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Nezbierajú 
a nezbierajú...

S prvými jarnými dňami začali pribúdať psie kôpky na trávnikoch a sťažnosti 
na nedisciplinovaných psičkárov

Teplé slnečné lúče, predlžujúce sa dni, mesto
ožíva, stromy zelenajú, kvitnú prvé jarné kvietky
a... trávniky, ktoré ešte pred pár týždňami pokrýva-
la, resp. všetko nepekné zakrývala, snehová prik-
rývka začínajú „zdobiť“ psí miláčikovia. Košov či
špeciálnych na exkrementy alebo bežných odpadko-
vých môžeme v Starom Meste počítať na stovky,
psič kári ich, bohužiaľ, stále veľmi nevyužívajú.

Na „psie veci“ už išli desiatky tisíc eur
Pred dva a pol rokmi, v lete 2008, kúpilo Staré

Mesto vôbec prvý mobilný vysávač na psie exkremen-
ty. Štvorkolka so smetnou nádobou a sacou trubicou za
vyše sedem a pol tisíc eur je plne využívaná a už si ju
na skúšku požičala nie jedna košická mestská časť. 

O dva mesiace neskôr bol otvorený prvý tisíc -

dvesto metrov štvorcový výbeh pre psov v mestskom
parku pri stanici, o rok v novembri druhý s rozlohou
818 m² na Tatranskej spolu za takmer 29 tisíc eur. 

Od roku 2005 bolo v centre mesta osadených 82
košov špeciálne na zber psích exkrementov či v spo-
mínaných výbehoch, na trávnatých plochách, pri ih-
riskách alebo pri chodníkoch.  Len pred rokom a pol
bolo zakúpených 30 nových nádob a päťdesiat klasic-
kých košov, ktoré môžu taktiež slúžiť tomuto účelu za
viac ako 5 tisíc eur. 

Ročne dostane 729 majiteľov staromestských
psíkov po predložení dokladu o zaplatení dane za psa
350 vrecúšok na výkaly zdarma.

Koše nepoužívajú, vandali ich ničia
Ani výbehy, ani koše, ani všeobecne záväzné

nariadenia a ani vrecúška však nemotivujú niekto-
rých majiteľov psov, aby po vykonaní potreby ich
maznáčika kôpku zo zeme zdvihli a hodili do  koša.
Samotné smetné nádoby za nemalé financie sa nao-
pak stavajú terčom pouličného vandalizmu. Len za
uplynulé tri roky bolo opravovaných 74 košov, niek-
toré aj viackrát a úplne zničených ostalo doposiaľ
dvadsaťdva. 

Akonáhle sa sneh roztopil, na staromestskom úra-
de sa začali množiť sťažnosti na psie kôpky či ešte zo
zimy alebo už čerstvé a požiadavky na ich vyčistenie
našim „hovnocucom“.

Len pri poslednej obhliadke koncom marca bola
malá lúka na Kmeťovej ulici priam obsiata výkalmi a
to sú tam hneď po ruke dva koše. 

(pokračovanie na 2. strane)
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Rok 2011 je 
Medzinárodným 
rokom lesov

Brainstorming- moderný
spôsob h¾adania 
nových riešení

Staré 
vežové
hodiny budú 
vystavené
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Záver obdobia veselíc
v našej mestskej časti pat-
ril už piatemu ročníku
obľúbeného Seniorbálu.
Vyše 150 seniorov sa stret-
lo vo vyzdobenom Ges-
klube, kde v dobrej nála-
de strávili piatkové poobe-
die a večer.

Pochovanie basy 
ako sa patrí

Fašiangy by sa v Sta-
rom Meste ani nepočítali,
keby sa pre dôchodcov ne-
konal ich vlastný ples, známy sta-
romestský Seniorbál. Tento rok
pripadol na piatok 4. marca.

V úvode plesu privítal starosta
Ľubomír Grega všetkých a poprial
peknú zábavu. Hostia si už tradič -
ne pochutnali na špecialitách ku-
chyne podniku. Do tan-
ca im hrala známa ko-
šická kapela Tennessee.

Pestrý program
a tombola je už

samozrejmosťou
Zabávalo sa pri bo-

hatom programe, v rám-
ci ktorého vystúpil
súbor spoločenských
tancov „Diamant“ z Ju-
žanu, súbor orientálnych

tancov našich senioriek „Šťastné
ženy“, D.S.Studio s hip-hopom a
show choreografiou, víťazi súťaže
Spev bez hraníc Dominika Kolo-
žiová a Zuzana Szalonová s do-
provodom súrodencov s ľudovými
piesňami.   Prítomných pobavila

aj členka nášho divadla Milénium
Viera Adamčová s humornou
scénkou. 

Nechýbala bohatá tombola,
ktorá potešila viac ako dvadsať
výhercov.

O rok sme tu zas
Z plesu odchád-

zali hostia s prianím,
že sa o rok stretnú na
Seniorbále znovu.
Naša mestská časť aj
organizovaním ta-
kýchto akcií dáva
príležitosť pre našich
dôchodcov stretávať
sa a tráviť spolu voľ -
né chvíle.

-mg-

Na pozemku bývalého “blšáku” na Alvinczy-
ho ulici a ex-textilky sú podľa obyvateľov susedi-
acej bytovky “divné” prevádzky. Skládka odpa-
du, šrotovisko, autovraky a donedávna aj akýsi
vykrývač sú dôvodom obáv domácich z narušenia
predpisov, verejného poriadku aj znečistenia ži-
votného prostredia.

Dejú sa tam zvláštne veci ...
Mnohé zmeny v areáli bývalej textilky Kodex

a  malého blšáku viedli obyvateľov Stromovej 20 k
žiadosti o pomoc mestskej časti pri získaní infor-
mácií a riešení podozrivej situácie pod ich oknami.

V priestoroch starého blšáku boli pred pár me-
siacmi vyrúbané vysoké stromy, bez ohľadu na ve-
getačné obdobie. Smetisko sa tam namiesto vyči-
stenia stále zväčšuje. Akurát nedefinovateľný vy-
soký vykrývač už odtiaľ zmizol.

Neustály ruch pri búracích
prácach, “nejakí zamestnanci vy-
konávajúci potreby“ a non-stop
prevádzka asi servisu začali oby-
vateľom Stromovej 20 prirodze-
ne prekážať.

Niektorí s povolením, iní nie
Podľa katastra je na spomína-

nom území viacero prevádzok.
Zatiaľ čo na búracie práce a
výkup kovov existujú platné po-
volenia, vraky a zvláštny autoser-
vis tam nemajú čo hľadať – v
tomto smere sa už začalo konať.
Nájomca („servis“) bude vlast-

níkom pre porušenie nájomnej zmluvy pravdepo-
dobne vysťahovaný spolu s pokutou za vraky od
ObÚ životného prostredia.

Obytná a priemyselná zóna vedľa seba?
V priestoroch bývalej textilky by mali podľa

územného plánu mesta vyrásť nové byty, no záro-
veň sú po blízku aj spomínané šrotovisko a výkup
kovov. Koexistencia bytovej a povedzme priemy-
selnej zóny je najmä pre tú bytovú dosť nevýhod-
ná. Rušenie pokoja, znečistenie prostredia samo -
zrejme okrem negatívnych aspektov pre život zni-
žujú aj hodnotu bytov, čo prizvukujú aj obyvatelia
Stromovej 20.

K zmene územného plánu sa môžu dotknutí
obyvatelia vyjadriť, a to bude následne súčasťou
schvaľovania nového ÚP mesta. -zr-

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

Program kultúrnych akcií 
v rámci Dòa mesta Košice 

a MS v ¾adovom hokeji 2011

Staromeš�an
Gabriel Kunhalmi 
je držite¾om Radu 

rytiera zlatej palmy

S fašiangami sme sa 
rr oozz llúúčč ii ll ii   nnaa   SSeenn ii oo rrbbáá llee

Obyvatelia Stromovej sa
obávajú nového „suseda“
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Milí Staromeš�ania
Z dôvodu nižších príjmov zo správnych poplatkov a výťažkov z loté-

rií a výherných automatov, zavedenia odvodov za poslancov, zrušenia
oslobodenia obcí platiť daň za prenájom či nižšej dotácie od štátu na
matričnú činnosť sa musí naša mestská časť  v tomto roku vysporiadať s
výpadkom takmer 250 000  €. A to ešte nevieme čo dostaneme od mesta
v rámci podielových daní, či ďalších účelových dotácií. 

Aj preto sme začali šetriť kde sa dá. Viacerých pracovníkov, ktorí
odišli do dôchodku nahradíme preto vnútornými presunmi a s ďalšími sa
budeme musieť rozlúčiť prostredníctvom pripravovanej novej organizač-
nej štruktúry. Aj z tohto dôvodu som doposiaľ nevymenoval prednostu a
zaskakujem za neho sám. V tejto súvislosti sme museli zoškrtať aj všetky
plánované rozpočty referátov a oddelení.  Spravíme však všetko preto,
aby sa postupne realizovalo všetko, čo sme Vám občanom sľúbili v rám-
ci investičných akcií, aj keď to nebude hneď, ale etapovitým spôsobom. 

Keďže už nemám otca, ani mamu, mnohí z Vás seniorov, ktorých
stretávam na rôznych akciách nášho Denného centra alebo v Domove
sociálnych služieb na Garbiarskej ulici mi prirástli k srdcu ako najbliž-
šia rodina. Pocit, že mám znova niekoho ako sú rodičia či starí rodičia,
kto Vám poradí alebo pomôže, keď si neviete s niečím rady je vzácny a
neopakovateľný. Nesmierne si to vážim. 

O to ma viac bolí, keď sa musíme s niekým rozlúčiť. A keď sa to sta-
ne nečakane, bolí to ešte viac. Každý z nás raz musí z tohto sveta odísť.
Ak je to následkom dlhodobého veku či choroby vieme to pochopiť. Ak sa
tak však stane vinou iného človeka, ťažko hľadáme dôvody, príčiny a sú-
vislosti, prečo sa tak stalo. Aj mňa preto nesmierne zaskočila správa o
nezmyselnej smrti pani Márie Vydrovej, ktorú spôsobila nehoda na pre-
chode pre chodcov. 

Veľmi rada tancovala. Som hrdý, že si ma zopár krát vybrala do tanca
na zábavách nášho klubu seniorov, lebo nás chlapov je tam vždy pomenej.
Naposledy to bolo v Jumbo centre na Miku-
lášskej zábave. Pani Vydrová ma vytancova-
la až sa mi hlava krútila a keď videla, že už
mám toho dosť, odprevadila ma k stolu a da-
la pusu na rozlúčku. Keby som bol vedel, že
bude posledná, tak neodídem z parketu. 

Česť jej pamiatke.

06.04.2011
Mgr. art. Ľubica Blaškovičová, Mgr. Otto Brixi

13.04.2011
Mária Galajdová, Ing. Pavol Hanušin

20.04.2011
Ing. Eva Hulmečíková, Marek Korpa

27.04.2011
Ing. Milan Kováč, Ing. Štefan Lasky

Plán poslaneckých dní na apríl 2011
(každú pracovnú stredu od 15.00 do 16.30 hod.)

Po decembrovom zložení sľubu
novozvolení staromestskí poslanci
17. marca zasadli na 2. riadnom ro-
kovaní miestneho zastupiteľstva. V
dvadsiatich siedmich bodoch pro-
gramu sa najmä vyhodnocovali ak-
tivity uplynulého roku, upravovali
finančné príspevky, ale aj prehod-
nocoval odpredaj miestneho majet-
ku.

V duchu „vylepšovákov“
Miestne zastupiteľstvo v novom

zložení už „zarezáva“ naplno, čoho
dôkazom je aj jeho trojhodinové ostat-
né rokovanie. Prevažnú časť progra-
mu síce tvorili informatívne správy o
minuloročných projektoch z oblasti
kultúry, zdravia  a športu, avšak prijí-
mali sa aj rôzne rokovacie „vylepšo-
váky“ napríklad v  dĺžke diskusných
príspevkov poslancov (max. 3 minú-
ty). Novinkou je aj Štatút finančnej
komisie.

Cieľom schváleného štatútu je
oficiálne upraviť postavenie predmet-
nej komisie a organizačno-technické
zabezpečenie jej činnosti, čiže presne
vymedziť náplň jej práce a kompeten-

cie. Zastupiteľstvom bola zároveň
prijatá nová členka finančnej komi-
sie poslankyňa PhDr. Anna Racková
(SMER).

Nové pravidlá v Dennom centre
Predmetom rokovania boli aj

zmeny v štatúte zariadenia mestskej
časti - Denného centra na Hlavnej
100. Navrhované úpravy vznikli na
základe požiadaviek členov klubu,
vyplývajúc z každodennej činnosti v
centre a veľkého záujmu o členstvo.
Zmeny sa týkali najmä práv a povin-
nosti tak domácich ako aj hosťujú-
cich členov z inej mestskej časti a vý-
boru jeho samosprávy.

Upravili pravidlá sociálnych 
príspevkov

Schválili sa nové Zásady posky-
tovania sociálnej pomoci, tie upra-
vujú nenárokovateľné príspevky pre
občanov s nízkym príjmom. Do
podmienok nároku platného od 1.
apríla 2011 bude zapracovaná aj
podmienka trvalého pobytu v mest-
skej časti Staré Mesto minimálne
päť rokov.

Staré hodiny budú vystavené 
pre verejnosť

Pokazený stroj vežových hodín
bol len prednedávnom vymenený za
nový, riadený rádiosignálom. Starý
pokazený sa stal pre mestskú časť ďa-
lej neupotrebiteľným, a vhodným na
odpredaj. 

Osemnásť ročný mechanizmus
má z hľadiska hnuteľného majetku
nulovú hodnotu avšak postupom času
hodinový stroj plný do seba zapadajú-
cich koliesok naberá na hodnote his-
torickej. Vo veži sa nachádza ešte je-

den, už teraz vzácny, stroj z tridsia-
tych rokov minulého storočia, hodi-
nársky skvost. 

Pôvodný zámer odpredaja sa na
základe týchto skutočností neschvá-
lil. Starosta a poslanci sa zhodli na
tom, že oveľa väčším prínosom by
bolo tieto precízne vyrobené mecha-
nizmy vystaviť pre verejnosť. Pres-
né miesto ešte nie je určené, ale hodi-
ny budú s veľkou pravdepodobnos-
ťou zdobiť veľkorysé priestory sta-
romestskej radnice.

-zr-

Staré hodiny sa nepredávajú, 
budú vystavené

Staromestské zastupiteľstvo na svojom ostatnom zasadnutí zmenilo „Zá-
sady poskytovania pomoci občanom v oblasti sociálnej pomoci“. Oproti dote-
raz platným pravidlám sa sprísnili podmienky poskytovania veľkonočného a
vianočného príspevku najmä v oblasti dĺžky trvalého pobytu v Starom Meste.

Mestská časť Staré Mesto okrem jednorazových dávok v hmotnej núdzi a po-
steľnej bielizne roky podáva sociálne slabším Staromešťanom seniorom pomocnú
ruku v podobe nenárokovateľného finančného príspevku pred vianočnými a veľ -
konočnými sviatkami, keď je treba mnohokrát siahať hlbšie do peňaženky. Finanč-
ná pomoc pre ľudí, ktorí musia prepočítavať každé euro sa prirodzene teší veľkému
záujmu. 

Zasadnutím ostatného zastupiteľstva sa zmenili pravidlá poskytovania spomí-
naných príspevkov. Donedávna boli podmienkou získania príspevku výška starob-
ného/invalidného dôchodku do tristo eur a trvalý pobyt v mestskej časti Košice-Sta-
ré Mesto.

Naposledy bol príspevok poskytnutý pred ostatnými Vianocami 567 seniorom
a invalidným dôchodcom. Od septembra do novembra minulého roku, keď sa odo-
vzdávali dôchodkové výmery pre tento účel zaznamenala ohlasovňa miestneho
úradu takmer 40 seniorov, ktorí sa chceli prihlásiť na trvalý pobyt, z toho mali pa-
piere v poriadku a boli prihlásení dvadsiati šiesti. Určite ide sčasti len o zhodu ná-
hod, avšak boli aj takí, ktorí z ohlasovne putovali rovno s výmerom na sociálne od-
delenie.

Podľa nových pravidiel dostane príspevok občan, ktorý okrem vyššie spomí-
naných podmienok má v Starom Meste trvalý pobyt minimálne päť rokov. Dôvo-
dom je zamedzenie zneužívania dobrovoľného príspevku pre sociálne slabších Sta-
romešťanov. 

Staré Mesto je stále v rozpočtovom provizóriu a pripravuje sa na avizované
takmer 250 tisíc eurové uťahovanie opaskov z dôvodu nižších príjmov zo správnych
poplatkov a výťažkov z lotérií a výherných automatov, zavedenia odvodov za po-
slancov, zrušenia oslobodenia obcí platiť daň za prenájom či nižšej dotácie od štátu
na matričnú činnosť. Mestská časť sa nevyhne aj zmene organizačnej štruktúry. 

O poskytnutí či výške nenárokovateľného príspevku rozhodne Komisia sociál-
na a zdravotná pri MZ MČ Košice-Staré Mesto na základe aktuálnej ekonomickej
situácie mestskej časti a informovať Vás bude prostredníctvom našich novín. -zr-

O povinnostiach 
vyplývajúcich z chovu psa

(pokračovanie z 1. strany)
Počet chlpatých miláčikov v Starom Meste neustále rastie. Len za

uplynulé dva roky je ich prihlásených o dvesto viac. Nehádžeme všet-
kých majiteľov do jedného vreca, avšak sú niektorí a nie je ich málo, čo
akosi zabúdajú, že s chovom psov sa spájajú aj viaceré povinnosti, v
skratke ich preto opäť pripomíname:

• Povinnosť prihlásiť psa do evidencie mestskej časti má jeho ma-
jiteľ vtedy, ak je pes nepretržite držaný na území Slovenskej republiky
viac ako 90 dní, a to do 30 dní od uplynutia posledného dňa spomínanej
doby. Pri prihlásení je majiteľ oboznámený s podmienkami chovu psa v
Starom Meste a dostane evidenčnú známku pre psa. 

• Každý majiteľ, ktorý má  prihláseného psa a predloží doklad o
zaplatení dane za psa mestu Košice, dostane od mestskej časti 350 ku-
sov mikroténových vrecúšok na zber psích exkrementov, ktoré je mož-
né vyhadzovať aj do bežných odpadkových košov.

• Držiteľ psa je povinný do pol roka od jeho narodenia podať da-
ňové priznanie mestu Košice. Ročná sadzba dane za psa chovaného  v
bytovom dome je 39,83 €, v rodinnom dome alebo inom uzavretom ob-
jekte 9,95 €. Tú zaplatí na základe zaslaného šeku do 31. januára kaž-
dého roka mestu.

• Ročná sadzba sa znižuje o 50 % za psa chovaného ťažko zdra-
votne postihnutým občanom, občanom starším ako 70 rokov, za sterili-
zovaného, čipovaného, opusteného psa alebo prevzatého z útulku a psa
so skúškami z výkonu minimálne 1. stupňa podľa národných alebo
medzinárodných skúškových poriadkov. -zr-

Jednou zo šiestich komisií za-
sadajúcich pri miestnom zastupi-
teľstve Starého Mesta aj v tomto
volebnom období je komisia kul-
túry, ktorá je zároveň najpočet-
nejšou. Tvorí ju desať poslancov,
z ktorých štyria už
majú skúsenosti s
pôsobením v komi-
sii kultúry z pred-
chádzajúceho vo-
lebného obdobia.  

Predsedníčkou
komisie je JUDr. Ag-
nesa Tokárová. Čle-
novia komisie sú:
Mgr. Renáta Baníko-
vá, PhD., Mgr. art.
Ľubica Blaškovičová,
Terézia Leškaničová,
MUDr. Peter Beňo,
Mgr. Otto Brixi, Ing.
Pavol Hanušin, Ma-

rek Korpa,  Ján Šimko a Mgr. Ľubo-
mír Varinský. 

Úlohou komisie kultúry je podľa
zákona č. 369/1990 Z. b. presadzovať
a vytvárať priestor pri realizovaní kul-
túry v mestskej časti s finančným za-

bezpečením.  
Medzi hlavné prio -

rity komisie patrí:
• podpora a roz-

voj kultúrnych aktivít
v mestskej časti Koši-
ce-Staré Mesto,

• podpora vytvá-
raním priestoru na zá-
ujmové aktivity ako
sú kurzy, letné tábory
pre deti    a mládež z
mestskej časti, 

• spolupráca s re-
ferátom kultúry pri
príprave programu
Staromestského kul-
túrneho leta,

• spolupráca pri príprave projek-
tov celomestských súťaží Tanec bez
hraníc, Slovo bez hraníc a Spev bez
hraníc,

• v neposlednom rade posudzova-
nie žiadostí o dotácie z oblasti kultúry.

Aj napriek finančnej situácii, ale
s dôrazom na efektívnosť využívania

finančných prostriedkov komisia kul-
túry bude podporovať aktivity na vy-
tvorenie širšieho priestoru zmyslupl-
ného využívania voľného času pre
všetkých a v záujme zdravého život-
ného štýlu a kultúrneho vyžitia obča-
nov našej mestskej časti.  

JUDr. Agnesa Tokárová

�

�

Zásady poskytovania
príspevkov sú prísnejšie

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

pondelok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
utorok 7:30 - 12:00 -
streda 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
štvrtok - -
piatok 8:00 - 12:00 -

Úradné hodiny MÚ MČ Košice-Staré Mesto

Kontakty MÚ MČ Košice-Staré Mesto

Úradné hodiny MMK

Starosta 055/ 6 222 026 starosta@kosice-city.sk
Zástupca starostu 055/ 68 27 196 zastupca@kosice-city.sk
Miestny kontrolór 055/ 68 27 158     kontrolor@kosice-city.sk

Kancelária prvého kontaktu 055/ 68 27 130 podatelna@kosice-city.sk 
Oddelenie právne a ĽZ 055/ 68 27 101     pravne@kosice-city.sk

Sťažnosti občanov 055/ 68 27 124                 staznosti@kosice-city.sk
Ekonomické oddelenie 055/ 68 27 122                  financne@kosice-city.sk

Oddelenie soc. vecí, 
zdravia a MŠ 055/ 68 27 156           socialne@kosice-city.sk

Matričný úrad 055/ 68 27 110              matrika@kosice-city.sk
Oddelenie registratúry

(ohlasovňa) 055/ 68 27 147                 ohlasovna@kosice-city.sk

Prenájom spoločenských
priestorov 055/ 68 27 114                 zakazka@kosice-city.sk

Prenájom kancelárskych
priestorov 055/ 68 27 108                  majetok@kosice-city.sk

Referát kultúry a športu 055/ 68 27 136            kultura@kosice-city.sk
Staromestské listy 055/ 68 27 175              redakcia@kosice-city.sk

Štátny fond rozvoja bývania 055/ 68 27 132              sfrb@kosice-city.sk

Úplný telefónny zoznam vrátane menných e-mailových kontaktov nájdete na
www.kosice-city.sk v sekcii Kontakty.

Magistrát mesta Košice 
Kancelária 1. kontaktu  
055/6419 231
kontakt@kosice.sk 

Pondelok 8:00 - 15:30 hod
Utorok 8:00 - 15:30 hod
Streda 8:00 - 18:00 hod
Štvrtok 8:00 - 15:30 hod
Piatok 8:00 - 14:30 hod

Telefón e-m@il

Mestská polícia 159 msp@msp.kosice.sk
Správa mestskej zelene Ko-

šice
055/ 67 82 267 smsz@kosice.sk 

Kosit, a. s. 055/ 72 70 711 kosit@kosit-as.sk 

Eltodo Osvetlenie, s. r. o. 055/ 67 133 84 elvo@elvo.sk 

DPMK a.s. 055/ 64 07 312 dpmk@dpmk.sk 

ObÚ životného prostredia KE 055/ 67 130 86 ouzp@ke.ouzp.sk

Komisia kultúry dbá o spoločenské vyžitie občanov

Staromestské kultúrne leto 2010

Predsedníčka Komisie
kultúry pri MZ MČ 
Košice-Staré Mesto



STAROSTA SA ZAOBERAL

Manželia Dingovci, dôchodcovia:
„Tento rok sa chystáme sviat-

kovať doma. Počas Veľkej Noci
sme zvykli chodiť na Šíravu, na
Medvediu Horu, ale tentoraz bu-
deme doma čakať na naše vnúčatá
a pravnúčatá.“

Katarína Žigrajová, študentka:
„Tak veľkonočne. Sviatkuje-

me úplne bežne s tradičnými veľ -
konočnými jedlami, návštevou
kostola a oddychom v kruhu rodi-
ny.“

Viera Dorčáková, invalidná
dôchodkyňa:

„Veľkonočné sviatky smerujú
od hriechu k očiste, v tomto du-
chu ich aj trávim spoločne so sest-
rou, ku ktorej na Veľkú Noc cho-
dievam.“

Marta Lukáčiková, upratovač -
ka:

„Tento rok sa chystám na
sviat ky k dcére. V minulosti sme
však zvykli doma čakať na vnúča-
tá. Napiekla som im dobrôtky a
pripravila som všetko na stôl tesne
predtým ako prišli.“ 

Jaroslav Olejár, nezamestnaný:
„Budeme doma v kruhu rodi-

ny ako stále. Tradície máme úplne
bežné asi ako každý – šunka, syr,
šalát ...“

Ján Goliáš, dôchodca:
„S manželkou zvykneme na

tieto sviatky chodievať do hôr a
na rekreácie. Tento rok sa chys-
táme do Ružbách. Predtým keď
sme bývali na Veľkú Noc doma,
robievali sme takzvaný sýrek z
vajec. Nie je to netradičné, ale ne-
robieva ho každý.“Odpovede zaznamenala: Ivana Sopčáková, Fotografovala: Zuzana Rešková

ANKETA

Rodičia škôlkarov z najväčšej
staromestskej materskej školy na
Tatranskej 23 mali možnosť v je-
den februárový deň opäť priamo
pozorovať deti vo výchovno-vzde-
lávacom procese na akcii Dňa otvo-
rených dverí pre rodičov.

Starajú sa o najmenších od roku
1972

Materská škola na Tatranskej 23
s kapacitou stopäťdesiat detí má tak-
mer štyridsaťročnú tradíciu. Pri práci
s deťmi sa využíva množstvo kvalifi-
kovaných postupov zameraných na
rozvoj schopností a zručností detí,
ktoré sú podnecované formou hier a
aktivít podporujúcich ich individuál-
ny rozvoj osobnosti. Okrem rôznych
projektov spájajúcich hru a vzdeláva-
nie sa v priestoroch MŠ nachádzajú
aj dve minitelocvične s dostatočným
vybavením telovýchovného náradia a
náčinia.

DOD pre rodičov
15. februára „Tatrančania“ zorga-

nizovali Deň  otvorených dverí  pre
rodičov detí navštevujúci túto mater-
skú školu. Na akcii mali rodičia mož -
nosť priamo pozorovať svoje ratoles-
ti vo výchovno-vzdelávacom procese
a zároveň sa oboznámiť so školským
vzdelávacím programom „Hrou objav
svet“, podľa ktorého sa poskytuje
predprimárne vzdelávanie v tejto MŠ. 

Dôvodom bližší kontakt
Túto aktivitu realizuje Tatran-

ská už niekoľko rokov za účelom
bližšieho spoznania  činností,  ktoré
deti v priebehu dňa vykonávajú pod
vedením kvalifikovaných pedagó-
gov. Deň otvorených dverí vytvára
aj priestor pre rodičov na krátke
rozhovory s tried nymi učiteľkami
za účelom vzájomnej informova-
nosti.

-Mgr. Iveta Hnidiaková, zr-

www.kosice-city.skStaromestské listy

Ako sa chystáte trávi� ve¾konočné 
sviatky? Dodržiavate nejaké zaujímavé tradície?
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Veľkonočné sviatky patria medzi najstaršie a kresťansky najvýznamnejšie. Od pradávnych dôb predstavu-
jú vítanie jari, v prenesenom význame víťazstvo života nad smrťou. Veľká noc je pre kresťanov oslavou
zmŕtvychvstania Ježiša Krista po jeho ukrižovaní. So sviatkami sa spájajú rôzne tradície, dobroty, ale aj
chvíle oddychu v kruhu svojich najbližších. Niekto sviatkuje doma, niekto radšej vypadne von do prírody,
prípadne na menšiu dovolenku, a preto sme sa v uliciach Starého Mesta tentoraz pýtali: 

Z NAŠICH MATERSKÝCH ŠKÔL

Dvere otvorili 
rodičom aj tento rok

„Prípravkári“ zo staromestskej
materskej školy na Zádielskej ulici
navštívili svojich o rok starších ka-
marátov – prvákov zo ZŠ Laca No-
vomeského. Už ostrieľaní žiaci vy-
svetlili a ukázali nesmelým bu-
dúcim školákom čo ich čaká.

V piatok osemnásteho marca sa
na jeden deň stali zo škôlkarov ško-
láci alebo zo školy malá škôlka.

Zádiel čania si to totiž namierili ku pr-
vákom v priľahlej základnej škole na
Námestí Laca Novomeského.

Škôlkari mali možnosť vidieť celú
vyučovaciu hodinu, na ktorej spoločne s
prvákmi čítali, počítali, určovali geome-
trické tvary a písali svoje mená na tabuľu.

Na záver si vymenili vlastnoruč ne
zhotovené darčeky. Už teraz sa tešia na
ďalšie stretnutie s nimi v telocvični pri
spoločnom cvičení. -red-

Na návšteve u starších kamarátov

Chodník na Nám. Laca Novomeského a
osvetlenie Zádielskej ulice pri Ústredí práce,
soc. vecí a rodiny - Staré Mesto má v pláne
predmetné zrealizovať v júli. Avizované škrte-
nie financií a rozpočtové provizórium mestskej
časti plány komplikujú.

Prvé kroky ešte v jeseni
V septembri a októbri minulého roku sa sta-

rosta mestskej časti a kompetentní zástupcovia
prevažne mestských podnikov stretli s obyvateľmi
niektorých lokalít Starého Mesta. 

Pri vežiaku na Laca Novomeského chceli do-
máci kvázi dopravné ihrisko a dokončiť päťdesiat
metrový chodník, na ktorý sa pred vyše dvadsiati-
mi rokmi akosi zabudlo.

Obyvatelia Dar-
govskej a Magurskej
písomne aj osobne bo-
jovali za osvetlenie za-
strčeného chodníka
popri Ústredí práce so-
ciálnych vecí a rodiny,
kde sa s obľubou
skrývali pod kríkmi
asociáli a popíjali tam
adolescenti. 

Nenákladné vy-
značenie dopravného
ihriska bolo zrealizo-
vané ešte v priebehu
uplynulej jesene, na

nový chodník a osvet-
lenie bolo treba finan-
cií oveľa viac.

Krok za krokom,
projekty sú prvoradé

Vzhľadom na ná-
kladnosť týchto inves-
tícií sa všetko riešilo
etapovite. Po rokovaniach,
výberových konaniach,
projektoch a povole -
niach sa mala začať sa-
motná realizácia. 

Projekty už Staré
Mesto vypracované
má. K chodníku na La-

ca Novomeského je potrebné ešte doplniť zopár
údajov, osvetlenie na Zádielskej je už na stole El-
toda (verejné osvetlenie). 

Čaká sa na schválenie 
rozpočtu

Pomerne hladký priebeh komplikujú financie.
Staré Mesto schvaľuje miestny rozpočet prirodze-
ne až po mestskom, keďže časť financií dostáva aj
od magistrátu. Peniaze ešte nie sú odklepnuté, ale
už teraz sa škrtá. 

V súčasnosti je mestská časť v rozpočtovom
provizóriu, keď môže investovať len do výšky jednej
dvanástiny skutočných celkových výdavkov pred-
chadzajúceho roka. Vyše 10 tisíc eur na chodník a
takmer 8 tisíc na osvetlenie aj napriek tomu ostávajú
prioritou s časovými horizontom začiatku leta. -zr-

Manažérska metóda kreatívneho skupi-
nového riešenia problémov nie je ničím novým
na dôležitých rokovaniach súkromných spoloč -
ností. Generovanie nápadov a vzájomné inšpi-
rovanie sa za účelom najefektívnejšieho vyrie-
šenia problému si mali možnosť vyskúšať už aj
staromestskí poslanci.

V podnikateľskej sfére má už tradíciu 
Brainstorming- neľubozvučné anglické ozna-

čenie  vo voľnom preklade znamená „búrku moz-
gov“ – tvorenie obsahovo – nových  riešení a
nápadov v slobodnej atmosfére za aktívnej účasti
všetkých prítomných. 

Technika brainstormingu
sa už dlho využíva v manažér-
skej praxi vedeckých či pod-
nikateľských subjektov, vyža-

duje dodržiavať pravidlá :
• Jasne formulovať cieľ  brainstormingu (tzn.

hľadanie príčiny problému alebo hľadanie jeho
rie šenia).

• Každý z prítomných účastníkov porady  má
právo slobodne vyjadriť svoj návrh . 

• Nápad navrhovateľa nesmie byť kritizovaný
bez ohľadu na jeho  „nezvyčajnosť dokonca stre-
lenosť“.

• Čím väčší počet  nápadov  tým väčšia prav-
depodobnosť nájdenia optimálneho riešenia.

• Všetky nápady je potrebné zapisovať – za-
znamenať  na tabuľu (do počítača).

• Proces nemá trvať  dlhšie ako   10 -15 min.
a mal by byť podfarbený i hu-
morom.

• V poslednom kroku
účastníci  zlúčia  rovnaké návr-
hy  a stanovia ich skóre (napr.
každý účastník má právo prira-
diť určený počet bodov najlep -
ším nápadom, ktoré sa potom
spočítajú  a stanoví sa poradie). 

Brainstormingom 
skúsili riešiť 

problémy Starého Mesta
V poslaneckom prostredí,

ovplyvňovanom  „tesnými stra-

níckymi tričkami“ je táto metóda viac ako neob-
vyklá. Novú techniku si poslanci overili na februá -
rovom školení simuláciou pri hľadaní riešení
jedného z najkritickejších problémov Starého
Mesta - nedostatku parkovacích miest pre stále na-
rastajúci počet vozidiel. V priebehu brainstormin-
gu  sa objavilo množstvo nových nápadov  dosiaľ
ešte nezaradených z hľadiska ich realizovateľ nosti
a účinnosti riešenia problému parkovania. Budo-
vanie parkovacích domov, zavedenie rezident-
ských kariet v celom Starom Meste, zriadenie par-
kovacích  plôch v okolí Starého Mesta, vodorovne
značenie parkovacích miest, rekultivácia nevyu-
žívaných plôch na parkovanie, získanie prostried-
kov  z EÚ fondov, zníženie  ceny za ročnú rezi-
dentskú kartu,  vylúčenie  parkovania firemných
vozov vo dvoroch, diferencia ceny karty  podľa
miesta a času, presuny kontajnerov z komunikácii,
časové vymedzenie  firemného  parkovania  a celý
rad ďalších...

V druhom kole si poslanci stanovia poradia
najlepších riešení na základe odborného posúdenia
ich účinnosti a realizovateľnosti. Najlepšie rieše-
nia budú predmetom rokovania miest neho zastu-
piteľstva. 

Pozitívna reakcia  poslancov  pri prvom
skúšaní tejto techniky ma ako iniciátora napĺňa
nádejou, že si novú metódu  poslanci osvoja a bu-
dú využívať pri hľadaní nových riešení  v pro-
spech občanov a návštevníkov Starého Mesta.

doc. RNDr .Pavol Matula,CSc. 
poslanec MČ Košice-Staré Mesto

Projekty sú hotové
Realizova� sa budú po schválení rozpočtu

Brainstorming
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Netradičný prístup pri hľadaní nových riešení trénujú aj naši poslanci
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Staromešťan Gabriel
Kunhalmi oslávil koncom
marca jubileum sedemdesia-
tich piatich rokov. Vek však
rozmanitosť jeho aktivít do-
dnes nijak podstatne neov-
plyvňuje. Frankofón je znal-
com v oblasti hutníctva a
čestným rytierom za kultúru,
s láskou k športu a životné-
mu prostrediu – asi tak by sa
dali natlačiť jeho hlavné zá-
ujmy do jednej vety.

Podľahol „hutníckemu ošiaľu“
Docent Gabriel Kunhalmi je

rodený Staromešťan. Jeho otec ro-
bil v rozhlase, ovládal viacero ja-
zykov, a tak počas druhej svetovej
vojny, keď bol Gabriel ešte malič-
kým chlapcom, vycestovali do
Nemecka, s plánom usadiť sa po
vojne v Holandsku. Náhla otcova
smrť však plány zmarila, a tak sa
zvyšok rodiny opäť vrátil do Ko-
šíc. Gabriel bol poctivý študent,
po gymnáziu nastúpil na hutnícku
fakultu terajšej Technickej univer-
zity tu v Košiciach. „Lákali ma
vodné stavby, ale štúdium mimo
domova by bolo finančne náročné.
V tom čase otvorili hutnícku fakul-
tu, bol to taký ošiaľ. Mnohí sme si
vybrali tento odbor.“ Vďaka vý-
borným študijným výsledkom do-
stal tzv. umiestenku mimo Košíc,
ale  vďaka záujmu zo strany ka-
tedry  ostal po štúdiu učiť na fa-
kulte.

Spoludržiteľom dvoch patentov
Kontinuálne konvertorovanie

medených koncentrátov – zjedno-
dušenie výroby medi-  bol jedným
z vedeckých výsledkov práce ko-
legov a inžiniera Kunhalmiho,
ktorý bol v bývalom Českosloven-
sku dokonca patentovaný.

V šesťdesiatom deviatom ab-
solvoval polročnú stáž na Škole
elektrochémie a elektrometalurgie
univerzity v Grenobli vo Francúz-
sku. „Keď som dostal túto ponuku

nevedel som po francúzsky ani
mäkké f“ dnes sa smeje pri spo -
mienke na hektické obdobie pred
odchodom, keď musel začať nav-
števovať intenzívne kurzy fran -
cúzštiny. Výsledky pôsobenia v
alpskom Grenobli boli základom
jeho habilitačnej práce a docentú-
ry a vzišiel z nej aj patent číslo
dva.

Do Kanady bol pozvaný na
konferenciu v Edmontone a ešte
raz, a to ako člen skúšobnej komi-
sie pre obhajobu PhD. práce jeho
diplomanta: „Témou bolo spraco-
vanie červeného kalu a ekologický
problém, čo nie je tak bežná záleži-
tosť“ či už ide o samotnú tému aj
či o zasadanie v komisii až za At-
lantikom. 

V osemdesiatych rokoch bol
docent Kunhalmi prodekanom pre
výchovno-vzdelávaciu činnosť

Hutníckej fakulty TU v Košiciach
a neskôr vedúcim Katedry neže-
lezných kovov. 

Počas svojho profesionálneho
pôsobenia bol organizátorom a v
podstate dodnes je mnohých semi-
nárov a sympózií z oblasti histórie
hutníctva a baníctva na Sloven-
sku. O baníckej akadémii, ktorá
vznikla v roku 1762 v Banskej
Štiavnici ako prvá vysoká škola
technického smeru na svete pred-
nášal aj v Edmontone.

Inžinier Kunhalmi bol pravi-
delný prispievateľ hesiel z oblas-
ti hutníctva a košických známych
osobností do Encyclopedie Beli-
ana vydávanej Encyklopedickým
ústavom Slovenskej akadémie
vied.

Ochrana životného prostredia
u nás je stále problém
Nielen hutníctvo a baníctvo

sú oblasti, v ktorých docent
Kunhalmi pôsobí. Ako člen skú-
šobnej komisie Ministerstva ži-
votného prostredia rozhodoval o
povoleniach práce s odpadom
pre rôzne subjekty. 

Počas pracovnej návštevy
fabriky Renaultu vo francúz-
skom Athis-Mons mal možnosť
vidieť recykláciu a ochranu ŽP
na veľmi vysokej úrovni. „Den-
ne dokázali zrecyklovať 200 auto-
vrakov na deväťdesiatdva per-
cent, ktoré sa opäť použili“ spo-
mína. Rozoberali autá na malič-
ké komponenty. Kovové časti
neboli problém, ale plasty, kto-
rých existuje tisíc druhov, muse-
li roztrieďovať jeden po druhom.
„Bolo mojim snom, aby sa takto
recyklovalo aj u nás. Chýbala
však legislatíva a organizácia.
Zatiaľ čo zákony už máme, orga-
nizácia a dobrý marketing sú na
Slovensku stále problémom.“

Držiteľom Radu rytiera 
akademickej palmy

Veľmi dobrá znalosť fran -

cúzskeho jazyka a záu-
jem o túto kultúru sa
premietli do ďalšej pro-
fesionálno záujmovej
oblasti života aktívneho
Staromešťana. 

V deväťdesiatych
rokoch sa pretransfor-
moval tzv. Francúzsky
dom v Košiciach na
Francúzsku alianciu,
ktorej sa Gabriel Kun-
halmi stal prvým pre-
zidentom. „Hlavným
cieľom aliancie je pro-
pagácia francúzskej
kultúry, tradícií a sa-
mozrejme organizácia
svetovo uznávaných
certifikovaných jazyko-
vých kurzov francúzšti-
ny“ .

Mnoho a mnoho
kultúrnych aj vzdeláva-
cích projektov sú jeho
zásluhou. Vystúpenie baletu Paríž-
skej opery v Košiciach, Dni franc-
úzskej kultúry, ktoré aj v týchto
dňoch prebiehajú v našom meste
či príprava spoločného košicko-
marseillského projektu ako súčasť
EHMK v roku 2013... celé úsilie
snáď asi najviac vystihuje franc-
úzske štátne vyznamenanie „Rad
rytiera akademickej palmy“,
ktoré Gabriel Kunhalmi získal za
zásluhy šírenia francúzskej kultú-
ry u nás.

Zasádza sa o rozvoj 
slovenského turizmu 

Spojenie lásky ku kultúre a
hutníctvu vyústilo do spoluautor-
stva projektu Slovenskej železnej
cesty ako súčasti Programu kul-
túrnych ciest, ktoré vyhlásila Ra-
da Európy pred 24 rokmi. Tá za-
hŕňa spolu 28 kultúrnych ciest,
ako napríklad Villa Regia (Cesta
kráľov), Mozartova cesta, Cesta
Feníčanov a podobne. „Sloven-
ská železná cesta, ako súčasť stre-
doeurópskej, spája miesta bývalej

ťažby železných rúd a výroby žele-
za ako sú hámre v Medzeve, Kar-
lova huta vo Vlachove, vysoká pec
v Nižnej Slanej, železiarne v
Krompachoch až po železný oltár
v košickom Dóme sv. Alžbety“
opisuje.

„Päťdesiatjeden percent hru-
bého domáceho produktu Fran -
cúzska v deväťdesiatych rokoch
pochádzalo z turizmu. Aj z toho
dôvodu sa turizmus považuje za
odvetvie priemyslu.“ načrtol Gab-
riel to, čo má na Slovensku ne-
smierny potenciál, nepotrebuje
vysoké počiatočné investície a je
jednou z hybných síl ekonomiky
štátu.

Pred časom sa významne po-
dieľal na zviditeľnení známeho
Košičana Bélu Gestera, projektan-
ta Korintského a sčasti aj Panam-
ského prieplavu. Výsledkom je
pamätná tabuľa na Hlavnej ulici a
dokumentárny film o tejto vý-
znamnej osobnosti.

V súčasnosti Gabriel Kunhal-
mi v spolupráci s umelcom Zbig-

niewom Nišponským Gu-
tom sa usilujú o význam-
nú kultúrnu pamiatku v
centre mesta a to sochu
rytiera Pierra Roussela
strážcu a ochrancu slo-
bodného kráľovského
mesta Košice. „Stála by
pred Slovenským tech-
nickým múzeom“ a bola
by spojená s propagáciou
aj jeho syna Claudea
Roussela. 

Doma neobsedí
Gabriel Kunhalmi je

8 rokov na dôchodku, te-
da dôchodku ako dôchod-
ku: „Keby mal deň štyrid-
saťosem hodín, tak by mi
to nestačilo“ hovorí pred-
seda občianskeho združe-
nia Slovenská železná
cesta tešiac sa z prisľúbe-
ných priestorov kancelárie

v priestoroch technického múzea.
Okrem všetkých spomínaných

aktivít je Gabriel vzorným man-
želom, otcom dvoch dcér a milo-
vaným dedkom štyroch vnúčat.
Medzi jeho spoločné záľuby s
manželkou patrí dobrá hudba a
horolezectvo, vďaka ktorému sa
spoznali. V mladosti hrával aktív-
ne basketbal v československej li-
ge a jeho meno je známe aj z mo-
toristického športu, keďže bol ke-
dysi predsedom automotoklubu
VŠT v Košiciach.

Je náročné len tak zľahka cha-
rakterizovať sedemdesiatpäť roč-
ného Staromešťana s toľkými zá-
ujmami. Nie je len vedec, nie je
len odborník, nie je len frankofón,
nie je len aktivista zdravého život-
ného prostredia, nie je len športo-
vec, nie je len čestný rytier kultúry
a nie je len známy Košičan. Je to
Gabriel Kunhalmi a na otázku:
„Poznáte ho?“ treba očakávať
pravdepodobne áno, či sa spýtate
profesorov, či baníkov, či umel-
cov, či športovcov... -zr-

Vedecké poznatky jasne doká-
zali, že lesy sú dôležitou súčasťou
rozvoja ľudskej spoločnosti.
Predstavujú jeden z najdôležitej-
ších prostriedkov v boji proti chu-
dobe. Na základe uvedených sku-
točností Valné zhromaždenie Or-
ganizácie Spojených národov vy-
hlásilo rok 2011 za Medzinárodný
rok lesov, aby si celé ľudstvo uve-
domilo význam a dôležitosť
ochrany lesov na Zemi.

Osemdesiat percent 
suchozemcov 

žije práve v lesoch
Až tridsaťjeden percent povrchu

našej zemegule pokrývajú v súčas-
nosti lesy. Ich  celková výmera do-
sahuje 3,9 miliárd hektárov a žije v
nich až osemdesiat percent sucho-
zemských druhov. Dôležité je tiež,
že lesy predstavujú jeden z najdôle-
žitejších prostriedkov v boji proti
chudobe, a to najmä v rozvojových
krajinách, v ktorých existencia mili-

ónov ľudí závisí práve od lesov.

Strašiakom sú poľnohospodári 
a požiare

Podľa zistenia kompetentných
orgánov bohužiaľ od roku 2000 do
roku 2010 obyvatelia zemegule až
13 miliónov hektárov lesov preme-
nili na iné, najmä poľnohospodárske
kultúry, a to cca jednu tretinu výme-
ry všetkých lesov predstavujú tzv.
tropické pralesy, v ktorých sa ľud-
ské zásahy nemôžu uskutočniť. Ži-
aľ, výmera týchto lesov sa neustále
znižuje najmä v chudobných kraji-
nách Južnej Ameriky a Ázie, a to zo
sociálnych dôvodov. Okrem toho aj
lesné požiare znehodnocujú alebo
zničia takmer 35 miliónov hektárov
lesa ročne, a to najmä v miernych a
boreálnych klimatických oblastiach.

Cieľom je najmä 
zvýšiť ochranu našich lesov
Súčasne je však pozitívnym

faktorom, že sa výmera tzv. chráne-
ných lesov počas uplynulých
10 rokov zvýšila cca o 95 mi-
liónov hektárov. Vďaka tejto
skutočnosti zhruba 12 per-
cent všetkých lesov môže za-
chovať tzv. biologickú diver-
zitu. 

Samozrejme je potrebné
uskutočniť aj ďalšie zmeny
najmä vpracovať nové smer-
nice, ako aj zabezpečiť širokú
účasť zainteresovaných pri
rozhodovaní. Cieľom je, aby
medzinárodný rok lesov vy-
zval obyvateľstvo na ochranu
lesov a súvisiace kultúry, čo
má existenčný význam pre
celé ľudstvo našej zemegule.
Dr. Ing. Štefan Kohán, CSc.

Ôsmy marec je už mnoho rokov sviatkom nežnejšej polo-
vičky sveta. Gentlemani zo staromestského klubu na tento deň
nezabudli a s ružou v ruke poblahoželali všetkým seniorkám
pri menšom posedení.

Aj keď sa to nezdá Medzinárodný deň žien si pripomíname už
stojeden rokov. V roku 1910 sviatok ustanovilo 100 delegátok zo
sedemnástich krajín sveta na II. medzinárodnej konferencii žien v
Kodani. Ôsmy marec mal byť vtedajším symbolom boja žien na-
jmä za sociálne a politické zrovnoprávnenie. Dátum, podľa ktorého
sa MDŽ slávi pramení z prvého vystúpenia žien z krajčírskych
dielní v New Yorku proti krutému vykorisťovaniu a diskriminácii,
ktoré sa konalo 8. marca v roku 1857.

Výhovorky na politický a rôzny iný podtón sviatku sa v našom
Dennom centre nenosia a tak Ladislav Gondoly s pomocou Jozefa
Kriša zablahoželali všetkým dámam, členkám klubu. Malé pose-
denie dosladili  výborné koláče, káva a príjemné rozhovory zná-
mych popri reprodukovanej hudbe.                                     -is, zr-

Spoločenská miestnosť v našom Dennom centre na Hlavnej 100 sa
po čase opäť zmenila na poradňu zdravia. Odborníčky z RÚVZ me-
rali dôchodcom tlak, index telesnej hmotnosti či hladinu cholesterolu.

Bezplatnú poradňu zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdra-
votníctva tvorí stabilná a mobilná zložka. Pri stabilnej sa poradenstvo a vy-

šetrenia poskytujú verejnosti v stanovených hodinách na RÚVZ, detašo-
vanom pracovisku na Sennom trhu 4 v Košiciach. Prostredníctvom mo-
bilnej zložky poradne sa dochádza priamo za klientmi (ako sú napr. pra-
covné kolektívy či iné skupiny záujemcov – imobilní občania, seniori z
denných centier a pod.) s cieľom poskytnúť poradenstvo zamerané na pre-
venciu – predchádzanie chorobám a posilnenie zdravia. 

Podstatou činnosti je odhaľovať a minimalizovať hlavné rizikové fak-
tory vybraných chronických ochorení, najmä srdcovo-cievnych (vysoký

krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej pre-
meny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a nádo-
rových ochorení. 

Poradenstvo a vyšetrenia spočívajú najmä v zisťovaní an-
tropometrických parametrov (napr. indexu telesnej hmotnosti,
indexu centrálnej obezity), biochemických parametrov z kapi-
lárnej krvi (hladiny celkového cholesterolu, HDL cholesterolu,
LDL cholesterolu, triglyceridov, glukózy), v meraní krvného
tlaku, pulzovej frekvencie, vypĺňaní anamnestických dotazníkov
a v rozhovore. U fajčiarov sa stanovuje aj koncentrácia alveo-
lárneho CO a karboxyhemoglobínu vo vydychovanom vzdu-
chu, prístrojom Smokerlyzer.

29. marca sa v poradni dalo vyšetriť 20 našich seniorov.
Ich výsledky boli odborníčkami vyhodnotené ako uspokojivé.
V rámci prevencie sa diskutovalo najmä o zdravej životospráve
čo sa záujmových aktivít aj jedálnička týka. -red-

Tento rok patrí lesom

Blahopriali dámam k ich sviatku

ZO ŽIVOTA DENNÉHO CENTRA
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„Keby mal deò štyridsa�osem hodín, tak by mi to nestačilo“

Gabriel Kunhalmi s Robertom
Palmerom (vpravo), 

riaditeľom odboru kultúry,
a prírodného dedičstva 

Rady Európy
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Seniorov vyšetrovali



Kresba: Fedor Vico

OZNAM
Predaj 

stravných 
lístkov pre
dôchodcov
Vážení seniori Starého

Mesta, stravné lístky si
môžete zakúpiť na Miest-
nom úrade MČ Košice-
Staré Mesto v pokladni (na
prízemí, číslo dverí 17)
medzi 9:00 hod. až 12:00
hod. v nasledujúcich ter-
mínoch:

www.kosice-city.skStaromestské listy 5

Materské centrum Stonožka - Košice, 
www.mcstonozka.sk, mcstonozka@mcstonozka.sk 
Kontaktná osoba: Ing. Natália Nigutová, tel.č.: 0908 383844 
Pobočka Staré Mesto: Hviezdoslavova 7, Košice (budova radnice 
Starého Mesta)
Pobočka Juh: Milosrdenstva 4, Košice

Aktuality Apríl 2011

Alergia je prehnaná, neprimeraná reakcia imu-
nitného systému organizmu na rôznorodé látky, ktoré
nazývame alergény. Spektrum prejavov alergických
reakcií je veľmi široké, od banálnej nádchy až po ana-
fylaktický šok, ktorý môže končiť i smrťou.

Medzi najčastejšie alergény patria:
• vzdušné- peľ, prach, plesne, roztoče, srsť a pe-

rie zvierat,
• potravinové- mlieko, vajcia, ryby, orechy, sója

a citrusové ovocie,
• kontaktné- kovy, čistiace a pracie prostriedky,

farby, lokálne aplikované lieky a bodnutie hmyzom.
Príznaky alergií sú:
• zdurenie nosnej sliznice- alergická nádcha,
• začervenanie a svrbenie očí- alergický zápal spojiviek,
• zúženie priedušnice a priedušiek, dušnosť až

astmatický záchvat,
• pocit zaľahnutia  až bolesti v ušiach,
• ekzém, vyrážka a iné kožné reakcie,
• zriedka i bolesť hlavy. 
Pre všetky formy alergií v zásade platí, že síce

existuje značná  dedičná dis-
pozícia na ochorenie, ale v
princípe sa alergikom môže
stať každý človek. V Slo-
venskej republike trpí aler-
giami okolo 15% obyvateľ -
stva. Množstvo alergikov každým rokom  pribúda!

Stanovenie diagnózy alergie sa začína odobra-
tím anamnézy, ktorá je zameraná na zisťovanie
alergénov v pracovnom a domácom prostredí, nasle-
duje posúdenie klinického obrazu ochorenia, labora-
tórne vyšetrenia a špeciálne kožné testy. Diagnóza
alergie je často sťažená rozmanitosťou možných
alergénov.

Liečba alergie nie je jednoduchá záležitosť. Veľ -
ký význam majú preventívne opatrenia, ako vyhýba-
nie sa kontaktu s alergénmi. Dnes je k dispozícii
množ stvo liekov, ktoré na jednej strane prepuknutiu
alergickej reakcie zabraňujú, resp. oslabujú jej silu,
napr. antihistaminiká alebo už prepuknutú alergickú
reakciu zmiernia alebo dokonca zastavia, ako
napr.glukokortikoidy. Okrem medikamentóznej liečby
majú pri niektorých alergických reakciách úspech aj
akupunktúra a homeopatia. Mgr. Tatiana Turoková

Hlavné príjazdy na jednotlivé zápasy
zo smerov: 

• Železničná a autobusová stanica Košice
• Mestská hromadná doprava zo

"záchytných" parkovísk
• Pešie trasy - domáci návštevníci z

okolia a zo stanovej dedinky "Fan village". 

Uzatvorený priestor pri STEEL ARÉNE
Je určený výlučne pre oficiálnych hostí,

hráčske kolektívy a organizátorov podľa po-
žiadaviek hlavného organizátora. V tomto
priestore sa nachádza parkovacia garáž s po-
čtom 498 parkovacích miest a cca 40 parko-
vacích miest pred STEEL ARÉNOU. 

Organizácia dopravy počas 
hokejových zápasov

V čase cca dve hodiny pred prvým zápa-
som, počas a hodinu po druhom zápase bude
vylúčená verejná individuálna doprava
okrem MHD zo Štúrovej a Moldavskej (úsek
od Kuzmányho a Idanskej) a Toryskej v čas-
ti od Idanskej ulice. V tomto úseku bude pre-
mávať iba mestská hromadná doprava a ky-
vadlová doprava. 

Na Štúrovej ulici nebude možné parko-
vanie motorových vozidiel. Individuálna do-
prava bude dopravným značením presmero-

vaná na okolitú základnú komunikačnú sieť.
Hlavné obchádzkové trasy okolo Steel

arény budú presmerované na Triedu SNP,
Moyzesovu, Kuzmányho, Čsl. armády, Vo-
jenskú, Ondavskú, Rastislavovu, Alejovú,
Gemerskú. Rozhodujúce križovatky na ob-
chádzkových trasách budú riadené dopra-
vnou políciou. 

Steel aréna je umiestnená v blízkosti
obytnej zóny na uliciach Žižkova a Jáno-
šíkova. Na týchto uliciach bude kontrolovaná
zóna so zákazom vjazdu okrem dopravnej
obsluhy a vstup bude povolený iba tam
bývajúcim obyvateľom a firmám, ktoré majú
na týchto uliciach sídlo. Tento režim bude
počas konania majstrovstiev sveta v ľado-
vom hokeji kontrolovaný políciou a organi-
zátorskou službou na základe vydaných jed-
norazových kariet.

Mestská hromadná doprava
Mestská hromadná doprava v trasách k

Steel aréne bude posilnená. Preprava
návštevníkov s platnými lístkami na stretnu-
tia zo záchytných parkovísk električkovou
MHD na zápasy bude bezplatná. 

Ako záchytné parkoviská sú počas MS
použité voľné kapacity na parkoviskách ob-
chodných centier Optima, Cassovia-Carre-

four, Hornbach, Baumax a Kaufland a par-
koviská na Všešportovom areáli situované v
južnej časti mesta a tie, ktoré sú vzdialené
cca 2 km od Steel arény. Na týchto parkovis-
kách je zriadená organizátorská služba, ktorá
bude usmerňovať vozidlá fanúšikov na
určené a dohodnuté plochy. Zo záchytných
parkovísk budú fanúšikovia nasmerovaní na
zastávky autobusov a trolejbusov v tesnej
blízkosti parkoviska priamo k Steel aréne,
kde sú dopravno-navigačným systémom na-
smerovaní na posilnenú mestskú hromadnú
dopravu k Steel aréne, ale aj na pešie trasy s
nasmerovaním pešieho prístupu s uvedením
dĺžky a času presunu k Steel aréne. 

Premávku zabezpečujú električky, tro-
lejbusy a autobusy, ktoré počas dňa jazdia
zväčša každých 10 - 15 minút, večer a cez
víkend každých 20 - 30 minút. Cestovný lís-
tok na 30 minút stojí 0,55 €, na 60 minút
0,65 € a na 24 hodín 2,95 €. Cestovné lístky
je možné zakúpiť si na železničnej stanici, v
automatoch, kioskoch, u vodičov MHD a cez
SMS správy.

Fanúšikovia z Košíc, prosíme nedopra-
vujte sa na zápasy motorovými vozidlami,
ale využívajte posilnenú mestskú hromad-
nú dopravu a najmä peší prístup k Steel
aréne! Zdroj: www.hokej.kosice.sk 

ZDRAVOTNÁ PORADÒA

ORGANIZÁCIA DOPRAVY V CENTRE MESTA POČAS MAJSTROVSTIEV SVETA V ¼ADOVOM HOKEJI 2011
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19. 5. 2011 

PRÁVNA PORADÒA

Otázka čitateľky: 
V byte bývam spoločne s bývalým manže-

lom, pretože si nemôže ani jeden z nás dovoliť
platiť samostatné bývanie. Bývalý manžel sa ku
mne správa agresívne, je násilný a svojím
správaním veľmi znepríjemňuje život mne aj su-
sedom, neviem si s ním rady a nechcem viac
zdie ľať bývanie s ním. Veľakrát u nás bola po-
lícia, keď už bola situácia neúnosná. Ako mám
postupovať?

Milá čitateľka, prípad, ktorý ste načrtli, bo-
hužiaľ nie je v súčasnej dobe zriedkavým. Vážnosť
situácie, v ktorej sa nachádzate, je nutné analyzo-
vať z Vášho subjektívneho hľadiska a podľa toho
postupovať. V slovenskom právnom systéme je
prednesený spoločenský problém riešený tak v
občianskoprávnom smere, ako aj v trestnopráv-
nom. V dnešnom príspevku sa širšie budeme ve-
novať hľadisku občianskoprávnemu, aj keď toto
je úzko späté s trestnoprávnym (trestný čin týrania
blízkej osoby a zverenej osoby § 208 Trestného
zákona).

Podľa ust. § 705a Občianskeho zákonníka,
ak sa z dôvodu fyzického násilia alebo psychické-
ho násilia, alebo hrozby takýmto násilím vo vzťa-
hu k manželovi alebo k rozvedenému manželovi
ako spoločnému užívateľovi bytu alebo k blízkej
osobe, ktorá s ním býva spoločne v byte, stalo
ďal šie spolužitie neznesiteľným, môže súd na ná-
vrh jedného z manželov alebo rozvedených man -
želov obmedziť užívacie právo druhého z nich,
alebo ho z jeho užívania úplne vylúčiť.

Vzhľadom na vážnosť tejto problematiky
zákon upravuje možnosť predbežne upraviť po-
mery účastníkov súdneho konania vydaním pred-
bežného opatrenia, ak je potrebné, aby dočasne
boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je oba-
va, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohroze-

ný. Je to nástroj občianskeho súdneho poriadku,
ktorým súd môže dočasne upraviť problematický
stav medzi účastníkmi konania až kým vo veci
nerozhodne konečným rozhodnutím.

Predbežným opatrením môže súd uložiť
účastníkovi, aby nevstupoval dočasne do domu
alebo bytu, v ktorom býva osoba blízka, alebo
osoba, ktorá je v jeho starostlivosti alebo vo
výchove, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podo-
zrivý z násilia.

Predbežné opatrenie nariadi súd na návrh, o
ktorom v tomto prípade rozhodne najneskôr do 7
dní od jeho doručenia návrhu, ak má náležitosti
stanovené zákonom v ods. 2 tohto ustanovenia. 

Po tom, ako sa súd vysporiada s predbežným
opatrením, bude ďalej rozhodovať o návrhu sa-
motnom, aj ak predbežnému opatreniu nevyho-
vel. To, že súd nevyhovie predbežnému opatreniu
v takejto veci, neznamená, že zamietne aj návrh
vo veci samej. Vzhľadom na to, že sa jedná o veľ -
mi vážny zásah do súkromnej sféry účastníka ko-
nania, bude takéto konanie zložité a sudca sa bude
musieť zaoberať množstvom informácií. 

Podanie takého návrhu je veľmi vážnym sig-
nálom voči partnerovi, ktorý môže z psycholo-
gického hľadiska zapôsobiť silno a znamenať
mož no aj pozitívne vyriešenie nepriaznivej situá -
cie. Preto, ak je situácia vo vašom živote natoľko
nepriaznivá, je potrebné využiť prostriedky, ktoré
zákony Slovenskej republiky ponúkajú.

Zároveň Vám odporúčam podať návrh na vy-
poriadenie bezpodielového spoluvlastníctva man -
želov po rozvode, ak ste byt nadobudli za trvania
manželstva.

Na otázku odpovedal JUDr. Vladimír Habi-
ňák so sídlom Hviezdoslavova 7, Košice, t. č.
0905991018, ktorého môžete kontaktovať  v
prípade ďalších otázok.

Násilie v spoločnej domácnosti po rozvode

V Stonožke sa učíme spolu a s úsmevom
Od júla 2010 prebieha v Materskom cent-

re Stonožka projekt „Učme sa spolu a s úsme-
vom“. Projekt je realizovaný vďaka podpore z
fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje
Nadácia pre deti Slovenska. 

V rámci projektu uskutočňujeme kurzy pre
deti, ktoré idú do materskej škôlky a potrebujú
sa adaptovať na prácu v kolektíve a odlúčenia
od rodiča. Aktivity simulujú základný režim v
materskej škole. Rodičia sa spočiatku aktivít
zúčastňujú spolu s dieťaťom, neskôr využívajú
možnosť relaxu vo vedľajšej miestnosti. 

Vek zapojených detí je prevažne 2-3 roky.
Hodiny prebiehajú prostredníctvom zábavnej
formy učenia pod odborným vedením pedago-
gičky z materskej škôlky. Ďalšou aktivitou v
rámci projektu sú prednášky o výchove detí,
ktoré obohatila aj pani psychologička MUDr.
Eva Reichelová autorka kníh „Filiálna terapia“
a „Mama buď mojím princom“.

Koniec projektu je naplánovaný na jún
2011, ale organizátori v Stonožke sa už teraz
tešia na pokračovanie aktivít v septembri. 

Angličtina Hocus Lotus opäť 
s tetou Jankou

Pripravujeme otvorenie novej skupiny pre
detskú angličtinu Hocus lotus znova pod ve-
dením obľúbenej tety Janky. Záujemcovia

prihláste sa priamo u tety Janky na tel:
0905830826

Akadémia praktického rodičovstva
Kurz „Akadémia praktického rodičovstva“

(Ako porozumieť vlastným deťom a sebe samé-
mu) je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.
Odborným garantom je prof. PhDr. Ivan Štúr,
CSc. (detský psychológ), lektorkou v MC Sto-
nožka Mgr. Janka Múdra. Projekt je realizovaný
vďaka podpore z fondu Hodina deťom, ktorý
zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska

Metóda: Facilitovaná diskusia, praktické
cvičenia, hranie rolí, zážitkové aktivity zame-
rané na sebareflexiu, sebapoznávanie, rozvoj
osobnosti.

Témy kurzu: 1. Poslušnosť vs. slobodná
vôľa. 2. Negatívne emócie vo výchove. 3. Spo-
ry medzi súrodencami. 4. Fyzické tresty ako
výchovné prostriedky. 5. Logické dôsledky a
hranice vo výchove. 6. Boj o moc alebo po-
zornosť za každú cenu. 7. Odmeňovanie a po-
vzbudzovanie detí.

Trvanie kurzu: 30 vyučovacích hodín
/30x45minút/ /stretnutia raz týždenne v trvaní
od 90 po 180 minút podľa dohody v skupine/.

Začiatok kurzu: Marec (Apríl) 2011, zľa-
va pre prvých prihlásených.

Výhoda: Deti môžu prísť s Vami a pohrať
sa v našej herni.

Nepotrebujem priateľa, ktorý prikyvuje na všetko, čo poviem. Môj tieň kýva presnejšie. PLUTARCHOS

Keď sa ma niekto opýta, prečo Koši-
ce nie sú hlavným mestom odpovedám,
pretože múdrejší ustúpi. Ale to sa len tak
snažím byť vtipný. V skutočnosti sa Ko-
šice o takýto post vôbec nepokúšali, na-
príklad ani v r. 1919, keď sa rozhodovalo
o tom, či Slovensko (v rámci Českoslo-
venska) bude mať za hlavné mesto Žili-
nu, Bratislavu, Turčiansky sv. Martin,
Zvolen, Nitru alebo Banskú Bystricu.
Ako keby tušili, že jedného dňa sa aj tak
stanú hlavným mestom celého Českoslo-
venska.

Síce nie de jure, no de facto určite, sa
to udialo v r. 1945, keď do Košíc prišli mi-
nistri československej vlády i sám prezi-
dent Československej republiky Edvard Be-
neš a zdržali sa v ňom viac než mesiac (3.
apríl – 6. máj). Potom, čo prečkali vojnu
mimo vojny politizujúc o nej v Londýne a
Moskve, 31. marca 1945 nasadli v soviet-
skom hlavnom meste do vlaku. Vozili sa
štyri dni, až kým 3. apríla nevystúpili v Hu-
mennom. Tam na nich vyčkávala kolóna 20
áut, ktoré sa tam vzali z Košíc. Postaral sa o
to svedomitý košický organizačný výbor.
Takisto aj o 40 bytov v meste opatrených
vysokým štandardom, čo vtedy znamenalo
rádiom. Zaplnili sa aj najlepšie hotely:
Schalkház (teraz na jeho mieste stojí Hil-
ton) a Palace (na rohu Mlynskej a Štefáni-
kovej), v ktorom ešte ani nie pred troma
mesiacmi vymenili bielizeň po Leonidovi
Iľjičovi Brežnevovi, čo sem prišiel s ar-
mádou oslobodzujúcou mesto. Vlastne pre-
to, že Košice boli slobodné už takmer štvrť
roka (od 19. januára) a Bratislava ešte stále
nie (až 4. apríla), hodili sa najviac za do-
časné sídlo vlády a prezidenta. 

Organizačný výbor okrem dopravy a

ubytovania zabezpečil ešte aj bezpečnosť, a
to aj tak že sa mal tváriť, že kolóna vozidi-
el do Košíc príde určite odinakade, než si
každý myslí. Túto svoju úlohu dohral v uto-
rok 3. apríla okolo 17. hodiny, keď v centre
zazneli prezidentské fanfáry, ozajstný pre-
zident vystúpil pred divadlom (z auta), na

čo sa ľud roztlieskal. Kapely Červenej ar-
mády a Československej armády si na-
schvál vymenili hymny tak, aby každá za-
hrala tú, ktorú pozná menej. V tomto geste i
v dvoch veľkých portrétoch Stalina a Bene-
ša visiacich na priečelí divadla, bola vďaka
za oslobodenie mesta i náznak, že sa bude-
me ešte viac kamarátiť aj v budúcnosti. 

Viac o tom, aké  je to byť hlavným me-
stom i aké to asi bude v roku 2013, keď sa
Košice stanú Európskym hlavným mestom
kultúry, vám porozprávajú sprievodcovia
májových potuliek.

Apríl - Kaplnka sv. Michala: v sobo-
tu (2. apríla) s M. Kolcunom o , 10:00,
10:30, 12:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:30,
17:00 (17:00 slov.-anglicky). So Z. Balas-
som o 14:30 slov. a 16:00 maďarsky. V ne-
deľu (3. apríla) s M. Kolcunom 13:30,
14:00, 15:00, 15:30, 16:30, 17:00. S A. Czi-
movou 14:30 slov. a 16:00 maď. 

Máj – Košice- hlavné mesto: v sobotu
(7. mája) ) s M. Kolcunom o 10:30, 12:00,
14:00, 15:30 a 17:00 (16:30 dvojjazyčný
anglicko-slovenský turnus) a v nedeľu (8.
mája) o 14:00, 15:30 a 17:00. Zoltán Balas-
sa sprevádza v sobotu po slovensky o 11:00
a po maďarsky o 16:00. Betka Czimová v
nedeľu o 14:30 po slovensky a 16:00 po
maďarsky. 

Začiatok každej potulky je pred Štátnou
vedeckou knižnicou (Hlavná 10). Info a
predpredaj (1,5 € ): Informačné centrum
MiC v OD Dargov, alebo v OC Cassovia,
tel.: (055) 16 186, www.potulka.sk. Lístky
sa dajú kúpiť aj na začiatku potulky pred Ve-
deckou knižnicou (Hlavná 10) za 2,99 € .
Viac: www.potulka.sk

Milan Kolcun

Foto: fotokosice.euKošice – hlavné mesto
7.-8. máj 2011

foto: www.kosice2013.sk

Alergie



VÝSTAVA DIEL S TEMATIKOU ĽADOVÉHO HOKEJA
Predstavenie hlavne košických maliarov v maľbe, kresbe, sochár-

stve a v ďalších technikách zobrazujúcich tému hokej.
Termín: od 21. apríla do 22. mája 2011 so slávnostnou vernisážou

o 16:30 hod.
Miesto: Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20

ELENA DRABANTOVÁ: KOŠICKÉ MOTÍVY
Komorná výstava olejomalieb košickej maliarky.
Termín: 5. máj,16.30 hod. - otvore-

nie;  výstava potrvá do 5. 6. 2011
Miesto: Múzeum Vojtecha Löfflera,

Alžbetina 20  

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
V MÚZEU VOJTECHA LÖFFLERA

Termín: 8. máj, 13.00 – 17.00 hod.
Miesto: Múzeum Vojtecha Löfflera,

Alžbetina 20

PREDSTAVENIE SNEHOVEJ KRÁĽOVNEJ 
Rozprávková hra s pesničkami staromestského Divadielka pod vežou .
Termín: 5. máj 2011 o 17:00 hod. 
Miesto: Radničná sála miestneho úradu, Hviezdoslavova č. 7

VÝSTAVA RUČNÝCH PRÁC SENIOROV KOŠÍC
Predstavenie remeselnej zručnosti košických senioriek. Tradičné výšivky, paličkovaná

čipka, a háčkované práce rôznymi technikami.
Termín: 3. a  4. mája 2011 v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod. 
Miesto: Denné centrum, Hlavná 100
Vstup voľný!

PREDSTAVENIE GOLDONIHO HRY -
ŽIARLIVÉ ŽENY

Staromestské seniorské ochotnícke divadlo „Milé-
nium“ pod režijným vedením Brigity Bobulovej v ús-
pešnej hre, ktorej dej sa odohráva v Benátkach počas
maškarného plesu.

Termín: 2. máj 2011 o 17:00 hod. 
Miesto: Radničná sála, Hviezdoslavova č.7.
Vstup voľný!
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Aprílové výstavy  sú, respektíve budú v
znamení  prírody a  ľadového hokeja. Hrejivé
slnečné lúče a očakávaná mimoriadna atmo-
sféra zápasov majstrovstiev sveta v tomto
športovom odvetví inšpirujú aj našich umel-
cov k väčšej tvorivej aktivite.

V komorných priestoroch múzea prebieha
do konca apríla prezentácia košického akade-
mického maliara a stredoškolského pedagóga
Gejzu Barcziho (1950).  Autor v sedemdesia-
tych rokoch minulého storočia študoval na Vyso-
kej škole výtvarného umenia v Bratislave na od-
delení monumentálnej maľby  a odvtedy pôsobí
na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach.
Svoje výtvarné kvality potvrdil na mnohých ko-
lektívnych aj individuálnych výstavách. V na-
šom múzeu teraz predstavuje svoje najnovšie die -
la. Kurátorka výstavy PhDr. Gabriela Haščá-
ková-Vizdalová o jeho obrazoch hovorí, že
„nefiguratívna tvorba z minulosti reflektuje len
záujem o dekoratívne hodnoty maľby. Stredobo-
dom pozornosti sa stáva plocha obrazu, jej nové
priestorové rozvrhnutie. Je pochopiteľné, že
kompozície, v ktorých absentuje konkrétny prvok
reálie, sú koncipované a komponované celkom
inak, nakoľko sa menia kompozičné zákonitosti a

do popredia sa do-
stáva intuitívna a
pocitová zložka,
ktorá akcentuje au-
tonómne krea tívne
procesy v kontexte
náhody a spontán-
nosti gesta“.

V prízemných
priestoroch múzea
plánujeme otvoriť
dňa 21. apríla vý-
stavu prác  umel-
cov na tému ľado-
vý hokej. Na našu
výzvu už zareago-
valo niekoľko vý-
tvarníkov  a tak vie -
me, že napríklad Pavol Megyesi pripravuje  na
toto podujatie maľboobjekt,  Ján Vasilko veľ -
koplošné maľby, Tomáš Šperňák videopro-
gram, Béla Remák fotografiu, Peter Kalmus
inštaláciu, Rudolf Hofer plastiku...  Predpokla-
dáme, že do polovice apríla sa prihlásia so svo-
jimi modernými, vtipnými dielami aj ďalší vý-
tvarníci a ich skupinová prezentácia bude vhod-
ným sprievodným podujatím  majstrovstiev

sveta  a zároveň bude mať v oblasti súčasného
umenia taktiež „svetovú úroveň“. 

Na máj pripravujeme aj ďalšie komorné vý-
stavy: olejomaľby s košickými motívmi z dielne
Eleny Drabantovej a fotografické konfrontácie
starých a súčasných Košíc zo zbierky a tvorby
René Fabiniho. 

Mgr. Jozef Gazdag 
riaditeľ MVL

MODERNÁ PRÍRODA MALIARA GEJZU BARCZIHO  
+  ¼ADOVÝ HOKEJ OČAMI SÚČASNÝCH VÝTVARNÍKOV

PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTSKOU ČAS�OU
KOŠICE-STARÉ MESTO V RÁMCI DÒA 

MESTA KOŠICE A MS V ¼ADOVOM HOKEJI 2011

Z PROGRAMU MÚZEA VOJTECHA LÖFFLERA
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Deò narcisov už po pätnásty krát
Obyvatelia Košíc majú aj tento rok príležitosť vyjadriť

svoju účasť s postihnutými a ich rodinami a podporiť výs -
kum, preventívne programy, ako aj  samotných onkologic-
kých pacientov prostredníctvom  Ligy proti rakovine.

Už po pätnástykrát sa v  piatok  15.  apríla  2011 aj v ulici-
ach nášho mesta, v kanceláriách, triedach aj na nemocničných oddeleniach objavia
malé žlté kvietky ako symboly  ľudskej spolupatričnosti a pomoci onkologickým pa-
cientom.  

Slávnostné otvorenie Dňa narcisov bude 15.apríla 2011 o 10.00 hod na Ná-
mestí maratóna mieru pri soche bežca.

V tento deň sa bude konať aj kultúrny program  pred Vedeckou knižnicou v
Košiciach od 16.00 hod do 17.30 hod., kde vystúpia detské tanečné a hudobné
skupiny.

Veríme, že sa do tejto veľkej humanitárnej akcie zapojíte a pomôžete Lige
proti rakovine získať prostriedky na pomoc v boji s onkologickými chorobami.

Za pomoc Vám ďakujeme.
Doc.MUDr.Mária Wagnerová CSc.

predsedníčka Ligy proti rakovine SR v Košiciach

28. 4. 2011 – štvrtok
9.00 – 20.00 hod -Trh tradičných remesiel
(trh potrvá do 9. 5. 2011)
19.00 hod. - Veľká pouličná show- otvárací
ceremoniál MS v ĽH 2011
20.00 hod. - Light opening - znovunasviete-
nie Dómu sv. Alžbety 

29. 4. 2011 – piatok
18.30 hod. - Divadlo Romathan 

30. 4. 2011 – sobota
18.30 hod. - Hrdza -  koncert folkovej skupiny 

1. 5. 2011 – nedeľa
9.30 – 13.00 hod.- Ako sa varí guláš v Ko-
šiciach 
18.30 hod. - Juraj Vančík so skupinou 

2. 5. 2011 – pondelok
18.30 hod. - Zumba Show

3. 5. 2011 – utorok
18.30 hod. - Samo Tomeček

4. 5. 2011 – streda
10.00 – 18.30 hod - VSE City Run 2011 
18.30 hod. - Robo Šimko & MassRiot 

5. 5. 2011 – štvrtok
18.30 hod. - RoKoKo – súťažná prehliad-
ka rockových a popových skupín 

6. 5. 2011 – piatok
18.30 hod. - Drišľak

7. 5. 2011 – sobota
9.00 – 10.00 hod. - Sprievod rytierov mestom 
15.00 – 16.00 hod.- Košický historický sva-
dobný sprievod 
18.30 hod.- Galaprogram - slávnostný pro-
gram pri príležitosti Dňa mesta Košice 

8. 5. 2011 – nedeľa
10.00 – 15.30 hod. - Cassovia Retro 2011 –
historické vozidlá   
13.00 hod. - Rytierske slávnosti
14.30 – 16.00 hod. - Bucinatore excelsi -
Vznešení trubači    
18.30 hod. - Veslári - koncert hudobnej
country skupiny  

9. 5. 2011 - pondelok
18.30 hod.- 1st Slovak Pink Floyd Revival

Miesto konania akcií: Hlavná ulica
Zmena programu je vyhradená!

Vybrané akcie Dňa mesta Košice 2011 
organizované v centre mesta

Blížia sa sviatky jari
Veľká noc a s nimi je aktuál -
ne aj zdobenie našich prí-
bytkov. Vajíčka sú symbo-
lom obnovujúceho sa živo-
ta, seniorky z nášho Denné-
ho centra používajú
zaujímavé techniky zdobe-
nia kraslíc, ktorými sa
môžete inšpirovať.

Madeira, maľovanie voskom, 
lepenie, ale aj ďalšie

Postup pri zdobení je veľmi jedno-
duchý. Základom kraslice je vyfúknuté,
umyté vajíčko. Každé vajíčko či už za-
farbené alebo nie najprv nalakujte a po-
tom naň aplikujte rôzne stužky, koráli-
ky  a rôzne iné malé aplikácie.

Madeira je technika, keď ručne
alebo malou vŕtačkou vypílite dierky a
následne ďalej zdobíte.

Najviac používaná je však stále
klasická vosková technika - vosk sa na-
náša hlavičkou špendlíka, ktorý sa máča
do roztopených voskových farbičiek. 

Ak si netrúfate sami,  seniorky z
Denného centra na Hlavnej 100 pripra-
vujú 11. apríla tvorivé dielne kde Vás
naučia tieto a rôzne iné techniky zdobe-
nia kraslíc. Chce to len trpezlivosť a
tvorivosť a môžte sa tešiť z krásnej
kraslice. Milena Gašajová 

Ako úrad samosprávy funguje?
Navštívte nás a uvidíte! Aj tento rok
pre vás pripravujeme simulované za-
sadnutia miestneho zastupiteľstva,
fingované sobáše, návštevy v stránko-
vých kanceláriách a aj u starostu. No-
vinkou bude prehliadka starých stro-
jov – hodinových a kopírovacích.

Deň otvorených dverí úradu sa už
po tretíkrát  uskutoční 26. mája (štvr-
tok) 2011 od 8:00 hod. na Hviezdosla-

vovej ul. č. 7. 
Program otvorených dverí bude po-

zostávať: 
• z prehliadky budovy úradu, ktorá

je zároveň historickou pamiatkou, vráta-
ne priestorov sobášnej siene a kancelárie
starostu,

• z prehliadky priestorov záujmovej
činnosti,

• simulácie práce miestneho zastu-
piteľstva v Radničnej sále úradu,

• simulácie sobáša v spolupráci s

Matričným úradom,
• možnosti stretnúť sa s vedením a

pracovníkmi úradu, ktorí vám odpove-
dia na vaše otázky.

Zaujímavosťou tohto ročníka bude
sprístupnenie starých predmetov, ktoré sa
viažu k histórii budovy úradu.   Predme-
tom výstavy budú staré hodiny z roku
1935 a z roku 1992, perforovací stroj a
ručný cyklostylovací stroj - predchod-
ca dnešných kopírovacích strojov.

Našim cieľom je takouto for-
mou priblížiť prácu a činnosť jednotli-
vých oddelení a referátov úradu mest-
skej časti Košice-Staré Mesto a činnosti
samosprávy. Prihlásiť sa môžu ako školy
tak aj jednotlivci na referáte kultúry a
športu (t.č.: 68 27 136, kultura@kosice-
city.sk ). Referát kultúry a športu

Pozývame vás 
na Snehovú krá¾ovnú

Na prvé premiéry roz-
právkovej hry s pesničkami
Snehová kráľovná sa môžete
tešiť už:

14. apríla (štvrtok)  o
17:00 hod. v Radničnej sále
MÚ – 1. premiéra

15. apríla (piatok) o
17:00 hod. v Radničnej sále
MÚ – 2. premiéra

Lístky si môžete zakú-
piť v pokladni miestneho
úradu na Hviezdoslavovej 7.
Cena: 1€

Predstavenie je určené
pre širokú verejnosť a všetky
vekové kategórie.

Viac informácií: referát
kultúry a športu (055/ 68 27
136, kultura@kosice-city.sk ).
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Dvere úradu opä� otvoríme

Veľkonočné sviatky sú za dverami...
Inšpirujte sa technikami
zdobenia kraslíc


