
Staromestské listy
Informačný spravodajca mestskej časti Košice - Staré Mesto

Posledný aprílový víkend sa
radničná sála miestneho úradu
ozývala hudbou. Prízemie i su-
terénne miestnosti ovládla taneč -
ná atmosféra. Mali ju na svedomí
deti a mladí ľudia, ktorí prišli
ukázať svoje tanečné umenie v
galaprograme 3. ročníka celo-
mestskej súťaže Tanec bez hraníc.

Staromestská tanečná súťaž je
každým rokom populárnejšia.

Svedčí o tom fakt, že oproti vla-
ňajšiemu roku sa počet súťažia-
cich zdvojnásobil. Súťaž trvala
dva dni a zúčastnilo sa jej takmer
600 tanečníkov všetkých veko-
vých kategórií. Profesionáli i ama-
téri predviedli široký repertoár ta-
nečných štýlov – klasické a scé-
nické tance, street dance, break
dance, hip-hop i country. Súťaž
vyvrcholila galaprogramom, na
ktorom víťazom jednotlivých ka-

tegórií odovzdal poháre mestskej
časti a hodnotné ceny, predseda
kultúrnej komisie Štefan Benkov-
ský s predsedkyňou odbornej po-
roty Annou Rohaľovou.

Medzi súťažiacimi bol aj ta-
nečný partner Zlatice Puškárovej
v známej televíznej súťaži Bai-
lando, Rastislav Horváth. „Bai-
lando mi zmenilo celý život.
Naučilo ma nové veci týkajúce
sa tanca, najmä latino, ktoré

som predtým netancoval vôbec,“
povedal 22-ročný Rasťo, ktorý je
študentom konzervatória. Na
súťaži sa predstavil nielen ako ta-
nečník, ale aj ako choreograf.
„Sú tu veľmi šikovné deti. Ak
má dieťa k niečomu talent, tak
by ho malo rozvíjať. Chceme vy-
hrať a budeme sa snažiť,“ do-
dal. A veru sa snažil, lebo vyhral
v kategórii sólo street dance. 

(pokračovanie na 6. strane)
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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

Tanca bez hraníc 2010 sa zúčastnilo takmer 600 tanečníkov

Vo štvrtok 22. apríla sa v Mestskej kry-
tej plavárni zišli športuchtivé deti zo zá-
kladných škôl sídliacich v Starom Meste. Na
8. ročníku plaveckých pretekov súťažili o
pohár mestskej časti. 

V snahe podporiť záujem o plávanie a
šport všeobecne zorganizovala staromestská
komisia školstva, mládeže a športu už po ôsmy
krát plavecké preteky. Otvoril ich starosta Ľu-
bomír Grega, ktorý žiakom v príhovore pre-
zradil, že si dnes už stihol zaplávať 20 dĺžok.

Medzi sebou bojovali vybraní žiaci štyroch
základných škôl. Zmerali si sily v kraule, prsiach,
znaku a štafete.

Najlepšie výsledky získali žiaci zo ZŠ La-
ca Novomeského. Za nimi sa umiestnili deti
zo ZŠ Sándora Máraiho, Park Angelinum a
Masarykovej. Všetky školy okrem medailí a
pohárov dostali z rúk poslancov Ladislava Le-
ca a Terézie Leškaničovej hodnotné poukážky

na nákup športo-
vých potrieb.

Pretekárov
hodnotila porota
pod vedením roz-
hodcu Tomáša
Bábelu. Ako nám
povedal, v súčas-
nosti sa deti málo
športovo rozvíja-
jú. „Deti sú o tro-
chu mľandravej -
šie ako kedysi.
Ale nájdu sa
medzi nimi aj
také, ktoré sa od-
lišujú a tie by bo-
lo treba podchy-
tiť. Všimol som si, že niektoré deti sú zrejme te-
locvikármi podchytené a už je len na nich, aby
ich smerovali k nejakému športu. Akciu Staré-

ho Mesta veľmi vítam, škoda len, že takéto
súťaže neorganizujú aj iné mestské časti v Ko-
šiciach.“ -ab-

Minulý rok v septembri sa
začali úpravy v parku na
Moy zesovej ulici. Jar priniesla
vyššie teploty, čím bolo umož -
nené v úpravách pokračovať.

Na základe viacerých požia-
daviek občanov a interpelácií
poslancov sa minulý rok na je-
seň začala celková revitalizácia
parku na Moyzesovej ulici. V
prvej etape sa vtedy položil no-
vý asfaltový koberec na chod-
ník v úseku od Hviezdoslavo-
vej po Poštovú ulicu. Tým sa
revitalizácia parku len začala.
Správa mestskej zelene v spolu -
práci s mestskou časťou Koši-

ce-Staré Mesto sa na jar pustili
do ďalšej etapy.

V parku pribudli koncom
marca nové štýlové lavičky a
smetné nádoby na stojanoch.
Pracovníci Správy mestskej
zelene následne začali upra-
vovať trávnaté plochy na ce-
lom úseku parku pozdĺž
nového chodníka. Vrtochy
aprílového počasia však časo-
vý plán výsadby trávnika tro-
chu predĺžili.

Mestská časť zakúpením 8
lavičiek a 25 košov prispela k
druhej etape revitalizácie parku
na Moyzesovej sumou dveti-
sícpäťsto eur. -zr-

Návštevníci obľúbenej diskotéky pri Tip-Tope a priľahlého
diskontu na Kuzmányho sídlisku nechávajú po víkendoch ne-
pekné „odkazy“ po celom okolí.

Staromešťan Vincent Kmec na spoločnom stretnutí so staro-
stom Starého Mesta Ľubomírom Gregom poukazoval na neporia-
dok v srdci Kuzmányho sídliska. Jeho slová potvrdila aj okoloidúca
obyvateľka Klára Málesová. Malé námestie s obchodným centrom
Tip-Top je miestom, ktoré navštevuje veľa Staromešťanov.

Keď „úraduje“ alkohol ...
Počas piatkových a sobotňajších nocí sa to tam mení na cent-

rum zábavy. Návštevníci známej košickej diskotéky a blízkeho dis-
kontu to sem-tam preženú s alkoholom, v podguráženom stave
„značkujú“ všetko navôkol a ničia čo im do rúk príde. Črepy z
rozbitých fliaš sú po chodníkoch aj pri samotných obchodoch. „Tie -
to kvetináče sme museli odspodu navŕtať, aby nám ich nevyvalili. A
plot asi budeme musieť odstrániť, keďže nám ho aj tak strhávajú“
poukazoval majiteľ Delikatesa p. Čerňák na spúšť čo mu ostala v
letnej záhradke pri cukrárni po veľkonočných sviatkoch.

V okolí prevádzok si musia odpadky majitelia odpratávať sami,
na vyčistenie chodníkov a zelene máme mestské podniky a aktivač -
ných pracovníkov mestskej časti. Všetko však stojí čas a peniaze,
ktoré by sa mohli použiť na niečo oveľa dôležitejšie ako je od-
stránenie nepo riadku po niekoho prehýrenej noci. -zr-

Piatkové a sobotòajšie
večery sú kritické

V plavárni súperili žiaci základných škôl

Revitalizácia parku na Moyzesovej pokračuje

Fo
to

 n
a 

st
ra

ne
: 

ar
ch

ív



�
�

Bezdomovci a popíjajúca mládež
v uliciach centra mesta sú dva hlavné
sociálne problémy, ktoré by si Staro-
mešťania priali vyriešiť. A keď nie
vyriešiť, tak aspoň zmier niť. Koncom
apríla sa k týmto problémom zišli na
miestnom úrade vedenie mestskej čas-
ti, zástupcovia sociálnej komisie,
kompetentní z magistrátu, iných
mestských častí, mestskej polície a
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Veľa lavičiek v centre, parkoch či
na sídliskách sú permanentne obsadené
špinavými a zapáchajúcimi bezdomov-
cami. Svojim správaním veľakrát
vzbudzujú verejné pohoršenie, robia
hluk, poškodzujú verejný majetok... Re-
presívne opatrenia polície sú málo
účinné. Pokuty sú nevymáhateľ né, muži
zákona ich maximálne môžu vykázať z
miesta, kde páchajú priestupok. Bezdo-
movci sa posunú o pár ulíc ďalej a pro-
blém je tu opäť...

„Pre zaujímavosť, z 33 oslove-
ných bezdomovcov v Starom Meste iba
traja mali u nás trvalý pobyt,“ informo-
val kompetentných  starosta Ľubomír
Grega. „Skúšali sme im ponúknuť
prácu za jedlo, ale nemajú o to záujem.
K jedlu sa vedia dostať zadarmo cez
charity a pracovať nechcú, lebo sú
chorí, nevládzu a vraj na nikoho robiť
nebudú... V minulosti sa tento problém
riešil tak, že takýchto ľudí vykázali za
hradby mesta. Plánuje sa revitalizácia
parkov – snáď to nebudeme robiť pre
bezdomovcov... Budeme ich musieť vy-

háňať, najlepšie niekde za mesto. Nie
je predsa normálne, keď výrazná me-
nšina obťažuje väčšinu.“  

Vedúca referátu sociálnych vecí na
magistráte Mgr. Beáta Horváthová k to-
mu povedala: „Bezdomovci si zvolili ta-
kýto spôsob života. Žijeme v demokra-
tickej spoločnosti, ktorá ich v tom ne-
chce podporovať, len im chce pomôcť
prežiť. Na tom je postavená celá filozo-
fia sociálnej politiky tohto štátu. To, že
sú v strede mesta, je nao-
zaj ťažké riešiť. Žiaden
zákon mestu neumožňuje
vymedziť im teritórium.“
Ako ďalej uviedla, konce-
pčné riešenie problému má
v kompetencii VÚC, ktorý
sa však na škodu veci roz-
hodol rušiť útulky pre bez-
domovcov v menších mes-
tách. Následkom tohto
kroku bude ich sťahovanie
do Košíc. 

Alkoholom potužená
mládež vystrájajúca v no-
čných hodinách v parkoch,
na Dominikánskom
námestí a ďalších staro-
mestských uličkách je pro-
blém, s ktorým mestská
časť zápasí už niekoľko
rokov a ktorého rozmer
neustále narastá.

Predsedkyňa sociálnej
komisie Starého Mesta Re-
náta Baníková  s členom

komisie Norbertom Lukánom vidia pro-
blém v nedodržiavaní zákonov, ktoré
podnikateľským subjektom zakazujú
predávať alkohol mládeži. A takisto v
nespolupráci štátnych a mestských sub-
jektov, ktoré majú zákonné možnosti na
riešenie problému. Podľa Mgr. Horvát-
hovej legislatíva v dostatočnom rozsa-
hu umožňuje štátnym subjektom riešiť
tento problém. „Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny môže rodičom udeľovať

rôzne výchovné opatrenia a takto pôso-
biť, aby sa starali o svoje deti.“

Stretnutie ukázalo, že legislatíva na
elimináciu problémov s mládežou páky
má. Ich fungovanie v praxi si však vy-
žaduje  razantný a dôsledný prístup všet-
kých zodpovedných subjektov – Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny, magist-
rátu, mestských častí a polície. Pracovné
stretnutie tohto druhu preto určite na mi-
estnom úrade nebolo posledné... -ab-
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Plán poslaneckých dní na máj 2010
(každú pracovnú stredu od 15.00 – 16.30 hod.)

V piatok 26. marca v Historickej radnici na Hlav-
nej ulici pri príležitosti Dňa učiteľov oceňovalo mesto
Košice zamestnancov, ale najmä výnimočných peda-
gógov košických materských a základných škôl. Med-
zi ocenenými bola aj riaditeľka staromestskej mater-
skej školy na Hrnčiarskej ulici.

34 rokov pedagogickej praxe v materských školách
na Galaktickej, Družicovej, Parku Angelinum a od roku
2000 na Hrnčiarskej priniesli Eve Farkašovej mnoho
skúseností odborných, ale aj ľudských, za ktoré bola oce-
nená mestským magistrátom.

Zaviedla prvky výchovy M. Montessori
Prirodzená autorita a úspech riaditeľky škôlky na

Hrnčiarskej bola vybudovaná na  jej organizačných,
manažérskych, pedagogických, ekonomických aj em-

patických schopnostiach. Spracovala a postupne za -
viedla v tejto škôlke alternatívne metódy a formy
práce, ale hlavne prvky pedagogiky M. Montessori.
Neustále zabezpečuje nadštandardné aktivity pre svo-
jich škôlkarov nielen na kultúrnych akciách Starého
Mesta. Spracúva mnoho úspešných projektov a zís-
kava sponzorov pre postupnú modernizáciu materskej
školy a jej didaktického vybavenia.

Aktívna účasť na celoslovenských konferenciách a
podpora vzdelávania svojich zamestnancov neustále
zlepšuje kvalitu vzdelávacieho procesu v materskej
škole – jej riaditeľke Eve Farkašovej k oceneniu gra-
tulujeme! -zr-

Z dôvodu zvyšovania kvality služieb ob anom našej mestskej asti opätovne zverej ujeme 
dotazník spokojnosti, ktorým oslovujeme Vás obyvate ov mestskej asti Košice-Staré Mesto, 
aby ste vyjadrili mieru svojej (ne)spokojnosti so službami úradu prostredníctvom tejto ankety: 
  

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI OB ANA 
 
Meno a priezvisko: ............................................................................... 
 
Kontakt: ...................................................................................................................................... 
(adresa alebo tel., e-mail) 
 
Ak Vaše hodnotenie bude horšie ako „Ve mi dobre“ prosím uve te Vaše poznámky 
a pripomienky pod tabu ku resp. na samostatný papier aby sme sa pokúsili daný stav zlepši . 

 
 
 
 
 
(V tejto asti môžete uvies  Vaše postrehy, skúsenosti  a  návrhy na zlepšenie alebo môžete použi  samostatný 
papier) 
 
 
 
 

akujeme za Váš názor a Váš as. 
Veríme, že Vaša spolupráca prinesie skvalitnenie nami poskytovaných služieb. 

p. .: Ako hodnotíte a vnímate : Ve mi 
dobre Dobre Zle  Neviem 

posúdi

1. .. prácu starostu mestskej asti KOŠICE-STARÉ 
MESTO.     

2. .. prístup našich pracovníkov pri osobnom kontakte.     
 

3. ..komunikáciu s našimi pracovníkmi pri  
telefonickom/e-mailovom styku.     

4. ..dobu stránkových a nestránkových hodín.     

5. ..rýchlos  vybavovania stránok.     

6. ..kompletnos  služieb, ktoré ponúka naša mestská as   
KOŠICE-STARÉ MESTO.. 

    

7. ..oboznamovanie Vás ob anov s pripravovanými 
podujatiami.     

8. ..kvalitu  podujatí zorganizovaných v našej mestskej 
asti.     

Milí Staromeš�ania
Teší ma, že napriek stále zložitej hospodárskej situácii sa našej

mestskej časti darí plniť úlohy, ktoré sme si na tento rok predsa-
vzali. V rámci príjmovej časti sme za prvý kvartál dosiahli príjmy
vo výške 23,33 % z ročného plánu, pričom výdaje boli na úrovni
22,34 %. 

Zavedenie turniketového systému v Mestskej krytej plavárni,
ktorý som inicioval nám v porovnaní s minulým rokom za prvý
štvrť rok prinieslo tržby vyššie o viac ako 10 000 eur, ktoré použi-
jeme na ďalšie zveľaďovanie areálu plavárne a jej zariadenia. 

Po zavedení elektronických aukcií pripravujeme ďalší krok
smerom k prehĺbeniu kontroly našej samosprávy zo strany verej-
nosti. Na aprílovom zastupiteľstve totiž vyskúšame tzv. internetovú
televíziu, ktorú plánujeme následne prevádzkovať na stálo. V pra-
xi to znamená, že každý si bude môcť pozrieť priebeh zastupiteľ -
stiev, alebo si ho po čase nájsť v archíve. Okrem miestnych zastu-
piteľstiev chceme týmto spôsobom priblížiť Staromešťanom aj nie -
ktoré dôležité podujatia organizované našou mestskou časťou. 

Popri spätnej väzbe a rozšíreniu záberu informovanosti o čin-
nosti nášho zastupiteľstva či úradu získa náš občan aj väčšiu kon-
trolu nad nami. Činnosť poslancov či vedenia nebude už posudzo-
vať len na základe jednorazových informácií v médiách, či viet vy-
strihnutých z kontextu, ale komplexne, pričom k informáciám sa
bude môcť kedykoľvek vrátiť. Súčasne pripravujeme aj pokusné
informovanie našich občanov o našej činnosti i formou SMS po
vzore iných miest či obcí na Slovensku.

Pred mesiacom som prijal ponuku TV Naša zúčastniť sa
reduk čného programu podobne ako v minulosti viacerí z košických
poslancov. 

Málo pohybu, dennodenné stresy a najmä poznanie, že aj keď
spravíte sebalepšie rozhodnutie, vždy ste zlí, lebo všetkým sa na -
ozaj vyhovieť nedá, spôsobilo že mám vysoký tlak.

Každodenná pravidelnosť pohybu navyše pod verejnou kon-
trolou bolo to, čo môj organizmus potreboval ako soľ.

Zatiaľ sa môžem pochváliť úbytkom zopár kíl, sviežejšou mys -
ľou, optimizmom a hlavne väčšou chuťou riešiť každodenné pro-
blémy našej mestskej časti.

Ako všetci vieme, zdravotný stav Slovákov nie je príliš po-
vzbudivý, a ani prognóza dlhšieho života nie je ružová.

Aj preto plánujeme naše oddelenie kultúry rozšíriť o proble-
matiku športu a zdravia. A navyše na základe množstva požiada-
viek našich seniorov pripravujeme
prie stor pre relaxačné aktivity podľa
vzoru mestskej časti Juh, kde by naši
seniori mohli utužovať svoje zdravie
na rotopedoch, stacionárnych bicyk-
loch, či bežeckých pásoch.

Vyústením viacerých predchádza-
júcich stretnutí bola 22. apríla spolo-
čná porada zástupcov polície, kom-
petentných mestských organizácií  a
mestskej časti o situácii zhustenia sta-
tickej a dynamickej dopravy najmä
v uliciach Kuzmányho sídliska.

Na januárovom rokovaní s občan-
mi, ktorí požadovali zjednosmernenie
Ulice kpt. Nálepku bol dohodnutý po-
stup, ktorý mal odštartovať Krajský do-
pravný inšpektorát odbornou štúdiou.

Začiatkom apríla si starosta a zá-
stupca mestskej časti s krajským do-
pravným inšpektorátom prešli celý kri-
tický úsek. Nakoľko situácia je oveľa
zložitejšia, dohodli sa na spoločnom
pracovnom stretnutí všetkých kompe-
tentných za účelom zrýchlenia celej rea -
lizácie jednosmerky, ale aj hľadaní rie-
šenia problému s nedostatkom parkova-
cích miest.

Zjednosmernenie Ulice kpt.
Nálepku

„Navrhujem zjednosmerniť túto
cestu zo strany Československej ar-
mády a nie z Magurskej. Toto riešenie
je jednoduchšie, úspornejšie a ľahšie
realizovateľné“ boli slová Ľuboša Pop -
jaka z Krajského dopravného inšpekto-

rátu v úvode spoločného stretnutia.
Správa komunikácií mesta Košice

poslala pred mesiacom zamietavé sta-
novisko k zjednosmerneniu smerom od
Magurskej, a keďže sa na rokovanie ne-
dostavili, k návrhu dopravného inšpek-
torátu sa vyjadriť nemohli. Mestská 
časť tak opätovne vyvolá rokovania s
SKK, aby svoje stanovisko zmenili a
odobrili jednosmerku či už z jednej ale-
bo z druhej strany.

Na Bajzovej podobný problém
Aj odklonením dopravy z Námestia

osloboditeľov sa veľa áut vrátane me -
dzimestskej dopravy presunulo na Baj-
zovú ulicu. Oboj smerný prejazd auto-
busmi je náročný a vznikajú tam mierne
kolízne situácie. “Vyriešením tejto si-
tuácie bude umožnenie vjazdu auto-
busmi len z jednej strany“ boli návrh a
zároveň dohoda väčšiny zo zúčastne-
ných.

Málo parkovacích miest
Ďalším problémom v celej situácii s

dopravou na Kuzmányho sídlisku je ne-
dostatok parkovacích miest. Sú vypra-
cované plány na podzemné garáže,
avšak do času kým sa nepostavia, hrozí
v tejto časti mesta parkovací kolaps. 

Najhoršia situácia je na Magurskej,

Tatranskej a Vojenskej ulici, kde autá
parkujú už aj po chodníkoch. „To, že
stoja na chodníkoch je nútená situá -
cia“ vysvetľoval zástupca MČ Ernest
Básti. Denne príde do centra mesta tak-
mer 40 tisíc ľudí z celého východného
Slovenska, platiť za parkovanie nechcú
a tak nechávajú autá v „nárazníkovej
zóne“, čiže v uliciach tesne za spoplat-
neným parkovaním. 

Správa majetku mesta Košice
plánuje vytvoriť druhú a tretiu parko-
vaciu zónu, čo určite pomôže, ale
vzhľadom na dokončujúcu sa výstavbu
dvoch veľkých biznis centier s neposta-
čujúcimi podzemnými garážami, parko-
vanie na Kuzmányho sídlisku sa stáva
časovanou bombou.

Starosta mestskej časti vystúpil z
návrhom vytvorenia parkovacích miest
na trávnatých pásoch pozdĺž ciest.
„Tam parkovacie miesta nemôžeme ro-
biť, lebo sú pri križovatkách“ odmietol
Karol Iglódy z ÚHA. 

Autá tak budú asi naďalej načierno
parkovať na chodníkoch a spoliehať sa
na to, že polícia, ktorá ma len jedno
odťahové vozidlo nestihne prísť. Oby-
vatelia tohto sídliska si budú musieť po-
čkať na naprojektované podzemné ga-
ráže, ktorých výstavba sa stretáva so
stále väčšími komplikáciami. -zr-

Odkia¾ kam a kde parkova�?

Na základe požiadaviek viacerých obyvate ov našej mestskej asti opätovne uvádzame 
NOVÝ TELEFÓNNY ZOZNAM 

miestneho úradu a inštitúcií M  Košice-Staré Mesto 
 

.dv. ÚTVAR  klapka priama 
linka e-mail 

  Predvo ba 6827 + klapka        

109 starosta mestskej asti 195
6222026  
6827 195 starosta@kosice-city.sk 

113 zástupca starostu mestskej asti 119 6 827 119 zastupca@kosice-city.sk 
106 prednosta úradu 196 6 827 196 prednosta@kosice-city.sk 
104 miestna kontrolórka 158 6 827 158 kontrolor@kosice-city.sk 
105 Oddelenie právne a ud. zdrojov 101 6 827 101 pravne@kosice-city.sk 
103 S ažnosti a požiadavky obyvate ov 124 6 827 124 spravne@kosice-city.sk 
115 Ekonomické oddelenie 122 6 827 122 financne@kosice-city.sk 

37 Sociálne oddelenie 134 6 827 134 socialne@kosice-city.sk 
102 Oddelenie registratúry 121 6 827 121 registratura@kosice-city.sk 

1 Kancelária prvého kontaktu 130 6 827 130 podatelna@kosice-city.sk 
8 Oddelenie hospodárskej správy 117 6 827 117 prevadzka@kosice-city.sk 
9 Prenájom miestností - kult. akcie 114 6 827 114 zakazka@kosice-city.sk 

  Informátor 155 6 827 155   
116 Oddelenie kultúry 136 6 827 136 kultura@kosice-city.sk 
119 Referát informatiky 133 6 827 133 spravca@kosice-city.sk 

27 Referát majetku 108 6 827 108 majetok@kosice-city.sk 
  Mestská krytá plaváre    622 23 16 mkp_ke@post.sk 
  Múzeum Vojtecha Löfflera   622 30 73 lofflermuzeum@post.sk 
  Denné centrum   622 83 29 klubdochodcov@netkosice.sk 
  Stavebný úrad 205 6 827 205   

Riešili problém bezdomovcov a mládeže

34 rokov pracuje s našimi 
najmenšími



STAROSTA SA ZAOBERAL

Na základe podnetu od Starome-
šťanky Eriky Rosůlkovej bol starosta
Ľubomír Grega opäť v uliciach našej
mestskej časti. Tentoraz riešil problémy
obyvateľov na Vojenskej ulici.

Koncom februára sa ukončila výstavba
ostrovčekov na križovatke za novým kom-

plexom Cassovar. Stavebníci však okolité
chodníky a zeleň nedali po prácach do
pôvodného stavu. Na chodníkoch aj trávni-
koch ostal štrk, kamene a piesok. „My už
nevieme, čo s tým máme robiť“ vysvetľo-
vala Erika Rosůlková starostovi na spolo-
čnom stretnutí, ktorý prisľúbil pomoc prost-
redníctvom aktivačných pracovníkov úradu.
Tí boli spomínané miesto vyčistiť.

Diskutovali o parkovaní
Zastavili sa aj okoloidúci susedia z Vo-

jenskej ulice. Poukazovali na neustále opa-
kujúci sa problém s parkovaním. Autá z iných
východoslovenských miest a priľahlého Cas-
sovaru nielen parkujú na chodníkoch, ale po-
kojne ich využívajú aj ako cestu – skratku.

Mestská časť Košice-Staré Mesto
plánuje v týchto končinách vybudovať par-
kovisko s kapacitou cca 20 parkovacích 
miest, aby akútny problém s nedostatkom
parkovacích miest čiastočne vyriešila, avšak
drzosť vodičov, ktorí pokojne
jazdia po chodníkoch zastaví
asi len fyzická zátarasa alebo
prekážka. -zr-

Stavbári a vodiči robia 
obyvate¾om na Vojenskej starosti
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Elek Marián, referent:
„Som určite za mliečne auto-

maty. Avšak radšej by som ich
umiestnil niekam na veľké sídlis-
ká v Košiciach, nie do Starého
Mesta.“

Vargová Mária, predavač -
ka:

„Ja síce mlieko nemusím, ale
pre deti je zdravé, takže by som
také dačo privítala. Automaty by
mohli byť najmä na sídliskách v
okolí.“

Miklušová Miriam, mamička:
„Ja osobne mám alergiu na

mlieko, ale ak by išlo o tzv. BIO
mlieko, tak prečo nie. Takéto au-
tomaty by mali byť umiestnené v
okolitých nákupných centrách,
kde je najviac ľudí.“

Michalcová Agnesa, dôchod -
kyňa:

„Áno. Mliečnymi automatmi sa
opäť vrátime k starým hodnotám,
čo je dobré lebo práve toto mlieko
je ozajstné, neriedené vodou. Umie -
stnila by som ich k obchodným do-
mom, aby to mali aj starkí po ruke
keď pôjdu z nákupu.“

Olejár Ondrej, dôchodca:
„Som za to. Také mlieko je

zdravšie a sviežejšie. Automat by
mal byť ľuďom nablízku, preto
by som ho umiestnil napríklad
nie kde na Hlavnú ulicu, kde je
prístupný pre každého.“

Kadlecová Mária, dôchod-
kyňa:

„Mne mlieko nerobí dobre,
ale ak by boli v centre také auto-
maty, určite by som ho skúsila,
možno také čerstvé mlieko by mi
lepšie padlo. Automaty by som
privítala niekde na Hlavnej, a mož -
no aj na Kuzmányho sídlisku.“Odpovede zaznamenala: Zuzana Rešková, Fotografovala: Andrea Božinovská

ANKETA
Mliečne automaty sa tešia vysokému záujmu vo viacerých mestách na Sloven-
sku. Hodnotné kravské mlieko od prvovýrobcov sa objavuje už aj v Košiciach v
podobe mobilného mliečneho expresu. Mestská časť Košice-Staré Mesto plánu-
je sprístupniť mliečny automat aj v centre mesta, a preto sme sa pýtali:

SPOTREBITE¼SKÁ PORADÒA
Nákup prostredníctvom internetu

Žijeme v modernej dobe, ktorá so sebou pri-
náša aj nové príležitosti a spôsoby komunikácie. Čo -
raz častejšie je zo strany spotrebiteľa využívaná mož -
nosť nákupu rôznych tovarov a služieb  z pohodlia
svojho domova prostredníctvom internetu. Rôzne
domáce  aj zahraničné internetové stránky ponúka-
jú nespočetné množstvo “ výhodných obchodov ”. 

V súčasnosti je problematika uzatvárania zmlúv
na diaľku, v podmienkach EÚ dostatočne upravená a
zjednotená. Európska smernica 97/7/ES, ktorá bola
implementovaná do slovenského právneho poriadku,
zaviedla spoločné pravidlá ochrany spotrebiteľa
pri zmluvách uzatváraných na diaľku, t.j. pri zmlu-
vách uzatváraných cez internet, ale aj prostredníctvom
iných prostriedkov komunikácie na diaľku, napr.
prostredníctvom e-mailu, faxu, televízie, listu, inzer-
cie v tlači, televízie, telefónu s ľudským hlasom a pod. 

Pri využívaní možnosti zásielkového predaja pre-
chádza vlastnícke právo na kupujúceho momentom
prevzatia veci v mieste dodania ním určenom.  Spo-
trebiteľ však pri uzatváraní zmluvy na diaľku  nemá
možnosť si predmet kúpy osobne prezrieť a vyskúšať
ho a teda nie je v dostatočnej miere schopný posúdiť,
či ním vybraný tovar zodpovedá jeho požiadavkám a
predstavám alebo vlastnostiam prezentovaným zo
strany predajcu. Z tohto dôvodu uvedená európska
smernica zavádza spoločné pravidlo práva spotrebite-
ľa odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Pred samotným uzatvorením zmluvy cez in-
ternet, označovaným aj ako tzv. online nákup, je
vhodné, aby spotrebiteľ venoval zvýšenú pozornosť
konkrétnej internetovej stránke a informáciám na nej
obsiahnutým.  Podľa možností je vhodné si overiť na-
sledujúce skutočnosti:

1.  či sa jedná o internetový obchod, ktorého pre-
vádzkovateľom je reálny podnikateľský subjekt, napr.
porovnaním údajov o obchodníkovi uvedenými na in-
ternetovej stránke s údajmi uvedenými vo výpisoch z
obchodného či živnostenského registra, ktoré sú prí-
stupné na stránke www.orsr.sk resp. www.zrsr.sk.;

2.   môže byť pre spotrebiteľa vhodné a užitočné
aj oboznámiť sa s diskusnými spotrebiteľskými fóra-
mi, na ktorých možno nájsť pozitívne či negatívnymi

referencie a skúsenosti iných spotrebiteľov s nákupmi
u toho, ktorého internetového predajcu. Všeobecne sa
odporúča  vyhnúť sa nakupovaniu na internetových
stránkach, na ktorých nie sú uvedené žiadne údaje o
obchodníkovi, konkrétne sídlo obchodníka či kon-
taktná osoba. V zásade sa neodporúča uzatvárať ob-
chody aj v takých prípadoch, keď obchodník so spo-
trebiteľom komunikuje výlučne prostredníctvom au-
tomatickej formy odosielania e-mailov.  

3.   pri online nákupoch cez internet je dôležité
rozumieť jazyku, v ktorej je ponuka prezentovaná.
Prípadná neznalosť jazyka spotrebiteľa neospraved-
lňuje a ani nezbavuje povinností vyplývajúcich z uza-
tvorenej online zmluvy.  

4.     pred  tzv. “odkliknutím” zmluvy je potrebné
sa dôkladne oboznámiť so všetkými zmluvnými pod-
mienkami, vrátane tých, ktoré sú napísané malým pís-
mom. Z informácií obsiahnutých na internetovej
stránke teda  musí byť spotrebiteľovi jednoznačne
zrejmé od koho tovar alebo službu kupujete, čo presne
si kupujete, aká je cena tovaru alebo služby, čo všetko
je súčasťou objednávky tovaru alebo služby, z čoho
pozostáva uvádzaná cena, najmä či súčasťou ceny je
aj poštovné a balné, poistenie zásielky a pod., aké sú
platobné podmienky, kde a ako bude tovar doručený.
V prípade medzinárodných prevodov peňazí je
vhodné si vopred v banke zistiť výšku poplatkov za
takýto prevod, aby sa nákup tovaru spotrebiteľovi
výrazne nepredražil.  

Okrem vyššie uvedených informácií musia byť
spotrebiteľovi najneskôr s doručením tovaru písomne
poskytnuté informácie aj o tom, ako, kde a dokedy
môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť, kde môže uplat-
niť reklamácie, informácie o predajných službách a
zárukách, informácie o možnostiach zrušenia zmluvy
uzavretej  na dobu min. 1 roka alebo na dobu neurčitú.

Pri tu uvádzaných zmluvách je vždy vhodné si
vytlačiť alebo v počítači uložiť kópiu potvrdenia o
objednávke, kópiu uzatvorenej zmluvy, zmluvné pod-
mienky, ponuku zverejnenú na stránke, správu o za-
platení tovaru, e-mailovú a písomnú korešpondenciu.
Je však dôležité odlíšiť samostatné pojmy: Odstúpe-
nie a Reklamácia!

ODSTÚPENIE- Odstúpiť od zmluvy nemožno
len pri niektorých typoch zmlúv, a to za predpokladu,
že bol spotrebiteľ o tejto skutočnosti upovedomený.

Ide o zmluvy, predmetom ktorých je poskytnutie služ -
by, ktorá sa so súhlasom spotrebiteľa začala plniť pred
uplynutím lehoty na odstúpenie, pri predaji tovaru ale-
bo poskytnutí služby, ktorých cena závisí od pohybov
cien na finančnom trhu, pri predaji tovaru zhotovené-
ho podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa / napr.
na mieru/, pri predaji tovaru, ktorý vzhľadom na jeho
vlastnosti nemožno vrátiť, tovaru podliehajúceho ska-
ze, pri predaji zvukových alebo obrazových zázna-
mov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ
rozbalil, predaji novín, časopisov a periodickej tlače,
predaji lotérie  alebo iných podobných hier.  V ostat-
ných prípadoch sa na zmluvy uzatvárané cez internet
v podmienkach SR vzťahuje ustanovenie § 12 zákona
č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomo-
vom predaji a zásielkovom predaji, v zmysle ktorého
má spotrebiteľ právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť
od zmluvy, a to v lehote do 7 pracovných dní odo dňa
prevzatia tovaru alebo od uzavretia  zmluvy o poskyt-
nutí služby.  Možnosť odstúpiť od zmluvy však spo-
trebiteľ má aj pri nákupe na diaľku v ktoromkoľvek
inom štáte EÚ, pričom lehota na odstúpenie musí byť
vo všetkých štátoch minimálne 7 dní ( v niektorých
štátoch platí dlhšia lehota, napr. v Českej republike je
to 14 kalendárnych dní ).

REKLAMÁCIA- Na tovar zakúpený cez inter-
net sa vzťahuje záručná doba- min. 24 mesiacov, v
rámci ktorej má spotrebiteľ právo reklamovať za-
kúpený tovar,  v prípade použitého tovaru min. 12
mesiacov. Treba mať však na pamäti, že ochrana po-
skytnutá Európskou smernicou 97/7/ES sa nevzťahu-
je na zmluvy o finačných službách,  zmluvy uzavreté
pomocou predajných automatov, zmluvy uzavreté s
telekomunikáciami pomocou verejných automatic-
kých telefónov, zmluvy týkajúce sa nehnuteľností s
výnimkou nájmu, zmluvy uzavreté na aukcii uskuto-
čnenej prostredníctvom internetu. 

Nezabudnite však, že Združenie na ochranu práv
spotrebiteľov, pobočka Košice, Mäsiarska 41, Vám v
rámci poradne spotrebiteľom každý utorok poskytuje
BEZPLATNÚ spotrebiteľskú pomoc. V prípade, ak
Vám pracovné či súkromné povinnosti nedovoľujú na-
vštíviť nás, obráťte sa na nás s Vaším problémom aj
na adrese renata.dolanska@ombudspot.sk, resp. tel.
č.: 0914 333 867. Radi Vám pomôžeme. Tešíme sa na
Vás. JUDr. Renáta Dolanská

Z NAŠICH MATERSKÝCH ŠKÔL

Na staromestskom kole v
prednese poézie Literárneho
klubu výchovy sa naši škôlka-
ri snažili prebrať Šípovú Ru-
ženku svojimi básničkami.

Klub literárnej výchovy za-
ložila pred mnohými rokmi Ire-
na Dudičová, vtedy učiteľka
materskej školy na Tatranskej
23. Tvorivým prístupom a ak-
tívnym zapájaním detičiek do
rozprávania známych sloven-
ských rozprávok a básní upútala
snáď každého škôlkara, ktorý
jej prešiel rukami. V súčasnosti
je vedúcou literárneho klubu v
Starom Meste Mgr. Mária Šule-
ková, ktorá pokračuje v rovna-
kom spôsobe výchovy deti k li-
terárnemu umeniu.

Už po siedmy krát sa aj ten-
to rok v apríli stretli najlepší re-
citátori zo všetkých materských

škôl Starého Mes-
ta v Bocatiovej
knižnici, aby pred-
nesom krásnych
detských básní zo-
budili začarovanú
Ruženku. Pri ko-
lovrátku, kde za-
spala, jej vyroz-
právali príbehy o
šibalských číslach,
písmenách a geo-
metrických tva-
roch. Vysvetľovali
aj vážne veci ako sú starosti s
každodenným praním stovky
ponožiek malej stonožky alebo
o útrapách zajaca, ktorého
nako niec z chrípky dostala
osved čená mrkvička.

V programe vystúpili Stel-
ka Matulová a Dávid Nagy z
MŠ Park Angelinum, Laura Va-
silišinová a Oliver Groma z Tat-

ranskej 23, Sofia Illesová a Na-
tálka Gajdošová z MŠ Zá -
dielská, Zuzka Grapová z MŠ
Jarná, Peťo Zajac a Henika He-
šková z MŠ Rumanova, Mar-
garétka Orátorová a Miška Bu-
dajová z MŠ Hrnčiarska a ako
hosť Andrejko Nguyen zo súk-
romnej škôlky na Tatranskej 10
s anglickou básňou Spring.

Deťom sa svojimi básnič -
kami nakoniec Ruženku poda-
rilo prebrať. Potom si pre ňu
prišiel princ a vystrojili nádher-
nú svadbu.

Za ozaj profesionálne reci-
tátorské výkony boli všetci naši
najmenší obdarovaní záložka-
mi, knižkami a inými drobno-
sťami. -zr-

www.kosice-city.skStaromestské listy

Uvítali by ste v našej mestskej časti
mliečny automat, ak áno kde?

Keï je ku kontajnerom ïaleko
Na spoločnom stretnutí starostu

mestskej časti Ľubomíra Gregu s ma-
jiteľom jednej z garáží na Štítovej
ulici bola objavená skládka odpadu.

Na základe podnetu od občana na
zlý stav pri medzigarážových priesto-
roch na Štítovej a Tatranskej ulici v
blízkosti „židovského cintorína“ bol
starosta s kompetentným zamestnan-
com úradu obhliadnuť spomínané mie -
sto. Okrem známeho košického vetra,
ktorý vyťahuje ľahký odpad z košov si
obyvatelia z týchto „zašitých“ priesto-
rov urobili aj smetisko iných menších
zbytočností.

Hneď na druhý deň boli aktivační
pracovníci úradu tento priestor vyčistiť.
V spolupráci s mestom dala mestská

časť naložiť odpad do pristavených
kontajnerov a vyviezť.

Netrvalo ani týždeň a na tom istom
mieste začala vznikať opäť nová sklád-
ka už okrem obalov aj s vyhodeným
nábytkom ... -lš, zr-
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Šípová Ruženka sa prebrala



Kováčska dielňa na Hrnčiarskej uli-
ci funguje od samého začiatku projektu
Uličky remesiel, čiže takmer dvanásť ro-
kov. Okrem vlastných výrobkov sú v
predajnej časti dielne ponúkané aj rôzne
výrobky od iných slovenských remesel-
níkov a umelcov.

Cyril Horák sa ku kováčstvu dostal
zaujímavým spôsobom. V minulosti boli
jeho záľubou kone. Často vídaval ako ich
chodil kováč podkúvať. Postupne si ko-
váčske remeslo obľúbil aj on sám. Spočiat-
ku sa mu venoval len vo voľnom čase, ne-
skôr ho prijali na miesto kováča vo firme a
nakoniec si otvoril vlastnú dielňu v Koši -
ciach na Hrnčiarskej ulici. „V tomto re-
mesle mám voľnosť, som si sám sebe
pánom. Nemám šéfov, ktorí rozhodujú o
tom čo a kedy mám robiť“ poukazuje na
výhody takéhoto „zamestnania“.  

Kováčska dielňa Cyrila Horáka
návštevníkom ponúka okrem predaja
výrobkov aj možnosť pozorovať majstra
pri kovaní cez balkón nad samotnou die-
lňou: „Cieľom tejto dielne je ukázať
zákazníkom celú kováčsku prácu od

vzniku jedinečných výrobkov až po ich
predaj.“

Zameriava sa najmä na interiérové do-
plnky. Exteriérové záležitosti ako sú brány
a ploty nepreferuje. „Vyrábam misy, kr-
bové náradia, rôzne plastiky, ale aj väčšie
veci na objednávku, napríklad manželské
postele, stoličky
alebo police.“ Do-
dával aj pres-

tížnym tatranským ho-
telom, ale zákazníkov
má najmä z Košíc a
blízkeho okolia. 

Klientela Cyrila
Horáka je rôzna:
„Predaj záleží na ro-
čnom období. V zime
pred Vianocami sem
zvyknú zájsť skôr do-
máci kúpiť niečo
pekné príbuzným pod
stromček. V lete tu
naopak častejšie
vídať zahraničných
turistov.“ 

Medzi prominent-
ných zákazníkov patrí
aj Lucie Bílá: „Zvyk-
ne si u nás kupovať
anjelov. Raz keď tu

bola, pozvala nás na svoj koncert a
uprostred vystúpenia začala hovoriť o an-
jeloch, čo si tu kúpila. Urobila nám takú
malú reklamu.“

V predajni nad kováčskou dielňou sa
nachádzajú aj iné výrobky od slovenských
umelcov napríklad zo skla, dreva, drôte-

ných materiálov a podob-
ne. „Sem tam nám niečo
dodajú aj študenti alebo
dôchodcovia, ktorí tradi-
čné remeslá študujú ale-
bo ich majú ako ko-
níček.“ Ide o vzájomnú

spoluprácu slovenských remeselníkov.
Aj kováč, podobne ako ostatní reme-

selníci projektu Uličky remesiel, zápasí s
existenčnými problémami: „Ulička v pod-
state nikdy nebola dokončená. Malo tu
byť viac remesiel. Pred dvanástimi rokmi
to tu uviedli do prevádzky a odvtedy to
stagnuje.“

Podobne ako ostatných aj jeho trápi
problém s neporiadkom a popíjajúcou
mládežou. „Základom nášho úspechu je,
aby sa ľudia nebáli vojsť do tejto uličky“
naráža umelecký kováč na pasivitu a ob-
medzené právomoci policajtov pri riešení
verejného poriadku. 

Ulička remesiel je súčasťou projektu
Európskeho hlavného mesta kultúry, a pre-
to mesto plánuje Hrnčiarsku ulicu oživiť.
Realizácia investičných zámerov mesta
však bude závisieť od objemu peňazí zo št-
rukturálnych fondov Európskej únie. -zr-

Hruď posiata množstvom štátnych vy-
znamenaní a odznakov, na ktoré je právom
hrdý. Svoju uniformu, ligotajúcu sa militária -
mi, si nadpráporčík vo výslužbe 85-ročný Sta-
romešťan Jozef Halaj oblieka už len výnimo-
čne. Teraz tak urobil kvôli nám a oprášil nie-
len ju, ale aj svoje spomienky.

Tento vojnový veterán je príjemný a vyrov-
naný starý pán, ktorý žije v zariadení pre senio-
rov v Stredisku sociálnych služieb na Garbiar-
skej ulici. Bol aktívnym partizánom, dobrovoľ -
níkom, ktorý by za vlasť obetoval svoj život.
Nebál sa? „Na život sme sa všetci dívali spôso-
bom – buď, alebo. Bol som hrdý na to, že som
partizánom. Nikdy som nemal strach,“ vysvet -
ľuje svoj prístup k životu. A čo mu vojna dala?
„Určite to, že si viac vážim život a bežné veci
okolo nás. Viem sa tešiť zo všetkého a som spo-
kojný.“

K partizánom prišiel dobrovoľne, ako 17-
ročný chlapec. Bol mladý, nebojácny, hrdý a pl-
ný túžby aktívne sa zapojiť do odboja. Pracoval
ako lesný robotník, preto mu nerobilo problém
vyhľadať partizánov na Prašivej holi. Pridal sa k
skupine, ktorej velili Ukrajinci Jegorov a Popov.
Jeho prvou vážnou úlohou bolo tlmočiť
pozvanie na návštevu veliteľovi Veri-
čkovi, ktorého stanovišťom bola
Rásocká hoľa. „Ako som tam šiel, vši-
mol som si, že ma sledujú dvaja
partizáni. Bola to
skúška v ktorej
som nezly-
hal a od-
vtedy
som pra-
coval ako
spojka,“ opisuje 
J. Halaj.     

Úlohou partizánov bolo
oslabiť a spomaliť postup ne-
meckých vojakov smeru-
júcich na východ. Prepa-
dávali nemecké oddiely,
vyhadzovali do vzduchu
mosty, železničné koľajni-
ce. Ukrývali sa v domoch
slovenských ľudí a spali
väčšinou v šopách. „Ak
gazdinej čo i len ihla z do-

mu zmizne, čaká vás guľ ka do hlavy,“ spomína
na pamätnú vetu veliteľa Jegorova. 

Všetko bolo perfektne zorganizované, na-
časované. O stravu sa im starala vojenská ku-
chyňa, keď boli ranení v každej dedine mali do-
predu zabezpečenú lekársku starostlivosť. Dlho
sa im darilo postupovať bez väčších problémov,
ale v Blatnickej doline sa karty obrátili a spolu s
ďalšími 44 „kolegami“ sa ocitol v nemeckom
zajatí. Dostali ich šikovnou ľsťou. „Prišli v ukra-
jinských uniformách s ruskými samopalmi,“ ho-
vorí pán Halaj. 

S ďalšími zajatcami bol deportovaný do lá-
grov v Nemecku. Tam vykonával ťažkú prácu v
lesoch, staval bunkre, pracoval v leteckej továr-
ni. Keď ju Angličania bombardérmi zrovnali so
zemou, vyťahovali spod nej mŕtvoly a zasy-
pávali jamy. Byť nemeckým zajatcom bolo naj-
horšie obdobie jeho života. „Dávali nám veľmi
málo jedla - trošku chleba a nejaký vodový
vývar. Za hocičo nás fyzicky trestali.“ 

Po oslobodení a návrate domov v roku
1945, znovu narukoval. Tentoraz do Zboru
národnej bezpečnosti a bojoval proti tlupám
Banderovcov. Potom pracoval v košickom hut-
nom kombináte, pozemných stavbách a nako -

niec sa vrátil k zeleným uniformám. V služ -
bách ZNB
bol zamest-

naný až do
dôchodku. 

-ab-
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Výučbe šoférskych zru-
čností sa Michal Sičák venuje
už 39 rokov. Za ten čas mu ru-
kami prešlo mnoho ľudí. O ich
spokojnosti svedčí predovšet-
kým to, že učí už deti ba i
vnúčatá svojich bývalých štu-
dentov. Autoškola Sičák má v
Košiciach dobrú povesť, na-
jmä preto, lebo jej majiteľ je
prísny a k skúškam nepripra-
vených študentov nepustí. 

S výučbou šoférovania má
bohaté skúsenosti. Začínal v roku
1971 vo Zväzarme. Po páde
bývalého režimu si založil auto-
školu, jednu z prvých v Koši -
ciach. Mesačne mu prejde rukami
priemerne 10 žiakov. 

Práca s ľuďmi a predovšet-
kým práca učiteľa vyžaduje veľa
trpezlivosti. Aj učiť treba vedieť.
Čo žiak, to iný prístup. Šoférovať
musí naučiť aj ľudí s ťažkou či
konfliktnou povahou. „Človek sa
pri tejto práci naučí byť psycho-
lógom. Odpísať žiaka nie je
prob lém, treba ho pritiahnuť,
zaujať. Keď vidím žiaka, ktorý
má na tachometri 20 km rýchlo-
sť a v očiach smrť, tak do pre-
mávky s ním nejdem.“ Ak sa žiak
upokojí a uvoľní, tak sa naučí.
„Ani Fitipaldi nešiel z pôrodnice
rovno do vozidla. I on sa musel
učiť. Všetko je v základoch, keď

sa zvládnu, tak aký problém?,“
hovorí svojim študentom. Dôleži-
té je, nerobiť si ťažkú hlavu z
chýb. Bez tých to pri učení nejde. 

Svoju rolu učiteľa, berie na -
ozaj zodpovedne. Pokiaľ vidí, že
študent neovláda dopravné znač -
ky, predpisy, či „strečkuje“ na kri-
žovatkách, tak ho k záverečným
skúškam nepustí. Svojou prísnos -
ťou a neústupčivosťou je M. Si-
čák známy. Svedomie by mu ne-
dovolilo pustiť na cesty nováčika,
ktorý neovláda základné do-
pravné pravidlá. Situácia na ces-
tách je už aj tak dosť nebezpečná.
„Ja budem stále prísny, lebo od-
púšťať žiakom chybu za volan-
tom je nezodpovedné. Následky
nezvládnutia šoférovania sú
veľ mi nebezpečné. To nie je ako
učivo v škole, ktoré keď  žiak
nevie, tak tým neohrozuje seba
a iných.“ 

Jeho najstarším študentom bol
73-ročný muž, Američan, ktorý na
Slovensko prišiel prežiť jeseň
svojho života. Učenie mu trvalo
dlhšie, ale zvládol to. Študentov
vo vyššom veku vedie k získaniu
„vodičáku“ silná motivácia -
väčšinou vážne dôvody. „Mal som
viacero 60-ročných žien. Jednej
napríklad vážne ochorel manžel
a šoférovať sa chcela naučiť pre-
to, aby ho v lete moh la voziť na
záhradku v Kavečanoch.“

Horšie je to s mládežou.
„Chlapec nemá žiadne povinnos-
ti, neučí sa a na skúšku chce ísť.
Veď, možno to vyjde... Takého, ja
veru nepustím! Mládež si nechce
uvedomiť, že má život seba i dru-
hých vo vlastných rukách. Auto
je zbraň. To je ako pištoľ, keď ju
človeku dajú do ruky, musí s ňou
vedieť narábať. Jedna nepozor-
nosť a je zle. A to sa nedá vrátiť
späť,“ prízvukuje študentom.
Úplne opačná situácia je u žien
stredného veku. Tie sú zamest-
nané, starajú sa o kompletný chod
domácnosti a dokážu si nájsť čas
na učenie tak, že testy robia na
100 percent.

Dennodenne na cestách zomi-
erajú ľudia vinou nezodpoved-
ných, alebo ľahkovážnych vodi-
čov. Mladí, neskúsení šoféri jaz-
diaci  silnými autami narobia veľa
tragédií. Pokazia sebe i druhým
celý život. „Mladí si myslia, že im
sa nemôže nič stať. Dnes treba
rátať s tým, že na cestách jazdia
aj blázni. Z tohto dôvodu je dobré
myslieť aj za druhých. Takto sa
dá zabrániť nešťastiu. Študen-
tom hovorím, že na cintoríne leží
plno tých, ktorí mali prednosť v
jazde.“  

Nezadaným študentkám zase
radí, aby si u svojho potenciálne-
ho manžela dobre všímali správa-
nie za volantom. Šoférske reakcie

môžu o človeku
veľa prezradiť...
„Ukáže sa naprí-
klad agresivita,
arogancia, vulgár-
nosť...“ 

M. Sičák si ne-
myslí, že ženy jaz-
dia horšie ako mu-
ži. Podľa neho je
opak pravdou.
„Posilovače riade-
nia má už každé
auto a k šoférova-
niu nie je potrebná sila, ale mo-
zog. A myslieť vie muž i žena.
Vraví sa, že sú emocionálne la-
bilnejšie a možno preto vznikol
názor, že ženy sú horšie šoférky
ako muži. Toto však na riadenie
vozidla vplyv nemá. A okrem to-
ho, ani to sa nedá zovšeobecniť,
lebo niektorí muži sú citlivejší
ako ženy.“

Mnoho ľudí sa po úspešnom
absolvovaní autoškoly neodváži
na cesty. Strach zo samostatného
jazdenia, alebo prvé chyby ich od-
radia natoľko, že sa nedokážu po-
sadiť za volant. „Treba sa do toho
pustiť hneď. Pomaly, najprv po
cestách, ktoré človek pozná, ale-
bo ktoré už absolvoval. To, čo
nej de, treba trénovať alebo sa to-
mu vyhnúť. Kvôli istote je dobré
si niekoho k sebe na prvé jazdy
zobrať,“ radí. Keď sa začiato-

čníkovi stane chyba, ktorá ho vy-
stresuje, je dobré zastaviť na naj -
bližšom možnom mieste, upoko-
jiť sa, porozmýšľať, prečo sa stala
a pokračovať v ceste. 

Štandardná dĺžka výučby je
37 hodín. Ak je však potrebné,
môže trvať aj dlhšie. „Mal som
žiač ku, ktorá si vodičák robila tri
roky. Z dôvodu, že sa zakaždým
nedostavila na skúšky,“ vraví.  

So žiakmi má M. Sičák mno-
ho príhod. Pobaviť ho vedia najmä
výhovorky mladých študentov.
Raz sa s jedným dohodol na jazde
o siedmej hodine ráno. Prišiel pre
neho pred blok, trpezlivo čakal a
mladíka nikde. Vrátil sa teda do-
mov. O dve hodiny na to mu „ne-
zvestný“ študent zavolal s tým, že
na jazdu neprišiel preto, lebo mu-
sel ísť s otcom do nemocnice. „A
ja sa ho pýtam, že prečo mi neza-

volal skôr, aby som po neho ne-
chodil. On mi nato, že preto, lebo
teraz vstal,“ smeje sa. Aj búračky
sa v Sičákovej autoškole vyskytli.
Raz do auta nabúralo osobné vo-
zidlo, potom autobus a raz auto re-
daktorky Korzára. 

M. Sičák má už sedem krížikov
na chrbte. Napriek nim je stále vi-
tálny a aktívny. Kým jeho rovesníci
chodia zhrbení ťažkým krokom po-
dopierajúc sa paličkou a odpočívajú
na zaslúženom dôchodku, on pra-
cuje non-stop. „Sám sa, namôjdu-
šu čudujem, že ešte vládzem robiť.
Hlavne, keď sa porovnám s roves-
níkmi. Myslím si, že starobe sa ne-
treba poddať. Keby som nepraco-
val, tak by ma šľak trafil. Bez ro-
boty neviem vydržať, tak som zvyk-
nutý,“ prezrádza svoj návod na to,
ako sa vo vyššom veku udržať fit.

-Andrea Božinovská-

„Vážim si život a viem sa z neho teši�“ Má rád vo¾nos� kováčskeho remesla

Základom je, aby 
sa ¾udia nebáli 

vojs� do tejto uličky

Jednou z prvých autoškôl v Košiciach je autoškola, ktorú vedie Staromešťan, 70-ročný Michal Sičák  

Cintorín je plný ¾udí, ktorí
mali prednos� v jazde
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PREDSTAVUJEME NOVÝ VÝBOR SAMOSPRÁVY DENNÉHO CENTRA

INZERCIA

Predveľkonočný víkend - 19.3.2010 – 21.3.2010 - sa v  Sanatóriu v Tatranskej Kotline niesol v  “rozlúčkovej
atmosfére“ -  konal sa tu  totiž posledný  z desiatich realizovaných tréningov pod názvom „Kompetencia k ak-
tívnemu prístupu, organizácii a plánovaniu práce“v rámci projektu “Kvalitnými informáciami ku kvalite“, pod-
poreného  z  Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia .

Tréning sa konal pod vedením trojice mladých, erudovaných lektorov z ostravskej spoločnosti RPIC-VIP, kto-
rí s vysokým nasadením a obdivuhodnou  zodpovednosťou odovzdávali počas troch dní  účastníkom tréningu
cenné  poznatky, užitočné  rady  a doporučenia aplikovateľné nielen v pracovnom, ale i osobnom živote. 

Svojím obsahom sa zamerali na   aktívny prístup   riešenia  problémov,  osobné angažovanie sa  nad rámec
bežných povinností alebo očakávání, ukázanie  rôznych možností a príležitostí riešenia problémov, prácu s prio-
ritami a efektívne stanovovanie svojich osobných i pracovných cieľov, predstavenie možností ako  lepšie pláno-
vať, riadiť a organizovať  svoj čas a optimálne ho využívať tak, aby sa predišlo zbytočnému stresu  z návalu práce,
odhalenie možných príčin  neefektívnych spôsobov  plánovania času, atď.

Účastníci tréningu na tri dni vymenili ambulancie či  lôžkové oddelenia  za “lavice“ , aby si mohli otestovať
svoje mäkké zručnosti.

Každý účastník mal možnosť načrieť až na dno svojich schopností, odhalenie ktorých  milo prekvapilo. Člo-
veku, ktorý  dlhodobo  nemá možnosť otestovať sa a  porovnať  s inými, hrozí, že si sám prestane veriť a jeho se-
bavedomie i výkon upadajú, čo je značným demotivačným prvkom v jeho práci i osobnom živote. 

Každý úspech lektori ocenili príslušným počtom bodov, súčet ktorých ich zaradil na patričné miesto v reb-
ríčku celkového hodnotenia celej skupiny a zároveň ich predurčil v tom istom poradí vybrať si z ponuky zau-
jímavých a milých darčekov od spoločnosti RPIC VIP práve ten, ktorý ich oslovil , ako odmenu za svoju „bo-
jovnosť“ a nasadenie počas tréningu. 

Napriek tomu, že sa každému ťažko odchádzalo od rodiny na celý víkend, keďže kvôli trojmennej prevádz-
ke, v ktorej fungujú, neostáva im  veľa času na spoločne trávený čas s rodinou, v konečnom dôsledku im dobre
padlo, že sa aj o nich niekto raz „staral“ a mohli svojím spôsobom relaxovať,  i keď času na relax bolo naozaj
málo. Prestávky medzi prednáškami a večery využili na vzájomné spoznávanie sa i výmenu skúseností zo zdra-
votníckej praxe,  tradične bola v ponuke   možnosť využitia  Vodného sveta, návšteva Belianskej jaskyne, či pre-
chádzky v malebnom tichom prostredí  - každý sa rozhodol podľa svojho gusta. Boli aj takí, ktorí voľný čas len
„tak“ prespali, pretože vo svojom bežnom živote na to neostáva čas.   

Tréning vyvrcholil v nedeľu vzájomným zhodnotením troch dní a  a osobnou výpoveďou každého účastníka,
čo mu tréning dal a odovzdaním zaslúžených certifikátov. Potom nasledovalo už len  lúčenie a  vzájomné poďa-
kovanie i vyjadrenie presvedčenia, že sme sa s lektormi z RPIC nevideli poslednýkrát.

Rozlúčiť sa prišiel osobne aj riaditeľ RPIC-VIP z Ostravy pán Zdeněk Karásek, pretože tieto originálne tré-
ningy mali svoju premiéru na Slovensku práve u nás – v Sanatóriu Tatranská Kotlina, n.o. vďaka realizovanému
projektu. Inak sú  aplikované v iných štátoch EÚ. 

Na záver sme mohli skonštatovať, že týchto 10 vzorových tréningov na podporu rozvoja osobných kompe-
tencií bolo dobrou ukážkou pre organizácie partnerov projektu, kde je priorita informačno-vzdelávacích procesov
v súčasnosti a v čom by sa malo pokračovať. Zamestnanci partnerských organizácií  mali takto možnosť prežiť aj
neformálne firemné vzdelávanie v novom štýle a mnohí sa pre tieto aktivity skutočne nadchli.

Ing. Bernardína Petrová, projektový manažér

 Zahraniční turisti počúvajú v
Košiciach na dve mená. Martina
Hingisová a Sándor Márai. Na Hin-
gisovú úplne všetci. Okrem jednej.
Je ňou samotná ona. Ku Košiciam sa
veľmi nehlási, iba ich má napísané
ako rodisko (30. september 1980).
Po narodení prežila časť detstva v
moravskom Rožnove pod Radho-
štěm a od 8 rokov býva s matkou,
ktorá jej je trénerkou nielen vo
výchove, ale aj v tenise, vo švajčiar-
skom Trübbachu. Tenis jej ide tak
dobre, že v r. 1997 ani nemohol le-
pšie. Stala sa najmladšou tenisovou
jednotkou v histórii ženského tenisu.
Rodičia, z ktorých v Košiciach žije
len otec, v  to ale iste dúfali, keď jej
dávali meno Martina podľa Martiny
Navrátilovej, lebo však aj oni obaja
boli tenistami.

Na rozdiel od Martiny H. Sán-
dor Márai (1900-1989) sa ku Košici-
am hlásil vždy. Aj preto by som po
tomto najslávnejšom a najvzdelane-
jšom maďarskom spisovateľovi 20.
stor. pomenoval prinajmen šom ko-
šické letisko. Od r. 2004 však má na
Zbrojničnej ulici aspoň svoju in-
tera(tra)ktívnu sochu v životnej ve-
ľkosti, ku ktorej patrí aj prázdna sto-
lička oproti nemu. Tá láka, aby ste
sa posadili, a nielen preto, že na do-
hľad nie sú žiadne lavičky. Máraiove
diela vyšli už vo vyše 40 jazykoch, v

ešte viacerých krajinách ho poznajú
a stále viac. Veď aj on sám bol sve-
tobežník. Pôsobil na 14 miestach
sveta, hovoril po nemecky, francúz-
sky, talian sky a anglicky. Po návšte-
ve Klubu národnostných menšín na
Mäsiarskej ulici 35, vám bude jasné,
že, aby vložil do svojich kníh bolesť
i lásku musel veľa prežiť a mnohého
sa nedožiť. Nedožil sa (veľmi tesne)
konca socializmu (nielen) v Maďar-
sku a odchodu sovietskych okupan-
tov. Prežil bombardovanie svojho
domu v Budapešti (jeho originálny
glóbus zasiahnutý črepinou nájdete
na Mäsiarskej), tiež neprajníctvo bu-
dúcich svokrovcov k jeho láske k ich
dcére – Židovke – i smrť ich ani nie
dvojmesačného synčeka. Mimocho-
dom, snúbenicu si zobral tak, že jej
rodičov postavil pred hotovú vec,
aby potom spolu prežili 60 rokov.
Keď mu napokon osud vzal v prie-
behu 4 rokov nielen ju, ale aj ne-
vlastného syna i troch súrodencov,
začal chodiť na strelecký kurz, aby si
nepokazil vlastnú samovraždu. Jeho
knihy ho prežili a podľa nich na-
krúcajú filmy aj v Hollywoode či v
Čechách. 

V dobe, keď „skutočnými“
osobnosťami sú moderátori, DJi,
víťazi reality show, rôzne super star,
celebrity a dokonca prepytujem poli-
tici, ďalšie osobnosti Košíc sa len ťa-

žko presadzujú,
veď nemajú me-
diálne kampane,
schopných agen-
tov a často už
ani nežijú. Na-
priek tomu exi-
stovali a boli to
oni, ktorí posu-
nuli rozvoj Ko-
šíc dopredu ale-
bo tomuto mestu
pritiahli slávu už
len preto, že sa
práve v ňom na-
rodili či pobudli.

Keby nepri-
šiel na svet Béla
Gerster (1850-
1923), Gréci by meš kali s otvorením
Korintského prieplavu a možno aj
Panamský prieplav by stavali o pár
metrov inde. Našťastie v Košiciach
je rodný dom Bélu Gerstera, kde sa
to všetko začalo. Keby Aurel Stodola
(1859-1942) nebol zmaturoval na
košickej vyššej reálnej škole, tak by
zmaturoval niekde inde, ale takto
môžeme byť hrdí na takého tvorcu
teórie parných turbín a majstra ter-
modynamiky, na ktorého prednášky
v Zürichu chodil aj Albert Einstein.
Keby sa Imrich Henszlmann (1813-
1888) nebol narodil v Košiciach, asi
by Dóm sv. Alžbety bol dnes v ho-

ršom stave a celá maďarská umeno-
veda by začala písať svoje dejiny ne-
skôr.

Ak chcete hlasovať za NAJKO-
ŠIČANA/-KU VŠETKÝCH ČIAS,
hlasovací formulár nájdete na
www.potulka.sk.

Milan Kolcun

Najbližšie témy potuliek Koši-
cami:

1.-2. máj Antika v Košiciach
5.-6. jún Vojenské Košice
3.-4. júl Osobnosti Košíc

PROGRAM máj 2010

                       Vodné pólo v Mestskej krytej plavárni 
 

          PROGRAM: m á j 2010 
 
Dátum: as: Stretnutie: Sú až: Kolo: 

      

08.05.10 17:30 KPŠ Akademik Košice - Staré Mesto : Slávia UK Bratislava EMM Extraliga XIX. kolo 

08.05.10 19:00 ŠKP Košice - H HORNETS Košice EMM Extraliga XIX. kolo 

15.05.10 17:30 KPŠ Akademik Košice - Staré Mesto : KVP NCHZ Nováky EMM Extraliga XX. kolo 

15.05.10 19:00 H HORNETS Košice - Sl. UK Bratislava EMM Extraliga XX. kolo 
 

Ak je niečo smiešne, hľadaj v tom skrytú pravdu. G.B.SHAW

Chcú zlepši� medzi¾udské vz�ahy
V marci si seniori z Denného centra na Hlavnej volili nový výbor samosprávy. Zvolených predstaviteľov

výboru sme sa pýtali s akou víziou sa pustia do práce a čo by si priali vo fungovaní centra zlepšiť.

Anna Čeplöová (predsedníčka). Členkou Denného centra je 14 rokov. Záľuby: turistika,
príroda, záhrada, ručné práce. 

Má na starosti vedenie práce výboru, organizovanie akcií a spoluprácu s mestskou časťou a
družobnými klubmi. „Bola by som veľmi rada, keby sa nám podarilo zlepšiť medziľudské
vzťahy, komunikáciu medzi nami a zvýšiť informovanosť členov. Mali by tomu dopomôcť ča-
stejšie stretnutia výboru s členmi. V klube sa robí veľmi veľa pekných aktivít a je škoda ak sú

nedobrými vzťahmi kazené. Výbor samosprávy by mal vychádzať členom v ústrety, ale treba si uvedomiť, že
sa nedá realizovať návrh každého.“ 

Ladislav Gondoly (podpredseda) je v centre 11 rokov a v samospráve 9 rokov. Je dlhoro-
čným „nástenkárom“ centra. Záľuby: príroda, poznávacie zájazdy, organizácia podujatí. 

Bude organizovať zájazdy, športové podujatia a viesť kroniku. „Prial by som si, aby sa tu
zlepšili medziľudské vzťahy. A každý by mal začať od seba. Bolo by dobré, aby náš výbor pra-
coval tak, aby priviedol viac členov k spoločenským akciám.“ 

Mária Burkušová (hospodárka) je členkou centra 12 rokov, z toho dva roky pracuje vo
výbore. Záľuby: krížovky, záhrada, turistika, zájazdy, ručné práce, čítanie. 

Bude sa starať o vedenie hospodárenia centra, evidencie členov, vyúčtovanie akcií a zabez-
pečovanie akcií so zdravotnou tematikou. „Ja som v centre spokojná aj keď viem, že u viace-
rých to tak nie je. A pria  la by som si, aby to takto išlo aj naďalej. Zlepšiť by sa trošku mohli
medziľudské vzťahy.“ 

Mária Kurucová (zapisovateľka) je v centre už 14 rokov. V samospráve centra pracovala
10 rokov, dva roky mala pauzu a teraz sa k práci vo výbore opäť vrátila. Záľuby: turistika, číta-
nie. 

Má na starosti vyhotovovanie zápisníc zo zasadnutia samosprávy a organizovanie turistiky.
„Chcela by som, aby sme tu všetci nažívali v súdržnosti, v mieri, aby sme sa tolerovali. A keďže
je tu veľa žien tak aj to, aby sme sa neohovárali a nerobili pletky, ale aby sme si pomáhali.“

Alžbeta Dopiráková (člen) v centre je 9 rokov. Vo výbore je prvýkrát. Záľuby: vnúčatá, ru-
čné práce, plávanie, turistika.

Bude organizovať kultúrne a ďalšie podujatia. „Ľudia boli nespokojní s prácou výboru, pre-
to by som si želala, aby sa naše medziľudské vzťahy zmenili k lepšiemu.“ 

Hospodárenie výboru bude sledovať revízna komisia pod vedením
Emílie Nôtovej. Členkou centra je 9 rokov. Záľuby: spev, básne, recitácia, organizovanie, 
ručné práce. „Budem dbať o transparentné hospodárenie klubu. Priala by som si, aby sme
viac spolupracovali s klubmi iných mestských častí.“ -ab-

Novinka v Stonožke „DETSKÉ
PÁRTY“ na želanie s bohatým pro-
gramom (pre všetky vekové kategó-
rie detí od 0 do 18 rokov:-). V prípa-
de záujmu si dohodnite stretnutie s
koordinátorkou mesiac pred plánova-
nou oslavou na telef. č. 0905 261 890
(Ing. Beáta Bíleková)

Tvorivé dielne pre dospelákov
- 

najnovšie techniky tvorenia. 
Viac informácii Vám rada po-

skytne lektorka, Ing.Natália Niguto-
vá telef. 0908 383 844

Pravidelný program Staré Mesto:
Pondelok
(9:00 – 13:30) Cvičenie s deťmi

na fitloptách (od 3 mesiacov do 3 ro-
kov) Vstupné: 10 eur-5 cvičení

(16:00 – 18:30) Voľná herňa pre
deti do 3 rokov v sprievode dospelej
osoby. Vstupné: 1euro dospelá osoba,
0,5eur dieťa

(17:00 – 18:30) Kurz „Ako rozu-
mieť svojmu dieťaťu a sebe samému“.
Info: mcstonozka@mcstonozka.sk, 

Utorok
(9:00 – 10:00) „Hocus Lotus“

kurz anglického jazyka pre deti od 1,5
roka hravou metódou. Info:
0905830826

(10:00 – 11:30) Voľná herňa pre
deti do 3 rokov v sprievode dospelej
osoby Vstupné: 1 euro dospelá osoba,

0,5 eur dieťa.
(17:00 – 18:00) Cvičenie pre te-

hotné mamky. Vstupné 3 eur/hodinu,
alebo 12 eur/5hodín

Streda
(9:00 – 11:30) Voľná herňa pre

deti do 3 rokov v sprievode dospelej
osoby a tvorivé dielne pre deti.
Vstupné: 1 euro dospelá osoba, 0,5
eur dieťa.  

(16:30 – 17:30) Angličtina pre
deti od 4 rokov bez rodičov. Vstupné
3 eur/hodina

Štvrtok
(9:00 – 11:30) „Hráme sa na škôl-

ku“ Vstupné: 1 euro dospelá osoba,
0,5 eur dieťa.  

(16:30 – 18:00) Predpôrodna prí-
prava pre oboch partnerov s odborník-
mi z Košíc.

Cena kurzu: celkovo 10 pred-
nášok, každá v trvaní 90 min. 20 eur
mamka/partner grátis :-)

Piatok
(9:00 – 10:00) „Hocus Lotus“

kurz anglického jazyka pre deti od 1,5
roka hravou metódou. Info:
0905830826

(10:00 – 11:30) Voľná herňa pre
deti do 3 rokov v sprievode dospelej
osoby Vstupné: 1 euro dospelá osoba,
0,5 eur dieťa.

(16:30 – 17:30) „Hocus Lotus“
kurz anglického jazyka pre deti od 1,5
roka hravou metódou. Info:
0905830826

Oznam:
Mestská časť Košice–Staré Mesto poskytuje sociálne

odkázaným občanom s trvalým pobytom v mestskej časti
Košice–Staré Mesto raz ročne posteľnú bielizeň.

Vyzýva preto občanov, aby sa prihlásili na Miestnom
úrade mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova
7, Oddelenie sociálne a MŠ, ak spĺňajú tieto podmienky:

- sú občanmi,  ktorí poberajú invalidný alebo starobný
dôchodok spolu so zvýšením dôchodku pre úplnú bez -
vládnosť o 23,30 € mesačne. Výška dôchodku bez uve-

deného zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť nesmie presa-
hovať sumu 300,- € mesačne. 

- alebo ak je občan  opatrovaný ďalšou fyzickou oso-
bou, ktorá na neho poberá príspevok na opatrovanie vy-
plácaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Občan tieto skutočnosti preukazuje aktuálnym roz-
hodnutím Sociálnej poisťovne o výške dôchodku z decem-
bra 2009 alebo právoplatným rozhodnutím úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny o príspevku na opatrovanie. 

Doklady k poskytnutiu posteľnej bielizne je potrebné
predložiť v termíne do 14.5.2010!   -iš-
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AKTUÁLNE PONUKY NA PRENÁJOM, 
VÝBEROVÉ KONANIA A SÚ�AŽE 
NÁJDETE NA NAŠEJ WEBSTRÁNKE: 
www.kosice-city.sk, v rovnomennej sekcii:

Osobnosti Košíc
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Popri stálej expozícii sú v
priestoroch kultúrneho stánku
našej mestskej časti na Alžbetinej
ulici v súčasnosti tri rôznorodé
prezentácie výtvarného umenia a
každá je zaujímavá, hodnotná.

Autorská dvojica Zbyněk Pro-
kop a Robo Kočan so svojimi  spo-
ločnými „ozvučenými a osvetle-
nými“ foto-maľbami zavedú
návšetníkov do tajomného sveta.
Do sveta, ktorý má zvláštnu dyna-
miku, pestrú farebnosť, nekonečnú
hĺbku... Ich práce na výstave pod
názvom ... z druhej strany ...pritom
nie sú ich spoloč ným dielom v pra-
vom slova zmysle. V tomto prípade
ide o originálnu syntézu dvoch mé-
dií – maľby a fotografie, ktoré
vznikali síce samostatne, ale pomo-
cou modernej techniky, t.j. digitál-
neho fotoaparátu a počítača  sply-
nuli do nového, autonómneho vý-
tvarného diela.  Podľa historika
umenia a kurátora tejto výstavy
Petra Tajkova „... Prokopove obra-
zy temných svetov tušených niekde
na druhej strane nášho vedomia
spolu s Kočanovými imaginatívny-
mi – často doslova inscenovanými

krajinami – spoluvytvárajú diela,
ktorých výrazová sila sa týmto spo-
jením priam znásobuje. Prezento-
vané diela nie sú definitívnym vý-
sledkom tejto autorskej spolup-
ráce. Naznačujú len smer ďalšie-
ho, možno omnoho plodnej šieho
experimentovania a snáď v sebe
nesú aj istý inšpiratívny odkaz“.
Táto výstava potrvá do 16. mája.

V komorných priestoroch
múzea je vystavených dvadsať ob-
razov už nežijúceho košického ma-
liara Michala Čič váka (1955 –
2010), ktorý kvalitou a významom
svojho umeleckého diela ovplyvnil
nielen regionálny, ale tiež širší kon-
text slovenského maliarstva.

„Čičvák aj vďaka celoži-
votnému štúdiu filozofie a litera-
túry ako jeden z mála maliarov
svojej generácie začal vo svojom
umeleckom programe rozvíjať fi-
lozofické motívy s existenciálnym
podtextom, neustále hľadajúc od-
povede na nejednoduché ontolo-
gické otázky. Jeho autoreflexívne
pohľady do vlastného vnútrozemia
v ňom indukovali odvahu vnášať
do obrazov sebairóniu až sarkaz-
mus“ – komentoval Čičvákovú

tvorbu na vernisáži kurátor výsta-
vy Tibor Kočík. Túto kolekciu ob-
razov majú mož nosť vzhliadnúť
milovníci výtvarného umenia do
konca mája.

V miestnostiach stálej expo-
zície je vystavených niekoľko desi-
atok medailérskych portrétov a au-
toportrétov od slovenských meda-
ilérov. Združenie medailérov Slo-
venska touto   prezentáciou dalo
priestor aj zachyteniu ľudí z bez-
prostredného okolia umelcov, či
osobnostiam, ktoré svojimi život-
nými aktivitami neoslovujú len au-
tora samotného, ale aj širšiu verej-
nosť (A. Gaudi, A. Einstein,  J.
Kňazovický, A. Warhol, A. Dubček,

J. Cikker, Z. Kodály, Picasso, M.
Rúfus, Vl. Dzurila, P. Michalica...). 

Naše múzeum dňa 8. mája  v
rámci osláv Dňa mesta Košice tie to
výstavy sprístupní záujemcom za-
darmo. 

Dňa 15. mája počas celosveto-
vej Noci múzeí a galérií  od 17.00
do 23.00 budeme premietať doku-
mentárne filmy STV o šiestich ko-
šických výtvarníkoch (Jakoby,
Feld, Löffler, Eckerdt, Roskoványi,
Čičvák) – a budú návštevníkom k
dispozícii uvedené výstavy. Záro-
veň budeme predávať katalógy k
výstavám za polovičnú cenu.

Jozef Gazdag
riaditeľ MVL

Z PROGRAMU MÚZEA VOJTECHA LÖFFLERA
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Tri výstavy – tri podoby výtvarného umenia
Foto: Gabriel Bodnár

Deò 
otvorených

dverí
Pozývame žiakov

základných škôl i ve-
rejnosť na Deň otvore-
ných dverí úradu, ktorý
bude 20. mája od 8.00
hod. na Hviezdoslavo-
vej 7. 

S prácou staromest-
ských úradníkov, po-
slancov i vedenia samo-
správy sa zoznámite
prostredníctvom simulo-
vaného sobáša, rokova-
nia miestneho parlamen-
tu či prehliadky jednot-
livých oddelení.

Školy, ktoré máte
o akciu záujem, ozvite
sa na tel. č.: 68 27 136,
alebo kultura@kosice-
city.sk. -ab- 

Porotu prekvapila vysoká úroveò sú�aže
(pokračovanie z 1. strany)
Tanečné výkony hodnotila porota, ktorej predsedala pedagogička konzervatória Anna

Rohaľová. Veľmi ju prekvapila vysoká úroveň súťaže. „Som prekvapená, lebo som si mysle-
la, že to bude amatérska súťaž,“ povedala. „A nečakala som takú veľkú účasť. Boli tu po-
dané vysoko profesionálne výkony – choreografické i tanečné. Organizovať takéto súťaže
má veľký zmysel. Je dokázané, že deti, ktoré nav števujú ´zušky´, alebo iné voľnočasové mi-
esta, nepáchajú žiadnu trestnú činnosť. Myslím si, že mestská časť robí veľmi dobre, že
podporuje takéto aktivity.“

Ďalšími členmi poroty boli známa košická choreografka Annamária Ferenczy, hip-hopo-
vá taneč níčka Aron Tesfaye, úspešný tanečník hip-hopu, breakdancu a scénického tanca Ma-
túš Kašický „Tušo“ a zakladajúci člen prvej hip-hopovej skupiny v Košiciach Daniel Čisárik
„Danken“, ktorý má za sebou aj projekty z moderného tanca. 

Porotkyňu Annamáriu Ferenczy súťaž doslova dojala: „Hlboko sa skláňam pred tým, ako
dobre je súťaž urobená a zorganizovaná. Je robená s prehľadom a veľa dobra nášmu mestu
prináša. Košice nemôžu žiť bez metodiky pre tanec a vôbec niekoho, kto by sa staral o umenie.
Chcem zložiť veľký obdiv ľudom, ktorí sa starajú o túto robotu, lebo viem, čo to všetko ob-
náša. Robia to precízne, s prehľadom a prajne. Bolo mi veľkou cťou a potešením, že som mo-
hla vidieť, akých tanečníkov Košice majú. Bola by som rada, keby sa táto dobrá práca mno-
žila a preslávila Košice.“ 

Víťazom choreografií materských škôl sa stal súbor Dupkáčik z MŠ Zádielská. Druhé mies-
to získal súbor Hviezdičky z MŠ Azovská a tretie súbor Tatranka z MŠ Tatranská. V detskom scé-
nickom tanci si prvé miesto odniesla Súkromná základná umelecká škola Bobalet, v scénickom
tanci juniorov vyhrala ZUŠ Jantárová a v scénike vyššej vekovej kategórie víťazstvo opäť získa-
la SZUŠ Bobalet. Víťazom detských show choreografií sa stal tanečný súbor Hviezdička. V ma-
lých choreografiách street dance v juniorskej kategórii zvíťazila Petra Krbaťová a Natália Rech-
toríková, v hlavnej vekovej kategórii Rastislav Horváth. Víťazom veľ kých choreografií street
dance juniori a HVK sa stalo D. S. Studio a v breakdance zvíťazil Ján Bátory. –ab-

Pri príležitosti Svetového dňa
zdravia sprístupnila 7. apríla mest-
ská časť Košice-Staré Mesto svoju
plaváreň pre verejnosť bezplatne.
Túto možnosť využilo 426 Košiča-
nov.

Svetová zdravotnícka organi-
zácia vznikla 7. apríla v roku 1948.
Pri tejto príležitosti si od roku
1950 pripomíname tento deň ako
Svetový deň zdravia. Zanedbávanie
preventívnych prehliadok, zlá živo-
tospráva, stresové prostredie, se-
davé zamestnania a najmä
málo športových aktivít sa od-
rážajú na tom najcennejšom
čo máme – na zdraví. Veľa
krát sa práve preto ocitáme u
lekárov a uvedomujeme si tie-
to fakty vtedy, keď je už tro-
chu neskoro.

Pre podporu prevencie sp-
rístupnila mestská časť svoju
krytú plaváreň 7. apríla pre ve-
rejnosť zdarma. Okrem žiakov
a študentov škôl si prišli za-
plávať aj mamičky s deťmi a
seniori. „Chodíme plávať, be-
hať, korčuľovať sa a bicyklo-
vať. Dbáme aj na svoju živo-

tosprávu, avšak cez veľkonočné svi-
atky sme na to pozabudli, tak sme
dnes tu.“ povedali návštevníčky -štu-
dentky bezpečnostného manažérstva.

Svetový deň zdravia zatiaľ nie je
medzi verejnosťou taký rozšírený.
„Priznám sa, že o Svetovom dni

zdravia som sa dozvedel až z novín,
kde písali o tejto akcii. Prišiel som si
teda zaplávať. Rád športujem rekre-
ačne. Uvedomil som si aj, že musím

zhodiť nejaké to kilo navyše, čo
mám“ úsmevne vysvetľoval 26-
ročný Vlado.

Tento rok bola témou Sve-
tového dňa zdravia „Urbani-
zácia – šanca pre verejné zdra-
vie." Ľudia sa masívne sťahujú

z vidieka do miest najmä za prácou.
Urbanizácia má neblahý vplyv na
zdravie človeka. Vytvárať priestor

pre zdravší, „zele-
nší“ a kultúrnejší
život sa snaží aj
naša mestská časť,
napríklad kultúr-
nymi podujatiami,
prácou so senior-
mi v staromest-
skom Dennom
centre, spolup-
rácou pri revitali-
zácii parkov a ih-
rísk a v neposled-
nom rade aj špor-
tovými akciami
ako bola táto.

-zr-

Boli a sú Košičania, ktorí
pre svoje mesto urobili veľmi
veľa. Medzi nich patrí určite aj
sochár Vojtech Löffler (1906-
1990) so svojou tvorbou a tým,
že za účelom podpory umenia a
kultúry v meste celý svoj hnute-
ľný aj nehnuteľný majetok da-
roval mestu. Košice, respektíve
mestská časť Košice – Staré
Mesto  podľa jeho želania v ro-
ku 1993 zriadilo na Alžbetinej
ulici Múzeum Vojtecha Löfflera
a teraz, pri príležitosti 104.
výročia narodenia majstra umi-
estnilo na dom na Kmeťovej
ulici č. 34, kde známy sochár sa
narodil a žil do roku 1988,
pamätnú tabuľu. Autorom štvorjazyčnej, slovensko- ma-
ďarsko- nemecko-anglickej tabule  (sochár Vojtech Löffler
– Löffler Béla žil a tvoril v tomto dome) je košický vý-
tvarník Zbigniew Nišponský Gut. 

„Autor tohto umeleckého diela sa inšpiroval Löff-
lerovou plastikou pod názvom Spoločná cesta. Táto na-

dčasová téma stvárňuje totiž ni-
elen spoločnú životnú dráhu
muža a ženy, ale v prenesenom
slova význame aj spoločnú ces-
tu dvoch národov, Slovenska a
Maďarska, ktoré sa prednedáv-
nom stretli v Európskej únii“
zdôraznil pri odhalení pamätnej
tabule starosta MČ Košice –
Staré Mesto Ľubomír Grega.
Uviedol aj to, že samospráva
mestskej časti chce zodpovedne
riešiť ďalší osud domu na Kme-
ťovej ulici tak, aby tento objekt
podľa želania majstra sa podľa
možnosti naďalej využíval na
kultúrne účely. Starosta zároveň
poznamenal, že zo strany magis-

trátu mesta očakáva zmenu filozofie  o dotovaní Múzea
Vojtecha Löfflera na Alžbetinej ulici, veď v meste, ktoré
bude v roku 2013 Európskym hlavným mestom kultúry
by podpora klasických kultúrnych zariadení mala byť sa-
mozrejmosťou.

Jozef Gazdag

Stáva sa už milou tradíci-
ou, že akcie pripravované pre
našich dôchodcov sa snúbia s
vysokou účasťou a skvelou
zábavou. Inak to nebolo ani na
v poradí už štvrtom ročníku
staromestského Seniorbálu.

Už od pol tretej poobedia sa v
piatok 23. apríla zapĺňali priestory
GeS klubu hosťami z nášho
Denného centra a aj Klubu vojen-
ských dôchodcov na ich obľúbe-
nom bále. 

Po úvodnom slove starostu
mestskej časti bol pripravený ve-
ľmi pekný kultúrny program. Rôz-
norodosť tanečných štýlov vo svo-
jich vystúpeniach predstavili tanečníčky skupiny D.S.
STUDIO s exotickou havajskou a potom hip-hopovou cho-
reografiou. Po nich prišiel na rad klasickejší balet v podaní
žiakov Základnej umeleckej školy z Jantárovej ulice. Ako
aj minulý rok, aj teraz predviedli nadané študentky odevné-
ho dizajnu SOŠ Gemerskej najnovšie trendy v oblečení
svojou módnou šou. 

Tanečnú pestrosť v druhom kole vystúpení doplnili
mažoretka a brušné tanečnice senioriek zo staromestského
krúžku, ktoré zožali veľký úspech.

Odviazaná srdečná tanečná zábava pod taktovkou sku-
piny Hugo star a gurmánske pochúťky „geskáckej“ kuchy-
ne, boli striedané s tombolou nielen sponzorov, ale aj tou
obľúbenou našou opäť s troma špeciálnymi cenami starostu. 

Vychválený program, slzy dojatia a prirovnania k naj-
lepším kultúrnym akciám na svete z úst hostí boli snáď
tou najväčšou vďakou pre organizátorov.

Vo večerných hodinách pridala na, aj tak veľmi dobrej
atmosfére, správa o čerstvo získanom titule Košíc - maj-
strov Slovenska v ľadovom hokeji. -zr, mg-

Mestská as  Košice–Staré Mesto 
 

PRIHLÁŠKA 
druhý ro ník Staromestská sú až psov 

19. jún 2010 (Mestský park oproti Pošte 2) 
 

 
Meno psa: ........................................ Pohlavie: ....................... Dátum narodenia: ................. 

Trieda: 

Malý             

Stredný         

Ve ký           
( Hodnotí sa pohyb a poslušnos  psa ) 

Majite : ............................................................... 

Adresa: ................................................................                               

Tel. .: ..................................................................   e-mail: ........................................................ 

  hodiace sa  ozna te 
Ú astnícky  poplatok je 2 € za výstavu a jedného psa , 1 € za každého alšieho psa. Platí sa 
pri registrácií na mieste! 
Zárove  prihlasujem svojho psa (die a) do nasledujúcich sú aži: 

     Ukáž o vieš ( vo ná disciplína ) 
     Najkrajšia hlava 
     Najkrajší pohyb 
     Najkrajší pár: pes ................................                            suka .............................................. 
     Junior Handling I:  meno die a a - do 10 rokov veku: ......................................................... 

                                                                                             dátum nar.: ...................................... 
     Junior Handling II: meno die a a - do 15 rokov veku: ........................................................ 

                                                                                             dátum nar.: ..................................... 
Poplatok 1 € za jednu sú až v jednotlivých kategóriách je potrebné zaplati  pri registrácií na mieste. 
      Vyplnenú prihlášku nám zašlite na email: kultura@kosice-city.sk alebo poštou: MÚM  Košice-
Staré Mesto, Odd. kultúry a masmediálnej komunikácie, Hviezdoslavova . 7, 040 34 Košice 
Uzávierka prihlášok je do 7. júna 2010! Tento termín je nutné dodrža ! 
Bližšie informácie:  68 27 136 alebo  68 27 121 

Pri príležitosti 104. výročia narodenia umelca Vojtecha Löfflera bola dňa 16. apríla 
slávnostne odhalená pamätná tabuľa na dome Kmeťovej ulice, kde žil a tvoril. 

Pamätná tabu¾a na dome Vojtecha Löfflera

Svetový deò zdravia sme slávili vo vode

Urbanizácia má
neblahý vplyv na
zdravie človeka
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Naši seniori to opä� rozbalili naplno


