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Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MČ KOŠICE - JUH
Dňa 21. 03. 2022 sa uskutočnilo 20. • tragédiu, ktorá nastala v súvislosti
zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
s vojnovým konfliktom na Ukrajine
Mestskej časti Košice – Juh, ktoré
a vyjadruje solidaritu obyvateľom
Ukrajiny, ako aj ich mestám a obschválilo:
ciam, ktoré trpia v dôsledku nepriaz• udelenie verejných ocenení „Cena
nivej geopolitickej situáciu, ktorá neMestskej časti Košice – Juh“ v roku
rešpektuje demokraciu a jej hodnoty,
2022 jednému jednotlivcom a kolek- • informáciu o zmene č.18 a č.19 Ortívu,
ganizačného poriadku Miestneho
• úpravu Programového rozpočtu
úradu MČ Košice – Juh,
Mestskej časti Košice – Juh v roku • informáciu o poskytnutí údajov
2022 v zmysle predloženého návrhu
v zmysle Zákona o slobodnom prístua navýšenie čerpania z rezervného
pe k informáciám za II. polrok 2021,
fondu vo výške 10 880,00 eur, z fon- • správu o plnení úloh vyplývajúcich
du odstupné a odchodné vo výške 25
z uznesení Miestneho zastupiteľstva
234,00 eur a čerpanie z fondu údržby
a Miestnej rady Mestskej časti Košia opráv vo výške 3 000,00 eur v súlace – Juh za obdobie od 19. zasadnude so zákonom Z. z. o rozpočtových
tia miestneho zastupiteľstva konanépravidlách územnej samosprávy,
ho dňa 21. 12. 2021,
• finančnú pomoc v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine na zákla- splnomocnilo:
de Zmluvy o spolupráci medzi Mest- • starostu Mestskej časti Košice – Juh
skou časťou Košice – Juh a občianna uzatvorenie zmlúv o spolupráci,
skym združením Aregala Slovensko
– kuchári bez hraníc a Zmluvy o spo- poverilo:
lupráci medzi Mestskou časťou Koši- • starostu Mestskej časti Košice – Juh
ce – Juh a Gréckokatolíckou eparúpravou Programového rozpočtu
chiou Košice, na základe ktorých
Mestskej časti Košice – Juh na rok
budú uvedeným organizáciám po2022.
skytnuté finančné prostriedky v objeme po 2 500,00 eur, spolu 5 000,00 Na 20. zasadnutí miestneho zastupiteľeur, z Programového rozpočtu Mest- stva predložili interpelácie títo poslanci:
skej časti Košice – Juh a to na plne- p. Breicha, p. Knap, p. Hlinka, p. Nagy,
nie úloh vyplývajúcich z riešenia hu- p. Sušila, p. Ivančová, p. Blanár, p. Mamanitárnej krízy súvisiacej s vypuk- jerníček, p. Tkáč a tlmočili tieto požianutím vojnového konfliktu na Ukraji- davky občanov:
ne, najmä v súvislosti so zabezpečo- p. Breicha, poslanec MZ
vaním základných životných potrieb • v mene občanov žiada zverejniť inforobčanov Ukrajiny, ktorí utekajú pred
mácie o pripravovaných opráv ciest
vojnovým konfliktom alebo im bol prirealizovaných mestom Košice, napr.
znaný status dočasného útočiska na
na Mudroňovej ul. a pri ZŠ Gemerúzemí Slovenskej republiky v súvisská, čo kedy sa bude opravovať,
losti s vojnovým konfliktom na Ukraji- p. Hlinka, starosta MČ – odpovedal,
ne,
že je to v rozpočte mesta zahrnuté a in• spoluprácu Mestskej časti Košice – formácie MČ zverejní.
Juh s Deutsche Telekom Systems • zverejniť harmonogram umiestnenia
Solutions Slovakia s.r.o., Žriedlová
veľkokapacitných kontajnerov v MČ
13, 040 01 Košice v rámci Športovo
Košice – Juh,
– zábavného areálu, Alejová 2H, 040 • hlavne starší obyvatelia z párnych čí11 Košice, prenájom nehnuteľného
sel na Palárikovej ul. sa cítia ohrození
majetku a krátkodobý prenájom pre
z hľadiska bezpečnosti, bolo by dobspoločnosť Deutsche Telekom Sysré zlepšiť osvetlenie v danej lokalite,
tems Solutions Slovakia s.r.o., Žriednajmä v okolí ZUŠ Jantárová sa pohylová 13, 040 01 Košice,
bujú neprispôsobiví občania, navrhu• správu o činnosti Miestnej rady
je zvýšiť kontroly MP a tiež kontroly
Mestskej časti Košice – Juh za obdočistoty z úrovne MÚ,
bie od 19. zasadnutia miestneho za- • prihovoril sa za zotrvanie zbierky
stupiteľstva konaného dňa 21. 12.
„Daruj kilečko“ pre rodiny v núdzi po2021,
čas Veľkej noci,
p. Hlinka, starosta MČ – odpovedal,
zvolilo:
že zbierka sa opäť uskutoční,
• za prísediacich Okresného súdu Košice II. na volebné obdobie 2022 p. Knap, poslanec MZ
-2025 nasledovných kandidátov za • uviedol, že došlo ku zrúteniu muriva
Mestskú časť Košice – Juh: PhDr.
na schodisku na Turgenevovej ul.,
Jána Mihala, PhD, Blanku Onderkoproblém bol poukazovaný aj na mesvú, Mgr. Agátu Palaščákovú, a PhDr.
te Košice, schody sú v dezolátnom
Andreu Tragalovú,
stave a nemajú vlastníka,
• občania z ul. Ludmanskej a spol
Duett navrhli zámenu pozemkov, do
vzalo na vedomie :
dnešného dňa nevedia na čom sú,
• správu o výsledkoch kontroly
č. 1/2022 a Správu o kontrolnej čin- p. Hlinka, starosta MČ – odpovedal,
že vo veci zámeny nehnuteľnosti parkonosti za rok 2021,
• zoznam očakávaných kultúrno – spo- viska na Ludmanskej ulici vo vlastníctve
ločensko – športových podujatí z roz- Duett Rent s.r.o. za časť parkoviska na
počtu Mestskej časti Košice – Juh na Palárikovej ul. na pozemku vo vlastníctve mesta Košice bola MČ bola doručerok 2022,
• informáciu o 12. a 13. úprave Progra- ná odpoveď z mesta Košice, že zámena
mového rozpočtu Mestskej časti Ko- je z hľadiska územného rozvoja neakceptovateľná,
šice – Juh v roku 2021,

• predniesol podnet z ul. Omskej a Holubyho od podnikateľov a majiteľov
autoservisov, ktorí dostávajú vyhrážky v podvečerných hodinách, keď
upozorňujú neprispôsobivých, aby
nerozkopávali smetné bedne a nerobili neporiadok. Občania čakajú na
riešenie situácie zo strany mesta Košice a Železníc SR,

p. Hlinka, starosta MČ – deratizácia
je celomestsky nariadená a bude sa konať do konca marca, MČ iniciovala mimoriadne deratizačné aktivity oslovením SMsZ, hlavne v hniezdach hlodavcov ako pri jedálni pre dôchodcov, na
Južnej triede v okolí malometrážnych
bytov, a zároveň orezala kríky a zeleň
popri zastávke na Južnej triede,

p. Hlinka, poslanec MZ
• v mene obyvateľov bytového domu
pri Nemocnici a Gaštanová poďakoval za doplnenie herného prvku v decembri na detskom ihrisku Gaštanko,
• pochválil nový vizuál webovej stránky
MČ Košice – Juh,
• obyvatelia požadujú zoznam krytov
civilnej obrany,
p. Hlinka, starosta MČ – vo veci vybudovania jednoduchých svojpomocných
krytov boli oslovení správcovia a vlastníci bytových a nebytových priestorov
o spoluprácu a zároveň aj o vytipovanie
vhodných objektov za účelom doplnenia
a spresnenia evidencie jednoduchých
úkrytov v termíne do 31. 3. 2022. O výsledku bude verejnosť informovaná.
• navrhuje vytipovať ďalšie miesto na
ohradené psie venčovisko, prípadne
nájsť financie na jeho realizáciu v budúcnosti,
p. Hlinka, starosta MČ – dodal, že
z objektívnych dôvod je problematické
nájsť vhodnú lokalitu pre venčovisko,
p. Nagy, poslanec MZ
• obyvatelia sídliska Železníky žiadajú
namaľovanie parkovacích čiar a nedochádzalo tak k neefektívnemu
parkovaniu. Najkritickejšie je to na
Krakovskej a Miškoveckej ulici,
p. Sušila, poslanec MZ
• urgoval vyznačenie parkovacích čiar
na sídl. Železníky, autá častokrát parkujú pri kontajneroch,
• ľudia z okolitých domov žiadajú Správa mestskej zelene v Košiciach, ďalej
len „SMsZ“ o väčší zostrih konárov
stromov, ktoré siahajú až po fasády
rodinných domov,
• obyvatelia žijúci v rodinných domoch,
ktorí sa starajú o predzáhradky sa
sťažujú, že pri kosbe trávy sú predzáhradky celé vykosené, bolo by vhodné, aby SMs Zvyhotovila tabule
s usmernením „tu nekosiť,“
• požiadal o spropagovanie zberných
dvorov v občastníku Južan,
Ivančová, poslankyňa MZ
• poďakovala vedeniu MČ za promtnú
reakciu na zbierku pre Ukrajinu,
• občania sa pýtajú na Investičný zámer stavby „Bytový dom Kalinčiakova s polyfunkciou“,
p. Hlinka, starosta MČ – Komisia výstavby, životného prostredia, dopravy, verejného poriadku a regionálneho
rozvoja prerokovala Investičný zámer
výstavby bytového domu s polyfunkciou
na Kalinčiakovej ulici a prijala odporúčacie uznesenie, z mesta Košice máme
informácie, že ešte nie je dokončené
stanovisko ÚHA k tomuto investičnému
zámeru. Je to v štádiu posúdenia projektovej dokumentácie,
• opýtala sa najbližší termín vykonania
deratizácie a ako sa bude dlhodobo
riešiť situácia s premnoženými potkanmi (napr. pri Hotelovej Akadémii),

p. Blanár, poslanec MZ
• poukázal na zlú parkovaciu politiku
na sídl. Železníky,
• požiadal starostu MČ, aby zo svojej
pozície zvolal pracovné stretnutie vo
veci odkúpenia časti pozemku za hotelom Strojár, na ktorom je umiestnená rampa,
• vzniesol požiadavku, aby sa monitorovali veľkokapacitné kontajneri a pri
ich naplnení boli z miesta odvezené,
p. Majerníček, poslanec MZ
• občania z Partizánskej ulice poukazujú na zničené kontajnerové nádoby
na separovaný odpad, najmä modré
nádoby na papier, v prípade dažďa,
• občania, ktorí pešo prechádzajú
z MČ do centra mesta si sťažujú na
dezolátny povrch chodníka v rozmedzí od križovatky Požiarnická – Južná
trieda smerom na Južnú tr. 25 okolo
Obchodnej akadémie, žiadajú o zaradenie do plánu opráv na rok 2022,
• obyvatelia Miškoveckej ul. č 4-11 sa
sťažujú na dennodennú hlučnosť
mládeže púšťaním hudby na silných
bluetooth reproduktoroch pri pingpongových stoloch, ktoré sú tam
umiestnené, hlavne v čase od 19.00
do 22.00 hod. žiadajú súčinnosť
mestskej a štátnej polície. Hluk narúša pokoj mamičiek s malými deťmi
a starších občanov,
• občania Panelovej ul. žiadajú odstránenie nízkeho oplotenia pod oknami,
ktoré je staré a obrastené živým plotom a celkovo stráca zmysel. Zhlukujú sa tam neprispôsobiví občania,
ktorí využívajú toto oplotenie ako lavičky. Fajčením a požívaním alkoholických nápojov tak znepríjemňujú život obyvateľom,
• poďakoval vedeniu MČ za promtné
umiestnenie mamičky so synom
z Kyjeva ako aj zamestnancom, ktorí
pomáhajú v nočných službách ubytovať ukrajinských utečencov v telocvični na ZŠ Požiarnická,
p. Tkáč, poslanec MZ
• opýtal sa, v akom stave je spracovanie urbanistickej štúdie Pasteurova
ul. – Pasteurove nám, MČ informovala obyvateľov tejto lokality o štúdii
s možnosťou nahliadnutia, s tým, že
predstavenie štúdie by sa malo uskutočniť v marci 2022.
odpovedala p. Horáková, ved. ORRaBP – MČ spolupracuje s mestom
Košice, ktoré je aj žiadateľom o nenávratný fin. príspevok v rámci projektu
IROP. Projektová dokumentácia bude
vyhotovená až na budúci rok. Projektant vyhotoví situáciu s navrhnutými
parkovacími miestami a následne bude
návrh prerokovaný s obyvateľmi. V súčasnosti je štúdia zverejnená na www.
kosicejuh.sk.
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SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021
Cieľom sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku
2021 bolo získať spoľahlivé informácie o stave spoločnosti, životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

Ponúkame Vám
štatistický prehľad o základných údajoch ohľadom obyvateľov
MČ Košice –Juh za rok 2021.
Predproduktívny vek (0 -14 rokov): ................................. 2674
Produktívny vek (15 – 64 rokov): ................................. 12716
Poproduktívny vek (65 a viac rokov): ............................. 5949
Slobodný, slobodná: ........................................................ 8574
Ženatý, vydatá: ................................................................ 8208
Rozvedený, rozvedená: ................................................... 2497
Vdovec, vdova ................................................................. 1962
Nezistené ............................................................................. 98
Slovenská ...................................................................... 17839
Maďarská .......................................................................... 794
Rusínska ............................................................................ 123
Česká .................................................................................. 145
Rómska ............................................................................. 139
Iné ....................................................................................... 181
Nezistené ........................................................................ 2038
Bez náboženského vyznania .......................................... 6249
Rímskokatolícke .............................................................. 9269
Evanjelické ......................................................................... 737
Gréckokatolícke .............................................................. 1463
Pravoslávne ....................................................................... 229
Židovské ............................................................................... 49
Iné .................................................................................... 3343
Bez ukončeného vzdelania (0 -14 rokov) ...................... 1863
Základné vzdelanie ........................................................ 2220
Stredné odborné bez maturity ....................................... 2436
Úplné stredné vzdelanie s maturitou ............................ 5655
Vyššie odborné vzdelanie ............................................... 1225
Vysokoškolské vzdelanie ................................................ 6323
Bez školského vzdelania vo veku 15 rokov a viac ............. 25
Nezistené ........................................................................ 1592
Poďakovanie patrí všetkým občanom, ktorí sa zapojili do sčítania
ľudu 2021 a tým dopomohli k prehľadu týchto dôležitých údajov.
Čiastkové výsledky priebežne zverejňuje štatistický úrad a sú verejne dostupné na www.statistics.sk
Ing. Marcela Valčová, Helena Gabzdilová, MÚ MČ Košice – Juh

V Í TA N I E D E T Í
Vari ani jeden básnik nedokáže vyjadriť nevšedné pocity, napätie a šťastie
rodičov pred príchodom dieťatka na
tento svet. Tieto krásne chvíle očakávania nikdy nezovšednejú, ich čaro je rovnako krásne pri každom dieťati. Preto
Vám, milí rodičia opäť ponúkame možnosť uskutočnenia slávnostného obradu, ktorý je akousi bránkou, ktorou
vchádza vaše dieťa do života. Za príjemnej slávnostnej atmosféry budete mať
z možnosť pocítiť šťastie, radosť aj spolupatričnosť spolu s rodinou. Účasť na
tomto podujatí je založená na dobrovoľnom rozhodnutí rodičov, žijúcich v MČ
Košice – Juh. Záujem o účasť na tomto
podujatí potvrďte vyplnením návratky
uverejnenej na webovej stránke MČ Ko-

šice – Juh a zaslaním na e- mail: helena.
gabzdilova@kosicejuh.sk.
Budeme sa tešiť na stretnutie s Vami
a Vašími ratolesťami. Zároveň prajeme
všetkým rodičom pri plnení tohto poslania veľa síl a detičkám veľa šťastia
a lásky v ich začinajúcom živote.
Helena Gabzdilová, OKMaŠ



SOBÁŠNE DNI NA ROK 2022






















 








STROMY NA SÍDLISKÁCH

Problematika zelene na sídliskách
patrí v poslednom období k často diskutovaným témam. Kvalita verejného
priestranstva sa posudzuje obyvateľmi
aj cez vysadené stromy a kríky. Veľký
vplyv má aj dosah klimatických zmien na
ovzdušie v mestách, takže spoločenská
požiadavka na „zelené“ mestá je čoraz
častejšia. Potreba sadenia stromov patrí
k prioritám mnohých miest a obcí.
Môže sa však rokmi stať, že vysadené
stromy na sídliskách môžu tieniť a prekážať, ak sú zasadené v blízkosti bytových domov. Ako postupovať v takom
prípade?
V žiadnom prípade zasahujúce konáre, alebo celý strom nerúbte svojpomocne. Je potrebné požiadať Správu mestskej zelene o zhodnotenie aktuálneho
stavu, ktorá následne, na základe výsledkov miestnej obhliadky v prípade
opodstatnenosti podnetu, určí návrh
opatrení. S ohľadom na platnú legislatívu, je nutné na výrub stromu mať právoplatný súhlas s výrubom dreviny, ktorý
vydáva príslušný úrad životného prostredia so súhlasom majiteľa alebo správcu
parcely, na ktorej sa drevina nachádza.
Inak dôjde k porušeniu zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov

a vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z
(§ 47 ods. 13 zákona):
(1) Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií a na predchádzanie ich
poškodzovania, ničenia a neodôvodneného výrubu.
(2) Poškodzovanie drevín je každé
konanie, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne alebo trvalo znížiť ekologické alebo estetické funkcie
drevín.
(3) Ničenie drevín je každé konanie,
ktorého dôsledkom môže byť bezprostredné alebo následné odumretie
drevín alebo odstránenie drevín.
V neposlednom rade, je potrebné
vziať na vedomie, že ak na spoločenskej hodnote vznikla škoda prevyšujúca
266 €, vec bude oznámená štátnej polícii.
Stromy, kríky, kvety skrášľujú naše
prostredie, v ktorom žijeme. Nemenej
dôležitý je aj spoločenský význam. Vytvorené parky, či lesoparky sú vyhľadávanými miestami na stretávanie v príjemnom prostredí, čo blahodarne vplývajú na fyzické a psychické zdravie človeka. ☼
PhDr. Andrea Tragalová, OKMaŠ
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CELOROČNÉ UPRATOVANIE VEĽKOKAPACITNÝMI KONTAJNERMI
V MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – JUH NA ROK 2022
10.3. – 17.3.2022

7.4. – 14.4.2022

12.5 – 19.5.2022

Miškovecká č. 6,7 – zeleň
Turgenevova č. 1-5 garáže
Rosná 16 oproti roh chodníka
Južná trieda č. 36 parkovisko
Pasteurova č. 7
Rastislavova č. 6-14
Fejova č. 8
Alejová – parkovisko za súkromnou MŠ
Krakovská 7- 9 parkovisko

Palárikova – Partizánska – zeleň
Mudroňova – Franckova na roh chodníka
Krivá – dvor Panelová č.1
Poľská v zeleni pri ručnej autoumyvárke
Lomonosovova č.32 parkovisko
Miškovecká – Ostravská – zeleň
Šoltésovej č. 11 – dvor
Turgenevová 25-27 parkovisko
Mudroňová ul. 36 v zeleni

Krakovská 16 – garáže
Žižkova č. 33 pri výmenníku v zeleni
Omská 31 – pod betónové oplotenie
mimo vchodu do domu
Rosná č. 5
Turgenevová č. 18 – garáže
Kalinčiakova pod schody
Južná trieda 27 parkovisko
Lomonosovova č. 20 – parkovisko Panelová 1

9.6. – 16.6.2022

7.7. – 14.7.2022

4.8. – 11.8.2022

Ostravská č.12 – parkovisko od Alejovej
Turgenevova č. 1-5 garáže
Fibichová 13-9
Rastislavova č. 6-14
Južná trieda 20 garáže
Jantárová č. 10 – parkovisko
Rázusová – Skladná na roh chodníka
Južná trieda č. 30 pri garážach
Bulharská ul. pri výmenníku

Užhorodská č. 31 – garáže
Jánošíkova č. 8 pri schodoch z Moldavskej
Paláriková č. 9
Južná trieda 39 – 41
Pasteurovo nám. – Milosrdenstva – roh chodníka
Skladná – Kupeckého horná časť
ul. Pri nemocnici – dvor
Košťová 2 – v zeleni garáže
Mudroňová – Perlová stanovište s KO(výmennik)

Krakovská č. 4 garáže
Lichardova – Riznerova roh chodníka
Mudroňova č. 25
Lomonosovova 12-14 garáže
Oštepová 7- zeleň pri ihrisku
Šoltésovej č. 11 – dvor
Paulínyho č. 18 – 23
Turgenevova 25-27 garáže
Rosná č. 1-3 parkovisko

1.9. – 8.9.2022

29.9. – 6.10.2022

27.10. – 3.11.2022

Miškovecká č. 16 pri kontajnéroch v zeleni
Turgenevova 13 roh chodníka- garáže
Žižkova č. 23 – Jánošíková č.1 zeleň
Južná trieda č. 23 – zeleň
Poľská v zeleni pri ručnej autoumyvárke
Krivá dvor
Pekná – Srbská k plotu
Ludmanská 3 pri výmenníku v zeleni
Lomonosovova 30 chodník pri parkovisku

Ostravská č. 24 – pri výmenníku
Turgenevova č. 26-30 – garáže
Gemerská – Školská v zeleni
Fibichova č. 13 – parkovisko
Rázusová – Skladná na roh chodníka
Jantárová č. 10 – parkovisko
Poľská v zeleni pri ručnej autoumyvárke
Mudroňová – Francková na roh chodníka k oploteniu
Palárikova – Partizánska zeleň

Užhorodská č. 1
Paláriková 1-3 a 5-7 do zelene
Fejova č. 8
Milosrdenstva č. 17
Lomonosovova č. 38 do zelene
Rosná č. 5
Omská – Domčeková – roh
Alejová – parkovisko za súkromnou MŠ
Oštepová č. 2 chodník pri výmenníku

24.11. – 1.12.2022

Ako nakladať s odpadom z domácnosti

Krakovská č. 9 – zeleň
Lomonosovová č. 2 garáže
Turgenevova č. 18 garáže
Vojvodská – zeleň garáže
Ludmanská medzi č.3-5
Paláriková – Partizánska – zeleň
Mudroňová ul. 36 v zeleni
Južná trieda 22-26 pri garážach
Šoltésovej 11 – dvor

Upozorňujeme občanov, aby odpad, ktorý vhadzujú do veľkokapacitných kontajnerov minimalizovali,
zmenšovali jeho objem a nenapĺňali kontajner do výšky nad 30 cm od horného okraja. Odpad ktorý sa
nevmestí do veľkokapacitného kontajnera neuskladňujte vedľa kontajnera ale odovzdajte ho v niektorom
zo zberných dvorov. Odpad pohodený na zemi je vnímaný ako čierna skládka.
Do veľkokapacitného kontajnera patrí nasledovný odpad: parkety, starý nábytok (postele skrine, sedačky, koberce, drevené laty, kreslá a stoličky), kuchynské linky – tento odpad je treba minimalizovať!!!
Do veľkokapacitného kontajnera nepatrí nasledovný odpad: triedený odpad (papier, plast, kov, tetrapak, sklo), kuchynský odpad, bioodpad pokiaľ nie je inak určené

AHOJTE MILÍ JUŽANIA, AHOJTE MILÍ KOŠIČANIA.

Mnohí z vás ma poznáte, veď stojím tu
už pekných pár rokov. Presnejšie, stojím
tu od roku 1932. Som Základná škola
Gemerská 2 v Košiciach.
Áno, som dáma v krásnom veku,
mám 90 rokov. To ale neznamená, že
som staromódna. Rada sa udržiavam vo
forme a sledujem nové trendy. Moji žiaci
sa učia v priestoroch, ktoré sa neustále
modernizujú. Väčšina tried je vybavená
modernými technológiami, ktoré umožňujú vstrebávanie nových vedomosti zážitkovou formou. Za mojimi múrmi sa

schováva 11 odborných učební s množstvom moderných didaktických pomôcok.
Kráčam s dobou a preto moji žiaci absolvujú rozšírené vyučovanie informatiky,
kde sa naučia pracovať s micro:bitom,
programovať v programe Scratch, ovládať prácu s robotickým Legom a za svoju
snahu sa odmenia vlastným výrobkom
z 3D tlačiarne. Proste pridávame rozmer
vo všetkých oblastiach. Anglický jazyk sa
vyučuje už od prvého ročníka a neskôr,
v siedmom ročníku, pribudne druhý cudzí

jazyk – nemecký alebo francúzsky. Na
športové a pohybové aktivity využívajú
moji žiaci telocvičňu, tanečnú sálu, multifunkčné ihrisko a školský dvor.
Po vyučovaní umožňujem mladším
žiakom pobyt v školskom klube detí, ktoré na mimoškolskú činnosť využívajú
nielen svoje triedy, ale aj herňu, školský
dvor a veľkú školskú záhradu, ktorá je
spolu s takmer storočnou lipou mojou
pýchou. Všetky deti majú možnosť rozvíjať svoj tanečný, spevácky, herecký aj
športový talent v Centre voľného času
GEMKO, ktoré ponúka 18 záujmových
útvarov. Celoročné úsilie týchto mojich
detí bude prezentované v júni prostredníctvom veľkolepého muzikálu pre žiakov, rodičov, starých rodičov ale aj pre
všetkých milovníkov tanečného, hudobného a muzikálového umenia.

Moji pedagógovia sa starajú o to, aby
som bola školou, ktorá umožňuje svojim
zverencom získať vedomosti, návyky
a zručnosti a aj o to, aby som bola školou
hier, zábavy a súťaží. Som školou, ktorá
je pre nich druhým domovom. Krátke reportáže z týchto aktivít, ale aj veľa ďalších informácií nájdete na mojej webovej
stránke www.zsgemerska.edupage.org
a profile na sociálnej sieti Facebook https://www.facebook.com/ZsGemerska2Kosice .
Aj keď som najstaršia spomedzi základných škôl v Košiciach, stále som duchom mladá. Som hrdá na to, že som
mohla dať vzdelanie tisícom z vás, vašim
starým rodičom, vašim rodičom. Som
pripravená aj v ďalších desaťročiach naďalej vzdelávať vaše deti, vaše vnúčatá.
Teším sa na vás,
vaša Základná škola Gemerská 2,
Košice
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STROJÁREŇ A ZLIEVÁREŇ KAROLA POLEDNIAKA
Na Štúrovej ulici stojí objekt s kovovou
bránou uprostred, ktorý sa v prvej polovici
20. storočia veľkou mierou zapísal do hospodárskeho rozmachu Košíc. Fungovala
tam jedna z prvých fabrík mesta – Strojáreň a zlieváreň Karola Poledniaka.
Strojárska výroba v Košiciach má dlhoročnú tradíciu a je spájaná práve s výrobným podnikom Karola Poledniaka st., ktorý bol založený v roku 1886 ako strojnozámočnícka firma venujúca sa opravám váh

a poľnohospodárskych strojov. Veľký
medzník vo vývoji výroby zaznamenáva rok
1916, kedy vedenie podniku preberá jeho
syn Karol a zápisom do obchodného registra sa mení názov firmy na Karol Poledniak
Strojáreň a zlievareň v Košiciach. Študijné
pobyty v zahraničí mu umožnili podnik inovovať a ako jeden z prvých podnikov využíva možnosti zvárania materiálov elektrickým oblúkom. Cit pre podnikanie a nové
trendy sa u Poledniaka prejavili aj rozširovaním sortimentu a ponuky služieb pre
motoristov, ktorým počas 30. rokov poskytoval opravu vozidiel, čím reagoval na postupne sa rozvíjajúci motorizmus a nové
potreby trhu.
Slovenskí hospodárski historici sa zhodujú na tom, že po roku 1938 väčšina priemyselných podnikov na arbitrážnom území
stagnovala. Zlievareň Karola Poledniaka
však ostala stabilná aj v tomto období, pričom dokázala získavať lukratívne zákazky
najmä vďaka slabému konkurenčnému
prostrediu v Maďarsku.
Podnikateľské aktivity Karola Poledniaka boli ukončené až oslobodením Košíc. V januári 1945 bol zatknutý NKVD

a odvlečený do zajateckého tábora na
Ukrajinu, hoci za jeho prepustenie lobovalo listom zaslaným Kancelárii prezidenta
republiky až 300 jeho niekdajších zamestnancov. V marci toho istého roku ale Poledniak v tábore zomrel. Na firmu bola napokon po vojne uvalená národná správa,
následne bola od roku 1948 znárodnená
a začlenená k národnému podniku „Kriváň
ČKD“, z ktorého sa neskôr stali Východoslovenské strojárne.

ŇA
PORAD

OTÁZKA
Z MEDIAČNEJ PORADNE

Môjho plnoletého syna
oslovil jeho otec s tým, že
s ním chce spísať dohodu
o tom, že mu prestane platiť
výživné, ktoré mu bolo určené súdom. Môže to urobiť?

Odpoveď:
V zmysle § 62 ods. 1 Zákona o rodine ( zák. č. 36/2005 Z. z. ) je plnenie
vyživovacej povinnosti rodičov k deťom
ich zákonnou povinnosťou, ktorá trvá
do času, kým deti nie sú schopné samé
sa živiť.
Dôvodom pre ukončenie platenia výživného je skutočnosť, že dieťa je
schopné samo sa živiť, čo najskôr nastáva po ukončení vzdelávania, teda
prípravy na budúce povolanie a tiež momentom zamestnania sa.
Podľa § 78 ods. 1 Zákona o rodine,
dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté
dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.
Zrušenie platenia výživného sa však
V roku 1949 vyhláškou ministra prie- nedeje len na náklade dohody povinnémyslu, vznikajú na Južnej triede v Koši- ho a oprávneného. V zmysle uvedeného
ciach Východoslovenské strojárne, n. p.
V roku 1976 dochádza k vyčleneniu časti
útvaru s názvom Výrobná konštrukcia
z VSS, n.p. a vzniká samostatný Výskumno-vývojový ústav ZŤS Košice, ktorý
je začlenený do Kombinátneho závodu ZŤS
Martin, pod ktorý súčasne spadá od roku
Od januára 2022 platí na Sloven1979 aj VSS, n. p. Zánikom kombinátu ZŤS sku zálohový systém pre plastové
Martin vzniká samostatný štátny podnik fľaše a hliníkové plechovky. Tie môZTS VVÚ Košice, ktorý sa v rámci transfor- žeme vrátiť v obchode cez tzv. zálomačného procesu v roku 1992 mení na
homat.
akciovú spoločnosť ZTS VVÚ KOŠICE, a.s.
Zálohovanie PET fliaš a plechoOd vzniku továrne v roku 1886 až po
viek
výrazne zníži množstvo voľne
súčasnosť sa okolo nej dosť zmenilo. Nemožno jej však uprieť, že je príkladom pre- pohodených plastových nápojových
rodu dielne s manufaktúrnou výrobou na obalov a pomôže životnému prostremoderný strojárenský závod. Areál továrne diu. Je to účinný spôsob ako dosiahz prelomu 19. a 20. storočia, je jedinou nuť vysokú mieru vytriedenia nápojotechnickou historickou pamiatkou v mest- vých obalov. Podľa skúseností zo zaskej časti Košice – Juh.
hraničia by mal podiel recyklácie
týchto obalov presiahnuť 90 %. Len
Zdroj: Katarína Hromuľáková – Katedra
na Slovensku sa ročne predá približhistórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
ne miliarda plastových fliaš. Preto je
Foto: Východoslovenské múzeum v Košiciach dôležité aby nekončili v prírode, ale
boli vhodne spracované.


Zálohované fľaše a plechovky sú
označené symbolom „Z“ a textom „ZÁLOHOVANÉ“ pri čiarkovom kóde.


Za takto označený obal zaplatíte
zálohu 15 centov.


Zálohujú sa obaly od nápojov
s objemom 0,1 l až 3 l.


Obaly sa odovzdávajú neskrčené.


Zálohované obaly môžete vrátiť
v ktoromkoľvek obchode (nemusí
to byť, v ktorom ste ho kúpili), avšak vrátenú zálohu si musíte ná-

ustanovenia Zákona o rodine
je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.
A to návrh tak povinného ako
aj oprávneného.
Zrušiť povinnosť platiť výživné môže len súd, ktorý ak po zvážení
všetkých okolností dospeje k záveru, že
je dôvod pre zrušenie platenia výživného, vydá o tom rozhodnutie.
V nadväznosti na položenú otázku sa
teda môže povinný rodič dohodnúť
s oprávneným dieťaťom, avšak bez
ohľadu na takúto dohodu zrušiť povinnosť platby výživného môže iba súd, čo
v praxi znamená, že napriek dohode
medzi rodičom a dieťaťom je potrebné
podať vo veci zrušenia vyživovacej povinnosti aj návrh na súd.
JUDr. Ivana Gerdová
Mediátori Vám ochotne bezplatne poradia v Mediačnej poradni vždy druhú stredu v mesiaci
od 15,00 hod. – 17,00 hod. na
MÚ MČ Košice – Juh, Smetanova
4, Košice, č. dv. 8., alebo si dohodnite stretnutie na t. č. 0948
220 389.

ZÁLOHOVANIE FLIAŠ
A PLECHOVIEK
rokovať len v obchode, v ktorom
ste obaly vrátili.

Zálohu Vám odrátajú z nákupu,
alebo vrátia peniaze.

Zálohované nie sú obaly od mlieka, alkoholu, sirupov a pod.
Planéta je enormne zaťažená odpadom z plastov. Plast nemôže byť
biologicky odbúraný, a časom sa
rozbíja na menšie a menšie kusy, čo
potenciálne vytvára niečo ešte hrozivejšie: mikroplasty.
Preto vrátiť obal do obchodu je
jednoduchý spôsob ako prírode pomáhať. ♥
PhDr. Andrea Tragalová, ved. OKMaŠ
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II. ROČNÍK RYBNÍKOVÉHO TURNAJA O „POHÁR
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-JUH“ A KVALIFIKÁCIA NA MCZSK
V sobotu 12. 2. 2022 sa na ľadovej
ploche Športovo – zábavného areálu
stretli hokejové družstvá II. ročníku Rybníkového hokejového turnaja. Špecifikom tohto turnaja bolo, že víťaz sa priamo kvalifikoval na majstrovstvá Česka
a Slovenka (MCZSK) v roku 2023. Hoci
sa turnaj konal počas stále platných
epidemiologických opatrení, prihlásilo
sa 8 hokejových družstiev, ktoré od skorého rána predvádzali medzi sebou tvrdé boje o víťazstvo. Musíme však konštatovať, že všetky zápasy prebehli
v rámci Fair play, na čom mal nemalú
zásluhu pozorovateľ všetkých odohratých zápasov p. Kovarík. Slávnostné
otvorenie turnaja prebehlo o 12.30
hod. za prítomnosti starostu MČ Košice
Juh Jaroslava Hlinku, zástupcov Slo-

venskej asociácie rybníkového hokeja
(SARH) na čele s p. Pavlechom a zástupcom mesta Košice p. Švecom.
Všetci popriali našim hokejistom veľa
športového šťastia, hlavne bez zranení.
Turnaj sa niesol skutočne na vysokej
úrovni, čo nám potvrdili aj zástupcovia
SARH. Po skupinových zápasoch sa vykryštalizovala najlepšia štvorka, ktorá
hrala o medaile a postup na MCZSK.
Víťazný pohár za prvé miesto si odniesli hokejisti z družstva CALIBER. Na
druhom mieste skončili GYMEE Košice.
Tretie miesto patrilo HC PARCHOVANY.
Víťazom srdečne blahoželáme. Víťazi si
odniesli voucher MCZSK v rybníkovom
hokeji v roku 2023. Tešíme na ďalší
ročník.
Viliam Rác, OKMaŠ

SOŠ BEAUTY SLUŽIEB V KOŠICIACH ZÍSKALA
PRESTÍŽNE OCENENIE ANGAŽOVANÁ ŠKOLA – VÍŤAZ
Jedno príslovie hovorí, že „Je to srdce, ktoré rozdáva, ruky už len dávajú.“
Študenti SOŠ beauty služieb v Košiciach opäť raz dokázali, že sú nielen šikovní a odborne zdatní, že majú „zlaté
ruky“, ale nechýbajú im ani dobré srdcia. Ešte v čase pred pandémiou, keď
neboli obmedzené osobné kontakty,
13. decembra 2019 navštívili Dom pokojnej staroby A. F. Colbrieho v Košiciach a jeho klientom ponúkli svoje
profesionálne služby. Strihanie a úpravu vlasov, zastrihávanie brady a fúzov,
masáž tváre a rúk, mikromasáž očného
okolia, manikúru, pre dámy aj úpravu

a farbenie obočia, lakovanie nechtov
a líčenie. Seniorom, ktorých už len málokto navštevuje, prejavili úctu, rešpekt
a darovali im aj milé slovo a úsmev. Svoju vďaku vyjadril v liste aj vedúci DPS A.
F. Colbrieho Ing. František Knapík: „Naši
klienti sa v tento deň cítili výnimočne,
zlepšila sa im nálada, zažili radosť, bol
to pre nich neobyčajný zážitok. Boli
vďační nielen za profesionálne služby,
ale aj za úsmev, dotyk, milé slovo. Celkovo sa tešili z kontaktu s mladými ľuďmi.“ Projekt posilnil nielen tímovú spoluprácu, ale zvýšil empatiu voči seniorom a komunitné a medzigeneračné

NOVINKY NA ŠPORTOVO
– ZÁBAVNOM AREÁLI.

Aj rok 2021 sa niesol v znamení pandémie koronavírusu, čo zapríčinilo
otvorenie Športovo – zábavného areálu
až v mesiaci máj a zimnú sezónu sme
zahájili taktiež oneskorene takmer na
konci roka. A keďže bola prevádzka zatvorená, využili sme čas a finančné prostriedky na vynovenie areálu, opravy
a doplnenie atrakcií, ktoré budú pre Vás
pripravené už v letnej sezóne 2022.
Novú letnú sezónu teda začíname

s novými zábavnými atrakciami.
Obnovili sme požičovňu elektro
a šliapacích autíčok, pripravujeme
II. etapu detského ihriska, ktorá poteší najmä menšie deti od 3 rokov.
V zadnej časti areálu za altánkom
bude stáť nový šliapací kolotoč
a lanová dráha pre deti od 3 rokov.
Uvoľníme stred areálu pre voľnejší
pohyb detí a otvoríme v priestoroch
terajšej ľadovej plochy zábavné
centrum, ktoré bude obsahovať už
doteraz známu prekážkovú dráhu, bazény s lodičkami, trampolínu, nový skákací hrad a veľkokapacitnú šmykľavku.
Pripravujeme aj rekonštrukciu adventure golfu doplnením obrubníkov a zatraktívnením hry doplnením prekážok.
Spolu s novými lavičkami na sedenie
vytvorí priestor na hru pre celé rodiny.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
Viliam Rác, OKMaŠ

vzťahy v mestskej časti Košice-Juh. Pod
názvom Beauty srdce pre osamelých
seniorov bol nominovaný do celonárodnej súťaže Angažovaná škola, ktorá
podporuje výchovu a vzdelávanie žiakov
k dobrovoľníctvu v učebnej stratégii service learning. Do druhého ročníka sa
prihlásilo 15 škôl, z ktorých do finále
postúpilo osem. Tri víťazné školy sa dočkali národnej ceny za rok 2021 a SOŠ
beauty služieb v Košiciach je jednou

z nich. Oceňovanie prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt je podporený
z dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže, Nadáciou Slovenskej sporiteľne a Komunitnou nadáciou Zdravé
mesto. Organizátorom je Platforma
dobrovoľníckych centier a organizácií.
PhDr. PaedDr. Erika Fertaľová, PhD.
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