
Ocenenia v roku 2020   

Septembrové rokovanie miestneho zastupiteľstva malo v prvej časti pracovný charakter.         

Po jeho skončení nasledovala druhá – slávnostná. Mestská časť za rok 2020 ocenila šesť 

jednotlivcov a dva kolektívy Cenou Mestskej časti Košice – Nad jazerom, Čestným uznaním 

Mestskej časti Košice – Nad jazerom a Cenou starostky Mestskej časti Košice – Nad jazerom. 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Nad jazerom a starostka MČ Košice -  Nad jazerom 

oceňujú osobnosti, ktoré sa významným spôsobom podieľajú na rozvoji sídliska, ktorí svojou 

aktivitou a prácou pomáhajú iným ľuďom, osobnosti, ktoré prispievajú k šíreniu dobrého 

mena Mestskej časti  Košice - Nad jazerom v meste, v Košickom kraji aj na celom Slovensku. 

Ocenenia odovzdávala starostka a poslanci miestneho zastupiteľstva.     

V roku 2020 prevzali ocenenia:   

Cena Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2020: 

Peter Polák - za úspešnú reprezentáciu Mesta Košice a Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

na maratónoch doma i v zahraničí a za propagovanie myšlienky zdravého životného štýlu.  

 

Peter Stašák – pri príležitosti životného jubilea 70 rokov za reprezentáciu Slovenska aj mesta 

Košice na hudobných festivaloch doma i v zahraničí.  

 

Základná umelecká škola na Irkutskej ulici v Košiciach - pri príležitosti 30 rokov 

existencie školy v našej mestskej časti. Za dlhoročné budovanie školy, ktorá sa podieľa na 

zvyšovaní kultúrnej informovanosti a umeleckej gramotnosti. 

 

Čestné uznanie Mestskej časti Košice -Nad jazerom za rok 2020:   

Denisa Balošáková Ondrúšková – za príkladnú a obetavú starostlivosť o vnučku, ktorú si 

napriek ťažkým diagnózam vzala z detského domova do náhradnej starostlivosti.  

Mgr. Roman Sorger – za dlhoročnú prácu v prospech detí a mládeže na sídlisku, za zriadenie 

a prevádzkovanie materského centra a divadla Haliganda.  

Cena starostky mestskej časti za rok 2020:   

Za osobitný prínos pre rozvoj mestskej časti, za vynikajúce výkony, významné výsledky a 

mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej, pedagogickej a 

verejnoprospešnej činnosti.  
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