadaviek športových nadšencov z radov obèanov 
našej mestskej èasti.

Prirodzenou súèas�ou nášho života sú verejné priestranstvá v okolí našich domov èi bytov. 
Sú to miesta cez ktoré denne chodíme, kde stretávame susedov èi známych a kde  
vyrastajú a hrajú sa  naše deti. Aj do dvorov na Severe sa postupne vracia atmosféra – 
¾udia chcú trávi� èas a pohybova� sa v peknom prostredí, kde môžu bez obáv necha� sa hra� 
i svoje ratolesti.  

Po doterajších skúsenostiach s obnovou dvorových èastí, kladnej odozve a spätnej väzbe 
od obyvate¾ov je pripravená modernizácia ïalšieho dvora v lokalite Park obrancov mieru 
– Národná trieda. Na tomto dvore boli v minulosti postupne demontované nevyhovujúce 
èi poškodené herné prvky a priestor postupne pustol. Rodièia navštevovali vzdialenejšie 
detské ihriská a žiadali o obnovu zelene a priestoru ihriska. V spolupráci so Správou 
mestskej zelene v Košiciach sa uskutoènila inventarizácia zelene a bol spracovaný návrh 
sadových úprav, ktorý rešpektoval i požiadavku obnovy detského ihriska. Následne bol 
pripravený zámer a správcovi bude na realizáciu poskytnutá dotácia ( vo výške 23 000,- € ). 
Pod¾a plánu  budú môc� deti, ale i všetci obyvatelia lokality modernizované ihrisko 
využíva� od júla tohto roka.        

Ïalšou lokalitou, kde dôjde k modernizácii detského ihriska je ulica Hlinkova. V dvore 
medzi obytnými domami 23-33 na existujúcom oplotenom ihrisku budú demontované 
jestvujúce herné prvky. Nahradia ich nové hojdaèky, sklz, gymnastické prvky a na ihrisku 

bude taktiež doplnený mobiliár. Pre tento 
zámer je schválená dotácia z rozpoètu 
mestskej èasti ( vo výške 7 000,- €) a bude 
poskytnutá Správe mestskej zelene v Ko-
šiciach.

Dobrým príkladom postupnej obnovy 
dvorových priestorov je lokalita Kisdyho 
ulice. V priebehu minulých rokov sa 
postupne obnovilo detské ihrisko, pribudli 
parkovacie miesta, rôzne prvky pre hry, 
oddych i zábavu. Aktívnou spoluprácou 
a nápadmi prispeli obèania z lokality a v mi-
nulosti prázdny dvor ožil. Problémom, 
ktorý  osta l  nedor iešený  je  stav  
vnútroblokovej prístupovej cesty. Po 
období komunikácie a h¾adania možných 
riešení je v spolupráci s Magistrátom 
mesta Košice pripravená oprava èasti 
cesty, ktorá je v havarijnom stave. Opravu 
povrchu zabezpeèí mesto Košice a Mestská 
èas� Košice-Sever poskytne dotáciu na 
realizáciu odvodnenia tohto úseku 
vnútroblokovej komunikácie.

C e l o r o è n é  u p r a t o v a n i e  s l u ž b a  
poskytovaná spoloènos�ou KOSIT a.s. pre 
obyvate¾ov Košíc. Je to aktivita, ktorá 
pomáha obèanom zbavi� sa už starých 
alebo nepotrebných vecí nadrozmerného 
objemu a to ich umiestnením do 
ve¾kokapacitných kontajnerov (VKK) 
rozmiestnených pod¾a vopred urèeného 
harmonogramu na jednotlivých sídliskách.  
Služba celoroèného upratovania dopåòa 
služby zberných dvorov. V rámci tohto 
upratovania v našej MÈ máme k dispozícii 
7 ve¾kokapacitných kontajnerov. Podrobné 
informácie o spôsobe využívania  kon-
tajnerov a druhoch odpadov sa nachá-
dzajú na webovom sídle spol. KOSIT, a.s. 

VKK sú urèené na nadrozmerný odpad 
napr. stolièky, sedaèky, starý nábytok, 
koberce, dosky, kuchynské linky - tento 

https://www.kosit.sk/obyvatelia/celorocn
e-upratovanie/. 



odpad je potrebné minimalizova�. 
Zakazuje sa vhadzova� drobný stavebný 
odpad, pneumatiky, oleje, farby, obaly 
z hor¾avých látok, hor¾avé kvapaliny. Do 
VKK nepatrí triedený odpad (papier, plast, 
kov, tetrapak, sklo) kuchynský odpad, 
bioodpad. Do kontajnerov sa nesmie 
vhadzova� tiež odpad, ktorý spôsobuje 
riziko vzniku požiaru, materiálne škody 
a môže zapríèini� aj vážne škody na zdraví 
èloveka - tlejúci, výbušný a nebezpeèný 
odpad, obaly z hor¾avých látok, hor¾avé 
kvapaliny, nehasené vápno.

Akéko¾vek otázky a pripomienky k umiest-
neniu ve¾kokapacitných kontajnerov 
adresujte priamo na Oddelenie rozvoja MÚ 
MÈ Košice – Sever na tel.è.: 055/3957619, 
alebo elektronicky prostredníctvom sekcie 
N A H L Á S I �  P R O B L É M  n a  s t rá n ke   
www.kosicesever.sk 

Od 20.2.- 27.2.2018
1.Gerlachovská 12
2.Nemcovej / Hroncova
3.Hlinkova 14
4.Èárskeho 4
5.Vencová / Raèí potok 
6.Letná  
7.Vihorlatská 

Od 17.7. – 24.7.2018
1. Terchovská / Krupinská
2. Tomášikova / Tolstého

3. Národná trieda 36
4. Nemcovej 6

5. Èárskeho
6. Urbánkova / Potoèná  

7. Raèí potok

Od 20.3. – 27.3.2018
1.Moravská / Heydukova
2.Gogo¾ova / Havlíèkova

3.Atletická / Turistická
4.Na Kalvárii / Magdalénska

5.Vihorlatská 30 
6.Národná trieda 86

7.Višòová / Urbánkova 

Od 14.8. - 21.8.2018
1. Kostolná / Na Kalvárii
2. Polianska / Lomnická
3. Kaveèianska cesta 25
4. Za štadiónom / Horolezecká
5. Slovenská 
6. Stará spišská cesta
7. Kisdyho

Od 24.4 .– 1.5.2018
1.Huncovská / Štrbská
2.Suchodolinská
3.Urbánkova / Potoèná
4.Olivová / Stará spišská cesta
5.Chrastie
6.Na Kalvárii / Na šajbe
7.Suchodolinská 

Od 11.9. – 18.9.2018
1. Štrbská / Huncovská

2. Èerme¾ská
3. Športová / Bežecká

4. Hurbanova 78
5. Rozálska / Palmová

6. Chrastie
7. Huncovská    

Od 22.5. – 29.5.2018
1.Cesta pod Hradovou  33 - 37

2.Èerme¾ské údolie
3.Odborárska / Strakova

4.Hroncova
5.Kisdyho

6.Raèí potok
7.Sládkovièova

Od  9.10. – 16.10.2018
1. Zoborská / Vihorlatská
2. Cyklistická/Gerlachovská
3. Višòová 
4. Èeská / Ul. svornosti
5. Èerme¾ské údolie
6. Nemcovej
7. Sládkovièova    

Od 19.6. – 26.6.2018
1.Park mládeže
2.Obrancov mieru
3.Tolstého
4.Študentská
5.Nemcovej 24
6.Hlinkova (oproti OMV pumpe) 
7.Kostolianska cesta

Od  6.11. – 13.11.2018
1. Za amfiteátrom

2. Hroncova
3. Èárskeho

4. Kisdyho
5. Komenského 71

6. Suchodolinská
7. Cesta podhradovou / Ïumbierska

Spoloènos� KOSIT a.s. prevádzkuje zberné dvory, ktoré slúžia  pre 
obyvate¾ov s trvalým pobytom v Košiciach. V prevádzke je 5 
zberných dvorov  :  na Magnezitárskej ul.,  na Jesenského ul.,  
na Popradskej ul.,  Pri bitúnku a na Železiarenskej ul.. Všetky 
zberné miesta slúžia na odborné a najmä ekologické nakladanie 
s rôznym druhom odpadu.

Môžete tu prinies� obyèajný aj špeciálny (nebezpeèný, toxický, …) 
odpad, ktorý nie je možné vyhodi� do bežných kontajnerov na 
odvoz komunálneho odpadu z dôvodu jeho množstva, objemu 
alebo charakteru. Na zberné dvory je povolené donies� – nábytok, 
drevo, okná, dvere, obaly, farby, lepidlá, žiarovky, akumulátory, 
elektroodpad, textil, bioodpad, stavebnú su� a èasti automobilov. 
Zakázané je prinies� pneumatiky, azbest, lieèivá, nebezpeèné 
chemikálie a èasti nákladných automobilov. Podrobnosti o množ-
stvách odpadov  a spôsobe ich odovzdania na zberných dvoroch 
n á j d e t e  n a  w e b - s t rá n ke  s p o l o è n o s t i  KO S I T,  a . s .   
https://www.kosit.sk/obyvatelia/prevadzka-zbernych-dvorov/.

foto zdroj : www.kosickespravy.sk

Letný režim 
(1.4. – 30.9.) 

Pondelok – Sobota 
7.00 hod. – 18.00 hod.
Obedòajšia prestávka: 

12.30 – 13.00

Zimný režim 
(1.10. - 31.3.)

Pondelok – Piatok  
9.00 hod. -  17.00 hod

Sobota 
8.00 hod. – 15.00 hod.



Tipy na aktívny oddych na Severe 
Preferujete pobyt v prírode, pohyb èi iné formy aktívneho oddychu? V tom prípade je pre vás okolie našej mestskej èasti ideálnym 
miestom kam sa vybra�. Strávte príjemné spoloèné chvíle s rodinou a priate¾mi športovo. S príchodom slneèných dní naèerpáte novú 
energiu osvedèeným receptom – pohybom na èerstvom vzduchu peši alebo na bicykli, ktorý je dobrým spoloèníkom na dlhšie trasy.  
Pre rekreaèných ale aj pokroèilých turistov a priaznivcov cykloturistiky tu máme zopár tipov ako príjemne využi� vo¾né chvíle.

- lokalita nadväzujúca na obytnú zónu pri 
Baránku a konèiaca na Alpínke. Je tu  sie� 
turistických chodníkov a lesných ciest po 
stranách údolia a v sezóne tu premáva 
detská železnica, ktorá  umožòuje 
vyhliadkovú jazdu. Ïalšie pohybové 
aktivity sú v areáli  Rokodromo -
horolezecká cvièná skala a piknikový pobyt 
v „Areáli zdravia“ - lúka pre pohybové 
aktivity a hry.

- stredisko, ktoré poskytuje priestor na 
strávenie vo¾ného èasu nie len pre pešiu 
turistiku ale aj cykloturistiku. Návštevníci 
majú k dispozícii detské ihrisko, športové 
ihrisko, golfové ihrisko, Tarzania -lanový 
park, Údolie Manitou s prvkami indiánskej 
kultúry, Paintballová strelnica, konèí tu 
historická detská železnica. Pre pešiu 
turistiku a cykloturistiku je vybudovaný 
náuèný chodník. 

- je dostupný MHD, sie�ou turistických 
chodníkov od Baránka, ale tiež aj od sídlisk 
Terasa a KVP. Je východiskom na 
cykloturistické trasy smerom na Jahodnú, 
Lajošku a Kojšovskú ho¾u. Oddychové 
miesto „Pod starými dubmi“ je vybavené 
pre rodinnú rekreáciu stolmi a lavièkami. 
Nachádza sa tu neogotická rekonštruovaná 
kaplnka Nanebovzatia Panny Márie 
s bohoslužbami v nede¾u.

foto zdroj : www.keturist.sk

Lesné cesty a chodníky, spájajú izolované plochy vymedzené pre individuálnu rekreáciu 
a piknik. Udržiavané lúèky vybavené altánkami a stolmi umožòujú rekreáciu rodín alebo 
skupín. V blízkosti je k dispozícii mini golfové ihrisko, ktoré má nového nájomcu.  Môžete 
sa tak teši� na 6 nových dráh, zrenovované ohnisko a pre deti sa pripravuje nová atrakcia. 
Naïalej tu ostáva bufet, kde si už po novom budete vedie� zakúpi� aj nieèo malé pod zub, 
ako napríklad hot-dog a pod. Budú sa tu organizova� golfové stretnutia ako aj sú�aže. 

27.-29.7.2018 sa organizujú MSR miniatur golf, všetci priaznivci tohto športu sú vítaní. 
Otváracie hodiny: Každý deò 08:00 hod. – 20:00 hod. 
Kontakt: Milota Èarná tel.è. 0905 425 384.

- promenáda pre pešiu turistiku, 
cykloturistiku a kolieskové korèu¾ovanie 
je vybavená oddychovými miestami so 
stolmi a altánkami. Na trase sa nachádza 
zrekonštruovaná kaplnka sv. Jána 
Nepomuckého a blízko nej je nieko¾ko 
prameòov s pitnou vodou. Novinkou je 
„Lesnícky náuèný chodník“ so siedmimi 
sta n ov i š� a m i ,  k to ré  o b oz n a m u j ú  
návštevníkov s lesníckou èinnos�ou, 
lesným prostredím a hospodárením v lese.

dostupná a atraktívna lokalita pre peších 
turistov a cykloturistov. Nachádzajú sa tu 
zvyšky Košického hradu z 13. storoèia a sie� 
turistických chodníkov a oddychových 
miest. Z Vyhliadkovej veže Hradová je 
výh¾ad na panorámu Košíc, údolie 
Hornádu, Èiernu horu a Volovské vrchy. 
V lokalite sú vybudované štyri náuèné 
chodníky - Èlovek a les, Lesné dreviny, 
Zvieratká v lese a Po stopách Košického 
hradu.

foto zdroj : www.keturist.sk

foto zdroj : www.keturist.sk



V objekte na Gerlachovskej è.10 boli v minulosti detské jasle. Postupom èasu budova a areál stratili svoje pôvodné poslanie, prenajímala sa pre 
podnikanie a v posledných rokoch už nemala zmysluplné a efektívne využitie. Mestská èas� Košice - Sever ju od mesta Košice odkúpila a v roku 2017 
prenajala súèasnému prevádzkovate¾ovi lekárne na Podhradovej. Úèelom nájmu je zriadenie a prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, v rámci neho 
najmä ambulancií, lekárne, pracovísk poskytujúcich služby ( masáže, rehabilitácia, kozmetika a iné ) vrátane zriadenia prístupu a parkovania pre klientov 
zariadenia. Stavebné práce v objekte sa už zaèali a zaèatie prevádzky zariadenia je plánované ešte v tomto roku. Okrem lekárne, ktorá sa pres�ahuje 
do nových priestorov  budú môc� obyvatelia Podhradovej využíva� i ïalšie služby moderného zdravotníckeho zariadenia.    

Premýš¾ala som, akým zaujímavým nadpisom pritiahnem pozornos� èo 
najväèšieho okruhu èitate¾ov, tak som si tento titulok požièala od p. Valla, 
ktorým sa snažil naèrtnú� poslanie a funkciu verejného priestoru. 
Nechcem vás za�ažova� definíciami a funkciou verejného priestoru 
v meste, len tak laicky a ¾udsky poukáza� na to, èo dennodenne vnímame 
ako obèania. Verejný priestor v ktorom sa pohybujeme, ovplyvòuje to, ako 
sa nám v danej lokalite žije. Dobre, zle, výborne, alebo si chceme nájs� iné 
miesto na bývanie. Verejný priestor je vlastne priestor, ktorý používajú 
a vnímajú všetci ¾udia, je to priestor na komunikáciu, stretávanie, oddych, 
šport. 
Predstavte si, že ráno vyjdete zo svojho bytu, èi domu na ulicu, najprv 
zbadáte preplnený kôš s odpadkami, neïaleko polámanú lavièku, na 
múroch napísané nezmyselné nápisy, na okrajoch chodníkov a ciest 
súvislú vrstvu štrku ešte od zimy, neudržiavanú zeleò pred blokmi, špinu, 
rozbitú cestu èi chodník. Alebo si predstavte, že ráno vyjdete z domu, 
vidíte pohodlné lavièky na sedenie pod ošetrenými stromami, záhony 
kvetov pred blokmi, pokosený trávnik, opravené a vyèistené ulice 
a chodníky, fasády budov bez nápisov len s muškátmi na oknách. 
Nemožné? Zmeni� tvár nášho verejného priestoru sa dá za ve¾a peòazí, 
túto zmenu by mali zabezpeèi� kompetentní a zodpovední zástupcovia 
mesta aj jeho organizácie, ja vám však hovorím o zmenách, ktoré sú ¾ahko 
a lacno uskutoènite¾né, ak sa nám bude chcie�.
Skúsme zaèa� naozaj od toho nášho najbližšieho verejného priestoru 
v ktorom sa pohybujeme, vezmime hrable, metlu, gumené rukavice 
a vrece na odpad a skúsme venova� nejaký èas úprave našej predzáhradky, 
ostrihaniu kríkov, vysadeniu kvetov, pozametaniu nášho chodníka. Nech 
nám nevadí lavièka pred našim domom, poteší a pomôže unaveným 
nohám, nemôžeme ži� stále v obave pred hluènými posedávaèmi. 
Povzbudzujme sa navzájom v snahe o zlepšenie tohto priestoru, 
zaujímajme sa o to, ako a èo sa s ním bude dia�, dávajme návrhy na 
zlepšenie. Prostredie ovplyvòuje aj správanie sa medzi ¾uïmi, je 
dokázané, že v peknom a udržiavanom prostredí ¾udia neodhadzujú 
odpadky, èi ohorky na zem, sú milší a slušnejší. 
V krajšom a èistejšom meste s dostatkom zelene a udržiavaným verejným 
priestorom sa nám všetkým bude ži� lepšie, spokojnejšie a š�astnejšie. 

MVDr. Dagmar Kažimírová

V našej základnej škole podporujeme zdravý životný štýl a všetky aktivity 
s tým súvisiace. Žiaci sa pravidelne a s ve¾kou rados�ou zúèastòujú 
zdravého peèenia, poèas ktorého  objavujú nielen nové chute, ale 
pripravujú aj tradièné recepty v ich zdravšej podobe. Zároveò sú 
podporovaní pri dodržiavaní pravidelného pitnému režimu, pretože majú 
poèas celého školského roka  možnos� využi� zásobníky vody 
nachádzajúce sa na chodbách našej školy. 

Už na prvom stupni k našim žiakom prichádza Jabåèková pani, ktorá má 
vždy plné ruky jabåèok.Tie sú nielen symbolom prichádzajúcej pani Jesene, 
ale aj zdravou náhradou zvyèajných sladkostí.
A keïže prirodzenou súèas�ou života detí je pohyb, rozhodli sme sa to 
využi� a vyzva� ich, aby  sa s nami uèite¾mi stali súèas�ou už tradiènej akcie 
Cviè, ko¾ko sa dá. Spoloène sme sa teda zapotili pri hodinovom workoute  
a dancefitness. O tom, že to bola nielen riadna „makaèka“, ale aj obrovská 
zábava, svedèí zopakovanie tejto aktivity už v máji. 
V iac  fotograf i í  a  in formác i í  o  naše j  ško le  ná jdete  na  
http://zspolke.exampleprototypes.com/. 

Ve¾a je na svete krásnych a drahých vecí, ale narodenie die�a�a je tým najvzácnejším pokladom, a preto 
slávnostné „Uvítanie detí do života“ je jedným z najmilších, ktoré Miestny úrad Mestskej èasti Košice – 
Sever organizuje. Rovnako ako po minulé roky, i v tomto roku, by starosta Mestskej èasti Košice - Sever 
rád slávnostne privítal našich najmenších obèanov. Ak máte doma malého drobèeka a máte záujem 
zúèastni� sa, prosíme o jeho nahlásenie na Miestnom úrade Mestskej èasti Košice – Sever, alebo 
vyplnenie formulára a zaslanie na email: kancelariastarostu@kosicesever.sk

Roky plynú so staros�ami i rados�ami, s plnou životnou aktivitou èloveka. Až jedného dòa je to tu: (roky 
sedemdesiate, osemdesiate, devä�desiate,...). Urèite mnohým z vás zaklopú v roku 2018 na dvere. 
Starosta Mestskej èasti Košice – Sever by rád využil túto vzácnu príležitos� na to, aby vás srdeène pozval 
na slávnostné posedenie. Touto cestou vám chce prejavi� úctu a vïaku za vašu cestu životom. 
Preto vám opä� pripomíname, aby ste sa prihlásili 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�.



Letný tábor                                I.turnus 09.07-13-07-2018,    II.turnus 06.08.-10.08.2018

Jesenný Bikertest 28.10.2018

Halloween október

Šachový turnaj november

Mikuláš december

Privítanie novorodencov december

Oslava jubilantov december

Adventné trhy december

Severská desiatka 25.5.2018

I. Košický jarmok na Severe 25.5.-26.5.2018

MDD spojené s jarmokom 26.5.2018

Cassovia skate cup 2018 8.6.2018

Den Severu plný pohybu a zábavy 16.06.2018

Najväcší športový den detí na Severe – Hroncoland/Hroncorun 27.6.2018

Privítanie novorodencov jún

Oslava jubilantov jún

/11

Leto sa nezadržate¾ne blíži a s ním 
prichádzajú letné prázdniny, ktoré 
sú spojené s vo¾nom vašich detí. 
Vymyslie� pre nich program na dva 
mesiace dá rodièom zabra�, a preto 
sme pripravili letný tábor v dvoch 
turnusoch, kde sa o vaše ratolesti 
postaráme my.

Nebudú chýba� rôzne tematické 
zamerania, zábava, šantenie, nové 
priate¾stvá a praktické vedomosti 
zo života podávané hravou formou. 
Tábor je dostupný aj pre deti 
z iných Mestských èastí mesta 
Košice. Tak neváhajte a prihláste 
svoje deti èím skôr. 

Termín turnusov:  

I. turnus:  09.07. – 13.07.2018

II. turnus:  06.08. – 10.08.2018

Organizátor: 
Mestská èas� Košice – Sever 
v spolupráci s OZ Draèia stopa.

16.6.2018 od 14:30 pre vás 
pripravujeme deò plný zábavy. 
Príïte spoloène s nami strávi� 
príjemné chvíle na Horný 
Bankov – minigolfové ihrisko. 
Chystáme pre vás rôzne 
atrakcie, nafukovací hrad, 
ma¾ovanie na tvár, tvorivé 
dielne, sú�aže, a k tomu 
samozrejme nebude chýba� 
obèerstvenie. 

s.r.o.Hlavná 22, Košice
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Pôvodná cena Nová cena

Nechajte sa unies� prírodným vidieckym štýlom 
a magickou atmosférou letných veèerov.

Pestrá ponuka jedál, èerstvé šaláty, cestoviny , rizotá 
a osviežujúcich letné nápoje.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Trattoria je otvorená poèas leta a jesene od mája do októbra:
Po. – Ne.: 12:00 – 22:00 

www.HotelBankov.sk


