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Ďakujeme tým, čo si život vážia natoľko, že ochotne darujú
iným kus svojho zdravia
Slovenský červený kríž,
územný spolok Košice - mesto, pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, usporiadal dňa 14. júna 2011,
slávnostné zhromaždenie
v obradnej sieni MČ Staré
mesto, na ktorom boli odovzdané plakety prof. MUDr.
Jánskeho za bezpríspevkové
darovanie krvi.
Predstavitelia SČK a námestníčka primátora mesta
odovzdali zlaté plakety aj
dvom mladým ľuďom z MČ
Šaca – Katke Hamžíkovej
a Milošovi Jenčíkovi.
Irena Jenčíková

Šanca pre Rómov – poskytovanie komplexných služieb
sociálne vylúčeným obyvateľom mestskej časti
Košice-Šaca v komunitnom centre
Od začiatku mája 2011 v našej mestskej časti v priestoroch
kultúrneho strediska na Źeleziarenskej ulici č. 7 funguje komunitné
centrum, ktoré je miestom, kde sa
môžu stretávať naši obyvatelia pri
spoločenských, kultúrnych, športových a záujmových aktivitách a pri
pracovnej činnosti.
Vedúca komunitného centra,
p. Lenka Kováčová, poskytuje sociálne a pracovné poradenstvo,
vedie rôzne voľnočasové aktivity,
napr. kreatívne ruky, krúžok varenia,

predškolský klub, výtvarný krúžok,
tanečný krúžok zameraný na rómsky
aj moderný tanec. Začínajúca skupina mladých dievčat chodí pravidelne
nacvičovať tanec do komunitného
centra. Deti od 4 do 6 rokov sa môžu
každý deň od pondelka do stredy,
od 7.45 do 9.30 hodiny, dopoludnia
učiť novým zručnostiam, potrebným
na uľahčenie vstupu do prvého
ročníka, a to v rámci Predškolského
klubu v komunitnom centre. V komunitnom centre sú pre deti a mládež
prístupné aj počítače, napojené na

internet, a to vo štvrtok a piatok
dopoludnia. V stredu od 13.00 od
15.00 hod. sú vítaní tí záujemcovia,
ktorí sa chcú naučiť lepšie pracovať
na počítači, a to v rámci Počítačového kurzu. Raz týždenne, v stredu
od 14.30 do 15.30 hod. sa konajú
neformálne prednášky na tému Sexuálna výchova pre mládež vo veku
od 13 rokov. Takisto raz týždenne,
v piatok od 13.30 do 16.00 hod. sa
mladé dievčatá, budúce mamičky,

pripravujú na materstvo, tehotenstvo a starostlivosť o dieťa v rámci
kurzu Mladá mamička, ktorý vedie
skúsená lektorka ETP p. Gabika
Valentovičová. Po skončení kurzu
Mladá mamička sú neformálne
zdravotné besedy, prístupné pre
širokú verejnosť. Tí, ktorí majú záujem sa naučiť fotografovať alebo
spracovať fotografie na počítači,
majú možnosť sa zdokonaliť vo
fotografických technikách v rámci
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Fotografického krúžku. Termín Fotografického krúžku je zverejnený na
okne v komunitnom centre. Počas
školského roka, v popoludňajších
hodinách, majú možnosť deti si pripraviť domáce úlohy alebo sa naučiť
učivo do školy. Vedúca komunitného
centra a dobrovoľníci pomáhajú
vysvetľovať domáce úlohy a školské
učivo. Komunitné centrum má za
cieľ dlhodobo podporovať deti a mládež, aby boli motivované dokončiť
si základné vzdelanie a pokračovať

ďalej v štúdiu na strednej a vysokej
škole.Centrum poskytuje služby
a podporu aj dospelým obyvateľom
Mestskej časti Košice Šaca, a to
najmä právne, sociálne, zdravotné,
pracovné a finančné poradenstvo
ako aj rôzne vzdelávacie kurzy.
Dospelí obyvatelia MČ Košice Šaca,
ktorí majú záujem si zlepšiť kvalitu
bývania alebo chcú získať vodičské
oprávnenie, prípadne ďalej študovať
na strednej alebo vysokej škole,
môžu podať prihlášku a zapojiť sa

OZNAM
Na základe informácie spoločnosti SPP, a.s.,
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
Vám dávame do pozornosti nasledovné:
Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. s účinnosťou od 1. júla 2011
liberalizuje proces pripájania budúcich odberateľov zemného plynu
k distribučnej sieti na Slovensku.
Každý žiadateľ si bude môcť vybrať svojho zhotoviteľa plynovej prípojky, čím sám bude ovplyvňovať termín realizácie pripojenia k distribučnej
sieti. Spoločnosť SPP, a.s žiadateľovi vykoná kontrolu pripojovacieho
plynovodu.
Celý proces výstavby pripojovacieho plynovodu si zabezpečí zákazník, a to:
 projektovú dokumentáciu
 ohlásenie drobnej stavby na príslušnom stavebnom úrade
 povolenie na zvláštne užívanie komunikácie
 výstavbu pripojovacieho plynovodu vrátane osadenia domovej
skrinky s regulátorom tlaku plynu
 projektovú dokumentáciu na výstavbu odberného plynového zariadenia, t.j. výstavbu vonkajších a vnútorných rozvodov plynu od
hlavného uzáveru plynu až po spotrebiče

do Sporiaceho a Mikropôžičkového
programu. Oba programy sú určené
pre ľudí s nízkymi príjmami. Programy pomáhajú získať účelovo viazanú
hotovosť, ktorá je pre ľudí s nízkymi
príjmami veľmi ťažko dostupná. Raz
týždenne, vždy v štvrtok od 17.30
do 19.00 hod. si ženy môžu pod
vedením cvičiteľky p. Evy Bundovej
zacvičiť zumbu.
Projekt je unikátnym príkladom
medzisektorovej spolupráce spoločnosti U.S. Steel Košice, Miestnej sa-

mosprávy Košice-Šaca a neziskovej
organizácie ETP Slovensko. Hlavným
sponzorom projektu je Rómsky
vzdelávací fond, realizáciu projektu
podporujú aj ďalší partneri, s ktorými
má nezisková organizácia ETP Slovensko dlhodobú spoluprácu. ETP
Slovensko prevádzkuje komunitné
centrá celkom v 13 mestách a obciach na strednom a východnom
Slovensku.
Slávka Mačáková,
ETP Slovensko

Spomienka
na prvého kozmonauta
Spomienkovú slávnosť pri
príležitosti 50. výročia letu prvého
kozmonauta Jurija Alexejeviča
Gagarina do vesmíru a 45. výročie jeho návštevy v Košiciach
zorganizovala Stredná odborná
škola na Učňovskej ulici v Košiciach – Šaci dňa 29. júna 2011.
Predstavitelia Strednej odbornej
školy, Košického samosprávneho
kraja a Mestskej časti Košice-Šaca
si krátkymi príhovormi pripomenuli
tieto významné udalosti pri soche
1. kozmonauta v areáli školy.
Slávnosť spestril krátky kultúrny program žiakov základných škôl.
Pozvanie prijali aj Natália Dostovalová (predsedníčka Zväzu Rusov
v Košiciach), Juraj Bartus (autor
sochy Gagarina) a Gabriel Kládek,
ktorý bol hlavným iniciátorom celej
spomienkovej slávnosti.

 žiadateľ si zabezpečí výstavbu pripojovacích plynovodov k pripojeniu odberných plynových zariadení k distribučnej sieti na vlastné
náklady
Upozornenie: Prepojenie medzi pripojovacím a distribučným plynovodom zabezpečí oprávnená organizácia v súlade s technologickým
postupom vydaným SPP – distribúcia, a.s.
Všetky ostatné informácie sú dostupné na webovej stránke:
www.spp-distribucia.sk
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Foto: R. Jaššo

„Ak sa mi niečo stane, neumáraj
sa preto, veď život je život a nikto
nemá záruku, že ho zajtra nezrazí
auto“. Tieto riadky napísal Jurij Gagarin manželke v liste na rozlúčku
dva dni pred svojím historickým
letom do vesmíru. Vdove odovzdali
zapečatenú obálku až o sedem rokov neskôr, po tom, čo svet obletela
správa, že prvý kozmonaut zahynul
spolu so svojím inštruktorom počas
cvičného letu v stíhačke.
Bc. Danka Cuperová
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Na pravidelné čistenie ulíc sme si už zvykli
Už osem rokov funguje v mestskej časti Šaca projekt na organizovanie menších obecných služieb
a to prostredníctvom tzv. aktivačnej
činnosti. Od samého začiatku fungovania tohto projektu s hlavným
cieľom podpory udržiavania pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie je aktivačná činnosť - ako
sociálna aktivita prínosom nielen
pre samotných nezamestnaných,
ale je významnou pomocou miestnemu rozvoju, zveľaďovaniu života
a životného prostredia v obci.
Už osem rokov vidíme teda na
uliciach ľudí v ochranných výstražných vestách upratovať, vysypávať
parkové koše, čistiť obrubníky,
zametať chodníky, zbierať odpadky,
alebo čistiť rigoly. Tieto aktivačné,
ale i iné práce vyplývajúce z ďalších
projektov riadi už dlhšiu dobu pani
Iveta Hovancová. Položili sme jej
zopár otázok v súvislosti s práve
realizovanými projektmi.
Najprv povedzme niečo o „najstaršom“ projekte, teda o aktivačnej činnosti formou menších
obecných služieb. Vieme, že tento
projekt má vždy určenú dobu trvania, obnovuje sa, podmienky sa
menia... Ako to funguje teraz?
Ten, ktorý beží momentálne sa
začal prvého mája a podmienky,
za ktorých mohli nezamestnaní na
výkon aktivačných prác nastúpiť
boli tentokrát určené tak, že uchádzač musí spĺňať minimálne ročné
obdobie evidencie na úrade práce
a tiež samozrejme musí vyhovovať podmienkam hmotnej núdze.
Takže od začiatku mája pracuje
v tomto projekte 13 ľudí. Na výkon
menších obecných služieb v rámci
tohto projektu dostávame príspevok
na základe uzatvorenej dohody
s úradom práce sociálnych vecí
a rodiny. Príspevok na aktivačnú
činnosť je dvojzložkový, pozostáva
z príspevku na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním
menších obecných služieb pre
obec a z príspevku na úhradu časti
celkovej ceny práce zamestnanca,
ktorý organizuje menšie obecné
služby, čiže organizátor aktivačnej
činnosti, ktorým je v niekoľkých posledných projektoch moja kolegyňa
p. Gabriela Jacková. Ak by niekoho
zaujímalo číselné vyjadrenie týchto
dvoch zložiek, o ktorých hovoríme,
tak na nákup pracovného náradia
a osobných ochranných prostried
kov je to v tomto projekte, ktorý
pobeží do konca októbra 2419,20 €
a výška druhej zložky je 1939,20 €.
K tomuto projektu patrí nielen upratovanie a všetky potrebné činnosti,
ktoré už boli skôr spomenuté, ale

aj otvorenie verejných toaliet na
námestí a tiež pomáhame aj materskej a základnej škole. V materskej škole je práca orientovaná na
pomoc pri upratovaní a udržiavaní
čistoty okolia a areálu školy a veľmi
zodpovedne ju vykonáva p. Renáta Semanová. V základnej škole
máme p. Evu Bundovú zaradenú
priamo vo výchovnom procese a tu
chcem vysloviť pochvalu, v škole je
s ňou veľká spokojnosť. V nedávno
otvorenom Komunitnom centre zas
pomáhajú Miroslav Jano a Soňa
Csziszarová. Som veľmi rada, že
vznikom Komunitného centra sme
si pomohli aj tak, že ženy, ktoré u
nás pracujú môžu svoje deti odniesť
tam. Spojili sme príjemné s užitočným, ženy sú spokojnejšie, že o
deti je postarané, deti sa zas tešia,
že trávia nejaký čas v kolektíve, že
sa môžu hrať a mať nové zážitky.

údržbu bytov v správe MČ a tiež
upratovanie spoločných priestorov
v bytovom dome Metalurg. Podiel
mestskej časti na nákladoch na
celkovú cenu práce plus na odvody
do poisťovní je v prvých troch mesiacoch len 10%, v ďalších troch
mesiacoch 20 %, v posledných troch
je podiel 30 percentný. Myslím, že
s ohľadom na dôležitosť práce, ktorá sa v rámci toho vykonáva je pre
nás tento projekt veľmi výhodný.
No a spomenúť musím samozrejme aj posledný projekt, ktorý je
nielen na podporu zamestnanosti,
ale aj na realizáciu opatrení na
ochranu pred povodňami a na riešenie dôsledkov mimoriadnej situácie.
Mesačná výška príspevku na jedno
vytvorené pracovné miesto je až
95% z celkovej ceny práce zamestnanca od úradu práce a 5 % k tomu
priplatí Slovenský vodohospodársky

Ráno - pri rozdeľovaní práce
Na začiatku sme hovorili, že tých
projektov je viac. Aké ďalšie sa
realizujú v Šaci?
V rámci ďalšieho projektu
máme zamestnaných 47 ľudí, ktorí
nespĺňajú podmienku dvanástich
mesiacov evidencie na úrade práce.
Aby sa sociálna chudoba u týchto
ľudí neprehlbovala, môžu pracovať
na základe dohody o menších obecných službách, ktorá sa uzatvára
na konkrétne meno so štatutárom
obce. V rámci tohto projektu nedostávame žiadne dotácie, odmena
za prácu je dávka aktivačného
príspevku vo výške 63 €. Pokiaľ ide
o činnosti, ktoré vykonávajú, sú to
tie isté práce, ako robia „aktivační“
zamestnanci.
Už po druhý raz realizujeme
na obdobie deviatich mesiacov
aj projekt na podporu regionálnej
a miestnej zamestnanosti. Momentálne v ňom pracuje 8 ľudí Tento
projekt je pre mestskú časť veľkým
prínosom, bohužiaľ, v decembri
bude ukončený a pokračovanie sa
nepripravuje. Tieto pracovné miesta u nás pokrývajú správu oboch
cintorínov, správu detského areálu
Medúlik, správu športového areálu,
roznášanie obedov pre seniorov,

podnik. Náklady zamestnávateľovi
vznikajú len na stravné lístky, dovolenku, alebo v prípade choroby
niektorého zamestnanca. V rámci
tohto projektu pracuje 5 ľudí na 8
hodinový pracovný úväzok. Čistia
potoky a ich okolie, k tomu patria
samozrejme všetky práce, čo s tým
súvisia, takže občas musia niečo
vykosiť, občas odpíliť... a nehovorím už o tom, čo všetko z potoka
vyberajú. Je to škoda, že svojou
nedisciplinovanosťou škodíme sami
sebe. Tento projekt je naplánovaný
do konca júla a pripravuje sa jeho
pokračovanie.
Nuž, ako vidím, práce je dosť.
Podľa môjho názoru, takúto prácu
nemôže robiť každý... Ako sa pracuje v takej funkcii, keď za snahu
človek zožne od okolia skôr kritiku
ako pochvalu?
No... je možné, že niekomu by
táto práca nevyhovala, ale mňa to
baví. Poväčšine je to práca v teréne
a pre mňa je zaujímavé aj to, že
je to organizovanie a riadenie nie
celkom tradičných pracovných kolektívov, takže tu vlastne vznikajú
celkom netypické a veľmi osobité
pracovné i osobné situácie, ktoré
spôsobujú, že táto práca nikdy nie

je nudná, nikdy nie je dokončená
(vo význame nutnosti opakovania)
a vždy jej je dosť. Myslím, že si niečo
odovzdávame navzájom, my ako
koordinátorky dávame niečo im,
oni zas nám, zvykli sme si na seba
a ide to. Za tých 7 rokov, čo túto
prácu robím, môžem povedať, že
už aj rozumiem Rómštine, naučila
som sa, že títo ľudia potrebujú, aby
k nim človek bol úprimný a a hovoril
s nimi otvorene, na rovinu a nikdy
neklamal. Snažím sa to dodržiavať
a myslím, že výsledok je vidieť vo
vzájomnej spolupráci. Moja funkcia
je koordinátor a tak sa snažím naozaj koordinovať a dôverovať. Mnohí
sa práve u nás naučili pracovať
a môžem povedať, že už to vedia
a netreba ich kontrolovať a stať
nad nimi. Aj tak nemôžem byť všade, takže si to zariaďujem tak, aby
som bola vždy pri prácach, ktoré sú
pre mňa v konkrétny deň najdôležitejšie. Najzaujímavejšie je, že nie
sme len „šéfky“, čo ich riadia, sme
aj poradkyne pre rôzne veci, pre
domácnosť, pre zdravotné otázky,
čítame im príbalové letáky k liekom,
rozprávame sa o varení, o uchovávaní potravín o výchove detí... som
rada, že to takto funguje.
A pokiaľ ide o kritiku... áno, ľudia
občas zvyknú kritizovať, že niečo nie
je urobené, že niečo je zlé urobené,
ale nie vždy je táto kritika celkom
objektívna, ľudia vo všeobecnosti,
keď nevidia dôvody a „zákulisie“ sú
omnoho náchylnejší ku kritizovaniu.
Chcem len pripomenúť, že sme si za
tie roky na pravidelné upratovanie,
zbieranie odpadkov a čistenie ulíc
už tak zvykli, že sa nám to zdá úplne
samozrejmé a namiesto poďakovania sa nám stále máli. Lenže ono
to zas až také samozrejmé nie je.
Nie všade tieto projekty fungujú
takto úspešne. A pre skeptikov
ešte poznamenám... má to význam.
Okrem toho, že títo ľudia zveľaďujú
životné prostredie, má táto práca
aj výchovné poslanie a odhliadnúc
od už spomenutého udržiavania
pracovných návykov ide aj o to, že
si uvedomujú, že poriadok sa nerobí
sám a keď sa niekde urobí bordel,
musí sa nájsť vždy niekto, kto ho
uprace. Myslím, že si to začínajú
v plnej miere uvedomovať.
Na záver chcem využiť túto
príležitosť na to, aby som úprimne
poďakovala všetkým, ktorí pracujú
v rámci našich projektov a starajú
sa o čistotu nášho životného prostredia.
Ivka, ďakujem za rozhovor, prajem veľa nových projektov, ktoré
pomôžu ľuďom i životnému prostrediu.
jj
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Kam sme Vás pozvali . . .
Oslavy Dňa detí
Začiatkom júna sme sa opäť stretli s deťmi v Medúliku a strávili nedeľné popoludnie súťažami a zábavou. Pozrite sa ako...

Malí výtvarníci pri maľovaní na kamene

Veľmi príťažlivou atrakciou boli nafukovacia šmýkačka a skakací
hrad

Prezentácia tunajšej stanice Mestskej polície

Zberatelia vojnových militárií sa nám predstavili v dobových armádnych uniformách z druhej svetovej vojny a priniesli ukázať aj svoje
zbierky zbraní a iných vojnových predmetov

Pečenie posúchov s členkami Únie žien Slovenska

Domáci Slovenský zväz chovateľov pripravil pre deti – ako vždy výstavku drobných domácich zvierat

Foto: J. Jaššová
Keramické figúrky deti modelovali pod dohľadom keramikára Ivana
Čepka

Salsa s profesionálnou tanečníčkou Luciou

Za spoluprácu pri organizovaní osláv Dňa detí srdečne ďakujeme
tunajšej organizácii Únie žien Slovenska, Slovenskému zväzu chovateľov, Mestskej polícii, Dobrovoľnej miestnej stráži, Slovenskému červenému krížu a Športovo-streleckému klubu Cassovia z Košíc.
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Máme za sebou prvý turnus letného prímestského tábora. Sedemdesiat detí dalo poriadne zabrať
siedmim vedúcim a dvom zdravotníčkam, napriek tomu až do konca
týždňa nechýbala dobrá nálada a
entuziazmus.
Zajazdili sme si na koňoch, uži-

li kúpaliská, turistické vychádzky
v lese, posvietili sme si na jaskyňu
„Zlá diera“, absolvovali dopravnú
výchovu, prezreli kultúrne pamiatky, dokonca i zahrali bowling a preliezli lezeckú stenu Bouldrovka. ...

S programom tábora boli spokojné
deti i vedúci. Štyri malé zranenia
nás síce nepotešili, ale nejaké to
zodraté kolienko k letu patrí... Teší
nás, že sa všetko skončilo dobre a
niektorí z našich „zranených vete-

ránov“ sa hlásia aj do druhého turnusu. Očakávame, že aj ten bude
vydarený.
Pozrite si fotky z absolvovaného
programu.
jj

Rekordný počet detí v prímestskom tábore

Foto: J. Timková

Tento ročník letného prímestkého tábora sa uskutočnil s finančnou podporou primátora mesta Košice. Ďakujeme.
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Okienko pre deti
Milé deti,
v minulom čísle ste riešili dokončenie vtipu:
Mladý komár hovorí matke:
– Mami, chcem ísť dnes do opery. Pusť ma.
– V žiadnom prípade.
– Ale ja chcem! Ináč ujdem z domu!
– No dobre, ty nešťastník, len si prosím ťa dávaj veľký pozor pri potlesku!
Za správnu odpoveď si zaslúžia odmenu: Peter Panda, Mládežnícka 10
a Michaela Malíková, Nám. oceliarov 9.
Blahoželáme!
V tomto čísle sme pre vás opäť niečo pripravili, tak to s nami skúste.
Držíme vám palce.
Najprv teda vtip:
Traja študenti zaspali na skúšku a prišli o hodinu neskôr. Dohodli sa, že
profesorovi povedia, že počas cesty do školy autom dostali defekt. Keď
prišli do školy, jeden zo študentov vysvetlil skúšajúcemu:
"Pán profesor, prepáčte že ideme neskoro, ale dostali sme defekt a museli sme vymeniť chybnú pneumatiku." Profesor chápavo prikyvuje a hovorí:
"To je v poriadku, poďte teda ďalej."
Potom študentov rozsadil a každému dal papier, na ktorom bola jedna
otázka:
"– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ?"

Meno: .......................................................................................................
Adresa: ......................................................................................................
Tajnička znie: ............................................................................................
Zo správnych odpovedí budeme opäť žrebovať. Tešíme sa, že ste
s nami opäť strávili trocha času a čakáme na Vaše odpovede.

Pozývame Vás podporiť svojou účasťou bežcov
na 11. ročníku Behu údolím Idy,
ktorý organizuje Mestská časť Košice-Šaca
v spolupráci s obcou Malá Ida.

14. augusta 2011

14 AUGUSTA 2011, 17.00 HOD.
NA NÁMESTÍ PRED BUDOVOU MÚ
PRÍĎTE – NEOĽUTUJETE
SPRIEVODNÉ PODUJATIE BEHU ÚDOLÍM IDY

Desať kilometrov dlhý beh má otočku pred obcou Malá Ida.
Štart: 16.00 hod. na námestí v centre Šace
O 5 minút neskôr odštartujeme
9. ročník Memoriálu Ondreja Sotáka,
prvého organizátora pretekov.
Príďte sa pozrieť na našich bežcov.
Počas práce rozhodcov pri vyhodnocovaní behu si pozriete
vtipný hudobný program skupiny Ščamba ☺
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Zásady odmeňovania poslancov
miestneho zastupiteľstva,
miestnej rady, zástupcu starostu,
členov a tajomníkov komisií
v Mestskej časti Košice-Šaca
Miestne zastupiteľstvo v Mestskej časti Košice-Šaca podľa § 11 ods. 4
písm. k) v spojení s § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na týchto zásadách
odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, zástupcu starostu, členov a tajomníkov komisií v MČ Košice-Šaca:
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov miestneho
zastupiteľstva, miestnej rady, zástupcu starostu, členov a tajomníkov komisií v MČ Košice-Šaca pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu
týchto funkcií.
Článok 2
Odmeny poslancov a neposlancov – členov komisií
1. Poslancovi sa poskytujú nasledovné odmeny:
a) vo výške 70 € za každú účasť poslanca na riadnom zasadnutí MZ
MČ Košice-Šaca,
b) vo výške 20 € za každú účasť poslanca na riadnom a mimoriadnom
zasadnutí MR MČ Košice-Šaca
c) vo výške 16 € – predsedovi komisie MZ pri MČ Košice-Šaca za každú
účasť na zasadnutí komisie MZ MČ Košice-Šaca a 10 € členovi komisie (aj neposlancovi) MZ pri MČ Košice-Šaca za každú účasť na
zasadnutí komisie MZ MČ Košice-Šaca,
d) vo výške 5 € za výkon funkcie sobášiaceho – za každú účasť poslanca na uzavretí manželstva ako sobášiaceho. V prípade viacerých
obradov uzavretia manželstva v jeden deň za každý ďalší obrad je
odmena pre sobášiaceho poslanca vo výške 3 € ,
e) za celoročnú aktívnu prácu poslanca v max. výške 330 € , ktorú
schvaľuje MZ uznesením v mesiaci december príslušného kalendárneho roka.
2. Odmena uvedená v bode 1 písm. e) bude percentuálne krátená o
neúčasť na zasadnutiach MZ.
3. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej
náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy pre MČ Košice-Šaca. Návrh na túto odmenu predkladá starosta MČ Košice-Šaca alebo poslanec MZ MČ Košice-Šaca. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje MZ MČ Košice-Šaca prijatím
uznesenia.
4. Odmena nepatrí poslancom, ktorí vyhlásili, že svoj mandát budú vykonávať bez odmeny. Poslanec a člen komisie neposlanec má v priebehu
volebného obdobia právo vzdať sa odmien uvedených v článku 2,
odsek 1 a 3 a článku 3, písomným vyhlásením podľa prílohy č. 1, ktorý
tvorí súčasť týchto zásad.
Článok 3
Odmeňovanie zástupcu starostu
1. Zástupcovi starostu MČ Košice-Šaca, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení, sa poskytuje mesačná odmena vo výške 240 € .
Článok 4
Odmena za celoročnú prácu členov a tajomníkov komisií
1. MZ môže uznesením v mesiaci december príslušného kalendárneho
roka rozhodnúť o výške odmeny pre člena komisie – neposlanca za
aktívnu celoročnú prácu podľa celoročnej účasti na zasadnutí komisie
v max. výške 100 € a pre tajomníkov komisií v max. výške 133 € .
Článok 5
Spoločné ustanovenia
1. Všetky odmeny v zmysle týchto zásad vypláca MČ Košice-Šaca priebež-

V deň Vašich vzácnych narodenín prišli sme k Vám s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol Vaše kroky,
nech Vás vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z Vašich prianí.
V mesiacoch júl, august 2011 oslávili,
alebo oslávia svoje životné jubileá
♥ Zoltan Bunda ♥ Júlia Zambová ♥ Daniel Petrík ♥ Mária
Kapinusová ♥ Helena Ruňaninová ♥ František Soták ♥ Július Bič ♥
Emil Lacko ♥ Ladislav Kraus ♥ Šarlota Buďová ♥ Ing. Ladislav Dučai
♥ Peter Stoklas ♥ Ladislav Ižol ♥ Ján Ižol ♥ Štefan Pillár ♥ Juraj
Bizoň ♥ Anna Janočková ♥ Anna Pirková ♥ Pavel Kosál ♥ PharmDr.
Mária Šimonkayová ♥ Zdeněk Húšťava ♥ Gizela Čisárová ♥ Ladislav
Juraško ♥ Imrich Ádám ♥ Anna Nováková ♥ Irena Pigová ♥ Anna
Harvanová ♥ Mária Vargová ♥ Ján Seman ♥ Elemír Adam ♥ Dušan
Cheben ♥ Mária Majdáková ♥ Milan Nič ♥ Michal Čirip ♥ Viera
Smolková ♥ Mária Hromňáková ♥ Šarlota Putnokiová ♥

Srdečne blahoželáme!

V každom čísle novinečiek blahoželáme vždy všetkým jubilantom,
ktorí oslavujú svoje jubileum v konkrétnom mesiaci. Ak nemáte
záujem o takého blahoželanie, zavolajte vždy do 15. dňa mesiaca,
ktorý predchádza vášmu jubileu na číslo 726 08 15
ne po uskutočnení MZ a zasadnutia komisií v najbližšom nasledujúcom výplatnom termíne určenom pre zamestnancov MÚ MČ KošiceŠaca na základe predloženej prezenčnej listiny. Odmeny sa vyplácajú
bezhotovostne na účet predložený poslancom, zástupcom starostu,
členom a tajomníkom komisie.
2. Uvedené zásady môže MZ MČ Košice-Šaca kedykoľvek meniť formou
dodatku k týmto zásadám alebo prijatím nových zásad. Na prijatie
týchto zásad alebo na ich zmenu sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia podľa článku 2 ods.
3 týchto zásad sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
poslancov.
Článok 6
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Uvedené zásady boli schválené MZ MČ Košice-Šaca dňa 23. 06. 2011
uznesením č. 38 /2011.
2. Uvedené zásady nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia MZ MČ
Košice-Šaca.
3. Dňom nadobudnutia platnosti týchto zásad sa ruší uznesenie č. 294/
2010 zo dňa 29. 04. 2010 – Zásady odmeňovania poslancov miestneho
zastupiteľstva, zástupcu starostu, členov a tajomníkov komisií v Mestskej
časti Košice-Šaca.
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Otcovia : Synovia
Iste Vás zarazí, milí čitatelia,
takýto zvláštny názov pre futbalové
mužstvá, ale je to skutočnosť, ktorá
v Šaci platí už od roku 2004, keď sa
pravidelne stretávajú pod takýmito
názvami dve mužstvá.
Tento nápad skrsol v čase, keď
naši synovia dorastali a vo všetkom
sa chceli vyrovnať svojim otcom, ba
čo viac, nielen vyrovnať, ale aj byť
lepší či už v tých dobrých, ale aj zlých
veciach, ktoré videli u svojich otcov.
Staré slovenské príslovie hovorí, že
jablko nepadá ďaleko od stromu
v duchu tejto tradície otcovia s pýchou
sledovali ako ich synovia kráčajú v ich
športových šlapajách a dosahujú
svoje prvé športové úspechy a tak od
nápadu k realizácii nebolo ďaleko. Na

prvé stretnutie v roku 2004 sa postavili zástupcovia týchto rodín Bolnovci,
Cuperovci, Jaššovci, Melichárekovci,
Dubíkovci, pričom každé mužstvo svoj
káder doplnilo tak, aby bolo úspešné.
Z prvého stretnutia sa vyvinula tradícia
takže vždy v posledný júnový piatok
v roku sa otcovia so synmi stretávali
a stretávajú v neľútostných futbalových súbojoch, pričom si po zápase
stále našli čas, aby spoločne, ale už aj
s manželkami (otcovia) a priateľkami
(synovia) spoločne prebrali detaily
ukončeného súboja, alebo sa vytiahli
spomienky na predchádzajúce.
Pýtate sa na výsledky? Pri týchto
stretnutiach to nebolo to najdôležitejšie išlo ozaj stretnúť sa s priateľmi v príjemnej atmosfére. Ale, aby sme Vás ne-

Foto: J. Jaššová
miatli aj tie výsledky boli pre všetkých
aktérov dôležité a som presvedčený,
že najdôležitejšie, pretože umožňovali
celý rok víťazom robiť si „srandu“ z porazených. Momentálne priebežný stav

série je 5:4 pre otcov, takže títo aj vo
svojom veku dokazujú, že ešte sa od
nich majú čo synovia učiť. Všetci sa už
tešíme na budúci rok.
JUDr. M. Melichárek

Základná škola oddychuje
Skončil sa ďalší školský rok,
prázdniny sú akousi pomlčkou medzi dvoma ročníkmi a hoci sa zdá, že
ubiehajú veľmi rýchlo, sú zdrojom

energie a nových síl do ďalšieho
školského roka. Kým však príde,
pozrime si fotografie zo záveru toho
predchádzajúceho.

Zábery z deviatackej rozlúčkovej v Spoločenskom dome

Foto: S. Rodziňák
Záver školského roka
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