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Novinky zo zastupiteľstva

Rok,
ktorý župa
potrebovala
Za
desať
mesiacov
opravených takmer trikrát
viac ciest ako za celý minulý
rok. Vytvorená Krajská futbalová liga, modelová farma
Agrokruh. Rokovania s investormi z Číny o novej obrovskej
investícii. Zviditeľnenie kraja
podporou mnohých podujatí.
Keď si pri výpočte niektorých
našich úspechov spomínam
na vlaňajší december, kedy
sme začínali rozhýbavať náš
kraj, takmer sa mi nechce
veriť, čo všetko sa za krátky čas podarilo. Popri prebúdzaní Úradu KSK sme
bojovali s korupciou, presadzovali
transparentnosť.
V zastupiteľstve sme preskakovali prekážky a snažili sa
naštartovať systém, ktorý sa
roky vliekol v zabehnutých,
na zmenu nepripravených
koľajách. Župa nie je športiak,
ktorý sa rozbehne z 0 na 100
za pár sekúnd, ale veľké auto,
ktoré dlho stálo a zhrdzaveli
mu kolesá. Tie sme už vymenili a máme zaradenú prvú
rýchlosť. Teším sa na jazdu,
ktorá nás spoločne čaká.

RASTISLAV TRNKA
predseda KSK

Poslanci Košického samosprávneho kraja rokujú
minimálne raz za dva mesiace. Od začiatku tohto
roka bolo šesť zasadnutí a naplánované je ešte jedno.
Priebeh zastupiteľstva môžu obyvatelia kraja sledovať
online na Facebooku KSK alebo na webovej stránke
www.vucke.sk, kde nájdu aj prehľad tém a kompletné
materiály, ktoré poslanci na zasadnutiach prerokúvajú. Rokovania sú verejné, a teda prístupné pre všetkých
občanov nášho kraja.
VYBERÁME NAJDÔLEŽITEJŠIE TÉMY TOHTOROČNÝCH ROKOVANÍ:
7. 3. 2018 - 4. rokovanie Zastupiteľstva KSK
• Na tomto rokovaní sa podarilo zriadiť väčšinu komisií Zastupiteľstva KSK, ktorých náplňou práce je prerokovávať materiály určené
zastupiteľstvu, t. j. tie, ktoré spadajú do ich vecnej pôsobnosti. Tiež
môžu riešiť iniciatívne návrhy občanov.
• Zároveň sa rokovalo o iniciatíve občanov k Návrhu zmluvy EÚ
s CETA kvôli možnej ťažbe uránu pri Košiciach.
23. 4. 2018 - 5. rokovanie Zastupiteľstva KSK
• Schválený rozpočet KSK na roky 2018 – 2020.
• Zvolení zástupcovia z radov poslancov do rád škôl a školských
zariadení, ktoré sú v pôsobnosti kraja.
• Schválený projekt spolufinancovania zo strany KSK na výstavbu
a rekonštrukcie viacerých telocviční stredných škôl v rámci celého
kraja vo výške 201.000 Eur.
25.6. 2018 - 6. rokovanie Zastupiteľstva KSK
• Schválené dotácie pre projekty nad 3.300 Eur (26 projektov
prevažne kultúrneho charakteru).
• Poslanci schválili spolufinancovanie projektu Nízkouhlíková
stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, čo
v preklade znamená, že zariadenia a ich budovy, v ktorých sídlia
budú postupne prechádzať na ekologické a SMART riešenia.
27. 8. 2018 - 7. rokovanie Zastupiteľstva KSK
• Schválený projekt Krajskej futbalovej ligy.
• Schválená implementácia projektu Agrokruh na Strednej odbornej
škole v Pribeníku.
22. 10. 2018 - 8. rokovanie Zastupiteľstva KSK
• Schválené ďalšie dotácie pre projekty nad 3.300 Eur (13 projektov
prevažne kultúrneho a cirkevného charakteru).
• Schválený Program obnovy krajiny Košického kraja, ktorého
cieľom je pomocou viacerých opatrení prispieť k obnove znečisteného a poškodeného prostredia.
Posledné rokovanie poslancov v tomto roku je plánované na
17. decembra 2018, kde najdôležitejším bodom bude prerokovanie
a schválenie rozpočtu na roky 2019 – 2021.
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Priority
KDH, OĽaNO, SaS, NOVA Smer-SD

Rastislav
Javorský
Prioritou nášho poslaneckého klubu v oblasti
sociálnych
vecí
a
zdravotníctva
je
rozšírenie spektra sociálnych
služieb
v
pôsobnosti KSK. Prostredníctvom
odboru
školstva chceme rozšíriť
možnosti
duálneho
vzdelávania a zvyšovať
informovanosť
žiakov základných škôl
o týchto možnostiach.
Chceme
pokračovať

Most-Híd

V oblasti dopravy je našou
prioritou
vybudovanie
cyklotrasy na prepojenie obcí Borša a Viničky
s mestami Sátoraljaújhely a Slovenské Nové Mesto, príprava realizácie
výstavby cestného obchvatu mesta Kráľovský
Chlmec a obce Pribeník,
rýchlejšia oprava ciest
II. a III. triedy, zapojenie kraja do rozhodovania o “Hodvábnej ceste”,
ako aj otvorenie nového
cestného prechodu pri
obci Čierna na Ukrajinu. V oblasti školstva
chceme zaviesť duálny systém vzdelávania
na
SOŠ
Kráľovský
Chlmec, otvoriť v existujúcej budove elokovaného pracoviska SOŠ
Kráľovský Chlmec v Čiernej nad Tisou sociálny
podnik služieb zameraný

v budovaní infraštruktúry športových zariadení, ktoré budú slúžiť
žiakom stredných škôl,
aj na účely Krajskej futbalovej ligy, ktorá sa
v zime rozbieha. Okrem
iného sa budeme usilovať o zlepšenie cestnej
infraštruktúry opravami
mostov a ciest II. a III.
triedy, prostredníctvom
Programu obnovy krajiny naštartovať konkrétne riešenia v oblasti
regionálneho
rozvoja
a chceme, aby kraj
efektívnejšie a transparentnejšie hospodáril
s verejnými prostriedkami, ktoré mu boli
zverené.

na vzdelávanie marginalizovaného obyvateľstva.
V oblasti kultúry budeme
presadzovať vytvorenie
jazykovej mutácie najdôležitejších častí web
stránky KSK, navýšenie
rozpočtu pre Kultúrne
Centrum Medzibodrožia
a Použia, vytvorenie cyklotrasy vína - Choňkovce
– Tibava – Orechová –
Priekopa aj zvyšovanie
povedomia o kompetenciách kraja vytvorením
informačnej kancelárie.

Karol
Pataky

Renáta
Lenártová
V oblasti zdravotníctva
chceme zrekonštruovať
a zefektívniť fungovanie polikliník, ktoré
sú majetkom Košického
samosprávneho kraja.
Medzi naše priority
v
oblasti
školstva
a športu patrí vybudovanie
plánovanej
športovej
infraštruktúry, ktorá bude využitá
v roku 2021 na Európskom olympijskom fes-

tivale mládeže (EYOF).
Taktiež plánujeme zlepšiť materiálne a didaktické vybavenie stredných škôl v našej zriaďovateľskej
pôsobnosti.
V sociálnej oblasti sa
budeme usilovať o zvýšenie miezd pracovníkov
v sociálnych zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK. Našimi
ďalšími prioritami bude
rekonštrukcia
ciest
a mostov II. a III. triedy,
prepojenie kultúry a turizmu v kraji, aj zvýšenie
počtu prenocovaní v hotelových zariadeniach
na území KSK.

Nezávislí poslanci

Prioritou
nášho
poslaneckého klubu je napomáhať pri presadzovaní cieľov vedenia KSK,
ktoré v minuloročných
voľbách získalo dôveru
väčšiny obyvateľov kraja. Aj vďaka našej iniciatíve a podpore sa začalo s opravami viacerých
ciest na území kraja
a realizáciou niektorých
rozvojových
zámerov.
Sústredili sme sa aj
na zlepšenie v sociálnej oblasti pre našich
seniorov a zdravotne
postihnutých občanov
kraja. Na základe môjho
návrhu v zastupiteľstve
musel hlavný kontrolór
Ľubomír Hudák konečne
začať s kontrolou Spojenej
strednej
školy
v Dobšinej, ktorá ešte
od čias župana Zdenka Trebuľu platí takmer

900-tisícové
nájomné
za dve prenajaté domy
v Sečovciach. V budúcnosti
chceme
dosiahnuť
otvorenie
areálov našich stredných škôl pre verejnosť, aby v nich mohli
športovať a zlepšovať
si svoju kondíciu všetci
obyvatelia kraja, ktorí
o to majú záujem.

Jaroslav
Polaček

Poslanecký klub STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ predstavia svoje priority v nasledujúcom
vydaní Magazínu Košického samosprávneho kraja.
magazín KSK

www.vucke.sk
rotačného kypriča a hrobkovacej
radlice či ako pracovná plošina
na ručne vykonávané práce.
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Kraj ro
projekt Agrokruh
Košický samosprávny
kraj
(KSK)
podporil unikátny projekt
Agrokruh. Na Strednej
odbornej
škole
v
Pribeníku
vzniká
modelová
školská
farma, vďaka ktorej
budú žiaci pestovať
zeleninu v bio kvalite.
Za projektom Agrokruh stojí
ekologický pestovateľ zeleniny
Ján Šlinský, ktorého cieľom je
ukázať ľuďom iný spôsob pestovania zeleniny. Okrem samotného pestovania bio zeleniny
sa venuje poľnohospodárskej
rekultivácii, ktorou dáva pôdu
do pôvodného stavu, recykláciou
biologického
odpadu,
čím
prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu.
Samotnému spusteniu tohto projektu predchádzala niekoľkome-

sačná projektová príprava, podpis memoranda zúčastnených
partnerov a následné schválenie jeho financovania poslancami Zastupiteľstva KSK. Práve
vďaka
týmto
systematickým
krokom vznikne v areáli Strednej odbornej školy v Pribeníku
modelová farma využívajúca
systém Agrokruh. Pozostávať
bude zo štyroch ramien, dvanástich kruhových polí a iných
stavieb, ktoré sú súčasťou diela.
„Agroklimatické
podmienky na Strednej odbornej škole
v Pribeníku sú ideálne. Takže
vybudovanie modelovej farmy
bude veľkým prínosom pri overovaní vhodnosti tohto systému
pre južný Zemplín,“ uviedol Ján
Šlinský.
V areáli školy budú vytvorené
špirálové riadky, ktoré budú
obrábané otočným ramenom na
elektrický pohon. Agrotechnický
most bude slúžiť ako nástroj na
pripevnenie rýľovacieho stroja,
sejačky, hrobkovača, kombinácie

„Naším cieľom je zvýšiť záujem
mladých ľudí o túto oblasť, aby
sa vidiek nevyľudňoval, ale rozvíjal. V súčasnej dobe nie je medzi
mladými ľuďmi veľký záujem o
štúdium a prácu v oblasti poľnohospodárstva, vek poľnohospodárov sa pohybuje okolo 65
rokov,“ uviedol riaditeľ strednej
školy Štefan Dubík.

5 PRÍNOSOV
SYSTÉMU
AGROKRUH V PRAXI
• Zbavuje pestovateľa fyzickej
námahy bez využitia ťažkej
mechanizácie.
• Zastavuje znehodnotenie pôdy a zabezpečuje jej rekultiváciu.
• Prináša inováciu do výučby
tradičných študijných odborov ako argomechanizátor
a poľnohospodárstvo.
• Je ľahko rozšíriteľný do iných
škôl.
• Je impulzom pre rozvoj biopoľnohospodárstva a malých
fariem v našom kraji.
„Prostredníctvom tohto projektu
dokážeme zabezpečiť regionálny rozvoj, nakoľko ide o podporu poľnohospodárstva, ktoré
je jedno z najdynamickejšie sa
rozvíjajúcich odvetví v rámci Európskej únie. Do projektu budú
zapojení študenti, čím sa zvýši
aj kvalita výučbového procesu.
Neoddeliteľnou súčasťou projektu bude propagácia tohto unikátneho systému, aby sme nielen
žiakom, ale aj verejnosti ukázali ekologickú formu pestovania
zdravej zeleniny, zdravú výživu
a zdravý životný štýl pri konzumovaní bio potravín,“ informoval
predseda KSK Rastislav Trnka.
Kraj chce vypestovanú zeleninu
distribuovať
do
zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK. Aktuálne prebieha proces
verejného obstarávania a príprava pôdy na škole.
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Za desať mesiacov to
Košický samosprávny kraj (KSK) je vlastníkom 1 957 kilometrov
ciest II. a III. triedy a 658 mostných objektov. V tomto roku chce na
ich opravu, rekonštrukciu a údržbu investovať 43 miliónov eur.
Košický
samosprávny
kraj
opravil za desať mesiacov tohto
roka 66 kilometrov ciest, čo je
o 42 kilometrov viac, ako za celý
minulý rok. Jednou z finančne
najnákladnejších bola napríklad
rekonštrukcia Kopaneckej cesty,
ktorá spája južnú časť Národného
parku Slovenský raj so severom.
Začiatkom leta sa podarilo
zrekonštruovať aj časť Pačanského kopca medzi okresmi
Rožňava a Gelnica. V júli prešli
rekonštrukciou
vozovky
Bačkovík-Čakanovce, Kecerovský
Lipovec
a
Vyšná
Hutka
v okrese Košice-okolie.

Z projektu Európskej investičnej
banky je financovaná oprava cesty z Kysaku do Malej Lodiny, ktorá
bola dlhodobo v nevyhovujúcom
stave. Na jeseň začal kraj aj s rekonštrukciou cesty medzi obcami
Veľká Tŕňa a Malá Tŕňa aj cesty
v obci Čečejovce.
Krajskí poslanci v rámci zvýšenia
rozpočtu na rok 2018 rozhodli aj
o
vyčlenení
financií
na
rekon-štrukciu cesty v obci Letanovce, a to vo výške 1 051 700 eur.
Realizovať by sa mala začať na jar
budúceho roka.

Aké cesty čakajú
na rekonštrukciu?
V opravách ciest bude
Košický samosprávny
kraj pokračovať a zakúpiť chce aj novú techniku. Viac o plánovaných
prácach prezradil Jozef
Rauch, poverený riadením Správy ciest KSK.
Od začiatku tohto roka kraj
opravil už 66 kilometrov ciest.
Aké úseky prejdú v najbližšom
období rekonštrukciou?
Jednou z najväčších aktivít bude
rekonštrukcia cesty od mosta
Ružín po obec Spišské Vlachy v
celkovej dĺžke 36 kilometrov. Financovaná bude z Integrovaného
regionálneho operačného programu. Aktuálne prebieha proces
verejného obstarávania. Pred realizáciou je aj oprava cesty v obci
Rakovec nad Ondavou. Na jar
budúceho roka by sa malo začať
s rekonštrukciou niekoľkých mostov a to v obci Brzotín, most cez
železničným priecestím Onča,
pri obci Sirník cez rieku Ondava aj rekonštrukcia priepustu
a oporného múra v lokalite Gregorov.
V tomto roku kraj vo väčšej
miere využíva technológiu tzv.
studeného asfaltovania. V čom
je výhodnejšia?
Ide o technológiu jednovrstvových alebo dvojvrstvových
náterov, kde sa obnovuje obrusná vrstva vozovky a uzatvára
sa povrch vozovky, aby do nej
nevnikala cez trhliny voda. Na

cestu sa nanesie asfaltová emulzia, ktorá
sa presype drobným
kamenivom a zavalcuje
sa. Kamienky sa po niekoľkých týždňoch zajadzia do vozovky a zvyšok
sa odstráni zametacím vozidlom.
Túto technológiu nevyužívame
v intravilánoch obcí, ale prevažne
extravilánoch a v kopcovitých
terénoch, nakoľko takáto úprava
má väčšiu drsnosť a v zime sa
na takýchto cestách menej šmýka. Veľkou výhodou je aj úspora
financií, táto technológia je o 40
percent lacnejšia ako napríklad
penetračný makadam. Ušetrené
peniaze tak vieme použiť na
opravy ďalších ciest.
Kraj vyčlenil peniaze aj na nákup novej technológie. Prečo
je potrebná a čo by sa malo
zakúpiť?
Z celkového počtu ciest, ktoré
vlastní Košický samosprávny kraj
je okolo 1400 km ciest tretej triedy.
Tieto cesty slúžia obyvateľom na
dopravnú obslužnosť ich bydliska alebo zásobovanie obchodov.
Nejedná sa teda o cesty, ktoré by
slúžili pre tranzitnú dopravu a takto sú aj konštruované. Na týchto
cestách je viditeľné opotrebenie
a zvetranie povrchovej vrstvy,
ktorú treba obnoviť. Po dôkladnom prehodnocovaní nám vychádza ako najvýhodnejšia možnosť
vytvoriť živičnú čatu, ktorá
by realizovala nátery v našej vlastnej réžii. K tomuto účelu máme
v pláne zakúpiť techniku, vyškoliť
a zapracovať pracovníkov. Základným technickým vybavením je
rozstrekovač živíc, podrťovacie
zariadenie a valec. Prvé nátery by
sme chceli urobiť v lete budúceho
roka.
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Kultúra v kraji
Rok 2018 je významným rokom Európskeho
roku kultúrneho dedičstva, ktorý sa nesie
v znamení hesla „Naše dedičstvo: spájanie
minulosti s budúcnosťou“. Počas celého
roka Košický samosprávny kraj realizoval
viaceré programy a podujatia v sieti 23 vlastných zariadení (múzeá, galérie, divadlá,
knižnice, kultúrne centrá a hvezdárne). Ich
cieľom je utuženie a zveľadenie kultúrneho
dedičstva v našom kraji.
Kultúrne bohatstvo mohli návštevníci obdivovať na
obľúbených folklórnych festivaloch, priestor dostali tradičné remeslá v tvorivých dielňach, degustovanie regionálnych gastronomických špecialít,
či zapojenie sa do ľudových tancov. V Košiciach
sa prvýkrát organizoval Festival rodín, kde sa prezentovali všetky subregióny nášho kraja (Abov, Gemer, Spiš, Zemplín). V rámci osláv Dní európskeho
kultúrneho dedičstva 2018 sa nosným zo série viac
než 30 aktivít stalo otvorenie expozície „Klenotnica“
v Múzeu v Trebišove. KSK podporil aj moderné festivaly umenia ako Art Film Fest, Zlatý Žobrák alebo
Biela Noc. Na nákup zbierkových predmetov pre
múzeá a galérie sme vyčlenili tohto roku 115 000
eur (o 100 000 eur viac ako v minulom). Aj naďalej
budeme venovať pozornosť regionálnej kultúrnej
identite, kultúrnym produktom a službám v turizme a rozvoju kreatívneho priemyslu.

Roky končiace sa číslom osem sú
v československej histórii prelomovými, hýbali dejinami a do
veľkej miery sa stali osudovými.
Zvýrazniť ich odkaz v šírení slobody, mieru, demokracie a hodnôt sa rozhodol KSK prostredníctvom unikátneho projektu Osmičková
jeseň. Do osláv významných výročí,
ako sú revolučný rok 1848, vznik
ČSR (1918), Viedenská arbitráž (1938),
Pražská jar (1968) či Sviečková manifestácia (1988) sa nad rámec aktivít
iniciovaných z národnej úrovne zapojili aj kultúrne inštitúcie KSK. V rámci
svojho programu v regióne ponúkli
vyše
30
žánrovo
rôznorodých
aktivít, koncertov, výstav, prednášok,
besied,
premietaní
historických
a dokumentárnych filmov. Projekt
bol spustený 5. septembra jazzovým

Cestovný ruch
V oblasti cestovného ruchu je primárnym cieľom
skvalitniť služby a infraštruktúru. Prostredníctvom programu Terra Incognita podporil kraj
osem projektov, medzi ktoré patrí vybudovanie
otvorenej galérie v Margecianskom tuneli, obnovenie areálu bežeckého lyžovania v okolí Dobšinskej
ľadovej jaskyne či sprístupnenie ruín paulínskeho kláštora v Gombaseku. Medzi najobľúbenejšie
podujatia už tradične patrili festival dobrého jedla Margecianske fajnoty, dobový festival Krásnohorské hradné hry, Zemplín Veterán Ralley, Košický
letecký deň, Art Film festival alebo Medzinárodný
maratón mieru. V septembri 2018 našej Krajskej
organizácii cestovného ruchu – Košice Región Turizmus udelil Brand Institute známku Best Brand za
1. miesto v kategórii Riadenie krajských organizácií
cestovného ruchu. Veľkou výzvou, na ktorú sa
tešíme, sú budúcoročné MS v hokeji. Už teraz venujeme prípravám na toto podujatie množstvo času,
aby sme maximálne využili jeho veľký potenciál.

koncertom
skupiny
Matej
Benko Quintet s Ondřejom Rumlom vo
Východoslovenskej galérii. Hlavným
podujatím otváracieho programu
bol česko – slovenský koncert Štátnej filharmónie
s operným spevákom
– košickým rodákom
Štefanom Margitom,
českým
dirigentom
Leošom Svárovským
a Košickým speváckym zborom učiteľov v
Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Ako záverečnú
aktivitu
sme
vo
Východosloven
-skom múzeu v Košiciach 25. októbra
sprístupnili výstavu
Košice 1918 - 1938. Zrod
metropoly východného
Slovenska, kde sa predstavuje
sedem hlavných tém zameraných na
politický rozvoj, kultúru, architektúru,
ale aj každodenný život.

Školstvo v kraji
Stredná odborná škola technická na
Kukučínovej 23 v Košiciach ako prvá
na Slovensku v spolupráci s Košickým
samosprávnym krajom a Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu spustila 1. septembra 2018 experimentálne overovanie – Prijímanie
žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia – Variant A do učebných odborov nižšieho stredného
odborného vzdelanie v SOŠ. Viac
o projekte nám povedal v rozhovore
PhDr. Ján Pituch, riaditeľ školy.
Ako vznikol celý nápad na projekt? Kto bol
iniciátorom?
Celý projekt vznikol v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom. Predseda KSK bol skutočne
naklonený nápadu a následnej realizácií projektu. Dôvodom realizácie projektu je integrácia
mladých ľudí s ľahkým stupňom
mentálneho
postihnutia
do
bežného života. Naša škola sa
chopila šance tento problém
riešiť a poskytnúť študentom
dostatočné vzdelanie a zručnosti,
potrebné pri uplatňovaní sa na
trhu práce.

Vo vyučovaní študentov sme zvolili individuálny prístup. Pre teoretické a praktické vyučovanie
sa špeciálne upravili vzdelávacie programy vo
všetkých
troch
odboroch.
Študenti
bezproblémovo
zvládajú
učivo,
plnia
tématické celky a získavajú zručnosti a náviky rovnako ako študenti normálnej školy.
V niektorých prípadoch dokonca dosahujú lepšie
výsledky.
Aké výhody prináša projekt pre študentov?
Študenti získavajú nižšie odborné vzdelanie,
dostávajú bezplatné pracovné ošatenie a učebné
pomôcky, poberajú sociálne štipendium, nemajú náklady na dopravu, poskytuje sa im bezplatné
stravovanie a v neposlednom rade majú možnosť
dokončiť si základné vzdelanie a prestúpiť do
prvého ročníka v trojročnom učebnom odbore.
Okrem iného sú žiaci zapájaní do remeslených
prác v teréne. Naším cieľom je vybudovať obecné
spoločnosti, ktoré budú zamestnávať týchto
absolventov v obciach aj mimo nich, zriadiť obecné
krajčírske
dielne
s
výrobným
programom
zameraným na drobné krajčírstvo a vytvoriť
vzdelávacie aktivity a kurzy pre rodičov detí
z rómskych komunít.

Ako dlho trvá štúdium na Vašej
škole? Aké učebné odbory
ponúkate súčasným a potenciálnym študentom?
Štúdium trvá 2 roky. Učebné odbory sme rozdelili do dvoch kategórií. Prvá kategória je určená pre
chlapcov, ktorí sa učia stavebnú
výrobu a spracovanie dreva.
Dievčatá sa venujú výrobe konfekcie. Vytvorili sme desať elokovaných pracovísk v oblasti domova našich študentov napríklad
v Kuzmiciach, Slanci, Veľkej Ide,
Novej Polhore, Čani, Bidovciach,
čím sme znížili cestovné náklady
študentov.
Akou formou vyučujete študentov? Nie je to náročné pre pedagóga pracovať s takouto skupinou?

Ján Pituch, riaditeľ SOŠ technická v Košiciach
magazín KSK

www.vucke.sk

Výber z podujatí do konca roka,
ktoré stoja za návštevu:
8. – 10. 11. 2018
Medzinárodný festival jazzovej
hudby na akordeóne 2018
GES Club, Košice

25. 11. 2018
Lúčnica – Z tvorby
prof. Štefana Nosáľa
ŠD Košice

14. 12. 2018
IMT Smile – Vianočný koncert
Steel Aréna, Košice

22. 11. 2018
Art & Tech Conference 2018
/ Revolution Happening Now
Kasárne / Kulturpark, Košice

5. 12. 2018
Pro Educo 2018
Steel Aréna, Košice

18. 12. 2018
Miro Žbirka Symphonic 2018
Steel Aréna, Košice

Milí lúštitelia, správnu odpoveď
z krížovky nám pošlite do správy
na našu facebookovu stránku
Košický kraj - plný inšpirácie.
Správne odpovede posielajte do
11. 11. 2018. Vylosovanie výhercov prebehne 16. 11. 2018. Vyhrať
môžete lístky na predstavenie
do Štátneho divadla v Košiciach
pre dve osoby v rámci mesiaca
december, bezplatný vstup na
výstavy do Východoslovenského
múzea v Košiciach pre dve osoby
a do Východoslovenskej galérie
Košice pre dve osoby.
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Účastníci prihlásením sa do
súťaže a splnením jej podmienok dávajú KSK svoj výslovný
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