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Návrh na uznesenie 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom 

 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom v zmysle čl. II ods. 2 a čl. 

IV ods. 1 Zásad pre udeľovanie ocenení Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

u d e ľ u j e :    

A. Cenu Mestskej časti Košice –Nad jazerom v roku 2022 

j e d n o t l i v c o m 

 

1. Ing. Božene Géciovej, ktorá je predsedníčkou ZO Únie žien Slovenska na našom 

sídlisku, v obvode Košice IV i krajskej organizácie. Vďaka nej sa ženy sídliska i mesta 

zúčastňujú na spoločenských a kultúrnych podujatiach. Celý svoj život sa zameriava 

na prácu so ženami a pre ženy, v ktorej vidí zmysel a naplnenie poslania. 

 

2. Ing. Jánovi Jakubčiakovi, ktorý bol štyri volebné obdobia starostom našej mestskej 

časti. Sídlisko v podstate staval, bol pri zriaďovaní obchodov, služieb, úprav prostredia 

a niekdajšiu  „nocľaháreň“ zmenil na fungujúce miesto života občanov. 

K najpodstatnejším krokom patrí úprava prostredia v pavilóne B obchodného domu 

Branisko i vznik pobočky Verejnej knižnice J. Bocatia. Najväčším a najnáročnejším 

bolo však čistenie jazera, na dne ktorého boli tony bahna. Tento rok p. Ján Jakubčiak 

oslávi 80. narodeniny. 

 

3. MUDr. Michalovi  Slivkovi – za zodpovedné zastávanie funkcie poslanca 

v zastupiteľstve našej mestskej časti, za funkciu predsedu sociálno-zdravotnej komisie 

a za bohatú publikačnú činnosť v oblasti osvety zdravia a prevencie pred ochorením 

v knižnej podobe,  i v článkoch v občasníku Jazerčan. 

 

B. Čestné uznanie Mestskej časti Košice – Nad jazerom v roku 2022 

j e d n o t l i v c o m  

1. Zdenke Čepekovej – za pomoc počas pandémie Covidu 19 rozvozom jedál, podporou 

aktivít mestskej časti vlastnými pekárenskými výrobkami, prípravu a pečenie 

bezlepkových produktov i obetavú starostlivosť o zdravotne znevýhodnené dieťa. 

 

2. Bc. Monike Vendrákovej - pri príležitosti 45. výročia pôsobenia pobočky Verejnej 

knižnice J. Bocatia v našej mestskej časti, za dlhoročnú prácu knihovníčky a jej podiel 

na rozvoji čitateľskej gramotnosti obyvateľov sídliska. Hlavne za intenzívnu prácu 

s osobitným zreteľom na deti a seniorov. 

 

3. Ing. Mgr. Márii Vitikáčovej -  za úspechy v pedagogickej praxi, za realizáciu 

v školských aj medzinárodných projektoch, za spoluprácu s mimovládnymi 

organizáciami a za rozvoj dobrovoľníctva, ktoré dávno prekročilo hranice sídliska, 



mesta i republiky. V roku 2020 za dlhoročnú kvalitnú prácu a dosahované výsledky 

v oblasti výchovy a vzdelávania bola jej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu  SR udelená malá medaila sv. Gorazda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

V zmysle  čl. V ods. 3 Zásad pre udeľovanie ocenení Mestskej časti Košice – Nad 

jazerom Miestny  úrad  Mestskej  časti  Košice  -  Nad jazerom zverejnil výzvu na podávanie 

návrhov s termínom do 31.04.2022.  Mestskej časti bolo zaslaných 6 návrhov na ocenenie. 

Cena Mestskej časti Košice – Nad jazerom je verejným ocenením, ktoré udeľuje 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom najviac trom jednotlivcom 

a jednému kolektívu za osobitný prínos pri rozvoji mestskej časti, ako aj za vynikajúce 

tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, 

umeleckej, športovej, publicistickej, pedagogickej a verejnoprospešnej činnosti. 

Cena starostu Mestskej časti Košice – Nad jazerom, ktorú udeľuje starosta na 

základe vlastného uváženia, je verejným ocenením 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. 

 

Čestné uznanie Mestskej časti Košice - Nad jazerom, je verejným ocenením, ktoré 

udeľuje Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom na návrh poslancov, 

starostu mestskej časti a občanov mestskej časti najviac trom jednotlivcom za príkladný, 

obetavý rodinný  život – osobnosť  všedných  dní (je potrebné, aby tu bola možnosť oceniť aj 

bežných a obetavých ľudí, ktorých prínos  pre spoločnosť nie je až tak verejne hmatateľný 

a viditeľný) a za záslužnú činnosť osôb pri záchrane ľudských životov i majetku MČ a jej 

obyvateľov. 

Návrhy na ocenenie môžu predkladať poslanci, komisie MiZ, starosta mestskej časti, 

občianske združenia, vedecké, vzdelávacie, športové a umelecké inštitúcie a občania mestskej 

časti. 

Ocenenia mestskej časti odovzdáva oceneným starosta mestskej časti alebo jeho 

zástupca, prípadne poverený poslanec miestneho zastupiteľstva. 

 

 

V prílohe tohto materiálu sú uvedené návrhy na udelenie ocenení : Cenu Mestskej 

časti Košice – Nad jazerom a Čestné uznanie Mestskej časti Košice – Nad jazerom  

predložené v termíne do 31. 04. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval:  JUDr. Alena Olejárová, vedúca oddelenia kancelárie starostky 

 

V Košiciach dňa 01.06.2022 



 
 

 

 


