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Milí

Južania,

opäť sa vám prihováram ako starosta,
ktorému ste v novembrových voľbách dali svoj hlas. Ďakujem vám za
dôveru spoločne vstúpiť do ôsmeho
volebného obdobia samosprávy,
ohraničeného rokmi 2018 – 2022.
Namieste je preto aspoň stručne
rekapitulovať čo sa nám doteraz
podarilo a informovať vás na čo by
sme chceli zamerať svoju pozornosť
v najbližšej budúcnosti.
Za uplynulé štyri roky sa nám podarilo
veľa vecí zmeniť k lepšiemu. Zriadili
a zrevitalizovali sme parčík pri OC
Astória, ktorý sme pomenovali po
významnom horolezcovi z Košíc,
rodákovi z južanskej mestskej
časti Jozefovi Psotkovi. V parčíku
sme osadili pamätnú tabuľu na jeho počesť. Vybudovali sme nové
Centrálne trhovisko na Južnej triede,
zvýšili kvalitu predaja na trhovisku
pri verejnom cintoríne a na sídlisku
Železníky. Zapojili sme sa do pilotného
projektu výstavby podzemného
kontajneroviska na Oštepovej ul.
a nadzemného kontajneroviska
v parčíku J. Psotku, vybudovali
sme 40 nových parkovacích miest,
zabezpečili opravu viacerých chodníkov, zrevitalizovali 4 detské ihriská, 5 športových ihrísk a osadili
exteriérové fitnes prvky na Palárikovej
ul. Majitelia psíkov oceňujú nové
výcvikové prvky vo výbehoch pre psov,
rovnako ako sa v Košickom útulku pre
psíkov potešili zbierke krmiva, ktorú
robíme každý rok.
V rámci Európskeho mesta športu
v súťaží o najaktívnejšiu MČ sme
získali 2. miesto a cenu 10 000 €
na podporu športových aktivít.
V spolupráci s mestom Košice sme
uskutočnili v T-Systems športovozábavnom areáli akciu NON STOP
24 hodinové korčuľovanie, kde sme
získali dva svetové rekordy.
Na skvalitnenie sociálnych služieb –
rozvozu obedov pre seniorov a ťažko
zdravotne postihnutých osôb - sme
zakúpili druhé, špeciálne upravené
motorové vozidlo a pre občanov
v hmotnej a sociálnej núdzi sme
vyzbierali 4 427 kg potravín, ktoré
sme rozdelili pred veľkonočnými
a vianočnými sviatkami tým, ktorí to
najviac potrebujú. Obľube sa tešia aj
pravidelne organizované parlamenty

seniorov a občanov, a tiež bezplatná
mediačná poradňa, ktorá rieši právne
a osobné problémy Južanov a ktorú
sme zriadili ako jediná mestská časť.
Podporovali sme aj národné projekty
podpory
zamestnávania
prostredníctvom úradu práce; do
verejnoprospešných prác sa nám
podarilo zapojiť približne 300 obyvateľov. Aktívne sme si počínali aj
v oblasti dobrovoľníckych podujatí. Čo
sa týka hodnotenia transparentnosti
slovenských samospráv, zlepšili
sme svoje postavenie až k prvenstvu
medzi hodnotenými mestskými
časťami v Košiciach. Úspešne sme
rozvíjali spoluprácu medzi našou
mestskou časťou a XIII. obvodom
hlavného mesta Budapešť vo viacerých oblastiach. Na počesť našej
vzájomnej dlhodobej družobnej spolupráce XIII. obvod mesta Budapešť
pomenova jedno verejné miesto ako
park Košice-Juh.
Z externých zdrojov sme do rozpočtu
našej mestskej časti získali viac ako
473 tisíc eur, ktoré boli použité na
skvalitnenie života obyvateľov Juhu. Tu
by som chcel vyjadriť svoju vďačnosť
a úctu poslancom, ktorí v službách
Južanom už nepokračujú, ale ktorí
svojou prácou a angažovanosťou
prispeli k napĺňaniu našich spoločných cieľov.
A čo nás čaká v novom volebnom
období? Našou snahou bude
pokračovať vo výstavbe nových
nadzemných a podzemných kontajnerovísk,
nových
parkovacích
miest, v podpore výstavby nových
parkovacích domov. Hlavnými témami bude aj naďalej revitalizácia
odychových zón vo vnútroblokových
priestoroch, vytváranie ďalších
bezbariérových úprav na verejných
komunikáciách a objektoch, vybudovanie nových outdoorových fitness ihrísk, revitalizácia a výstavba
detských a športových ihrísk, vytvorenie bežeckej dráhy na sídlisku
Železníky, výstavba cyklistických
trás a podpora projektu bikesharing.
Chceli by sme dobudovať informačnonavádzací systém (II. etapa), zriadiť
nové výbehy pre psov a eliminovať
nelegálne osady.
Do našich plánov sme zahrnuli
presťahovanie Zariadenia opatrovateľskej služby do novozrekon-

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov
a v novom roku 2019
dobré zdravie, úspechy v osobnom aj pracovnom živote
všetkým Južanom
praje
starosta JUDr. Jaroslav Hlinka,
poslanci zastupiteľstva a zamestnanci MČ Košice-Juh
štruovaného objektu na Srbskej
ul., aj zvýšenie kapacity tohto zariadenia. Plánujeme zriadiť poradňu
prevencie kriminality v spolupráci
s Ministerstvom vnútra SR, pokračovať
v bezplatných poradenských službách
v občianskoprávnych veciach prostredníctvom mediačnej poradne,
realizovať projekt elektronizácie
služieb aj zvýšenia bezpečnosti
najmladšej generácie vzdelávaním
detí v rámci dopravnej výchovy
v T-systems športovo-zábavnom
areáli.
Aj naďalej budeme podporovať rozvoj
malého a stredného podnikania,
ako aj všetky doterajšie kultúrne
a spoločenské aktivity, vrátane
podujatí pri príležitosti konania MS
v ľadovom hokeji 2019 a aktivít
v rámci Európskeho hlavného mesta
dobrovoľníctva - Košice 2019.
Verím, vážení Južania, že aj v tomto
volebnom období budeme úzko
spolupracovať a nadviažeme na to,
čo bolo dobré, pozitívne hodnotené,
a vynasnažíme sa vylepšiť to, čo
ste nám vyčítali a čo bude v našej

právomoci zmeniť. Tak, aby naša
mestská časť bola príjemným
a bezpečným miestom na život.
Tak, aby ste sa presvedčili, že slová,
heslá a slogany, ktoré odzneli počas
volebnej kampane, neboli len
prázdnymi sľubmi, ale skutočnými
predsavzatiami všetkých nás, volených predstaviteľov mestskej časti.
Jaroslav Hlinka,
starosta

POĎAKOVANIE
Mestská časť Košice – Juh
ďakuje všetkým darcom, ktorí
prispeli do tohtoročnej zbierky hračiek, školských potrieb
a kníh pre deti z rodín v núdzi. Zbierka ,,Daruj hračku“ sa
uskutočnila v dňoch 12.11.5.12. 2018.
Taktiež ďakuje aj darcom,
ktorí prispeli do vianočnej zbierky trvanlivých potravín ,,Daruj
Kilečko“, ktorá sa v našej mestskej časti konala v období od
OSV
26.11. do 17.12. 2018.
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VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA
Voľby do orgánov samosprávy sa na Volebný obvod č. 1, zo 16 kan-

celom území Slovenskej republiky konali 10. novembra 2018. Radi by sme vás
stručne informovali touto cestou o priebehu a výsledku týchto volieb v našej
mestskej časti.
V zozname voličov bolo v čase volieb zapísaných 19 244 voličov. Volieb
v mestskej časti sa zúčastnilo 6 707 voličov, čo je 34,85 % oprávnených voličov.
Miestna volebná komisia zaregistrovala 41 kandidátov na funkciu poslanca
miestneho zastupiteľstva, z toho bolo päť
nezávislých kandidátov a 36 kandidátov
bolo navrhnutých politickými stranami
a koalíciou politických strán. Zoznamy
kandidátov boli včas zverejnené v Informačnom spravodaji JUŽAN, na web
stránke Mestskej časti Košice-Juh, ako aj
na úradnej tabuli mestskej časti.
Voľby 10. novembra 2018 mali v našej
mestskej časti pokojný a plynulý priebeh.
Hlasovalo sa v 20 volebných okrskoch.
Výsledky volieb boli uverejnené ihneď po
ich potvrdení okresnou volebnou komisiou v nočných hodinách na internetovej
stránke mestskej časti a na úradnej tabuli mestskej časti.		
Za starostu mestskej časti bol zvolený
JUDr. Jaroslav Hlinka, s počtom 2 925
platných hlasov, čo je 46 % všetkých
platných hlasov odovzdaných kandidátom na starostu. Na druhom mieste
skončil kandidát PhDr. Mgr. Viliam Knap,
PhD. s počtom 2 134 platných hlasov.
Do Miestneho zastupiteľstva MČ
Košice – Juh bolo zvolených 13 poslancov, z toho piati nezávislí poslanci, piati
poslanci za koalíciu politických strán
a hnutí: KDH, SaS, SMK – MKP, OĽaNO,
NOVA (ďalej len „koalícia“), po jednom
poslancovi budú mať zastúpenie politické strany: Šport do Košíc a na Východ,
SPOLU – občianska demokracia a Progresívne Slovensko. Uvádzame zoznam
zvolených poslancov na nasledujúce
štvorročné volebné obdobie, podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí
podľa počtu získaných platných hlasov:

didátov sa volilo 5 poslancov:
Ing. Erich Blanár, nezávislý kandidát -

1098 hlasov,
JUDr. Tibor Bacsó za Šport do Košíc
a na Východ - 808 hlasov,
Ing. Ladislav Breicha, nezávislý kandidát - 790 hlasov,
Mgr. Peter Múdry, za predtým uvedenú
koalíciu - 762 hlasov,
Rastislav Majerníček, za koalíciu - 697
hlasov.

Volebný obvod č. 2, z trinástich kandidátov sa volili traja
poslanci:
P hDr., Mgr., Viliam Knap, PhD., MHA,
MPH, nezávislý kandidát - 738 hlasov,
Ing. Juraj Tobák za koalíciu - 491 hlasov,
Ing. Stanislav Tkáč za politickú stranu
SPOLU - občianska demokracia - 448
hlasov.

Volebný obvod č.3, zo siedmich kandidátov sa volili traja
poslanci:
Ing. Radovan Sušila, nezávislý kandidát - 628 hlasov,
Ing. Pavol Hlinka za Progresívne Slovensko - 580 hlasov,
JUDr. Soňa Ivančová, PhD. za koalíciu
- 579 hlasov.

Volebný obvod č.4, z piatich
kandidátov sa volili dvaja
poslanci:
Ing. Jozef Bernát, nezávislý kandidát -

668 hlasov
Ing. Roman Nagy za koalíciu - 396
hlasov.
Blahoželáme JUDr. Jaroslavovi Hlinkovi k opätovnému zvoleniu za starostu
mestskej časti a poslancom zvoleným
občanmi našej mestskej časti. Prajeme
im veľa síl a úspechov v ich náročnej práci v prospech obyvateľov mestskej časti
Košice-Juh.
JUDr. Júlia Pavčíková, zapisovateľka
Miestnej volebnej komisie MČ
Košice - Juh

POSLANECKÉ
DNI
Časový plán poslaneckých dní
v I. štvrťroku 2019

Poslanecká miestnosť:
Miestny úrad MČ Košice -Juh
				
Smetanova ul. č. 4,
				
I. poschodie
Poslanecký deň:		streda
Poslanecké hodiny: 15.30 – 16.30 hod.
		

Dátum:

		
		
		
		
		

2.1. 2019
9.1. 2019
16.1. 2019
23.1. 2019
30.1. 2019

Ing. Erich Blanár
Ing. Ladislav Breicha
Ing. Pavol Hlinka
JUDr., PhD. Soňa Ivančová
PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH

		
		
		
		

6.2.2019
13.2.2019
20.2.2019
27.2.2019

Ing. Rastislav Majerníček
Mgr. Peter Múdry
Ing. Roman Nagy
Ing. Radovan Sušila

		
		
		
		

6.3.2019
13.3.2019
20.3.2019
27.3.2019

Ing. Stanislav Tkáč
Ing. Juraj Tobák
JUDr. Tibor Bacsó
Ing. Jozef Bernát

Od vydania posledného čísla nášho informačného spravodaja sa dňa 7.12.2018
uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice – Juh, ktoré
schválilo:
• p rogram ustanovujúceho zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice –
Juh a poverenie poslancov: JUDr. Tibora
Bacsá a Ing. Pavla Hlinku k výkonu sobášiaceho.
vzalo na vedomie:
• I nformáciu miestnej volebnej komisie
o výsledkoch volieb starostu MČ Košice-Juh a poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Juh,
• V ystúpenie starostu Mestskej časti Košice – Juh
• I nformáciu o vytvorení poslaneckých klubov, a to:
Pravicového poslaneckého klubu
v zložení:
predseda: Ing. Juraj Tobák
členovia: JUDr. Soňa Ivančová, PhD., Ing.
Rastislav Majerníček, Mgr. Peter Múdry, Ing. Roman Nagy, Ing. Stanislav Tkáč
a Klubu nezávislých poslancov v zložení :
predseda: Ing. Erich Blanár
členovia: Ing. Ladislav Breicha, PhDr. Mgr.
Viliam Knap, PhD., MHA, MPH, Ing. Radovan Sušila
•S
 právu o výsledkoch kontroly č. 4/2018
a Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2019.
konštatovalo:
•že zvolený starosta Mestskej časti Košice-Juh JUDr. Jaroslav Hlinka zložil zákonom predpísaný sľub starostu
•že zvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh:
JUDr. Tibor Bacsó, Ing. Jozef Bernát,
Ing. Erich Blanár, Ing. Ladislav Breicha, Ing. Pavol Hlinka, JUDr. Soňa
Ivančová, PhD., PhDr. Mgr. Viliam
Knap, PhD., MHA, MPH, Ing. Rastislav Majerníček, Mgr. Peter Múdry,
Ing. Roman Nagy, Ing. Radovan Sušila, Ing. Stanislav Tkáč, Ing. Juraj
Tobák zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca miestneho zastupiteľstva.
zriadilo
•M
 iestnu radu MČ Košice – Juh v počte
4 členov a komisie miestneho zastupiteľstva, a to: komisiu finančnú, komisiu
výstavby, životného prostredia, verejného
poriadku a regionálneho rozvoja, komisiu
sociálnu a komisiu kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy ako aj
osobitnú komisiu na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

zvolilo:
• z a členov miestnej rady poslancov: Ing.
Ericha Blanára, Ing. Stanislava Tkáča,
Ing. Juraja Tobáka a zástupcu starostu,
• z a predsedu komisie finančnej: Ing.
Juraja Tobáka, za predsedu komisie
výstavby, životného prostredia,
verejného poriadku a regionálneho rozvoja: Mgr. Viliama Knapa, PhD.,
MHA, MPH, za predsedu komisie
sociálnej: Mgr. Petra Múdreho, za
predsedu komisie kultúry, športu,
mládeže a propagácie samosprávy: Ing. Radovana Sušilu,
• z a členov komisie finančnej: Ing.
Pavla Hlinku, Ing. Rastislava Majerníčka,
komisie výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja: Ing. Ericha Blanára,
Ing. Ladislava Breichu, Ing. Stanislava
Tkáča, komisie sociálnej: JUDr. Tibora
Bacsá, Ing. Jozefa Bernáta a komisie
kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy: JUDr. Soňu Ivančovú, PhD., a Ing. Romana Nagya,
• z a predsedu osobitnej komisie na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov poslankyňu JUDr. Soňu Ivančovú,
PhD.
• z a členov osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov poslancov: Ing.
Stanislava Tkáča, Ing. Pavla Hlinku, Ing.
Ladislava Breichu a JUDr. Tibora Bacsá,
určilo :
• p očet členov jednotlivých komisií
miestneho zastupiteľstva nasledovne :
komisia finančná - 6 členov, z toho
3 poslanci a 3 neposlanci, komisia
výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho
rozvoja - 8 členov, z toho 4 poslanci a
4 neposlanci, komisia sociálna – 6 ,
členov, z toho 3 poslanci a 3 neposlanci
a komisia kultúry, športu, mládeže
a propagácie samosprávy – 6 členov, z toho 3 poslanci a 3 neposlanci.
V diskusii vystúpili títo poslanci: Ing. Jozef
Bernát, Ing. Ladislav Breicha.
Ing. Jozef Bernát poďakoval zamestnancom MČ za prácu v komisii kultúry športu, mládeže a propagácie samosprávy a zamestnancom stredísk T – Systems športovo zábavného
areálu a Spoločensko-relaxačného centra.
Ing. Ladislav Breicha poďakoval starostovi a vedeniu miestneho úradu za
spoluprácu a poprial milostiplné vianočné
sviatky.
JUDr. Jaroslav Hlinka informoval o podujatiach MČ v najbližších dňoch a poprial
prítomným požehnané sviatky.

Prijíma poslanec:

STRETNUTIE S ÚČASTNÍKMI MMM

S účastníkmi medzinárodného atletického
podujatia, MMM 2018, ktorí sú aj obyvateľmi Mestskej časti Košice-Juh sa stretol starosta JUDr. Jaroslav Hlinka, ktorý
im zablahoželal k dosiahnutým výkonom
a zároveň zaželal, aby s ľahkosťou, plní
životného elánu a zdravia predviedli svoje športové umenie a vytrvalosť nielen na
maratónskej trati, ale aj v živote. Podujatie
sa uskutočnilo v spolupráci s Maratónskym klubom Košice, za čo im patrí vďaka.

Pozvanie prijali aj účastníci pretekov 1000
miles adventure, pretekov naprieč Českom
a Slovenskom. Atmosféru tohto neľahkého
podujatia odprezentoval účastník pretekov
pán Štefan Vanický. O spestrenie podujatia sa hneď na úvod postaral Klasik Band
Sax Qartet pod vedením Jána Samselyho,
riaditeľa Základnej umeleckej školy na
Jantárovej ul.
Helena Gabzdilová
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POĎAKOVANIE ČLENOM
FINANČNEJ KOMISIE

KOMISIA KULTÚRY, ŠPORTU,
MLÁDEŽE A PROPAGÁCIE SAMOSPRÁVY
Sme v závere volebného obdobia
2014-2018 a každý bilancuje svoju činnosť, tak by som rád zhodnotil
činnosť stálej komisie kultúry, športu,
mládeže a propagácie samosprávy za
toto obdobie. Komisia sa schádzala
pravidelne mesačne a riešila záležitosti, ktoré spadali do jej kompetencie.
Pracovala v zložení – predseda Mgr.
art. Milan, Kyjovský, Dis. art., členovia
z radov poslancov: Ing. Mária Horňáková, Ing. Erich Blanár, Ing. Jozef Bernát,
členovia z radov neposlancov: Jozef
Lipták, František Králka, Bc. Dominik
Babušík, časť volebného obdobia aj
Ing. Peter Majchut.
Hneď na začiatku svojej činnosti
v prvom čísle informačného spravodaja Južan v r. 2015 z našej iniciatívy bol
pripravený miestnym úradom a distribuovaný spolu so spravodajom kalendár na rok 2015.
Ako prvá stála komisia sme sa
predstavili čitateľom nášho občasníka
Južan v júni 2015. V článku sme uviedli
hlavné úlohy komisie a vyzvali sme občanov mestskej časti, aby nám napísali, čo sa im páči, v čom by sme mali pokračovať, resp. čo by sme mohli zlepšiť
v svojej činnosti komisie aj v obsahovej
náplni nášho občasníka.
Členovia komisie pravidelne publikovali články z rôznych spoločenských
a športových akcií, ktorých sa zúčastňovali. Niektorí členovia komisie reprezentovali mestskú časť na športových
podujatiach organizovaných inými
mestskými časťami. Dvaja členovia
komisie sa aktívne zúčastňovali turnaja mestských častí vo futbale, ktorý
sa konal v našom T-Systems športovo-zábavnom areáli.
Komisia z vlastnej iniciatívy zorganizovala nohejbalový turnaj na športovom ihrisku na Šoltésovej ulici.
Každý rok sme navrhovali občanov a kolektívy na ocenenie Cenou
MČ Košice-Juh a Cenou starostu MČ
Košice-Juh. Naposledy toho roku na
základe návrhu komisie bol ocenený
kolektív MŠ Miškovecká a jednotlivci
René Babušík, Eugen Magda a Viera
Babušíková.
Aktívne sme spolupracovali pri organizovaní kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou,
ako napr. otvorenie ihriska na sídlisku
Železníky, Deň matiek na spomínanom sídlisku, Non-stop korčuľovanie
v T-Systems športovo-zábavnom areáli na Alejovej ul. a na mnohých iných
podujatiach.
Veľmi dobrú spoluprácu sme si vytvorili s radami škôl prostredníctvom
delegovaných poslancov najmä pri
príprave programov na rôzne kultúrne,
spoločenské a športové podujatia.

Ja sám som celé volebné obdobie vykonával funkciu sobášiaceho
poslanca.
Komisia každý štvrťrok prerokovávala a odporúčala miestnej rade obsahovú náplň jednotlivých vydaní Informačného spravodaja Južan a opakovane
sa zaoberala aj otázkou vydávania
tohto spravodaja vo farebnom vydaní.
Keďže to finančné možnosti rozpočtu
mestskej časti nedovoľovali, hľadali
sme spôsob, ako by sme verejnosti ponúkli aj farebné vydanie jednotlivých
čísel tohto nášho spravodaja. Podarilo sa nám to dosiahnuť a od vydania
tretieho čísla v októbri 2016 na našej
internetovej stránke www.kosicejuh.
sk si majú občania možnosť pozrieť
farebné prevedenie jednotlivých čísel.
Kým v hodnotení radničných periodík
Transparency Internacional Slovensko
v roku 2016 bol Južan zhodnotený na
66. mieste s 38,14 %, v roku 2018
už bol zhodnotený na 38. mieste
s 53,11 %, takže je to veľmi dobrý, pozitívny výsledok, zlepšenie o 28 miest,
resp. o 14,97 %. Na tomto výsledku
má nesporne veľký podiel aj komisia
kultúry, športu, mládeže a propagácie
samosprávy.
V závere by som chcel poďakovať
všetkým členom komisie za ich prácu v
komisii, zvlášť si cením prácu, námety
a angažovanosť členov komisie Ing. Jozefa Bernáta, Jozefa Liptáka a Františka Králku. Moje poďakovanie patrí tiež
tajomníčkam komisie PaedDr. Viere
Nepšinskej a PhDr. Andrey Tragalovej,
ktoré pripravovali jednotlivé zasadnutia komisií.
Mgr. art. Milan, Kyjovský, Dis. art.
predseda komisie KŠMaPS

Ako
predsedníčka
finančnej
komisie v tomto volebnom období
chcem poďakovať za aktívnu prácu
poslancom Ing. J. Tobákovi, Ing. S.
Vibranskému a neposlancom p. K.
Betákovej, Ing. M. Surovému, Mgr.M.
Matečkovej a Ing. Ľ. Čobík – Ferčíkovi.
Počas štyroch rokov ako kontrolný a
poradný orgán spolupracovali a vyjadrovali sa k tvorbe programového
rozpočtu a jeho čerpaniu. Členovia
komisie navštívili zariadenia MČ
Košice Juh, a to T-Systems- Športový

Ing. Viera Sudzinová
predsedníčka FK
pri MZ MČ Košice Juh

Novembrové zasadnutie finančnej komisie v krásnom prostredí Jedálne pre
dôchodcov.

VEREJNÉ OCENENIA

Vážení obyvatelia Mestskej časti
Košice – Juh, každoročne sa ku dňu
výročia odovzdania insígnií do užívania MČ Košice – Juh udeľujú verejné
ocenenia „Cena Mestskej časti Košice
– Juh“ a „Cena starostu Mestskej časti
Košice – Juh“. Ak poznáte jednotlivca
alebo kolektív (s trvalým pobytom alebo sídlom v MČ Košice – Juh), ktorý
by mal byť ocenený, zašlite nám svoj
návrh do 12. februára 2019 na adresu:
MČ Košice – Juh, Odd. kultúry, mládeže
a športu, Smetanova 4, 040 79 Košice

RADOSTNÉ STRETNUTIE S MIKULÁŠOM
Každoročne sa v našej mestskej časti
tešíme na roztomilé dvojičky a trojičky,
ktoré nedočkavo očakávajú príchod
Mikuláša. Ešte predtým sa dvojičky
mohli zabaviť spolu s Jančiči v atraktívnom pesničkovom a tanečnom
programe. Nechýbali súťaže, sladké
odmeny a konfety. Starosta Mestskej

areál, Spoločensko-relaxačné centrum, zariadenie Verejnoprospešných
prác a na záver aj zrekonštruované
zariadenie Jedáleň pre dôchodcov.
Poďakovanie patrí aj tajomníkovi
komisie Ing. M. Záhoranskému, PhD.
a všetkým pracovníkom finančného
oddelenia MČ Košice Juh, s ktorými
sme často prichádzali do styku.

časti Košice – Juh Jaroslav Hlinka
privítal všetky deti, rodičom zaželal
pokojné vianočné sviatky a všetkých
pozval po skončení programu na kúsok
ovocnej torty. A samozrejme na záver
nechýbala spoločná fotografia. Tešíme
sa na stretnutie opäť o rok.
-re-

alebo mailom: andrea.tragalova@
kosicejuh.sk
Návrh na udelenie ocenenia obsahuje:
•meno, priezvisko jednotlivca, v prípade kolektívu alebo
spoločnosti jeho názov, meno
•adresa
•kontakt na navrhovaného jednotlivca, kolektívu
•kontaktné údaje predkladateľa
návrhu
•názov navrhovaného ocenenia
•zdôvodnenie návrhu
Cena Mestskej časti Košice – Juh –
je verejným ocenením, ktoré udeľuje
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice –
Juh jednotlivcom a kolektívom za osobitný prínos pre rozvoj mestskej časti,
ako aj za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne
zásluhy vo vedeckej, technickej,
umeleckej, športovej, publicistickej
a verejnoprospešnej činnosti.
Cena starostu MČ Košice – Juh – je
verejným ocenením, ktoré udeľuje
starosta jednotlivcom a kolektívom za
osobitný prínos pre rozvoj mestskej
časti, za vynikajúce výkony, významné výsledky a mimoriadne
zásluhy vo vedeckej, technickej,
umeleckej, športovej, publicistickej
a verejnoprospešnej činnosti.
Komisia kultúry, mládeže,
športu a propagácie samosprávy
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DAROVANIE KRVI AKO
DAR ŽIVOTA
Darovanie krvi je skutočným
„darom života“, ktorý zdravý
jedinec môže poskytnúť ľudom
chorým a po úrazoch. Je to
veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Túto skutočnosť si uvedomujú aj členovia
ZO SZPB Košice-Juh; v rámci
možnosti darujú nezištne svoju
najvzácnejšiu tekutinu - krv.
Naša jediná žena - darkyňa
pani Nadežda Liptáková má za
sebou 21 odberov a je držiteľkou striebornej plakety prof. Jána
Jánskeho. Jej manžel pán Jozef
Lipták, ktorý daroval svoju krv
78 krát, je držiteľ Zlatej plakety
prof. Jána Jánskeho. Naším re-

kordérom je pán Alexander Zsigmondy, ktorý má za sebou už 88
odberov a je držiteľ Diamantovej
plakety prof. Jána Jánskeho. Za
svoj humanitný čin bol ocenený
aj Čestným uznaním Mestskej
časti Košice-Jazero, ktoré mu
dňa 25.10. 2018 odovzdala starostka tejto mestskej časti pani
Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová.
Príkladom pre mladých ľudí
môže byť náš najmladší darca,
študent Jaroslav Timko, ktorý za
svoj len 21 ročný život už daroval
svoju najvzácnejšiu tekutinu - krv
5 krát.
Dušan Rybanský,
predseda ZO SZPB
Košice-Juh

Mnohonásobný darca krvi pán Jozef Lipták

X I I . ro č ní k
h okej ového t urn aj a

P O Z VÁ N K A
Mestská časť Košice Juh
srdečne pozýva všetkých nadšencov ľadového hokeja dňa
19. januára 2019 (sobota)
na XII. ročník hokejového turnaja amatérskych družstiev
o pohár MČ Košice – Juh na
ľade T-Systems ŠZA na Alejovej ul. č. 2 v Košiciach od 8.00
hod.
Spoluorganizátorom turnaja
je mesto Košice, hlavným
sponzorom je FORD SZILCAR,
HC Košice a T-Systems
Slovakia s.r.o.
Čaká vás deň plný zážitkov,
spomienok a stretnutí. Tešíme
sa na vás.

235 ROKOV UMELECKÉHO
VZDELÁVANIA
Dňa 10.12. 2018 sa v Dome umenia konal slávnostný koncert žiakov
a učiteľov ZUŠ Jantárovej pri príležitosti 235.výročia založenia prvej hudobnej triedy na Slovensku.
História hudobného školstva siaha
do roku 1777, keď sa v uhorskej časti
monarchie začala reforma školstva
a Mária Terézia v nej nariadila aj vyučovanie hudby. Vznik tzv. “Hudobnej
triedy” sa datuje od 1.2. 1784, kedy
začal v rámci základnej mestskej školy
v Košiciach vyučovať hudbu regenschori košického Dómu Matej Lechký,
a tým položil základ vyučovania samostatnej hudobnej výchovy v Košiciach.
Vyučovanie sa začalo v rámci hudobnej triedy základnej mestskej školy,
ktorá vo vtedajšej spoločnosti dostala
názov “Hudobná trieda” a postupne
“Hudobná škola”. Vyučoval sa spev
a hra na organe. Učiteľmi Hudobnej
triedy a neskôr Hudobnej školy (HŠ) až
do roku 1904 boli vždy cirkevní hudobníci v službách košického Dómu.
Druhá etapa vo vývoji školy sa začína osamostatnením HŠ v Košiciach
v roku 1886. Stala sa samostatnou
inštitúciou mesta Košíc a jej učitelia
mestskými zamestnancami. V rokoch
1886 - 1918 mala škola 412 žiakov
a 18 učiteľov. K základnej organizačnej
zmene v živote HŠ v Košiciach došlo na
začiatku školského roku 1951/1952
a stáva sa štátnou a začleňuje sa do
jednotnej siete československého
hudobného školstva.
Zoštátnením začína tretie obdobie
Hudobnej školy. Postupne sa podarilo pripraviť organizačné a personálne
predpoklady pre osamostatnenie strednej hudobnej školy pod názvom “Vyššia
hudobná škola v Košiciach”, ktorá sa 1.
septembra 1959 mení na “Konzervatórium v Košiciach”. V roku 1961 doš-

lo k premene dovtedajších základných
hudobných škôl na “Ľudové školy umenia” (ĽŠU). Hudobná škola na Kováčskej
48 mala až 1650 žiakov, preto došlo
v roku 1962 k jej rozdeleniu na dve samostatné ĽŠU Kováčska a ĽŠU Sverdlovova, dnes ZUŠ Márie Hemerkovej.
Neskôr sa v roku 1987 presťahovala
LŠU z Kováčskej ulice na Zbrojničnú, kde
pôsobila pod týmto názvom šesť rokov.
Tri ZUŠ, ktoré pôsobia v Košiciach (Jantárová, M.Hemerkovej,
Bernoláková) spolupracovali pri organizácii tohto výnimočného koncertu,
kde sa zaskveli hudobné aj tanečné
čísla, ktoré s láskou pripravili učitelia
aj žiaci. Svoje umenie predviedli aj žiaci výtvarného odboru. Zazneli skladby
v podaní sólistov aj hudobných telies
: Klasik band – tanečný orchester pod
vedením manželov Samselyových, Amber String, školský sláčikový orchester,
akordeónový súbor, fagotové a saxofónové kvarteto zo ZUŠ Jantárovej 6.
V sláčikovom kvartete, pre ktoré
skomponoval skladbu Kvarteto skvelý
klavirista Oliver Palko účinkovali žiaci
Konzervatória Timonova. Predstavili sa
aj výborní hudobníci zo sláčikového orchestra Musica Iuvenalis pod vedením
dirigenta Mgr.art.I.Dohoviča PhD. Na
záver koncertu zaznela pieseň Zima
na saniach v podaní orchestra Klasik
band, sólistov a mohutného, viac ako
200 členného detského speváckeho zboru, čo naznačuje ,že o hudbu
a hudobné umenie je stále záujem.
Tento večer sa niesol v duchu príjemnej predvianočnej atmosféry a bol
dôstojnou oslavou hudby a umenia.
Atmosféra v preplnenej sále Domu
umenia bola výnimočná!!!
Mgr. Janette Zoričáková

P r i h l á š k a
HOKEJOVÝ TURNAJ AMATÉRSKYCH DRUŽSTIEV
O POHÁR STAROSTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - JUH
Záväzne sa prihlasujeme na hokejový turnaj, ktorý sa uskutoční v priestoroch T – Systems Športovo-zábavného areálu, Alejová č. 2 v Košiciach:

19.1. 2019 (sobota)

Názov družstva ...................................................................................
Meno a priezvisko
1. ................................................................................... ............................................................................. C
2 ................................................................................................................................................................ A
3 .......................................................................................................................................................................
4. ......................................................................................................................................................................
5........................................................................................................................................................................
6........................................................................................................................................................................
7. .......................................................................................................................................................................
8........................................................................................................................................................................
9. .......................................................................................................................................................................
10. .......................................................................................................................................................................
11. .......................................................................................................................................................................
Vedúci družstva (tréner) ...................................................................................
tel:
			
			
Štartovné 120,-€ je nutné zaplatiť do 14.1. 2019 do 15.00 hod.

––––––––––––––––––––––
Podpis
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Verejné korčuľovanie počas
zimných prázdnin na T-S ŠZA

TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCT VA
V rámci týždňa dobrovoľníctva sa Mestská časť Košice
– Juh spoločne s Univerzitnou
nemocnicou L. Pasteura Košice, Dobrovoľníckym centrom
Košického
samosprávneho
kraja a študentmi stredných
škôl zapojili do dvojdňovej dob-

rovoľníckej akcie. Bola to vydarená akcia, počas ktorej viac
ako 50 dobrovoľníkov vymaľovalo oplotenie UNLP pozdĺž
Rastislavovej ulice. Ďakujeme
všetkým dobrovoľníkom, ktorí prispeli k zveľadeniu našej
mestskej časti.		
-re-

ĎALŠIE UZAMYKATEĽNÉ
KONTAJNEROVISKO
V spolupráci s mestom Košice bolo na území mestskej časti
zrealizované nové uzamykateľné
kontajnerovisko na komunálny
a triedený odpad na Fejovej ulici. Novovybudované kontajnerovisko bude slúžiť obyvateľom
z Južnej triedy 9 a Fejovej 5 v Košiciach. Zriadením tohto kontajneroviska sa prispeje ku skvalitneniu životného prostredia, zvýši
sa estetický vzhľad okolia bytových domov a v neposlednom
rade sa eliminuje možnosť vytvárania skládok nadrozmerného
objemového odpadu. Uzavretím

stojiska sa obmedzí prístup neprispôsobivým osobám ku odpadu a znečisťovaniu verejných
priestranstiev.
S uzatváraním stojísk na kontajnery plánujeme pokračovať aj
v budúcom roku. Ich výstavba je
podmienená vhodnými technickými podmienkam (existenciou
podzemných inžinierskych sietí)
a dostatočnými finančnými prostriedkami, ktoré sa bude mestská časť snažiť získať aj z iných
zdrojov zapojením sa do rôznych
grantov.

Odd. RRaBP

ZIMNÁ ÚDRŽBA CHODNÍKOV

Blíži sa zimné obdobie a tým
aj povinnosti spojené so zimnou
údržbou chodníkov, spevnených
plôch, schodov a prepojovacích
chodníkov ku školským, zdravotníckym zariadeniam a obchodným prevádzkam. V mesiaci máj
2018 nadobudla účinnosť novela
zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov, ktorou sa
upravujú povinnosti správcov
chodníkov a miestnych komunikácii pri výkone zimnej údržby.
Vlastníkom a správcom chodníkov a miestnych komunikácií
je mesto Košice. V meste Košice
je zimná údržba zabezpečovaná prostredníctvom spoločnosti
Kosit a.s., a vykonáva sa podľa
schváleného Operačného plánu
zimnej údržby 2018/2019 mesta Košice.
(https://www.kosice.sk/mesto/
doprava-v-kosiciach)
Na internetovej stránke spo-

ločnosti Kosit a.s., je zverejnená
mapa obslužnosti ciest s vyznačením chodníkov a komunikácií
na ktorých bude vykonávaná zimná údržba.
(https://www.kosit.sk/obyvatelia/zimna-udrzba-komunikacii/
mapa-obsluznosti-ciest-v-sprave-kosit-s/)
V prípade zistenia nedostatkov
týkajúcich sa zimnej údržby –
zjazdnosti komunikácií, prístupov
ku školám, zdravotníckym zariadeniam a obchodným prevádzkam, čistenia nástupíšť zastávok
MHD, odvozu odpadu počas zimného obdobia - je potrebné kontaktovať: dispečing referátu dopravy 055/ 64 19 736, 16 126
dispečing spoločnosti Kosit
a.s., 055/ 727 07 81
MČ Košice – Juh v rámci svojich
kompetencií môže vypomôcť pri
výkone zimnej údržby prostredníctvom aktivačných pracovníkov. 
-re-

22. – 23.12.2018		
10.00 - 12.00 hod.
13.00 - 15.00 hod.
16.00 - 18.00 hod.
24.12.2018
zatvorené
25.12.2018
13.00 - 15.00 hod.
16.00 - 18.00 hod.
26.12.2018
10.00 - 12.00 hod.
13.00 - 15.00 hod.
16.00 - 18.00 hod.
27. – 30.12.2018
10.00 - 12.00 hod.
13.00 - 15.00 hod.
16.00 - 18.00 hod

31.12.2018
9.00 - 11.00 hod.
12.00 - 14.00 hod.
1.1.2019
13.00 - 15.00 hod.
16.00 - 18.00 hod.
2. – 7.1.2019
10.00 - 12.00 hod.
13.00 - 15.00 hod.
16.00 - 18.00 hod.
Počas polročných a jarných
prázdnin bude ľadová plocha k dispozícii pre verejnosť
denne nasledovne:
10.00 – 12.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.
16.00 – 18.00 hod.

Otázka
z mediačnej poradne

A

DŇ
PORA

S manželom sa chcem
rozviesť, pretože už dlhší čas
sa stále len hádame a vidím, že to úplne zničilo naše
manželstvo. Máme však tri
malé deti, ktoré ešte chodia
do školy. Manžel o rozvode
nechce ani počuť, tvrdí, že
ak odídem z domu, že zabezpečí, aby som nič nedostala
a ešte, že mi nedá ani výživné na deti, lebo podniká a má
nulové daňové priznanie. Ja
mám príjem iba okolo 400 €
spolu s rodičovskými dávkami
a z toho sa nedá vyžiť. Musí
mi manžel platiť výživné na
deti, keď - ako hovorí - podľa daňového nemá príjem?
A môžem prísť o náš spoločný
byt, keď odídem z domu ešte
pred rozvodom?
Odpoveď:
Ak sa domnievate, že už naozaj nie je vaše ďalšie manželské spolužitie možné, je
dobré sa o podmienkach rozvodu, o úprave rodičovských
práv a povinnosti k vašim
trom malým deťom a o vyporiadaní vášho bezpodielového
spoluvlastníctva dohodnúť. Či
už v mediácii prostredníctvom
mediátora formou slušného
rozvodu alebo sami. Pokiaľ
ide o výživné na deti, to patrí
deťom a platiť ho je zákonná

povinnosť každého z rodičov
bez ohľadu na príjem. Deti
majú zo zákona právo na
rovnakú životnú úroveň ako
rodičia. To, že manžel má nulové daňové priznanie nestačí
na preukázanie jeho životnej
úrovne. Ak sa nedohodnete
o výške výživného, rozhodne
o nej súd v konaní o rozvod
manželstva. To, že opustite
spoločnú domácnosť neznamená, že strácate vlastnícke
právo k vášmu spoločnému
bytu. Ak sa po rozvode manželstva o vyporiadaní BSM
nedohodnete ani nepodáte
návrh na súd o jeho vyporiadanie, nastúpi zo zákona
právna domnienka, že všetok
nehnuteľný majetok je v podielovom
spoluvlastníctve,
čiže každý bude vlastniť 1/2
bytu. Potom si budete musieť
vyporiadať už podielové spoluvlastníctvo.
JUDr. Dagmar Tragalová

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.
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ATRAKTÍVNEJŠÍ A BEZPEČNEJŠÍ
Vo februári tohto roka sme požiadali Úrad vlády SR o dotáciu na výmenu
umelého trávnika a nákup športových
potrieb. Dotácia na výmenu umelého
trávnika na multifunkčnom ihrisku
v T - Systems Športovo – zábavnom
areáli na Alejovej 2. nám bola schválená vo výške 10 500 €. Na nákup
športových potrieb (bicyklov a korčúľ)

nám bola pridelená dotácia vo výške
4 000 €. Zakúpili sme 14 nových bicyklov a 47 párov korčúľ na ľad. Sme
radi, že sme mohli urobiť areál pre
návštevníkov zase o niečo atraktívnejší
a bezpečnejší.
Realizované s finančnou podporou
Úradu vlády SR – program Podpora rozvoja športu na rok 2018

FESTIVAL GYMNASTIKY V TALIANSKU
Tanečný súbor Diamant reprezentoval Mestskú časť Košice –
Juh, mesto Košice a Slovenskú
republiku na 6. Festivale gymnastiky zlatého veku v Pesare,
v Taliansku v dňoch 15. – 23.9.
2018.
Festivalu sa zúčastnilo 19 krajín z celej Európy a Kanada ako
pozorovateľ. Počet návštevníkov
bol 1907, pričom Veľkú Britániu
reprezentovalo 11 gymnastov, Taliansko – 69, Estónsko – 52, Kanadu – 7, Slovinsko – 17, Francúzsko – 148, Slovensko – 55,
Švajčiarsko – 135, Island – 114,
Portugalsko – 83, Českú republiku – 50, Fínsko – 216, Nórsko –
581, Litvu – 38, Nemecko – 134,
Rusko – 105, Dánsko – 66 a Lotyšsko – 26.
Dňa 16.9. 2018 bol sprievod
mestom všetkých zúčastnených
krajín a otvárací ceremoniál.
Hosťujúca krajina Taliansko
pripravila uvítací program, ktorý
sa niesol v znamení hudby, pričom predstavil celé Taliansko
od severu - zimné športy v Dolomitoch, cez kultúru a históriu - Toskánsko, Florencia, Rím,
Pisa, nevynechajúc motorizmus
a končiac na Juhu v Calabrii pestovaním a výrobou vína. Úchvatný
program bol podčiarknutý krásnou hudbou a tancom, nakoľko
v Pesare žil hudobný skladateľ
Rossini a v tomto roku 2018 oslavovali 150. výročie od jeho smrti.
Tanečný súbor Diamant na
Párty Národných federácií ukázal

a predstavil slovenskú kultúru
a tradičné slovenské výrobky, či
už ako suveníry, alebo typické
slovenské kulinárske špeciality.
Diamant reprezentoval Slovenskú republiku dvomi vystúpeniami na ústrednom pódiu na námestí Popolo, kde sa predstavil
choreografiami „Letná romanca“
a „Benátska noc“.
V Gala programe sa predstavilo 15 najlepších súborov z celej
Európy a Kanady, pričom tanečný súbor Diamant s veľkým úspechom odtancoval choreografiu
„Slovenské ozveny“, kde umeleckým folkom spojil a zvýraznil
gymnastiku tancom.
Členovia tanečného súboru
Diamant boli veľmi aktívni a zúčastnili sa workshopmi na záverečnom programe a to 8 tanečníc
choreografiou „DANCING“ s Paolom Evangelistom a 5 tanečníkov
choreografiou „TANGO“ s Francescou Santoni.
Všetky vystúpenia tanečného súboru Diamant mali veľkú
odozvu u obecenstva potleskom
a aplauzom. A dostalo sa nám
uznania od predstaviteľov Slovenskej gymnastickej federácie
Bratislava pána Mgr. Jána Nováka – prezidenta a pani PaedDr.
Moniky Šiškovej – generálnej
sekretárky a tiež od samotných
organizátorov.
Ing. Alžbeta Ďurišinová, CSc.
vedúca tanečného súboru
„Diamant“

NOVÝ POVRCH NA IHRISKU
Starý nebezpečný asfaltový
povrch na športovom ihrisku
na Palárikovej ulici nahradil
nový bezpečnostný povrch.
Kazetový povrch je odolný voči
poveternostným vplyvom, UV
žiareniu, ohňu, hubám či plesniam, minimalizujeme možnosť zranenia. Pribudli taktiež

nové basketbalové koše. Modernizáciu ihriska sme financovali z dotácie Ministerstva
financií SR a našej povinnej
spoluúčasti.

S POMOCOU DOBROVOĽNÍKOV
Za pomoci šikovných rúk
dobrovoľníkov zo Súkromnej pedagogickej a sociálnej
akadémie Požiarnická 1, spoločnosti dm drogerie markt
- INICIATÍVA DM {SPOLOČNE},
aktivačných
pracovníkov
a zamestnancov mestskej

časti sme vymaľovali športové ihrisko na Oštepovej ulici.
Taktiež starý asfaltový povrch
nahradil nový umelý trávnik,
ktorého čiarovanie umožňuje
širšie využitie ihriska na rôzne
loptové hry.
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