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Dňa 14.3.2018 sa uskutočnilo XX. za-
sadnutie Miestneho zastupiteľstva mest-
skej časti Košice-Staré Mesto. V úvode po-
slanci MiZ vzali na vedomie vzdanie sa
mandátu poslanca, Ing. Rastislava Trnku,
ktorý ho doručil dňa 7. 2. 2018. Následne
náhradníčka, Ing. Flóra Ondová Reiter
zložila zákonom predpísaný sľub poslanca.
MiZ vzalo na vedomie informáciu o čin-
nosti starostu i hlavného kontrolóra.

Na zasadnutí sa poslanci zaoberali aj

súčas-
nou politickou situáciou na Slovensku. Na
návrh starostu, Mgr. Ľubomíra Gregu, do-
plnili do programu bod-Výzva MČ KE-
Staré Mesto k vzniknutej politickej situácii
na Slovensku, na základe ktorej, požiadali
príslušné orgány, aby dôkladne a nezávisle
vyšetrili okolnosti vraždy investigatívneho
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice
Martiny Kušnírovej. Následne požiadali aj
o odstúpenie súčasnej vládnej koalície a

očistu slovenskej poli-
tickej scény a vyzvali ostatné mestské časti
mesta Košice aj mesto Košice, aby podpo-
rili túto výzvu.

Vzhľadom na vzdanie sa mandátu po-
slanca došlo aj k personálnym zmenám v
komisiách MiZ. Ing. Flora Ondová Reiter
bola zvolená za člena v Komisii zdravotnej,
sociálnej, kultúry, školstva a športu aj v
Komisii finančnej, výstavby a verejného
poriadku. (pokračovanie na strane 2)

Po skončení druhej etapy obnovy bazénovej haly
bola v roku 2017 uskutočnená investícia do jej vyba-
venia nábytkom. Zakúpených bolo 20 ks lavičiek, 
20 ks vešiakov a 100 odkladacích boxov v 3 zosta-
vách za viac než 12-tisíc eur. Slúžiť majú pre potreby
návštevníkov. Zámerne bola vybraná modrá a žltá far-
ba, keďže práve tieto farby reprezentujú mesto Košice.
„Kvalitatívne bol vybraný nábytok zhotovený z anti-
korových materiálov a to eloxovaný hliník a HTL (vy-
soko-tvrdený laminát).  Začiatkom roku 2018 boli za-
kúpené generátory ozónu do bazénovej haly, ženských
a mužských šatní, ktoré sterilizujú vzduch a odstraňu-
jú zápach. " uviedol riaditeľ Mestskej krytej plavárne,
Vlado Hlivák. Nový nábytok hneď od začiatku veľmi
potešil všetkých návštevníkov plavárne. -red-

NNoovvýý   nnáábbyy tt ookk   
nnaa   MMeess ttsskkee jj   kk rryy tt ee jj   pp llaavváárrnn ii

Ornament  - naše kultúrne dedičstvo, ozdoba našej kultúry
Profesionálny slovenský orna-

mentalista Štefan Leonard Kos-
telníček bol Spišskostarovešťan.
(14. 2. 1900 Spišská Stará Ves – 
19. 9. 1949 Košice; pochovaný je v
rodisku). Svoju výtvarnú techni-
ku zdokonaľoval u Eugena Króna
v Košiciach. Na Kováčskej ulici
mal dokonca 12 rokov (1926-
1938) ateliér. Okrem portrétov či
krajiniek mu učarovali najmä ľu-
dové ornamenty. Tie sám zbieral
od ľudí po dedinách. Vďaka ne-
mu sú tradičné slovenské orna-
menty zachované v zbierkach Slo-
venská ornamentika.

Bývalá učiteľka PhDr. Gabriela
Čiasnohová zachováva a šíri odkaz
Kostelníčka po celom Slovensku. Vo
svojich aktivitách sa zameriava naj -
mä na deti a mládež. Je tiež zaklada-
teľkou a organizátorkou súťaže Ko-
lorit slovenského ornamentu, ktorú
pod hlavičkou Súkromného etnogra-
fického múzea HUMNO a v spolu -
práci so Záujmovým odborom regio-
nalistiky Matice slovenskej a Do-
mom Matice slovenskej v Košiciach
organizuje od roku 2010. Pôsobí tiež
ako lektorka Súkromného etnogra-
fického múzea HUMNO na Cottbus-
kej ulici v Košiciach. O ornamentoch
s veľkým úspechom prednášala aj
30.1.2018 v Dennom centre senio-
rov. Pri tejto príležitosti sme túto
významnú Košičanku vyspovedali.

Aké bolo Vaše prvé stretnutie
s ornamentom?

Korene prvého stretnutia siahajú
do môjho detstva, do mojej rodiny.
Kostelníčkovu ornamentiku sme
mali doma. Otec, hrdý Slovák, nám
ju kúpil ako učebnú pomôcku.

Čím Vám učaroval, čím je ta-
ký unikátny?

Poznala som aj iné ornamenty,
hlavne vyšívané. (Naša neuveriteľ -
ne všestranná a zručná mama nám
šila kroje na rodinné, komunitné i
školské vystúpenia). Tieto však boli
veľmi bohaté a krásne spracované.
Rešpektovali pedagogické zásady.
Zrejme som už vtedy inklinovala k
učiteľstvu. Všetky deti (bolo nás 9)
sme ju postupne
používali. Počas
štúdií som ju
používala ako
predlohu na výz-
dobu –bola som
nástenkárka od
základnej školy.
Aj na maturitách
som si ako voľnú
tému vybrala
Kostelníčkov or-
nament. Dokonca
aj na skúške na
vysokej škole.

Líšila sa or-
namentika v
jednotlivých re-
giónoch?

To rozhodne.
My Slováci sme
jedinečný národ.

Čo dedina, to
reč iná. Čo
vŕšok prejdeš,
to iný kroj náj -
deš. Sme veľ -
mi nadaní a
tvoriví. Aj
dnes to vidím
na tvorivých
dielňach Škola
ornamentu i v
našej výtvarnej
súťaži KOLO-
RIT SLO-
VENSKÉHO
ORNAMEN-
TU (som jeho

zakladateľkou, organi-
zátorkou i predsed-
níčkou poroty)

Tradície sa opäť
dostávajú do popre-
die a je o nich väčší
záujem. Vidíme to aj
v móde? Ako to
vnímate?

Je to vec vkusu.
Každému sa páči iné.
Niekto má rad menej
farebných odtieňov,
iný zas pestrosť. Niek-
to je za prezdobenosť,
iný zas za skromný or-
nament.

V súťaži mávame
ročne vyše 350 prác.
Tam sa nájdu aj ne-
vkusné, necitlivé prí-
stupy k ornamentu.

Pred nami je veľká noc. Exis-
tujú aj vyslovene jarné, resp.
veľko nočné ornamenty?

Určite existujú. Máme o tom od-
bornú literatúru. Aj z Kostelníčka sa
dá čerpať, vydal pohľadnice s veľko-
nočnými motívmi. Zažila som to v
roku 2014 v Žiari nad Hronom. Mo-
ju výstavu a tvorivú dielňu vtedy
kraslicami s Kostelníčkovými motív-
mi obohatila jedna školáčka. Mám z
toho aj fotky. Už som začala praco-
vať na takto zameranej metodickej
príručke, ale je len v počiatkoch.
Môj deň má len 24 hodín a po 70-ke
cítim vyššiu potrebu oddychu ...a ak-
tivít mám neúrekom. S úsmevom ho-
vorím, že mi chýba sekretárka.

Posledná príloha „kríž zdobený
ornamentom“ som na drevo nama-
ľovala podľa Kostelníčkovej perov-
ky (z poslednej, štvrtej ornamenti-
ky umelca). -red-

„Kríž zdobený ornamen-
tom“ na drevo namaľo-

vala p. Čiasnohová podľa 
Kostelníčkovej perovky 
(z poslednej, štvrtej 
ornamentiky umelca)

PhDr. Gabriela Čiasnohová (druhá sprava) 
s členkami Denného centra seniorov
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Milí Staromeš�ania
Mestské zastupiteľstvo dňa 12.2.2018

rozhodlo, že firma EEI odíde len z rezident-
ských lokalít mesta, žiaľ, Staromeštania bý-
vajúci v centrálnej mestskej zóne budú mu-
sieť platiť naďalej. Ako starosta i mestský
poslanec spravím všetko pre to, aby sa pre
rezidentov znížili ceny kariet na symbolic-
kých 10 € a zároveň budem bojovať za zrušenie zonácie. Je predsa
absurdné, aby Staromešťania platili niekedy aj trikrát za parkovanie
v Starom meste, kým v iných mestských častiach sa parkuje zadarmo.

Prečo by sme mali mať možnosť parkovať len na troch uliciach
a keď sú tie obsadené, tak na tej štvrtej si znova zaplatiť? Keď túto
diskrimináciu Staromešťanov Mesto nezruší, budeme musieť pod-
niknúť asi iné  formy upozornenia kompetentných na neprávosť.

Nedávna vražda novinára Jána Kuciaka vrátane jeho snúbenice
Martiny Kušnírovej sa dotkla aj mnohých z Vás, ako sa dozvedám
pri našich každodenných stretnutiach a rozhovoroch s  Vami. Verím,
že zodpovedné orgány tento brutálny čin čo najskôr objasnia a sú-
časne prijímu také opatrenia, aby sa podobné veci v našej spoloč-
nosti už neopakovali.

Plne podporujem všetkých, ktorí svoj nesúhlas so súčasným sta-
vom našej spoločnosti prejavujú účasťou na námestiach. Ako absol-
vent divadelnej fakulty VŠMU musím konštatovať, že umenie ktoré sa
u nás, žiaľ, ešte neudomácnilo, je umenie vedieť odstúpiť v pravý čas.

Skutočnosť, že naše  plánované príjmy v tomto roku budú asi o
30-tisíc eur nižšie spôsobí, že budeme musieť škrtať na výdajovej
položke.

V tejto súvisloti ma neteší, že niektoré subjekty na Mestskej kry-
tej plavárni majú vyše 8-tisícové dlhy, lebo zasa na druhej strane ne-
môžeme "potešiť" väčšou zľavou iné kluby, ktoré si svoje záväzky
hradia načas. Zdá sa, že pre zlepšenie platobnej disciplíny začneme
našich chronických neplatičov uvádzať na našej webovej stránke i v
našich novinách.

Aj keď to nie je moja pracovná náplň, znova som začal pre-
chádzať jednotlivé ulice Starého mesta so zástupcami Správy mest-
skej zelene a Správy mestských komunikácií s cieľom, čo najskôr od-
strániť nedostatky, ktoré Vás trápia, a na ktoré mi dennodenne pou-
kazujete. Žiaľ, ich odstraňovanie trvá veľmi dlho alebo vôbec.

Jediným riešením je preto dať jednotli-
vým mestským častiam kompetencie s pe-
ňažným krytím. Ako mestský poslanec bu-
dem preto túto alternatívu ako doposiaľ, ak-
tívne presadzovať.

Aký sortiment by ste privítali na Staromestských ve¾konočných trhoch?

Mgr. Radka Turyová

ANKETA

(pokračovanie zo strany 1)
K personálnym zmenám

došlo aj v zložení Redakčnej ra-
dy Staromestských listov. Za
predsedu bol zvolený Ing. Zol-
tán Hanesz. Z členstva v rade
odstúpil poslanec MVDr. Ján
Bílek PhD. Novými členmi sa
stali poslankyne Ing. Flóra On-
dová Reiter a Ing. Eva Hulme-
číková.  

Keďže sa Ing. Rastislav Trn-
ka vzdal členstva v Radách MŠ
Rumanova 4, Hrnčiarska 1 a
Park Angelinum 7, MiZ delego-
valo nových zástupcov do tých-
to školských rád nasledovne:

MŠ Rumanova 4 a MŠ Hrn-
čiarska 1 – Ing.Flóra Ondová

Reiter a MŠ Park Angelinum 7 -
Michal Djordjevič.

Predmetom rokovania bola
aj zmena programového rozpoč -
tu o účelové finančné prostried -
ky na prevádzku materských
škôl a na zabezpečenie prenese-
ného výkonu štátnej správy na
úseku matriky, evidencie obyva-
teľov a štátneho fondu rozvoja
bývania.

Na návrh starostu, Ľ.Gregu,
MiZ schválilo nečerpanie, re-
spektíve zmrazenie zostatku fi-
nančných prostriedkov na dotá-
cie, nakoľko má mestská časť ne-
dostatok finančnch prostriedkov.

Ďalším  bodom bola aj infor-
matívna správa o majetkovo-

právnom vysporiadaní parkovísk
Tatranská, Magurská, Pajorova.
Po diskusii poslanci MiZ zušili
uznesenie č.272 zo dňa
28.6.2017 a zároveň požiadali
starostu pripraviť do najbližšieho
rokovania MiZ návrh na odovz-
danie parkoviska na Magurskej
ulici ako prípad hodný osobitné-
ho zreteľa za 1 € Mestu Košice.  

Schválený bol podnet pre
Mesto Košice k úprave Vše -
obecne záväzného nariadenia
mesta Košice o pravidlách času
predaja v obchode a času pre-
vádzky služieb na území mesta
Košice s tým, aby bolo zohľad-
nené aj umiestnenie prevádzok
v bytových domoch mimo cent-

rálnej zóny v interiéri pondelok
až nedeľa od 8.00 do 22.00 hod.   

Poslanci vzali na vedomie aj
správu o poskytnutých dávkach
sociálnej pomoci v roku 2017,
správu o došlých a riešených
sťažnostiach a petíciach za rok
2017.

Schválené boli aj tradičné
projekty Tanec nemá hranice,
Plavecké preteky základných
škôl MČ KE-SM jednotlivcov a
zmiešaných štafiet – Memoriál
Magdalény Kapcárovej a Športo-
vá olympiáda detí predškolského
veku z materských škôl v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti MČ KE-
SM, ktorej hostiteľkou bude tento
rok MŠ Park Angelinum 7. -red-

Zasadali poslanci Miestneho zastupite¾stva

Aj v tomto roku bude pristavený veľko-
kapacitný kontajner v rámci celoročného
upratovania v rôznych častiach mestskej
časti Košice-Staré Mesto. Kontajner je urče-
ný na nadrozmerný odpad ako je starý náby-

tok, sedačky, stoličky, koberce, drevené laty,
podlahy. Do kontajnera je zakázané vha -
dzovať drobný stavebný odpad, pneumati-
ky, výbušný a tlejúci odpad. V prípade rých-
leho naplnenia tohto kontajnera je potrebné

volať na bezplatnú linku číslo 0800 156 748,
aby ho spoločnosť Kosit vyprádznila a vrá-
tila späť na určené miesto.

-Ing.Eva Hulmečíková - poslankyňa
mestskej časti Košice-Staré Mesto -

Rozpis rozmiestnenia VK na území MČ Košice-Staré Mesto 
v období od 03.04.2018 do 01.06.2018

Veronika
Naku-

pujem tu
rôzne veci.
Páči sa mi,
že tu majú
rôzne kveti-
ny, prútené
domáce vý-
robky. Ne-
viem, čo viac ešte by tu mohli
mať. Práve pozerám že tu
majú aj domáce lekváre a me-
dy. Čo sa týka Veľkonočného
obdobie, také typické pre tieto
sviatky sú vajíčka, bahniatka,
zlatý dážď a to všetko tu majú.
Tieto trhy sú super, naozaj ne-
viem, čo viac by tu ešte mohli
mať. Možno domáce koláče,
ale to by bolo zbytočné,  lebo
tie si každý napečie doma.

Anna

Mne toho už veľa ne-
treba. Ale potešia ma urči-
te kvietky a hlavne živé,
črepníkové, ktoré môžem
odniesť aj na cintorín, ale
potešia aj doma. Z Veľko-
nočných jedál si tu viem
predstaviť šunku a domá-
ce mäsové výrobky, naprí-
klad z mangalice.

Ďoďo

Nejaké domáce výrob-
ky ako syry, tvaroh alebo
oškvarková masť. Z nepo-
travinárskych výrobkov
drevené a prútené výrob-
ky, napríklad  varešky, ko-
še...podľa sezóny. Mo-
mentálne napríklad také
korbáče.  A vo všeobec-
nosti ešte jednoznačne
kvety.

Lucia
Trh našte-

vujem veľmi
rada, celkovo
sa mi páči, čo
sa tam predá-
va. Zelenina,
kvety, domáci
med, príleži-
tostné výrob-
ky napríklad z dreva, sezónne
zameranie- napríklad bahniatka
tieto dni. Osobne by som možno
uvítala viac lokálnych dodáva-
teľov zeleniny napríklad z neja-
kej konkrétnej farmy v letné a
jarné soboty, kedy je trh najnav-
števovanejší alebo aj produkty
nejakej mliečnej farmy. Je to te-
raz síce aj tak trochu trend, ale
myslím si, že ich produkciu tre-
ba podporiť, hlavne ak to robia
poctivo.

Miroslava
Počas piatich

rokov štúdia som
denno-denne pre-
chádzala okolo
týchto trhov. Nik -
dy som neodolala,
a aspoň niečo ma-
lé pod zub som si
musela kúpiť. Tie-
to trhy majú pre mňa atmosféru nepo-
rovnateľnú s obyčajným predajom
ovocia a zeleniny v supermarkete.
Keď sa k tejto atmosfére pridá aj fakt,
že predávané „pochúťky“ sú domáce-
ho pôvodu, čiže chutné, šťavnaté a
zdravé, tak nie je o čom. Mojou sla-
bosťou sú najmä krásne červené jaho-
dy, ktoré mi svojou chuťou vždy pri-
pomenuli detstvo strávené v babkinej
záhrade na dedine. Aktuálne vítam ur-
čite domáce vajíčka, kvety, predovšet-
kým tulipány a na Veľkú noc tu snáď
nájdem aj cviklu.

Týždeň Deň pristavenia Deň odvozu Stanovište veľkokapacitných kontajnerov
14. - 15. 03.04.2018 06.04.2018 stanovište MK na KO - Dargovská
14. - 15. 03.04.2018 06.04.2018 stanovište MK na KO - Kuzmányho, Vojenská dvor
14. - 15. 03.04.2018 06.04.2018 stanovište MK na KO - Belánska
14. - 15. 03.04.2018 06.04.2018 Poštová 16 - parkovisko
14. - 15. 03.04.2018 06.04.2018 Bocatiova – Gorkého u garáží
14. - 15. 03.04.2018 06.04.2018 stanovište MK na KO - Kuzmányho 51 - 55, Floriánska 7
14. - 15. 03.04.2018 06.04.2018 Park Angelinum 4 – pri križovatke
14. - 15. 06.04.2018 10.04.2018 stanovište MK na KO - Magurská 1-3, Kuzmányho 31-33
14. - 15. 06.04.2018 10.04.2018 križovatka (roh) Tajovského - Alžbetina
14. - 15. 06.04.2018 10.04.2018 stanovište MK na KO - Kuzmányho 27, Magurská 2
14. - 15. 06.04.2018 10.04.2018 stanovište MK na KO - Floriánská 2 - 6
14. - 15. 06.04.2018 10.04.2018 Park Angelinum 6 – pri stanovišti MK
14. - 15. 06.04.2018 10.04.2018 stanovište MK na KO - dvor Čsl. armády 33
14. - 15. 06.04.2018 10.04.2018 Kpt. Nálepku 17 - stanovište MK
18. - 19. 01.05.2018 04.05.2018 Jarná 8 – 10 pri dočasnom stanovišti MK pre dvor „Malá Praha“
18. - 19. 01.05.2018 04.05.2018 dvorová časť Komenského za reštauráciou Šport
18. - 19. 01.05.2018 04.05.2018 stanovište MK na KO Jilemnického č. 6-10 - dvorová časť               
18. - 19. 01.05.2018 04.05.2018 stanovište MK na KO dvorová časť Zimná č. 15
18. - 19. 01.05.2018 04.05.2018 Magurská 15 – parkovisko pred ZŠ Námestie Laca Novomeského 2
18. - 19. 01.05.2018 04.05.2018 dvor. časť Jarná, Zimná, Letná, Pajorova
18. - 19. 01.05.2018 04.05.2018 Branisková č. 2 - stanovište MK
18. - 19. 04.05.2018 08.05.2018 Bellova, Stromová, Lomená - dvor
18. - 19. 04.05.2018 08.05.2018 Masarykova č. 21 - parkovisko
18. - 19. 04.05.2018 08.05.2018 Slov. jednoty - parkovisko medzi č. 38 - 40
18. - 19. 04.05.2018 08.05.2018 Slov. jednoty č. 48 pri garážach
18. - 19. 04.05.2018 08.05.2018 Kuzmányho 17, stanovište MK
18. - 19. 04.05.2018 08.05.2018 Jiskrova - dvorová časť
18. - 19. 04.05.2018 08.05.2018 Strojárenská 11
22. - 23. 29.05.2018 01.06.2018 stanovište MK na KO Garbiarska č. 7
22. - 23. 29.05.2018 01.06.2018 stanovište MK na KO Branisková č. 1
22. - 23. 29.05.2018 01.06.2018 stanovište MK na KO Jakobyho č. 3 pri garážach
22. - 23. 29.05.2018 01.06.2018 stanovište MK na KO Kuzmányho č. 5
22. - 23. 29.05.2018 01.06.2018 Pajorova 16, stanovište MK
22. - 23. 29.05.2018 01.06.2018 stanovište MK na KO Haviarska, Hutnícka, Alvinczyho
22. - 23. 29.05.2018 01.06.2018 Tyršovo nábrežie 6
22. - 23. 01.06.2018 05.06.2018 Svätoplukova - dvorová časť pri stanovišti MK na KO
22. - 23. 01.06.2018 05.06.2018 stanovište MK na KO Park Angelinum č. 18
22. - 23. 01.06.2018 05.06.2018 Bajzova - pri ubytovni ŽSR
22. - 23. 01.06.2018 05.06.2018 Jesenná ul. pri bare Faraón
22. - 23. 01.06.2018 05.06.2018 roh ulíc Timonova – Tajovského
22. - 23. 01.06.2018 05.06.2018 Stará baštová - dvor. časť
22. - 23. 01.06.2018 05.06.2018 Hutnícka 4

Dátum Prijíma poslanec
I. polrok
28.03.2018 Ing. Eva Hulmečíková
11.04.2018 Ing. Štefan Lasky
25.04.2018 Doc. MUDr. Norbert 

Lukán, PhD.
09.05.2018 Ing. Igor Petrovčik
23.05.2018 Prof. MUDr. Oliver 

Rácz, CSc.
06.06.2018 MUDr. Róbert Roland
20.06.2018 Ing. Ján Süli 
II. polrok
04.07.2018 Ing. Flóra Ondová Reiter
18.07.2018 MVDr. Ján Bílek, PhD.
01.08.2018 Mgr. art. Ľubica 

Blaškovičová
15.08.2018 JUDr. Ing. Otto Brixi
05.09.2018 Michal Djordjevič
19.09.2018 Ing. Zoltán Hanesz
03.10.2018 Ing. Eva Hulmečíková
17.10.2018 Ing. Štefan Lasky
31.10.2018 Doc. MUDr. Norbert 

Lukán, PhD.
14.11.2018 Ing. Igor Petrovčik
28.11.2018 Prof. MUDr. Oliver 

Rácz, CSc.

Plán poslaneckých dní 
na rok 2018'

Miesto konania: Miestny úrad
mestskej časti Košice-Staré Mesto,
Hviezdoslavova 7, Košice, zasadačka
č. 123, I. poschodie

Čas konania: 15.00 - 16.30 hod.
Legenda: MK- malokapacitný kontajner, KO – komunálny odpad 
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Pána Pavla Matulu netreba v Starom
Meste nijako extra predstavovať, je totiž
členom mužskej speváckej skupiny Dubi-
na, ktorú doprevádza s gitarou. Svojimi
ľudovými, či trampskými piesňami nás
už potešili na nejednom kultúrnom podu-
jatí v Starom Meste. Okrem toho bol pán
Matula do roku 2014 aj poslancom MiZ
MČ Košice-Staré Mesto, počas  zosobášil
približne 950 manželských párov.

Teraz Vám ho chceme predstaviť ako
odborného pracovníka Východoslovenské-
ho onkologického ústavu, kde sa po dlhé ro-
ky venuje výskumu v oblasti plánovania
lieč by onkologických pacientov ionizujúcim
žiarením s použitím  počítačovej techniky.

Prvé pokusy výpočtov ožarovacích
plánov začínali v roku 1970 na centrálnom

počítači inštalovanom na
Prírodovedeckej fakulte
UPJŠ. Neskôr od roku
1986 na počítači Philips z
podkladov  počítačového
tomografu.

Posledné dve dekády sa
Doc. RNDr. Pavol Matula
CSc. so svojím tímom ve-
nuje metódam rádiobiolo-
gického modelovania účin-
kov ionizujúceho žiarenia,
ktoré boli akceptované i v
zahraničí. Princíp spočíva v stanovení po-
trebnej dávky na likvidáciu nádoru a za-
bráneniu poškodenia zdravých tkanív a or-
gánov počas ožarovania.

Realizačné výstupy tohto výskumu vo
forme programu BioGray, boli rozšírené do

30 rádioterapeutických
centier v EÚ i USA.

Je autorom a spolu -
autorom vyše 170 publi-
kácii a stoviek  prednášok
doma i v zahraničí  Za vý-
sledky výskumu bol za-
písaný  do Oxfordskej en-
cyklopédie osobností Čes-
kej a Slovenskej republiky.
Nasledovala ponuka od ne-
meckého nakladateľstva na
napísanie knižky o výsled-

koch týchto  výskumov. Odborná monogra-
fia pod názvom: Klúč  k rádiobiologické-
mu modelovaniu  účinkov  v radiačnej
onkológii, vyšla začiatkom tohto roku a bo-
la distribuovaná do 40 štátov sveta.

Srdečne gratulujeme! -red-

O tom, že v materskej škole
na Rumanovej ulici v Košiciach
majú deti stále dôvod na radosť
svedčí množstvo akcií, ktoré pre
nich s láskou pripravujú pedagó-
govia, v spolupráci s rôznymi
rôzni umelcami a inštitúciami. 

Rodičia sa v rámci krúžkovej činnosti na škole, o získaných ve-
domostiach a zručnostiach detí a práci lektorov, mohli presvedčiť na
otvorených hodinách, či už z oboznamovania sa s anglickým jazy-
kom alebo tanečno-pohybovou prípravou. Veľkú radosť im urobil aj
školský karneval s  „Ujom Ľubom“, ktorý rozprúdil tú pravú zábavu.
Materská škola sa premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej sa ocit-
li princezné, princovia, čarodejnice, lienky, včielky, motýle, nevesta,
Snehulienka, Popoluška, robot Max, drak, kostlivec, pavúči muži,
zvieratká a mnoho iných krásnych masiek.

Ďalšou zaujímavou akciou bola návšteva planetária v Košiciach a
mobilné planetárium v škole, kde sa deti razom preniesli do tajomné-
ho vesmíru. Do rozprávkového sveta sa dostali aj v rámci bábkového
divadla, ktoré bolo nielen krásne, ale aj poučné. Pre tie deti, ktoré už
onedlho zasadnú do školských lavíc, bola užitočnou a príjemnou uda-
losťou návšteva počítačovej učebne a telocvične v základnej škole. V
rámci spolupráce deti pravidelne navštevujú aj knižnicu MK. Spoloč -
ne sa už teraz tešíme aj na ďalšie akcie, športovú olympiádu a oslavy
MDD. -Eva Pačaiová, riaditeľka MŠ Rumanova-

Rozprávkový svet v MŠ Rumanova

Síce sme sa so
starým rokom roz-
lúčili už pred pár
mesiacmi, nedovo-
lí nám nespomenúť
konferenciu, ktorá
sa uskutočnila kon-
com roka 2017. V
Košiciach sa totiž
konala odborná konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitos-
ti Dňa materských škôl na Slovensku pod názvom „Materská škola je
pre všetky deti“, ktorej organizátorom bol slovenský výbor Svetovej
organizácie pre predškolskú výchovu OMEP.

Workshop, ktorý sa uskutočnil v našej MŠ Tatranská 23, na-
vštívilo viac ako 80 účastníkov z celého Slovenska. Diskusné fórum
viedla PhDr. Viera Hajduková PhD. Za Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR a PaedDr. Ilona Uváčková za Štátnu školskú
inšpekciu na tému: „Riadenie materských škôl“.

Účastníkov konferencie pozdravili deti krátkym kultúrnym pro-
gramom, ktorý spríjemnil pracovnú atmosféru. Kultúrny program
podporil otec nášho dieťaťa, pán Ondrej Kandráč, známy slovenský
spevák a hudobník.

Konferencia splnila svoj cieľ a zdôraznila opodstatnenosť a dôle-
žitosť materskej školy v historickom a súčasnom kontexte.   

-Mgr. Iveta Hnidiaková, riaditeľka MŠ Tatranská 23-

Návrat do minulého roka s MŠ Tatranská

Čas fašiangov, masiek a
karnevalov si užívali aj detičky
v materskej škole na Jarnej uli-
ci č.4, ktoré sa veselili, tanco-
vali a zabávali sa. Novinkou
pre detičky bola Usmievavá
Anka, pani Anka Gajová, ktorá

zabávala jej pesničkami a nádherným spevom. A veru nielen pre de-
ti, ale aj pre nás, učiteľky, to bol zážitok, na ktorý sa len tak neza-
búda. -Dagmar Dvorská, riaditeľka MŠ Jarná-

Zabávali sa aj v MŠ Jarná

Z NAŠICH MŠGratulujeme k úspechu  nášmu Staromeš�anovi – 
doc. Pavlovi Matulovi k vydaniu odbornej monografie v zahraničí

Bezplatné kondičné tréningy 
pre seniorov 

so základmi sebaobrany
Miesto: Veľká telocvičňa v suteréne úradu

Trvanie: apríl- jún 2018
Lektori: Csaba Harsányi, 

Ing. Mária Cabanová, Mgr. Ľubomír Grega

V prípade záujmu sa hláste na sekretariáte starostu 
alebo sa zapíšte na vývesnej tabuli.

Dňa 20. februára 2018 sa v Radnici
Starého mesta Košice v priestoroch Miest-
neho úradu mestskej časti Košice – Staré
mesto uskutočnil nultý ročník súťažnej pre-
zentácie hudobných a dramatických kolek-
tívov s názvom Kultúrne umelecké slávnos-
ti. Podujatie sa konalo pod záštitou Matice
slovenskej v rámci jej hlavných aktivít v
Roku slovenskej štátnosti, v spolupráci s
Mestským úradom Košice – Staré mesto a
OZ KošAb. Napriek zúriacej chrípke, ktorá
skolila aj mnohých našich umelcov a ne -
umožnila im tak prísť, sa podarilo vyskla-
dať zaujímavý a veľmi bohatý program.

Zastúpené boli hlavne folklórne skupiny, ale
aj divadlo a tanečnice. Po prezentácií sa účinku-
júci odobrali prezliecť a pripraviť. Po polhodine
sa opäť všetci zišli aj s porotou, ktorá vyžrebo-
vala poradie a už nič nebránilo začatiu slávností.

Mikrofónu sa zhostila moderátorka Barbora
Repková, ktorá sa spola oblečeným krojom zla-
dila s témou podujatia. Privítala všetkých
zúčastnených a pozvala k sebe zá-
stupkyňu Domu Matice slovenskej v
Košiciach, pracovníčku ThLic. Mar-
tinu Hockickovú, ktorá zhromažde-
nie srdečne privítala a povzbudila k
radosti z prezentovania krásy umenia,
ktorá by mala prevážiť súťaživosť.
Zároveň vyjadrila veľkú vďaku všet-
kým účinkujúcim, ktorí prezentova-
ním svojich talentov sprítomňujú tra-
dície a kultúru našich predkov. Ná-
sledne sa ujala slova predsedníčka
poroty Mgr. Katarína Strojná, ktorú
určite poznáte z tanečnej, speváckej a
zvykoslovnej relácie Kapura, ktorú

moderuje. Taktiež všet-
kých privítala a súťažia-
cim ozrejmila podmien-
ky a kritériá hodnotenia.
Tiež im popriala veľa
radosti pri svojom pre-
zentovaní. Slova sa opäť
ujala moderátorka, aby
už vyzvala prvého súťa-
žiaceho.

Do súťažnej pre-
zentácie sa zapojilo je-
denásť telies: Prešovskí heligonkári z Prešo-
va, Živena z Moldavy nad Bodvou, folklórny
skupina Studzenka z Plechotíc, Ženy – Folk-
lórna skupina Studzenka, Muži – Folklórna
skupina Studzenka, Konvalinka z Košíc, Mati-
čiarky z Košíc, Ozvena z Čane, Sociálne diva-
dielko Hopi hope z Košíc, Šťastná žena z Ko-
šíc a sólo p. Halapin z Plechotíc. Nesúťažne sa
odprezentoval a svojou krásnou hrou na fujare
spríjemnil čakanie na výsledky p. Tomko z
Plechotíc. Vystúpenia boli ozaj nádherné a ra-

dosť z tohto kultúrneho podujatia bola v publi-
ku zjavná. Porota mala neľahkú úlohu zhodno-
tiť a vybrať len troch, no nakoniec sa im pred-
sa len podarilo rozhodnúť sa. Divadielko Hopi
hope, ktorého účinkujúci – prevažne chlapci s
Downovým syndrómom, na čele so svojím er-
goterapeutom p. Joskóm, dostalo špeciálnu ce-
nu poroty. Chlapci si zaspievali aj zatancovali
na veľmi známu skladbu Hej sokoly, ktorá
stále naberá na popularite, a zahrali aj na hu-
dobných nástrojoch. Tretie miesto si vyslúžili

Prešovskí heligonkári, na druhom
mieste sa umiestnili Muži folklórnej
skupiny Studzenka a absolútnymi
víťazmi nultého ročníka sa stala
folklórna skupina Živena. Svojím
vystúpením – Pijácky blok – nielen
ohúrili, ale aj pobavili témou, obsa-
hom i prevedením.

Podujatie, ktorým ožila kultúra
a folklór Abova, Zemplína a Šariša,
sa stretlo s pozitívnym ohlasom u ši-
rokej verejnosti aj účinkujúcich, kto-
rí sa už teraz tešia na ďalší ročník
Kultúrnych umeleckých slávností.

-Martina Hockicková-

ZO ŽIVOTA DENNÉHO CENTRA

V minulom roku sa členo-
via Denného centra seniorov
zúčastnili celomestskej ligy se-
niorov.  V bowlingu sa tímu 
žien podarilo vybojovať krás-

ne 2. miesto. Súťažili v zlože-
ní: Ildikó Schmidtbauerová,
Eva Kašická, Zdenka Kováčo-
vá, Katka Kučerová a Mária
Minarčíková.

Prvenstvo spomedzi všet-
kých zapojených klubov získalo
staromestské družstvo mužov v
zložení: Jozef Schmidtbauer,
Matúš Pončák, Ladislav Smut-
ný, Štefan Kurej, Jozef Mina-
rčík.. Za Staré Mesto bol ocene-

ný aj jednotlivec, ktorým bol p.
Matúš Pončák.

Rovnaká liga sa uskutočnila
aj v stolnom tenise. Celkovo sa
jej zúčastnilo 11 mužstiev z
rôznych mestských častí. Te-
šíme sa, že aj v tomto športe
máme našich reprezentantov,
ktorí dokonca vybojovali
úžasné 2. miesto. Sú to: Ladi-
slav Višňovský, Ladislav Smut-
ný, Jozef Šandrik, František
Svozil, Ján Čarný a Peter Kriš.
Z jednotlivcov bol ocenený p.
Ladislav Smutný.

Všetkým zúčastneným ďa-
kujeme a srdečne gratulujeme.

-red-

Naši seniori opä� bodovali

Bezplatné právne 
poradenstvo pre Seniorov

Notársky úrad, JUDr. Martina Mižíková, notár

Námestie osloboditeľov 20
- v stredu od 10:00 do 18.00 hod.
- v piatok od 10:00 do 15.00 hod.

www.notar-kosice.sk,  
martina.mizikova@notar.sk, 055/62 289 19

Kultúrne umelecké slávnosti v Košiciach

...Hľaďte, hľaďte, čo sa robí !
Idú žaby, králi, víly, ba aj draky,
čudný je to sprievod dáky...

Veselou pochodovou pies -
ňou sa začal náš karneval.Všet-
ky masky sa predstavili slovne
do mikrofónu a pohybom sláv-
nostnou promenádou. Zaujali nielen princezné, rytieri, tigre, motýle,
ale aj veselé čertíčatá. Pesničky a tance boli veselé. Každá trieda si
pripravila čarovné prekvapenie, spoločenskú, pohybovú hru. Občer-
stvenie dodalo všetkým maskám dobrú náladu. Pani učiteľky tiež v
maskách sa postupne odchádzali s deťmi fotiť. Fotky z karnevalu
2018 nám budú vždy pripomínať veselú, úžasnú, jedinečnú atmosfé-
ru v čarovnej novej triede v prístavbe. -Mária Vykoukalová-

Karneval v MŠ Park AAnnggee ll ii nnuumm
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STÁLA EXPOZÍCIA diel Vojtecha
Löfflera a taktiež prezentujúca význam-
nú zbierku autoportrétov známych
umelcov. Súčasťou stálej expozície je aj
Pamätná izba V.Löfflera.

VÝSTAVY:
ZNÁMI A NEZNÁMI MAJSTRI 

MALIARSKEJ PALETY
Jedinečná výstava

obrazov, ktoré uvidí
naša výtvarná verej-
nosť po prvýkrát. Na
výstave sa okrem via-
cerých neznámych 
diel známych umel-
cov (J. T. Mousson,
L. Mednyánszky, F.
Katona, E. Szepesi-
Kuszka a iní) predstavia obrazy autorov,
ktorí žili a tvorili v ďalekom zahraničí, pri-
čom ich rodiskom bol región dnešného vý-
chodného Slovenska (Alexander Sandor Va-

go, Andrej Karoly, Dionýz Holesch a iní).
Kurátor výstavy: PhDr. Viktor Jasaň
Výstava potrvá do 29.04.2018

TOMÁŠ PICHA 
REC:PLAY:DELETE

Séria obrazov
REC:PLAY:DELETE pred-
stavuje niekoľko na prvý
pohľad jasných subcyklov,

ktorým sa Tomáš
Picha venuje po-
sledných pár ro-
kov a ktoré po-
stupne menenou
formou podania
môžu miasť. Celým cyklom sa
vinie jasná línia príbehov s leit-
motívom spomienok, autor však
prešiel pri ich znázorňovaní pre-

rodom. 
Kurátor výstavy: Mgr. Art. Jozef De-

meter
Vernisáž výstavy: 3. máj 2018 o 17:00

KOŠICKÁ NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
19. máj 2018, 17:00 – 24:00

Bábkové predstavenie pre najmenších,
komentované prehliadky, tvorivé ateliéry,
swingová kapela a iný bohatý program s

prekvapením. 

TVORIVÝ ATELIÉR
Streda – kresba a maľ -

ba pre pokročilých a za-
čiatočníkov  (17.00 –
19.00 hod.)

TVORIVÉ NEDELE
14.00 - 15.30 hod. -

kreslenie pre deti
15.30 - 17.00 hod. - kreslenie pre do-

spelých
Podrobnejšie informácie o programe

tvorivých nedieľ nájdete na www.loffler-
muzeum.sk/sk/tvorivy-atelier/program 

Cena výtvarných akcií: 2,- €
/Múzeum si vyhradzuje právo zmeny

programu/

MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA, KOŠICE-STARÉ MESTO

Staromestské listy - informačný spravodajca mestskej časti Košice - Staré Mesto. Vydáva: Miestny úrad mestskej časti Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova č.7, 040 01 Košice, tel. 055/6827 121, 
IČO: 00690937, redakcia@kosice-city.sk. Registrácia: Ministerstvo kultúry SR EV 3198/09; ISSN 1338-7197, 15.ročník, číslo 5. Tlač: Reklama a médiá s.r.o. Zodpovedný redaktor: Mgr. Radka Turyová. 
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PROGRAM APRÍL - MÁJ 2018

Dňa 12.04.2018 sa uskutoč-
ní v poradí už 10. ročník Dňa
otvorených dverí. Počas približ-
ne hodinovej prehliadky deti a
žiaci navštívia nielen priestory
úradu, ale aj kanceláriu starostu.
Majú možnosť obliecť si staro-
stovský talár a insigniu a sadnúť
si za starostovský stôl. Skúsia si

aj simulovné zasadnutie Miest-
neho zastupiteľsva a stále viac
obľúbený simulovaný sobáš.  

Ak máte chuť zažiť nevšed-
ný zážitok, dozvedieť sa niečo
nové a spoznať fungovanie Sta-
romestskej samosprávy, stačí
nás kontaktovať na t.č.: 055/ 68
27 136. Tešime sa na Vás.

Po metropolách ako Viedeň,
Budapešť či Varšava, budú aj
Košice jednou zo zastávok ús-
pešného latinskoamerického zbo-
ru na európskom turné. Až 45-
členný chlapčenský spev rozo-
zvučí košickú katedrálu, Dóm sv.
Alžbety, 21. mája o 19.00 hod.,
pričom koncert bude úplne za-
darmo. Zbor z hlavného mesta
Čile pôsobí na scéne už 20 ro-
kov, počas ktorých vychoval
mnoho generácií dnes už mužov,
ktorí sa uplatnili aj ako poprední
operní speváci. Spája všetky typy
hlasov, kontratenor, tenor, bary-

tón a bas pri využití chlapcov zá-
kladných i stredných škôl. Počas
svojho koncertu chcú čílski mlá-
denci divákom ponúknuť zmes
slávnych sakrálnych skladieb ve-
likánov hudby ako aj ich tradičné
čílske chorály a indiánske spiri-
tuály. Zbor je držiteľom ocene-
nia „Crecer Cantando“ a spolu-
pracoval už s množstvom zahra-
ničných symfonických telies.
Prekvapením večera by malo byť
aj zaradenie 1 maďarskej a 1 slo-
venskej piesne. Viac sa však ná-
vštevník dozvie až na samotnom
koncerte. - Dominik Béreš- 

Deò otvorených dverí na Miestnom úrade

Tabancura de Chile, jeden z najprestížnejších
chlapčenských zborov Južnej Ameriky v Košiciach

Rok 2018 znamená pre Mú-
zeum Vojtecha Löfflera aj 25 ro-
kov existencie tejto mestskej ga-
lérie s komornou, priam rodin-
nou atmosférou. Tá ešte viac vy-
nikala začiatkom roka, keď sme
sa 10. januára 2018 zišli na ko-
mentovanej prehliadke výstavy
Família Feďkovič so všetkými
autormi a aj kurátorkou. Pán
Nikolaj Feďkovič rozprával prí-
beh vzniku každého vystavené-
ho diela. Účasť bola skutočne
vysoká, preto sa časť posluchá-
čov presunula na poschodie,
spolu s jeho manželkou Vierkou
a dcérou Dominikou, ktoré v
Múzeu taktiež vystavovali.

Na konci januára sme otvorili
ďalšie dve pokrvné výstavy. V
dolných priestoroch sa nachádzala
výstava Júliusa Hegyesyho, Silen-
tium. Pán Hegyesy oslávil vo feb-
ruári 85. narodeniny a výstava ob-
sahovala aj dielo vytvorené v roku
2018. Naopak, v katalógu tejto
výstavy sa nachádza obrázok, kto-
rého autorom je šesťročný Július.
Kurátorom výstavy, ktorá trvala
do 25. februára 2018, bol Zsolt
Lukács a prezentované boli kres-
by uhľom, rudkou a suchým pas-
telom, ale aj grafické práce tech-
nikou suchej ihly a linorytu. 

V horných priestoroch Múzea
bola výstava jeho dcéry, Zuzany
Uhrinovej Hegyesyovej, s názvom
Silentium Femina, ktorá predsta-
vila prierez jej tvorby od roku
2001 do roku 2017 pod kurátor-
ským dozorom Ľudmily Hegye -
syovej. Zuzanina tvorba je obsa-
hom výsostne ženská, avšak tema-
ticky rôznorodá, maľuje technikou
olej a akryl, no venuje sa aj mono-
typii a grafike. Počas trvania vý-
stav sa uskutočnil aj tvorivý ate -
liér pod vedením pani Ľudmily
Hegyesyovej, ale pokračoval aj
ateliér v klasickom čase, teda v
stredu o 17:00. Jeden špeciálny sa
uskutočnil práve na Valentína, ke-
dy si páry mohli s pomocou lek-
torky namaľovať či nakresliť na-
vzájom svoje portréty.

Počas jarných prázdnin, ktoré
sa na východe začali už na konci
februára, sme nezabudli ani na de-
ti a pripravili sme si pre ne „Prázd-

ninové kreslenie v Múzeu“ pod
vedením šikovnej lektorky Petry
Any. Workshopy pre deti sa konali
každý deň od utorka do piatku, od
10:00 do 12:00. Deti sa naučili zá-
klady kompozície, proporcie a
hĺbky na obraze pri kresbe zátišia,
pod ľa zbierok pána Löfflera ma-
ľovali portréty, ale taktiež vyrábali
šperky z modelárskej hmoty či hu-
dobné nástroje z bežne dostupných
materiálov, ktoré sa dajú nájsť v
domácnosti. Na konci piatkového
workshopu bol aj improvizovaný
mini koncert s vyrobenými hudob-
nými nástrojmi. Pre deti to bol
zaujímavo strávený prázdninový
čas, tvorili, naučili sa niečo o pá-
novi Löfflerovi a výstavách a spo-
znali nových kamarátov.

Ďalšia vernisáž otvorila výsta-
vu Ivana Nestora Šafranka s ná-
zvom Sloboda gesta, sila farby.
Retrospektívna výstava, ktorej ku-
rátorom bol  Mgr. Jozef Ridilla,
obsahovala plátna aj objekty. Ivan
Šafranko sa stal v rámci východ-
ného Slovenska priekopníkom nie -
ktorých výtvarných smerov a tech-
ník, aktuálnych v 60. a 70. rokoch,
ako napríklad asambláž, dripping,
objekt, ready-made a iné.

Pri príležitosti blížiacich sa
osláv 100. výročia vzniku prvej
Česko-slovenskej republiky sme

otvorili panelovú fotografickú vý-
stavu s názvom „Vznik česko-slo-
venských légií“, ktorá predstavila
zatiaľ nepublikované fotografie z
francúzskych archívov a sprievod-
ný text, ktoré spoločne dokumen-
tujú dôležité etapy formovania
česko-slovenských jednotiek v
krajine galského kohúta. Výstavu,

ktorú  zostavili odborníci z franc-
úzskej inštitúcie Mission du cen-
tenaire de la Première guerre
mondiale (Misia k storočnici 
Prvej svetovej vojny), usporiadali
Francúzsky inštitút v Bratislave,
Francúzska aliancia v Košiciach a
Múzeum Vojtecha Löfflera.

- Múzeum Vojtecha Löfflera -

Vernisáž výstavy SILENTIUM – Hegyesy, Hegyesyová

Začiatok roka v znamení nových výstav, Valentína 
a prázdninového kreslenia v Múzeu Vojtecha Löfflera

Komentovaná prehliadka Familia Feďkovič Kresba portrétov navzájom  – Valentín 2018

Tvorivé dielne pre deti počas jarných prázdnin 2018 Výstava Ivan Šafranko: Sloboda gesta, sila farby


