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15. mája sa na nádvorí Csáky
– Dessewffyho paláca na Hlavnej
ulici uskutočnilo slávnostné otvo-
renie Trhu maďarských ľudových
remesiel a prvovýrobcov. Ide o pr-
vý ročník podujatia, ktoré zorga-
nizoval Artplace s.r.o. pod záštitou
Generálneho konzulátu Maďar-
ska v Košiciach pod názvom Ko-
šický majáles.

Maďarské tradície, chute a vône
boli návštevníkom na dosah ruky
pekne na jednom mieste. Zaujíma-
vý kultúrny kolorit našich južných
susedov dotvoril kultúrny program
žiakov z Gymnázia a základnej ško-
ly Sándora Máraiho s vyučovacím
jazykom maďarským, Folklórny
súbor Ilosvai z Veľkej Idy a abovskí
remeselníci z maďarskej obce Hi-

dasnémeti.
Autorom myšlienky zorganizo-

vať takéto podujatie je generálny

konzul Maďarska v Košiciach
Ádám Szesztay: „Napriek tomu, že
ide o prvé podujatie, veríme, že sa
nám z neho podarí urobiť peknú
tradíciu. Možno už budúci rok vy-
myslíme spoluprácu aj so Starým
Mestom“, s úsmevom podotkol pán
Szesztay, a bolo vidieť, že s priebe-
hom tohto pilotného projektu je ve-
ľmi spokojný. A niet sa čomu čudo-
vať. Spokojnosť bola predsa na sta-
ne predajcov, kupujúcich, či zveda-
vých okoloidúcich.

Zároveň všetkých Staromešťa-
nov i všetkých Košičanov pozval na
ďalšie trhy. Tie nasledujúce sa usku-
točnia 19.-20. júna 2015 pod náz-
vom Košická Svätojánska noc a v
septembri to bude zase Košický obe-
račkový trh. No a my budeme sa-
mozrejme pri tom. - red-

Máte záujem o platenú plošnú inzerciu 
v Staromestských listoch, novinách 

distribuovaných do poštových schránok 
10 000 domácností 

košického Starého Mesta?
Cenník nájdete 

na www.kosice-city.sk
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Mestská krytá plaváreň neustále pra-
cuje na svojom vylepšovaní, rekonštrukci-
ách a inováciách v snahe zefektívniť svoju
prevádzku z ekonomického hľadiska, no
predovšetkým poskytnúť svojim zákaz-
níkom taký komfort a služby, aby sa do nej
s radosťou vracali. Ponúkame stručný pre-
hľad najzásadnejších premien a investícií.

1. Rekonštrukcia výmenníkovej stani-
ce. Jedným s prvých krokov záchrany pla-
várne pred zatvorením bola rekonštrukcia
výmenníkovej stanice. Zabezpečila spoľah-
livé dodávky tepla pre ústredné vykurova-
nie, ohrev teplej a bazénovej vody a jej bez-
poruchová prevádzka slúži dodnes.

2. Výmena dvoch vzduchotechnických
jednotiek. Nové VZT jednotky boli inštalo-
vané aj s rotačnými rekuperátormi. Tieto za-
riadenia dokážu zachrániť pri nútenom vet-
raní až cez 70% tepelnej energie. Cesta zni-
žovania energetických nákladov na prevádz-
ku sa ukázala ako správny krok a umožnila
radu ďalších opatrení s ušetrených fina-
nčných prostriedkov.

3. Rekonštrukcia mužských a žen-
ských spŕch a hygienických zariadení. Ka-
ždý návštevník musí prejsť cez sprchy. To
spôsobuje najrýchlejšie opotrebenie materi-

álov a vyžaduje si najčastejšie opravy.  Počas
tejto rekonštrukcie došlo k výmene podláh,
keramických obkladov stien. výmeny po-
trubných rozvodov a sanity.

4. Kogeneračná jednotka. Zariadenie
ktoré dokáže so zemného plynu vyrobiť
elektrickú energiu a teplo. Tým pádom sú
energie menej nákladné. Dokonca pri výpad-
ku dodávky energií je možná prevádzka len z
malými obmedzeniami. Investičný náklad z
väčšej časti pokrýva dnes už neexistujúci
Ekofond SPP a vlastné finančné náklady  sú
návratné do štyroch rokov. 

5. Turnikety a šatňové skrinky. Pre-
chodom z klasického kľúčového zámku na
čipové hodinky na krytej plavárni nastali
veľké zmeny. Vybudovali sa turnikety a
šatňové skrinky schopné komunikovať s
týmito čipovými hodinkami. Pre zákaz-
níkov komfort, pre prevádzkovateľa 30%
nárast tržieb. 

6. Bezbariérový výťah k vchodu a
do bazéna. Ani pre imobilnými a telesne
postihnutými návštevníkmi sme nezavreli
oči. Mestská plaváreň má slúžiť všetkým
občanom. Preto sme zakúpili výťahy,
ktoré uľahčujú vstup na krytú plaváreň ale
i do samotného bazénu. 

7. Bazénový vysávač. Základom čis-
tého dna bazénu je auto-
matický vysávač. Nečisto-
ty z dna bazénu sa pri roz-
mere našich bazénových
telies iným spôsobom od-
strániť nedajú. Zakúpením
nového vysávača a vy-
sávania v pravidelných in-
tervaloch je na dne bazéna
ťažko objaviť nejakú ne-
čistotu či iný predmet. 

(pokračovanie na str. 2)

Začínam badať, že čím som staršia, tým viac sa bojím. Mám na mysli
obavy z niečoho nepoznaného. Nedávno sme na úrade zorganizovali mo-
bilný odber krvi. Bola slnečná májová sobota. Niektorí zdraví dospelí ľudia
so zjavným strachom a (zbytočnými) obavami. Akčný transfúzny tím na če-
le s pani primárkou mali však v talóne výborné argumenty na ich odbúra-
nie. Obavy niektorých sa však zdali byť nepriestrelné.

Staromešťan Juraj Bajuščík, držiteľ Zlatej Jánskeho plakety za 72
odberov sa prišiel na akciu pozrieť zo zvedavosti – koľko ľudí sa odváži a
s príbehom, ako raz bola akútne potrebná krv pre mamičku rodiacu dvo-
jčatá. Áno, žijú všetci traja... Z deviatich darcov sme siedmi darovali pr-
výkrát a každý z nás svoj strach a obavy prekonal.

Ja osobne som sa obávala toho, že oslovíme málo ľudí, obava sa síce
ukázala ako správna, no po slovách pani primárky, ktorá každému jedné-
mu darcovi povedala, aký je úžasný, som si ešte viac uvedomila to, akí
sme my ľudia na seba navzájom odkázaní. A preto by sme si mali po-
máhať.

Strach a obavy teda skúsme hodiť za hlavu a nebojme sa nových vecí.
Veď ak to nedopadne dobre, poučíme sa, ale v opačnom prípade sa nám
môžu podariť veľké veci. -kb-

PS: Veľké poďakovanie patrí všetkým darcom a fantastický tím MUDr.
Jitky Mačalovej Národnej transfúznej služby sa v Novej nemocnici určite
oplatí navštíviť.

Premeny MKP od roku 2006
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Milí Staromeš�ania
v tomto vydaní sa vám pri-

hováram ja ako zástupca sta-
rostu, dúfam, že budete rovna-
ko spokojní ako pri iných edi-
toriáloch.

V súvislosti so zlou finanč-
nou situáciou sme sa zamýšľa-
li, ako z pozície našej MČ  po-
môcť aj v tejto oblasti tak, aby
na daný projekt neboli veľké fi-
nančné výdavky. To bol jeden
z dôvodov, prečo sme sa roz-
hodli vytvárať „Komunitnú zó-
nu-Staré Mesto“, ktorá má za cieľ pomôcť v oblastiach každo-
denných potrieb čo najefektívnejšie. Komunitná zóna-Staré Mes-
to má už za sebou úspešné projekty ako „Povianočná výmena
darčekov“, „Prevetraj svoj šatník a pomôž“ a „Daruj krv, daru-
ješ život“. Na jún sme si pre vás pripravili podobnú akciu a to
„Staromestskú burzu oblečenia a hračiek“ v spolupráci s mater-
ským centrom Stonožka, kde môžete darovať, kupovať, predávať
a meniť všetko potrebné. Na Staromestskú burzu oblečenia a
hračiek sú už teraz zabezpečení predajcovia a „meniči“, s ktorý-
mi Vás na burzu aj touto cestou srdečne pozývam 22.6.2015,
15:00-18:00.

Komunitná zóna-Staré Mesto momentálne nemá právnu for-
mu tak ako iné organizácie, keďže sa ešte len formuje. Je to otvo-
rená platforma pre všetky projekty a všetkých ľudí, ktorí chcú
prispieť rozvoju komunity formou dobrovoľníctva. Táto oblasť je
jednou z tých, kde zaostávame, ale nemuseli by sme. Aj preto by
som bol rád, ak by ste ma kontaktovali všetci, ktorí máte záujem
rozvíjať túto oblasti spoločnosti, a kde môžete získať skúsenosti a
prax v oblasti práce s projektmi, ktoré vás budú napĺňať a môže-
te si ich dať aj do svojho CV. Kontaktovať ma môžete s návrhmi
na projekty, či pripomienkami na: „zastupca@kosice-city“.

V máji sa nám taktiež definitívne podarilo otvoriť priestory v
našej budove úradu pre Slovenské misijné hnutie (SMH), ktoré
pomáha ľuďom v núdzi darovaním použitých predmetov, potreb-
ných pre domácnosť, ale hlavne oblečenia. V prípade potreby sa
môžete obrátiť na SMH každý utorok v čase 9,00 – 12,00 a štvr-
tok v čase 12:00-15:00 (vchod z pravej strany budovy MÚ – pri
kvetinárstve). Je to ďalší náš príspevok pre Vás, ktorým sa sna-
žíme pomôcť v týchto neľahkých časoch.

Na záver Vám prajem úspešný mesiac po každej stránke a
hlavne úspešné zvládnutie tréningu seba-
ovládania z dôvodu rekonštrukcie koľajo-
vých tratí v Starom Meste.

V rámci tohtoročného Dňa otvorených dverí, ktorý sme or-
ganizovali 21.4.2015, navštívilo Miestny úrad vyše 100 detí a štu-
dentov.

Tak ako po minu-
lé roky, aj tento rok
sme pre návštevní-
kov pripravili simu-
lované zasadnutie za-
stupiteľstva, v kto-
rom sa úlohy poslan-
cov zhostili práve
žiaci. Tí mohli v
rámci diskusie klásť
vedeniu úradu rôzne otázky a vyskúšať si systém elektronického hla-
sovania. Po absolvovaní „zastupiteľstva“ sa študenti presunuli do
kancelárie starostu, kde si mohli vyskúšať starostovský talár a insig-
niu, ktoré starosta používa pri rôznych oficiálnych úradných aktoch a
ceremoniáloch.  Potom už nasledovala najobľúbenejšia časť celej
prehliadky – simulovaný sobáš. Priamo z radov študentov boli vy-
braný snúbenci i svedkovia, ostatní tvorili svadobné zhromaždenie.
Sobášny akt bol vedený matrikárkou a „snúbencov“ štandardným
spôsobom oddal sobášiaci z radu staromestských poslancov. Prvotné
rozpaky študentov sa rýchlo rozplynuli a celý slávnostný ceremoniál
si užili od svadobného pochodu, cez príchod nevesty a ženích až po
vyslovené „ÁNO“ a záverečné gratulácie novomanželom :)

Tohtoročnou novinkou bola výstava spojená s prednáškou pod
názvom Z Arktídy na Antarktídu na historickej plachetnici. Mgr. Mi-
chal Kalman, Ph.D pôsobí na Univerzite Palackého v Olomouci a za-
ložil spoločnosť NaPlachetnici, s.r.o., ktorá organizuje plavby na his-
torických plachetniciach. Priniesol si zo sebou nádherné fotografie z
Arktídy a Antarktídy a deťom zodpovedal všetky zvedavé otázky.

Srdečne za návštevu ďakujeme pedagógom a žiakom zo ZŠ
Polianska, SPŠ dopravná, SOŠ J. Szakaiho a Strednej pedago-
gickej školy. Veľmi nás potešilo, že tohto roku nás navštívili aj
detičky z MŠ Zádielka. Najprv sme mali pochybnosti, či ich ta-
kéto „úradné“ aktivity zaujmú. Ako sa však ukázalo, obavy boli
úplne zbytočné. Deti sa aktívne zapájali do všetkých aktivít a
verte, pre nás bolo najväčšou odmenou počúvať ich huncútske
zvedavé otázky a vidieť ich užasnuté rozžiarené očká :) Veríme,
že pre všetkých bola návšteva úradu zaujímavým zážitkom a už
teraz sa tešíme na nasledujúci ročník.  -red-

Z dňa otvorených dverí
Navštívili nás deti z materských

základných i stredných škôl

PREDSTAVUJEME NOVÝCH POSLANCOV STARÉHO MESTA
MUDr. Robert Roland je

67 ročný nezávislý poslanec,
nominovaný Demokratickou
stranou. V minulosti bol vicep-
rezidentom Slovenskej lekár-
skej komory, prezidentom Slo-
venskej transplantologickej
spoločnosti, riaditeľom Fa-
kultnej nemocnice, avšak v ob-
lasti komunálnej politiky sa
zatiaľ neangažoval. V súčas-
nosti je primárom nefrologic-
kého a dialyzačného oddele-
nia, pracuje aj v oblasti trans-
plantácií obličiek. V minulosti
bol aktívnym basketbalistom,
sprievodcom turistických sku-
pín, venoval sa amatérskemu
divadlu. V súčasnosti sa anga-
žuje odborne, zaujíma sa pre-
dovšetkým o kultúru a cesto-
vanie.

Čo vás podnietilo k vstupu
do komunálnej politiky?

Nedokážem existovať bez

spoločenskej aktivity a rád sa
oboznamujem s novými výzva-
mi. Komunálnu politiku pova-
žujem za oblasť, kde nemusí
politická príslušnosť brániť
práci v prospech riešenia kaž-
dodenných starostí občanov.
Oblasť, kde by sa poslanec 
nemal venovať v takej miere
"zviditeľňovaniu" - niekedy
trápnemu - ako na celoštátnej
úrovni.

Aká bola vaša najväčšia
predvolebná priorita?

Som Košičan od narodenia,
v Starom Meste bývam takmer
celý čas, takže angažovať sa v
jeho prospech budem, verím, že
úspešne. Som zástancom názo-
ru, že človek (poslanec) má byť
hodnotený (pokiaľ sa nechal
zvoliť ...) za svoju prácu a vý-
sledky.

Darí sa Vám ju napĺňať?
Svedčilo by o mojej obmed-

zenosti, keby som sebavedome,

napriek mojim celoživotným
skúsenostiam v rôznych oblasti-
ach, vyhlásil, že áno. Od toho
sú tu väčší suveréni, ktorí sa
snáď rozumejú do všetkého. Od
volieb uplynulo len niekoľko
mesiacov, musím vniknúť do
chodu zastupiteľstva, vytvárať
si vlastné názory, oboznamovať
sa s problémami. Som naprí-
klad veľmi prekvapený mater-
skými škôlkami, aktivitou ich
zamestnancov a zdá sa mi,zati-
aľ nedocenením ich angažova-
nosti, pritom deti sú najvý-
znamnejší, najkrajší a najvďač-
nejší "materiál", ktorý máme.
Rád sa po rokoch budem viac
venovať kultúrnym aktivitám,
zdravotníctvu sa už venujem
dostatočne dlho a na inom 
mieste.

Akými zásadami by sa mal
podľa vás riadiť komunálny po-
slanec?

Chápať, že aj malé problé-

my sú problémy. Počúvať ľudí
a snažiť sa o riešenia. A keď to
z rôznych dôvodov nejde, hľa-
dať iné riešenia, skúšať a pre-
sadzovať nevyskúšané. Pri pre-
sadzovaní a riešení problémov
sa treba držať svojich celoživot-
ných zásad. Hovoriť ľuďom
pravdu, aj keď to niekedy ne-
prijímajú radi, nakoniec to však
väčšina z nich ocení.

Ako prvá začala rekonštruk-
cia električkových tratí  na úse-
koch Kuzmányho ulice, neskôr
sa pridal úsek Námestia Mara-
tónca Mieru, Námestie oslobodi-
teľov a Staničné námestie a naj-
novšie je obnova tratí „obohate-
ná“ aj o úseky Amfiteáter a Spo-
ločenský pavilón. V doprave
každým dňom vznikajú nové ob-
chádzky a s tým spojené kolóny,
nielen v rannej a poobednej
špičke, ale aj počas celého dňa.
Vodiči sú nahnevaní a zároveň
šokovaní z absolútne nelogické-
ho riešenia rekonštrukcie. Mno-
hí si rovnako ako my kladú otáz-
ky, čo sa bude ďalej diať, no  na
odpovede asi márne čakáme.

Mestský poslanec Miroslav
Špak a staromestský zástupca a
poslanec Rastislav Trnka v snahe
zmierniť šok a hnev vodičov sa v
jedno ráno vybrali na Bardejovskú
ulicu, kde im čakanie v dlhých ko-
lónach spríjemňovali podávaním
kávy a detských lízaniek. Opäť
sme sa po čase vybrali medzi ľudí
a zistili sme pre Vás, ako nové ob-
chádzky vnímajú vodiči, ale aj
chodci využívajúci MHD.

„Viem, že keď to dokončia,
bude to pekné, nové a dúfam, že
aj plne funkčné. Chápem aj to, že
to bolo potrebné zrekonštruovať.
Jediné, čo mi však nejde do hlavy
a načo som sa odpoveď stále ne-
dozvedela je, prečo robia všetky

úseky naraz. Cestujem do práce
autobusom a moje cesty trvajú ne-
konečne dlho. Z práce odchádzam
skôr, aby som počas poobednej
dopravnej špičky stihla vyzdvihn-
úť dcéru zo škôlky. Ak by som od-
chádzala presne o štvrtej, pri stave
ciest nemám vôbec šancu stihnúť
dôjsť tam načas.“ ( Daniela, 42)

„Pre nás vodičov je táto nová
situácia v Košiciach hotová pohro-
ma. Nevieme kadiaľ chodiť, kedy
a kde vznikla nová obchádzka, prí-
padne, v ktorej časti natrafíme na
kolónu. Som vodičom z povolania
a momentálne som rád, že moje
zákazky sú prevažne v zahraničí,
kde to jednoznačne funguje inak.
Takéto problémy by napríklad v

Nemecku určite nenastali. Medzi
nami vodičmi už kolujú rôzne vti-
py, z ktorých košická Rainbow nie
je vynechaná.“ ( Ivo, 49)

„Keďže nie som Košičanka, no
dochádzam sem za priateľom a prá-
cou a Košice veľmi nepoznám, je
pre mňa veľmi problematické sa pri
prechádzaní mestom zorientovať.
Veľakrát sa mi stalo, že mi ani sa-
motní rodáci nevedeli povedať od-
kiaľ ktorý autobus odchádza. Do-
konca som často nútená kúpiť si
hodinový lístok, pretože netuším,
kam ma ktorý autobus odvezie a
koľko cesta potrvá alebo na akej
zastávke mám vystúpiť, keďže
mnohé už v súčasnosti neexistujú.“
(Diana, 20) - Adriána Tomková-

Márnos� nad márnos�  alebo ïalšie obmedzenia v Košiciach

(pokračovanie zo str. 1)
8. Plastové okná na budove.

Ako dobrý hospodári sme postup-
ne na pár etáp obmenili väčšinu
okien. Nové okná majú nespočet-
né výhody. Azda za spomenutie
stojí šetrenie finančných nákladov
na vykurovanie. Možnosť dosiah-
nuť požadovanú teplotu v naj-
chladnejších mesiacoch, alebo ta-
ká maličkosť, ako otvorenie okna
na vetračku.

9. Výmena okien v bazéno-
vej hale a VZT rekonštrukcia.
Bazénová hala si vyžaduje viacero
zmien. Tie najzávažnejšie sme sa
rozhodli vyriešiť projektom z ná-
zvom Obnova bazénovej haly.
Projekt sme rozdelili na etapy z
dôvodu časovej náročnosti na rea-
lizáciu a nedostatku finančných
prostriedkov. V prvej etape sme
vykonali výmenu presklenej fasá-
dy na bazénovej hale. Nová pre-
sklená fasádna stena s izolačným
trojsklom zabezpečuje dokonalú
izoláciu voči vonkajším vplyvom.
Priniesla viac svetla, čo umožňuje
menej časté svietenie a aj zvukovú
izolačnú bariéru. Aby sa predišlo
roseniu a zrážaniu vody na sklách,
v tejto etapa sa rekonštruovala tre-
tia vzduchotechnická jednotka. V
súčasnej dobe je plavecká hala vy-
bavená tromi funkčnými vzducho-
technickými jednotkami schopný-
mi zvládať aj najväčšie nápory v
čase najvyššej návštevnosti či
vodnopólových zápasov.    

10. UV lampa. Aby sme moh-
li držať krok so stále sa sprísňujú-
cou legislatívou a dodržiavali pa-
rametre bazénovej vody ktoré nám
ukladá vyhláška vybavili sme filt-
račný systém vody UV lampu. UV

žiarenie zabíja 99% mikroorganiz-
mov a baktérií, čo ma za následok
nižšiu potrebu obsahu bazénovej
chémie v bazénovej vode. Tak isto
odstraňuje z vody nebezpečné kar-
cinogéne látky nazývané aj „via-
zaný“ chlór, ktoré spôsobujú ne-
príjemný chlórový zápach, dráždia
očné sietnice a vysúšajú pokožku.
O nesporných výhodách nás pre-
svedčila doterajšia prevádzka. 

11. Oprava podhľadu a
VZT rozvodov na hygienických
a sprchových zariadeniach. Po
rekonštrukcii keramických podláh
a stien hygienických a sprchových
zariadení sme rekonštruovali aj
vzduchotechnické zariadenia. Vy-
konali sme na nich generálnu
opravu a vymenili prehrdzavené
vzduchotechnické potrubia za no-
vé. Súčasne sme zamenili feálový
podhľad za napínaný strop a neó-
nové svietidla nahradilo LED
osvetlenie. Výsledkom je zvýše-
nie tepelného komfortu, zníženie
vlhkosti a odvetranie zápachu.
Prevádzkové náklady smerom do-
le ovplyvnila výmena svietidiel.

12. Vstupné schodisko. Hneď
pri vstupe do objektu bolo veľkým
strašiakom rozpadajúce sa vstup-
né schodisko. Jeho rekonštrukciou
sme dosiahli bezpečnostno- tech-
nické požiadavky a hlavným vstup
do plavárne pekne reprezentuje
objekt. Návštevníci hlavne v zime
ocenili protišmykovú úpravu a
pevné nerezové zábradlia.

13. Úprava tvrdosti vody.
Dnešná doba ponúka prevádzkova-
teľom verejných budov rôzne „vy-
chytávky“. Jedným z nich je aj
úpravňa tvrdosti vody, ktorá vyberá
z vody vodný kameň. Tým pádom

sa z tvrdej vody stáva mäkká a
chráni pred zanášaním potrubné
rozvody, vodovodné batérie, spla-
chovače WC. Bráni usádzaniu vod-
ného kameňa na povrchu sanity
alebo v tepelných výmenníkoch. To
prispieva k zníženiu množstva čis-
tiacich prostriedkov, ochrane život-
né prostredia a úsporám na investí-
ciách do oprav týchto zariadení.

14. Termoizolačný kryt pri-
elivových nádrží. Pri riešení opti-
malizácie zníženia prevádzkových
nákladov bolo nutné eliminovať
tepelné straty a odpar vody v sute-
réne, kde sú umiestnené prielivové
nádrže. Odnímateľný termoizolač-
ný kryt od svojej inštalácie šetrí fi-
nančné prostriedky na prevádzku
plavárne. Priama úspora spočíva v
znížení nákladov na ohrev bazéno-
vej vody a nepriama úspora v za-
medzení únikov výparov do tech-
nologickej časti. Výpary nesú sto-
py bazénovej chémie a sú agresív-
ne voči kovovým predmetom ale
aj obyčajným omietkam.

15. Rekonštrukcia vonkajši-
eho areálu. Vonkajší areál preko-
nal niekoľko viditeľných zmien
realizovaním investičného záme-
ru pod názvom Beach club. Všed-
ný vonkajší areál s trávnatým nes-
úrodým porastom sa zmenil na
spolovice pieskovú pláž s dvomi
multifunkčnými ihriskami pre plá-
žový volejbal a futbal, prezlieka-
cími kabínkami, hygienickými a
sprchovacími zariadeniami, reš-
tauráciou s celoročnou prevádz-
kou a sezónnym pizza domčekom
a plážovým barom. Na druhej po-
lovici sa nachádza anglický tráv-
nik vybavený automatickým za-
vlažovacím systémom, ktorý ho

udržuje v dobrej kondícii. Piesko-
vú a trávnatú plochu predeľuje
detský bazénik.  Počas letnej kú-
pacej sezóny je areál vybavený
množstvom ležadiel a je príjem-
ným prostredím pre relax s mož-
nosť kúpania, športových aktivít,
stravovania  a občerstvenia.

16. Vybudovanie nového
detského bazéna. Detský bazén
má rozmer 10 x 5 m a šikmé dno s
hĺbkou maximálne 40 cm. Vždy
teplú vodu udržujú slnečné kolek-
tory. Slúži pre deti do veku 7mich
rokov. Ostatný návštevníci sa
môžu okúpať vo vnútornom bazé-
ne. Pre nich je pripravený nepla-
vecký bazén s dĺžkou 25m a pla-
vecký bazén s dĺžkou 50m. Pre-
chod medzi vonkajším areálom a
vnútornými bazénmi je riešený
spojovacím koridorom cez terasu,
brodítko so sprchou a turniket dl-
hý cca 10 m. Výhodou je, že aj pri
nepriazni počasia návštevníci nie
sú nútený opustiť areál.

17. Rekonštrukcia sociál-
nych zariadení vo vestibule na
prvom a druhom nadzemnom
podlaží. Jedna s posledných re-
konštrukcií. Priniesla mnoho tech-
nologických výhod, ktoré môžu
návštevníci oceniť. Kabínkové
WC prináša možnosť dôkladnej-
šieho upratovania čím vieme za-
bezpečiť väčšiu čistotu hygienic-
kých zariadení. Takisto sa zmenil
aj splachovací systém, ktorý
umožňuje niekoľkonásobné spla-
chovanie bez prestávky. Boli in-
štalované tlačné samočinné venti-
ly a osvetlenie na fotobunky čím
sa znížili prevádzkové náklady,
ale nie na úkor kvality poskytova-
ných služieb.

Premeny MKP od roku 2006
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52 ročný vodič autobusu,
ktorý sa najprv venoval cyklisti-
ke. Náhoda s ukradnutým bi-
cyklom ho však doviedla k be-
hu. Ako sa ukázalo, náhoda to
bola šťastná. Za niekoľko rokov
sa zaradil medzi špičku sloven-
ských maratóncov vo svojej ka-
tegórii. So športovým duchom a
botaskami na nohách vytrvalo
zdoláva top maratóny svetových
metropol. Róbert Tatrai.

Kedy Vás uchvátil beh ako
šport, kedy ste sa mu začali ve-
novať?

Behanie ma oslovilo v roku
1996, kedy som absolvoval svoj
prvý mini maratón v Košiciach.
Aktívne som sa mu začal venovať
v roku 1997, kedy som zabehol
svoj prvý pol maratón v rámci
Medzinárodného maratónu mieru.

Kedy prišli na rad také „ri-
adne“ maratóny?

Svoj prvý maratón som absol-
voval v roku 1999 v Michalovci-
ach. Bol to Podvihorlatský mara-
tón.

Koľko a s akými úspechmi
ste ich doteraz absolvovali?

Do roku 2014 som absolvoval
121 maratónov. Medzi moje najv-
äčšie úspechy patrí 3. miesto na
majstrovstvách Slovenska -  Malo-

karpatský maratón Trnava
2004.

Ako sa pre Vás začal rok
2015?

Rok 2015 sa začal pre mňa
dosť intenzívne nakoľko som sa
musel pripravovať na maratón v
Tokiu, ktorý sa uskutočnil
22.2.2015 a bol to zároveň môj
122. maratón. Hneď po ňom
12.4.2015 ma čakal maratón v
Paríži.

Vďaka behu spoznávate
svet. Tokio a Paríž - dajú sa
tieto metropoly vôbec porov-
nať? Ako na Vás pôsobili?

Európana Tokio, táto 35 milió-
nová najosídlenejšia oblasť na
svete a jej supermoderná zástavba
vždy ohromí, ako aj čistota tohto
veľkomesta. Paríž je zase považo-
vaný za jeden z historických ma-
ratónov svetového kalendára. Tra-
sa sa viac ako 20 rokov nemení a
je situovaná okolo najväčších pa-
miatok tejto francúzskej metropo-
ly. Pre tých, ktorí sa ho rozhodnú
zúčastniť, je veľkým pojmom.

Čo Vás ešte v tomto roku ča-
ká? Aké sú Vaše ambície?

V tomto roku zabehnem už len
MMM v Košiciach, nakoľko na
ďalší rok by som sa chcel zúčast-
niť maratónu v Londýne, akým sa
vďaka rozpočtu nemôže pochváliť

žiadna iná zrovnateľná organi-
zácia. Je to najbohatší maratón,
ktorý mi ešte chýba zo 6-tice najp-
restížnejších maratónov sveta,
medzi ktoré patrí: New York ,Bos-
ton, Chicago ,Berlín ,Tokio, ...

Odporučili by ste tento šport
aj iným?

Tento šport znamená pre mňa
veľmi veľa - je to moje hobby, gro
môjho bytia, môj životný štýl, se-
badisciplína a v konečnom dôsled-
ku môj pohľad na svet. Touto ces-
tou by som rád poďakoval svojim
sponzorom, ako aj svojej manžel-
ke Viktórii, pretože aj vďaka ich
podpore môžem tieto maratóny
absolvovať. A ako z recesie zvyk-
nem hovoriť: KTO NEBEŽAL
MARATÓN, NEVIE, ČO JE ŽI-
VOT.  -kb-

Z NAŠICH MATERSKÝCH ŠKÔL

SOKOLIARI - 17.04.2015
Zavítala k nám nevšedná návšteva. Výr

Mirko a jeho lesní kamaráti: čierny havran a
traja sokolíci.

Spokojne si poletovali po školskej záhrade
a vôbec sa nebáli zvedavých detí. Lietali i po-
nad hlavy a poslušne reagovali na rôzne gestá
uja sokoliara.

Krásna veľká sova výr Mirko sa dal aj po-
hladiť a odfotiť so skupinou detí.

Nevšedná návšteva v nás zanechala ne-
všedné zážitky.

ZÁZRAČNÁ LÚKA  - 22.04.2015
Rozprávka upútala deti svojim aktuálnym

príbehom. Na zázračnej lúke v strede lesa, kde
rástli kvety a tiekol pokojný potôčik. ktosi tam
zaparkoval auto, vypustil olej a tak zašpinil vo-
du a celú lúku. Zvieratká poprosili o pomoc de-
ti. Tie vyhľadali uja horára a spolu vyčistili les
a odtiahli auto zo zázračnej lúky. Všetci obyva-
telia lesa sa opäť mohli tešiť z čistej prírody.

KRESLENIE NA CHODNÍK - 05.05.2015
Pri príležitosti 21. ročníka osláv Dňa mesta

Košice, pripravilo elokované pracovisko Po-
pradská 86 - DOMINO v spolupráci s Magist-

rátom mesta Košice pre
deti materských a zá-
kladných škôl 1. stupňa
akciu "Veselý chodník".
Aj naša materská škola
sa zúčastnila tejto akcie
a 20 detí nakreslilo krie-
dou na chodníku Hlav-
nej ulice svoje predsta-
vy, túžby "Ako trávim
voľný čas".

Všetci účastníci mali možnosť prejaviť
svoje tvorivé schopnosti a za snahu boli odme-
není sladkou čokoládou a spoločným diplo-
mom.

DEŇ RODINY - 13.05.2015
"Dnes má sviatok moja mama, kytičku jej z

lásky dám, aby sa vždy usmievala na líčko ju
pobozkám". Tieto vrúcne slová zneli  z úst detí
na krásnej akcii Deň rodiny.

Každá trieda pripravila popoludnie plné
spoločných hier a veselej zábavy. Deti si takto
uctili lásku a trpezlivosť oboch rodičov. Ne-
chýbala ani bohaté občerstvenie. Darčeky od
detí pripomenú toto pekné spoločné posedenie.

Mária Vykoukalová

Zážitky detí z MŠ Park Angelinum

Pri prvej návšteve školskej
záhrady nám bolo smutno.
Kde sme sa pozreli, všade boli
staré a napoly uschnuté stro-
my. Nikde žiadne kvety a
vlastne všetko bolo zarastené
trávou. Jednoducho nič pekné
pre oči.

V priebehu dvoch rokov sa
ale všetko zmenilo. Do záhra-
dy pribudli dva altánky – väčší
a menší. Väčší sa využíva na-
jmä na učenie. Sú v ňom stoly,
stoličky a aj obrázky o prírode.
Menší altánok môže slúžiť tiež
na učenie, ale využíva sa skôr
pre prácu krúžkov a na od-
dych. Pred ním sú pekné stro-
my – gaštany.

V záhrade máme aj malé
jazierko. Je obložené kameňmi
a plávajú v ňom zlaté a strie-

borné rybky. Okolo
sú vysadené mladé
ovocné stromčeky:
broskyne, slivky,
hrušky, jablone a
višne. Teraz práve
postupne ožívajú. Tráva okolo
je pokosená a všade rozkvitajú
kvety a bylinky. Nad tým všet-
kým poletujú vtáky, ktoré zali-
etajú až k jazierku. Ak máme
štastie uvidíme aj veveričku,
ktorá má práve mláďatá.

Vzadu bol ešte nedávno
betónový múr porastený sta-
rým brečtanom. Dnes je bre-
čtán ostrihaný a na múre sú
namaľované zaujímavé obráz-
ky.

Do školskej záhrady vo-
jdete peknou drevenou bránou.
Vedú od nej na všetky strany

chodníčky vysypané drobnými
kamienkami. Pri jednom z
chodníčkov sú lavičky, na kto-
rých si môžeme posedieť a po-
zrieť si našu krásne premene-
nú záhradu.

Na jej premene sa podie-
ľalo veľa ľudí. Rodičia, ktorí
pomohli a stále pomáhajú fi-
nančne, materiálom a brigáda-
mi. Žiaci a učitelia, ktorí po-
máhajú najmä svojou prácou.
Za to im všetkým ´dakujeme.
Naša záhrada je dnes krásna a
už teraz ju máme veľmi radi.
Žiaci ZŠ Park Angelinum 8,
Košice

Premeny školskej záhrady

V botaskách spoznáva svet

„Kto nebežal maratón, 
nevie, čo je život!“

ZO ŽIVOTA DENNÉHO CENTRA
Tancujú

7.5.2015 sa uskutočnil už
IX. ročník seniorského Ma-
jálesu. V krásnych priesto-
roch Ges klubu sa zišla viac
ako stovka účastníkov, kto-
rých úvodnou piesňou pri-
vítala mladá speváčka Pat-
rícia Hlaváčová. Majáles
otvoril už tradičným sláv-
nostným prípitkom starosta
Ľubomír Grega spolu so svo-
jim zástupcom Rastislavom
Trnkom.

Seniori opäť dokázali svo-
ju šikovnosť, pretože pripravi-
li aj kultúrny program. V nád-
herných kostýmoch sa predvi-
edli členky súboru orientál-
nych tancov Saida Banu, a to
hneď dvoma choreografiami,
ktorými navodili tú správnu at-
mosféru pre tanečné popolud-
nie. Svoju premiéru mali na ta-
nečnom parkete členovia kur-
zu spoločenských tancov.
Dámy vynikali v ladnosti
pohybov a noblese, páni
zase v galantnosti a obrat-
nosti. Spoločne tak vytvo-
rili pôsobivú choreogra-
fiu, ktorou inšpirovali aj
ostatných účastníkov Ma-
jálesu.  Na parkete sa veru
nenechal zahanbiť nikto.
Bohatý repertoár piesní z
každého súdka ponúkal
počas celého večera Cas-
sovia tandem v zložení

Milan Bernát a Rudy Hents-
chel. Nechýbala tombola,
chutné jedlo a lahodné vínko,
a samozrejme, dobrá zábava
do neskorých večerných ho-
dín.  

Vzdelávajú sa
Pri príležitosti Svetového

dňa - Pohybom ku zdraviu
(10.máj) sa v Dennom centre
uskutočnila 12.5.2015 pred-
náška Zdravý životný štýl, s
dôrazom na význam dennej
pohybovej aktivity. Prednáša-
júce z Regionálneho úradu ve-
rejného zdravotníctva so síd-
lom v Košiciach Odboru Pod-
pory zdravia seniorom, nielen
že vysvetlili, čo spôsobuje
závažné ochorenia a ako im
predchádzať, ale názorne pred-
viedli jednoduché, no účinné
cviky, vďaka ktorým sa senio-
ri môžu udržiavať v dobrej
forme. Okrem iného sme sa
dozvedeli napríklad o potravi-

novej pyramíde, či kóde
zdravého života:

Seniori si prednášky
RÚVZ pochvaľujú a dobré ra-
dy sa snažia dodržiavať.
Dôkazom toho je ich tempera-
ment, dobrá kondícia a záujem
o spoločensko-kultúrne i špor-
tové aktivity.

Oslavujú
Z väčšiny našich senioriek

sú už dávno babičky, či dokon-
ca prastaré mamy. O to viac
im však prináleží sviatok Dňa
matiek. V Dennom centre ho
oslávili 13.5.2015 spoločen-
ským posedením.

Kultúrny program pripra-
vili členovia speváckych sku-
pín Malina a Dubina a v plnej
pohotovosti bola aj Hudobná
skupina Denného centra. Páni
svoju úctu prejavili svojim ne-
žným polovičkám aj krásnymi
kvetmi.  Mamky, babky, pra-
babky – ďakujeme!

Immaculata
Na krásnu barokovú sochár-

sku pamiatku v Košiciach, súso-
šie Immaculata – „morový stĺp“
- boli  7. mája 2015, na Deň mes-
ta Košice, osadené kópie troch
historických reliéfov.  Reliéfy sú
zobrazením alegórie Moru, Voj-
ny a Hladu. Pôvodné originály
boli v roku 1881 demontované a
uložené do mestského archívu,
dnes sú súčasťou zbierkového
fondu Východoslovenského
múzea v Košiciach.

Kamenné súsošie Nepoškvr-
neného Počatia Panny Márie je
postavené na päťuholníkovom
pôdoryse s južnou orientáciou ob-
lakového stĺpa a hlavnej sochy.
Pôvodná architektúra bola posta-
vená na mieste niekdajšieho vo-
jenského popraviska ako pamätná
statua, pripomínajúca obete moro-
vej epidémie.

Základný kameň bol položený
6. októbra 1720, i keď úvahy na
jeho výstavbu sa objavili už om-
noho skôr. Zabránili tomu však
stavovské povstania a realizácia sa
stala aktuálnou až po ustálení
pomerov. V auguste 1722 bol
podľa literatúry z podnetu po-
štového správcu Viktorína
Flachenfelda postavený a zre-
alizovaný deväť siah vysoký
obelisk. Hlavným staviteľom
stĺpu bol košický cechový
majster Tomáš Tornyossy, so-
chárom Šimon Grimming s
pomocníkmi.

Reliéfy s alegóriou Vojny,
Hladu a Moru boli vytvorené v ro-
koch 1720-1723 zlatníkom Jura-

jom Immerwohlom. Pôvodne sú
medené, pozlátené, na šírku orien-
tované tepané tabule so skosenými
rohmi, predtým osadené na rame-
nách trojbokého pódia.

Na zobrazenie alegórie Moru
je použitý antický výjav moru v
Aegíne, ktorý je popisovaný rím-
skym básnikom Ovídiom v jeho
diele Metamorfózy. Tento námet
rozpracoval do grafickej kompo-
zície francúzsky maliar Pierre
Mignard (1612-1695) a jeho kom-
pozíciu, ale v zrkadlo-
vom otočení, znovu
použil na svojej grafi-
ke nizozemský umelec
Mathijs Pool (1696-
1727). Práve jeho
predlohu takmer do
úplných detailov pre-
berá zlatnícky majster
Juraj Immerwohl na
svojom košickom re-
liéfe s námetom moru. V popredí
sa odohráva emocionálne vypätý
boj s chorobou - morom. Na dla-
žbu námestia v popredí práve kle-
sajú, či už ležia ženy a muži na-
padnutí chorobou. Za nimi sú v
prudkom pohybe gestikulujúce

postavy bradatých lekárov, ktorí sa
im snažia pomôcť. Celkovú at-

mosféru skazy podčiarkujú
detaily, vrátane padnutej mŕt-
vej postavy v pozadí, no na-
priek tomu reliéf zdôrazňuje
aj aspekt ľudského milosr-
denstva.

Pre tabuľu s alegóriou
Hladu si zvolil biblický námet
zo Starého zákona, zobrazu-
júci milosrdenstvo Jozefa

Egyptského, je to výjav viažuci sa
na jeho videnia o siedmych úrod-
ných a siedmych neúrodných ro-
koch. Priestor na reliéfe je vymed-
zený architektonickými prvkami
palácovej architektúry, na pravej
strane reliéfu sú opreté plné mechy
s obilím. Ústredná, figurálna skupi-
na v popredí reliéfu má kompozi-
čný vrchol v stojacom Jozefovi.
Ten s pokojným gestom prijíma
hold pred ním kľačiacich skupín
prosebníkov a predáva im obilie.

Tretia tabuľa s námetom ale-
górie Vojny má ikonografiu, ktorá
sa neopiera o biblické ani mytolo-
gické výjavy, ale čerpá z najsta-
rších uhorských dejín. V najzad-
nejšom pláne reliéfu sú pahorky s
hradom a na druhej strane s me-

stom, pod ktorým je rozvinu-
tý vojenský tábor. V stred-
nom pláne sú dve proti sebe
stojace skupiny vojsk, ježiace
sa bojovými kopijami. Domi-
nantný výjav popredia pred-
stavuje impozantnú postavu
na koni so svätožiarou, ktorá
prijíma hold od klaňajúceho
sa porazeného protivníka.
Výjav zobrazuje s najväčšou
pravdepodobnosťou okamih,

keď sv. Ladislav – postava na koni
so svätožiarou, sprevádzaná okríd-
leným anjelom - prijíma z rúk po-
razeného kráľa Šalamúna sväto-
štefanskú uhorskú korunu. Hrad v
pozadí je Mošoňský hrad, pod kto-
rým sa rozhodujúca bitka o koru-
nu odohrala, a protiľahlým me-
stom v pozadí je pravdepodobne
Ráb (Györ).
Mgr. Peter Anna, Archív mesta
Košice

harlequin
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V stredu 20. mája 2015
si košická kultúrna verej-
nosť pripomína výročie
narodenia známeho košic-
kého maliara Michala
Čičváka. V deň umelco-
vých  nedožitých 60. naro-
denín sa v Múzeu Vojte-
cha Löfflera uskutočnila
vernisáž výstavy, pribli-
žujúca už uzatvorenú
umelcovu tvorbu vo výbe-
re päťdesiatich diel z vr-
cholného obdobia jeho
tvorby.

Maliar Michal Čičvák
predstavuje významnú
osobnosť košického výtvar-
ného prostredia uplynulých
desaťročí. Umelca môžeme
označiť za posledného bo-
héma košického maliarstva.
Michal Čičvák sa stal vý-
znamným reprezentantom
vývoja košického a výcho-
doslovenského maliarstva

predovšetkým v osemdesia-
tych rokoch dvadsiateho
storočia. Talentovaný mali-
ar, žijúci a maľujúci na hra-
ne talentu a sebazničujúce-
ho spôsobu života predsta-
vuje nesporne silný ľudský
aj umelecký príbeh neko-
nečného hľadania obrazu,
prežitku vlastných existen-
ciálnych emócií a kríz, opa-
kovaných pádov, prehier i
neustávajúceho opätovného
zdvíhania sa z popolu spa-
ľujúceho ohňa, v ktorom
umelec žil a tvoril. Michal
Čičvák priniesol do dobové-
ho košického maliarstva ni-
čomu nepodobný filozofic-
ký i maliarsky rozmer i svo-
ju životnú drámu. Expresív-
ny maliar, programový
figuralista, získal esenciu
svojej poetiky už počas štú-
dií v kultúrne a umelecky
odlišnom poľskom prostre-
dí, ktorá v elementárnom vi-

dení sleduje základné kon-
texty existenciálnej filozofie
a maliarstva novej figurácie.

Michal Čičvák žil v roz-
poroch, podobným takým,
aké štiepili jeho maliarstvo.
Čičvák bol maliarom akoby
milujúcim extrémy videnia
človeka a jeho emócií. Svoj
ľudský aj výtvarný osud
preľnul s maľovaným a pre-
žívaným hrozivým prázd-
nom, s hlbinami života, jeho
drámou a preciťovanými
spodnými úzkostnými prúd-
mi, ktorými bol zmietaný
podobne ako bolo emóciami
zmietané jeho maliarstvo.
Maliar Michal Čičvák víťa-
zil i prehrával, maľoval zne-
pokojivé obrazy existenciál-
nej opustenosti a osamelosti
človeka v prázdnote sveta i
banálne veduty alebo kraji-
ny, vytvárané v rozkolísanej
umeleckej krivke. Videl i
vedel, hľadal a tápal, pre-

hrával a pozviechavajúc sa,
maľoval svoj obraz ľudské-
ho bytia. Umelcov umelec-
ký osud nebol nepodobný
jeho žitému životu. Čičvá-
kov osud prechádzal drama-
tickými pádmi i tvorivými
cezúrami. Jeho ľudský a vý-
tvarný príbeh, maliarove
vzostupy a pády, opisujú
existenciálnu drámu. Ume-
lec dnes patrí k výrazným
osobnostiam a legendám
košickej výtvarnej scény
uplynulých tridsiatich ro-
kov.

Peter Markovič, kurá-
tor výstavy

Nech žije 16. máj 2015 - to
bolo heslo Košickej noci mú-
zeí. V tomto duchu - pripomi-
enky socializmu - sa niesol
program vo všetkých múzeách
a galériach v Košiciach.

Košická Noc múzeí a galérii
v priestoroch Múzea Vojtech
Löfflera sa  začala kreatívnou
módnou prehliadkou, ktorú pri-
pravili talentované študentky
Odevného dizajnu Strednej odbornej
školy, Gemerská 1. Modelky prvou
kolekciou prezentovali retro módu -
elegantnú kombináciu čiernej a bielej,
druhou kolekciou nám pripomenuli
aké malebné sú slovenské tradí-
cie a tretia kolekcia nás zase up-
útala svojou tvorivosťou.

Veľký záujem bol aj o kres-
lenie portrétov košickým vý-
tvarníkom Ladislavom Tverďa-
kom.

Všetkých zaujali aj fotogra-
fie pripravené Ladislavom Ko-
čikom a vystavené v átriu mú-
zea, kde si mohli návštevníci
nostalgicky porovnávať Košice

v minulosti a v súčasnosti – výstava
Košice PRED bude pokračovať až do
júna 2015.

Tých najmenších potešili tvorivé
aktivity v spolupráci s o.z. Bottega,
kde sa na chvíľu stávali malými návr-

hármi a vytvárali svoje vlastné mo-
dely oblečenia pre bábiky, či sa in-
špirovali fotografiami nášho mesta
a vytvárali koláže. V átriu múzea
tak vznikala počas večera na ste-
nách výstava prác malých umelcov.

V stálej expozícii zase vznikali
na výtvarných stojanoch diela in-
špirované fotografiami Matúša La-
šana, ktorý ako hosť počas NOCI
MÚZEÍ A GALÉRIÍ trpezlivo od-
povedal na otázky, vysvetľoval a

opisoval svoje dobrodružné cesty za
fotografiami.

Počas celej noci ponúkal občer-
stvenie BUFET /vytvorený špeciálne
na túto príležitosť/ v spolupráci s eL-

Bicaffe, aj vďaka tomu vzniklo prí-
jemné posedenie na nádvorí  kde
návštevníkov sprevádzalo až do rá-
na hudobné zoskupenie Katka a
Rafo s hudobným hosťom Róber-
tom Egrešim. Na nádvorí múzea
ešte bola inštalovaná malá výstava
sôch Vojtecha Löfflera.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa po-
dieľali na tejto výnimočnej každo-
ročnej udalosti a radi Vás privíta-
me aj na budúci rok.    

MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA, KOŠICE-STARÉ MESTO

Michal Čičvák (1955 – 2010)

Život  na hrane - ma¾ba

Nezabudnute¾ná noc v Múzeu Vojtecha Löfflera

055- 62  230 73      

Obraz ženy v tvorbe východoslovenských výtvarných umelcov od roku 1900 po sú-
časnosť.
V prijatej koncepcii, na základe ktorej je predstava výstavy vytváraná, sa kladie
dôraz na vývoj témy s motívom ženy od počiatku 20. storočia.  Výstavný súbor pred-
pokladá výber z tvorby približne 60 autorov, tvoriacich vo vymedzenom období a v
súčasnosti.
Kurátor výstavy: Mgr. Peter Markovič
Trvanie výstavy: 6. september 2015

Tvorivý ateliér a večerná kresba u Löfflera:

VEČERNÁ KRESBA (streda v termínoch: 3. 6. 2015;  10. 6. 2015;  17. 6. 2015; 24.
6. 2015 ) 17.00 - 19.00 - pre pokročilých - PORTRÉT
VÝTVARNÉ VÍKENDY:
• 13. 6. 2015 (sobota) 14.00 - 16.00 WORKSHOP KRESBY
- kresba pre začiatočníkov - štúdia: architektonické prvky
• 14. 6. 2015 (nedeľa) 14.00 - 16.00 TVORIVÁ SOBOTA
- AKVAREL - pre tých čo začínajú pracovať s akvarelom
• 20. 6. 2015 (sobota) 14.00 - 16.00 WORKSHOP KRESBY
- kresba pre začiatočníkov - štúdia: Alžbetina ulica
• 21. 6. 2015 (nedeľa) 14.00 - 16.00 TVORIVÁ SOBOTA
- MANDALA - zoznámenie sa s geometrickými obrazcami
Na všetky výtvarné akcie je vstupné 1 euro.
V cene vstupného do múzea sú aj komentované prehliadky stálej expozície.
Múzeum otvorené :
Utorok - sobota: 10.00 – 18.00 hod.,  Nedeľa od 13.00 – 17.00 hod.


