
Podujatie, ktorého cieľom je priblížiť fungova-
nie samosprávy sa v Starom Meste stáva tradíciou.
Vyskúšať si prácu starostu, poslanca, ale aj vcítiť sa
do role ženícha či nevesty láka čoraz viac prevažne
školopovinných z celého mesta. Novinkou tretieho
ročníka akcie bolo sprístupnenie expozície strojov
starých vežových hodín aj rôznych historických pra-
covných mechanizmov. 

Už od ôsmej hodiny ráno, inokedy v nestránkový
štvrtok, sa 26. mája priestory miestneho úradu Starého
Mesta pred „stránkami“ nezatvárali, ale práve naopak 
otvárali. Viac ako päť stovák hostí malo záujem vidieť

prácu zamestnancov úradu a predstaviteľov samosprávy.
Aj tento rok sa návštevníci stali súčasťou rokovania

miestneho zastupiteľstva. Už „ostrieľaní“ poslanci a ve-
denie úradu všetkých oboznámili aké sú pravidlá rokova-
nia, ako často sa poslanci stretávajú a ako funguje hlaso-
vacie zariadenie. Zatiaľ čo po minulé roky si žiaci zvykli
odsúhlasovať dlhšie prázdniny, tentoraz sa rokovalo aj 
o vážnejších témach. Napríklad študenti gymnázia na 
Poštovej opäť otvorili otázku mediálne známeho parko-
vania vo dvore ich školy, ktorý chcú oni využívať vý-
hradne na šport.

Svadobné fanfáry zazneli tak malým prváčikom ako
aj takmer dospelým študentom. Štýlové šaty pre nevestu 

a biely oblek s cylindrom pre ženícha dodali obradu svi-
atočný tón. „My sme láska už od škôlky“ chválili sa 
čerství manželia z prvej „lienkovskej“ triedy základnej
školy na ulici Park Angelinum dávajúc si už manželské
božteky na líčka.

Po návšteve športovo-relaxačných priestorov v su-
teréne budovy nasledovala neoddeliteľ ná súčasť preh-
liadky úradu, a to návšteva starostovskej kancelárie.
Nielen starobylý nábytok, historický telefón, ale naj mä
starostovské insígnie a talár boli stredobodom pozor-
nosti. Zatiaľ čo tí mladší sa chceli starostovskej viac
ako kilo vážiacej reťaze aspoň dotknúť, tí starší si ju aj
s talárom s radosťou vyskúšali.

Novinkou tohto, v poradí už tretieho, ročníka otvo-
rených dverí bolo sprístupnenie expozície netradičných
strojov. Hostia mali možnosť vidieť dva mechanizmy
vežových hodín. Ten starší bol vyrobený v roku 1925
firmou Frant-Beitel na Morave. V roku 1935 bol nai-
nštalovaný do veže staromestskej radnice. Stroj poháňa-
li tri závažia a bol naťahovaný ručne, jedenkrát v týždni.
Druhý hodinový stroj, inštalovaný do veže v roku 1994,
poháňali tiež tri závažia. Prostredné zabezpečovalo chod
hodín, ľavé odbíjanie na celú a pravé na štvrť, pol a tri-
štvrte hodiny. Naťahovanie stroja bolo zabezpečené elek-
tromotorom. Funkčnosť vypovedali tieto hodiny v uply-
nulej zime, keď boli vymenené za nové rádiosignálové. 

Súčasťou výstavy sú aj pracovné mechanizmy ako
starý písací stroj, ručný perforovací stroj, ktorý kedysi
slúžil na označovanie príchodu a odchodu zamestnancov
alebo predchodca dnešných „kopíriek“ blanový ručne po-
háňaný rozmnožovací stroj Gestetner. Tlačiarenská farba
v tomto stroji bola pretlačovaná cez blanu upevnenú na
farbiacom valci na papier. Otáčaním valca sa zhotovila
príslušná kópia.

Vzácna expozícia obohatená aj o historickú mapu
mesta z tridsiatych rokov minulého storočia ako aj ko-
šický erb je odo dňa otvorených dverí prístupná už
nepretržite. Nachádza sa na prvom poschodí úradu,
tak sa príďte pozrieť aj vy. -zr-
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Dvere úradu sme otvorili už
po tretíkrát

Simulované poslanecké rokovania, sobáše aj novú expozíciu vežových hodín a pracovných 
strojov navštívilo vyše päťstotridsať žiakov a študentov Košíc
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Škôlkari 
vystavovali 
„legodiela“

Poslanci schválili
rozpočet na tento rok

Pamätník obetiam
električkovej 
nehody je 
už opravený
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Psie kôpky „zdobiace“ nielen
staromestské trávnaté plochy sú
problémom, na ktorý apelujú
obyvatelia mnohokrát. V Starom
Meste však bývajú aj poctiví ma-
jitelia psov, ktorí exkrementy po-
riadne odpracú. Jeden z nich po-
žiadal starostu o častejšie vypráz-
dňovanie košov na výkaly. Bude
mu vyhovené.

16. mája obdržal starosta mest-
skej časti e-mail od občana, v ktorom
okrem iného v krátkosti uvádzal:
“Dobrý deň. Obraciam sa na Vás
s prosbou odstraňovania preplne-
ných zberných nádob na psí trus. 
V Staromestských listoch som sa
dočítal, aké sú sťažnosti na psič -
károv, ktorí po sebe neupratujú.
Chcel by som ale poukázať na
opak tejto situácie, keď poctivci
riadne zbierajú po svojich psíkoch
trus (aj po tých najmenších) 
a ukladajú ho do vyhradených
nádob. Konkrétne na lúke medzi
blokmi kpt. Nálepku a Kuzmány-
ho nádoby prekypujú odpadom.
Takýto stav pretrváva už dva týžd-
ne. Je to korektné voči poctivým
zberateľom a platiteľom daní za
svojich psíkov?“ 

V lete roku 2008 kúpilo Staré
Mesto mobilný vysávač na psie ex-
krementy. O dva mesiace neskôr bol
otvorený prvý výbeh pre psov v mest-
skom parku pri stanici a rok v novem-

bri druhý na Tatranskej ulici. Od
roku 2005 bolo v centre mesta
osadených 112 košov špeciálne
na zber psích exkrementov či 
v spomínaných výbehoch, na
trávnatých plochách, pri ihris-
kách alebo pri chodníkoch. Roč -
ne dostane od úradu 729 majite-
ľov psíkov po predložení dokla-
du o zaplatení dane za psa 350
vrecúšok na výkaly zdarma. 

Opatrení bolo mnoho, no nie
každého to motivovalo k zberu
výkalov po svojom psovi a ako
to už býva, tí ktorí poctivo zbie-
rajú ostali v tieni neporiadnych.
Dôkazom je autor e-mailu pán

Rudolf z Kuz-
mányho sídliska a jeho susedia-psi-
čkári, ktorí zapĺňajú koše na exkre-
menty niekedy rýchlejšie ako ich ve-
dia staromestskí aktivační pracovníci
a poverení zamestnanci hospodárskej
správy vyprázdňovať. Veľa krát sú
práve oni svedkami toho, že „psie ko-
še“ sú zaplnené aj fľašami a zvyškami
jedál: „Pri ostatnom čistení v mest-
skom parku boli tieto nádoby plné
injekčných striekačiek“ opisuje po-
verený vedúci kompetentného odde-
lenia úradu.

„Aj keď máme pracovný
harmonogram vyprázdňova-

nia košov, tie sa niekedy zaplnia
skôr respektíve VPP-čkári do práce
neprídu. Nehovoriac o tom, že
mnohí občania do nich hádžu aj
iný odpad. Skúsime však prijať
opatrenia, aby sa také problémy vy-
skytovali čo najmenej“ reagoval sta-
rosta mestskej časti, ktorý sa zároveň
podujal na osobnú „námatkovú“ kon-
trolu čistenia. Mestská časť zároveň
zabezpečí, že koše budú vyberané
namiesto 1x týždenne dvakrát, a to
v spomínanej lokalite pondelok a pia-
tok od 8,00 hod. -zr-

Obyvatelia Jilemnického žiadajú zjednosmerne-
nie cesty od Zimnej ulice až po Park Angelinum. Na
Jesennej chcú tiež jednosmerku. Škola s tým nesú-
hlasí – rodičia detí by museli autami obchádzať po-
lovicu obytnej zóny.

Jednosmerku chcú kvôli väčšej bezpečnosti 
Na základe neustálych podnetov obyvateľov Jilem-

nického ulice inicioval Krajský dopravný inšpektorát
zjednosmernenie Jilemnického smerom od Zimnej až
po Park Angelinum. Táto komunikácia nezodpovedá šír-
kovým pomerom pre obojsmernú premávku. Pri strete
dvoch vozidiel musí jeden vychádzať na chodník, čím
ohrozuje chodcov. 

Obyvatelia súhlasili, škola nie
Miestny úrad zabezpečil stanoviská k jednosmerke

od obyvateľov dotknutých vchodov – väčšina ľudí z Ji-
lemnického súhlasila. Obyvatelia Komenského 18 a Par-
ku Angelinum 17,18 odporučili zjednosmerniť aj pod-
chod smerom na Komenského, na čom sa uzniesli aj po-
slanci staromestskej komisie výstavby. 

Problém nastal pri obdŕžaní stanoviska základnej
školy Park Angelinum 8. Po zjednosmernení Jilem-
nického a podjazdu by museli rodičia žiakov v rannej 
a poobedňajšej špičke absolvovať obchádzku cez frek -
ventovanú Letnú ulicu, čo by mohlo mať za následok
vznik kolíznych situácií, najmä pri odbočovaní z Letnej
na Park Angelinum.

Problémy od spoplatnenia parkovania
O zjednosmernenie žiadajú aj obyvatelia Jesennej,

ktorá je tiež obojsmerná, aj keď je ešte užšia, a v jednom
úseku nie je ani chodník pre peších. Zjednosmernením
Jilemnického by sa situácia na Jesennej veľmi nevyrie-
šila.

Zhustená premávka a  vyhýbanie sa áut cez chod-
níky sa vyhrotilo najmä po zavedení spoplatneného par-
kovania v auguste 2009. Táto časť Starého Mesta je
takzvanou „nárazníkovou“ zónou (čiže hneď za hrani-
cou plateného parkovania), a preto tam mnohí bezplatne
parkujú pozdĺžne aj na chodníku a po oboch stranách
cesty čím obchádzanie ešte viac komplikujú.

Treba nájsť iné varianty
Magistrát plánuje koncom roka zaviesť zmeny 

v parkovacom poriadku a to zavedením zón parkova-
nia, ktoré by boli väčšie a cenovo odlišné v závislosti
vzdialenosti od centra mesta. Do okrajovej zóny by pat-
rila aj spomínaná obytná zóna.  Domáci by využívali
rezidentské karty a ostatní by stratili záujem o parkova-
nie v týchto miestach. 

Staré Mesto nakoniec odporučilo Útvaru hlavného
architekta mesta Košice a referátu dopravy MMK, aby
našli iné varianty riešenia kritického stavu dopravy 
v obytnej zóne ohraničenej ulicami Letná, Zimná, Čsl.
armády a Komenského. -zr,lš-

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

Staromestskí seniori
rozbehli letnú 

sezónu naplno

Staromeš�anka Jana Kaffanová
pracuje s �ažko 

chorými 30 rokov

Koše na exkrementy budú 
vyprázdòované častejšie

Dopravná situácia je kritická 
v celej obytnej zóne

Prihláška do sú�aže psov

Poctiví psičkári 
ostali ukrivdení
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Milí Staromeš�ania
Teší ma, že na mimoriadnom zastupiteľstve dňa 25. mája naši

poslanci schválili najdôležitejší materiál tohto roku Návrh progra-
mového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2011-
2013. Znamená to, že sa už nebudeme musieť pohybovať v úzkych
mantineloch rozpočtového provizória, ale naopak, môžeme sa pus-
tiť do realizácie časti našich predvolebných plánov a predsavzatí,
ktoré sme vedno s poslaneckými klubmi preniesli do jeho jednotli-
vých položiek.

Aj keď financie na ďalšiu rekonštrukciu našich materských škôl
sme zatiaľ od mesta nedostali, na tento účet plánujeme presunúť pe-
ňažné prostriedky ušetrené znížením platu starostu a jeho zástupcu
ako aj ušetrené náklady na teplo v mestskej krytej plavárni zásluhou
kogeneračnej jednotky. Keďže kvalita a úroveň prostredia, v ktorom
sa formuje naša najmladšia staromestská generácia nám nie je ľa-
hostajná, v najbližšom čase presunieme na naše MŠ aj ďalších nie-
koľko tisíc eur, ktoré sme získali úspechom v súdnych sporoch.

Deň otvorených dverí na našom  úrade sa stal už tradíciou. Záu -
jem našej najmladšej generácie  o veci verejné i celkový chod  úra-
du či fungovanie staromestského parlamentu je prísľubom do blíz-
kej budúcnosti, že na naše miesta prídu ľudia aktívni, zodpovední a
predovšetkým hrdí na Staré Mesto, čoho dôkazom je aj toho -
ročná účasť viac ako päťstotridsiatich návštevníkov.

Sprístupnenie komornej expozície hodinových strojov staro-
mestských vežových hodín, perforovacieho a cyklostatického prí-
stroja či ďalších exponátov na prvom poschodí nášho úradu okrem
historického aspektu spôsobilo oživenie
chladných chodbových priestorov. Všet-
kým, ktorí sa v najbližšom čase chystáte
k nám na úrad alebo budete mať okolo
cestu odporúčam pozrieť si spomínanú
výstavku, ktorá Vás určite zaujme.

01.06.2011
JUDr. Agnesa Tokárová, Ing. Rastislav Trnka

08.06.2011
MUDr. Ján Valko, Mgr. Ľubomír Varinský

15.06.2011
Mgr. Renáta Baníková, PhD., MUDr. Peter Beňo

22.06.2011
MVDr. Ján Bílek, PhD., Mgr. Ľubica Blaškovičová

29.06.2011
Mgr. Otto Brixi, Anna Galajdová

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

V stredu 25. mája sa konalo mimoriadne ro-
kovanie miestneho zastupiteľstva. Hlavným
dôvodom zasadnutia bolo schválenie rozpočtu
mestskej časti na rok 2011, avšak upravovala sa
aj organizačná štruktúra úradu a organizácií
Starého Mesta či cenník vstupov na Mestskú
krytú plaváreň.

Schvaľovať môžu až po meste
Schválením rozpočtu mestskej časti sa Staré Mes-

to po takmer piatich mesiacoch už nenachádza v roz-
počtovom provizóriu. Tento veľký časový úsek bol
prirodzeným odzrkadlením zmeny vo vedení mesta
Košice, zmedializovanou finančnou situáciou mesta a
následne schválením mestského rozpočtu na aprílo-
vom zasadnutí. Vzhľadom na finančnú závislosť mest-
ských častí od magistrátu, tie svoje rozpočty mohli lo-
gicky schvaľovať až po odklepnutí mestských peňazí.

Rozpočet je nižší o 263 tisíc eur
Zostavenie staromestského rozpočtu nepriazni-

vo ovplyvnilo viacero faktorov. V prvom rade je to
výrazný výpadok príjmov zo správnych poplatkov
za prevádzkovanie výherných hracích automatov
o vyše sto tisíc eur. Negatívny vplyv malo taktiež
zníženie účelových dotácií od mesta na chod staro-
mestských materských škôl, mestskej krytej plavár-
ne a Múzea V. Löfflera, nižšej dotácie zo štátneho
rozpočtu na matričnú činnosť a zavedenie odvodov
do poisťovní z odmien poslancov. 

Celkový výpadok financií sa dotkol takmer všet-
kých programov rozpočtu. Znížené prostriedky v
programe komunikácií chce mestská časť vynahradiť

spoluprácou s mestom napríklad pri riešení zlej
situácie s parkovaním. V rámci svojich mož-
ností chce Staré Mesto zrealizovať vybudova-
nie verejného osvetlenia na Zádielskej, zre-
konštruovať chodník na Námestí L. Novo-
meského a dať vypracovať projekt parkoviska
na Škultétyho ulici. 

Rozpočet mestskej časti Košice Staré
Mesto bol nakoniec jednohlasne odklepnutý v
celkovej výške 3 577 878 eur, čo je o 263 ti-
síc eur menej ako v roku 2010. Z celkovej výš-
ky príjmov tvoria najvyššiu časť vlastné príjmy
MČ (44,6%), účelové transfery od mesta
(34,9%) a podielové dane (12,9%). Z celko-
vých výdavkov sa na mzdy a odvody zamest-
nancov, vedenia a poslancov MČ použije 28,8
percent, čo sú necelé dve tretiny príjmov, ktoré
si vie mestská časť vyrobiť aj tak sama.

Na úrade a plavárni sa znížil 
počet zamestnancov

Poslanci zároveň odsúhlasili zmenu organizač-
ného poriadku miestneho úradu za účelom zosúla-
denia počtu zamestnancov so súčasným stavom
a zefektívnením práce zlúčením niektorých oddelení.
Zároveň bude znížený aj stav pracovníkov mestskej
krytej plavárne na pozíciách šatniarov a prevádzka-
rov (najmä z dôvodu zavedenia turniketového systé-
mu). „Ide v podstate už o existujúci stav. Zme-
nou nedôjde k prepúšťaniu zamestnancov až na
jeden prípad, nakoľko všetci buď už odišli do
dôchodku, alebo rozviazali pracovný pomer do-
hodou“ odôvodnil starosta mestskej časti.

ZŤP budú mať nižšie vstupné
Mení sa aj cenník vstupov na mestskú krytú

plaváreň. Od roku 2003 ide o prvé, vo väčšine
prípadov desať percentné, zvýšenie cien vstupov
z dôvodu vyšších nákladov na energie a veľkých
strát plavárne. Zároveň ale budú znížené ceny
vstupov o cca 70 % pre zdravotne ťažko postih-
nutých aj invalidných  a starobných dôchodcov.
Zlatí a diamantoví darcovia krvi budú mať vstup
bezplatný.

V závere mimoriadneho rokovania poslanci ro-
kovali o zmene trhového poriadku staromestských
trhov na Dominikánskom námestí a Hradbovej ulici
a určovali spomedzi seba zástupcov do rád škôl pri
staromestských materských školách. -zr-

Stredisko sociálnej pomoci
mesta Košice so sídlom v Starom
Meste na Garbiarskej ulici je za-
nedbané a stratové. Jeho nový ria-
diteľ má v pláne ho rekonštruo-
vať a zabezpečiť lepšiu zdravot-
nú starostlivosť pre klientov.

Mestská časť Košice-Staré
Mesto už dlhé roky spolupracuje so
strediskom sociálnej pomoci na Gar-
biarskej ulici, ľudovo nazvanom aj
domov dôchodcov. Už pár mesiacov
má táto organizácia nové vedenie.
Na jeho čele je zhodou náhod opäť
Staromešťan a tentoraz zároveň aj
staromestský poslanec MUDr. Ján
Valko, MPH. 

Situáciu či finančnú, ale aj
z hľadiska komfortu pre obyvateľov
domova považuje nový šéf za kritic-
kú. „Vážny problém je veľká fi-
nančná strata, ktorá vznikla tým, že
bývalým vedením bolo zastavené
prijímanie klientov do nášho zaria -
denia pre seniorov v auguste
2010 a pre občanov sme museli
zabezpečovať tieto služby v zaria -
deniach VÚC“ opisuje doktor
Valko stratu, ktorá sa podľa jeho
slov vyšplhala na 26 tisíc eur.

Nový riaditeľ ale
nezúfa. Za krátku dobu
stihol zmodernizovať
recepciu zariadenia,
kde kontinuálne pre-

chádza služba magistrátu pre pomoc
a asistenciu seniorom, takzvaný
„S Fon.“ „Hygienickou údržbou
prešla aj jedáleň nášho zariadenia“
hovorí doktor Valko.

Vonku je už krásne teplé po-
časie a tak má nový manažment
v pláne zrevitalizovať  park zaria-
denia a vnútorné átriá. „Plánuje-
me kompletnú rekonštrukciu zá-
hrady za účelom celodenného vy-
užívania priestorov pre našich
klientov. Rekonštrukciou prejdú
aj dve vnútorné átriá, osadia sa
nové lavičky, zrekonštruuje sa al-
tánok.“

K zmenám dôjde aj v zdravot-
nej starostlivosti. „Ako lekár ju po-
važujem za nedostatočnú, plánujem
realizovať odborné vyšetrenia
v špecializovaných ambulanciách.“
Stredisko prevádzkuje aj prepravnú
službu pre seniorov. „Zakúpením

ďalších motorových vozidiel na
prepravu našich klientov

chcem túto službu skvalit-
niť“ dodáva doktor Valko.

Plány nového ma-
nažmentu tejto mestskej
organizácie sú veľké a fi-

nančne náročné.
O novinkách nás
bude staromestský
poslanec, ako sľú-
bil, priebežne in-
formovať. -red-

Nové vedenie strediska
má ve¾ké plány

PLATENÁ INZERCIA

Schválili rozpočet na tento rok

Náš život denne spre -
vádza rad stresových
situácií a my nemáme
veľa času na to, aby sme
sa nimi zaoberali. Tým
dochádza k nahromade-
niu problémov a vzniku
závažných ochorení.
Otázka zdravia má preto
svoje nezastupiteľné mies-
to vo vzťahu k zmyslu
života.

Význam pohybovej ak-
tivity pre človeka je známy,
a preto je potrebné vytvárať
projekty zamerané práve na
zvyšovanie športových akti-
vít, ktoré budú zvyšovať
úroveň zdravého životného
štýlu občanov Starého Mes-
ta. A to je aj prvoradým cie-
ľom Komisie školstva, mlá-
deže a športu pri MZ MČ
Košice-Staré Mesto, ktorá ako po mi-
nulé aj v tomto roku plánuje realizo-

vať projekty zamerané na pohybové
aktivity pre všetky vekové kategórie
občanov Starého Mesta.

V roku 2011 pripravu-
jeme tieto akcie:

• Olympiáda detí mater-
ských škôl – športové súťa-
že medzi jednotlivými MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti Starého Mesta,

• Plávanie žiakov zá-
kladných škôl – pre žiakov
I. a II. stupňa ZŠ  pôsobia-
cich v Starom Meste,

• Zahrajte sa s nami –
športové súťaže medzi  deť-
mi materských a základných
škôl,

• Beh o pohár starostu –
súťaž na Hlavnej ulici pre
všetky vekové kategórie,

• Pláva celá rodina – sú-
ťaž rodín v mestskej krytej
plavárni bez obmedzenia ve-
ku,

• Staromestský turnaj v
basketbale – pre študentov

stredných škôl,
• Oprášme korčule – vianočné

korčuľovanie pre všetkých občanov
Starého Mesta.

Dúfame, že spomínané projekty
našich občanov oslovia a oni využijú
možnosť zapojiť sa. Určite tým pod-
poria svoje zdravie a čakajú na nich aj
pekné ocenenia. Tešíme sa na spolu-
prácu s Vami.

Terézia Leškaničová
predsedníčka Komisie školstva, 

mládeže a športu

Komisia školstva, mládeže a športu podporuje zdravý životný štýl občanov
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Marianna Olejníková, 
predavačka: 
„ Podľa mňa je to v poriadku

okrem toho čísla. Nebolo to ano-
nymné ako tvrdili.“

Eva Gerestbreinová, 
dôchodkyňa:
„Veď to ani nie je sčítanie, vy-

chádzajúc z toho, čo tam po nás
chceli.“

Marián Zarnay, 
predajca:
„Je to zavádzanie ľudí, neve-

rím tomu. Veď koľko projektov sa
mohlo za tie peniaze urobiť? A
hlavne tu na východe.“

Klačanská Eva, 
dôchodkyňa:
„Nie veľmi dobre. Trvalý po-

byt som zmenila vo februári tohto
roku a z toho dôvodu som dostala
sčítacie hárky oneskorene. Neviem
či je to tajné alebo nie, ale zúčast-
nila som sa.“

Dušan Matis, 
podnikateľ:
„Ja so sčítaním nemám žiaden

problém. Mám ale babku a tá má
strach otvárať cudzím ľuďom dve-
re, takže akurát to bolo trochu
komplikované.“

JUDr. Imrich Lucskay, 
advokát:
„Je to nezvládnuté. Tie identi-

fikátory tam nemajú čo robiť. Nej -
de len o ochranu osobných údajov,
ale aj o anonymitu. My v skuto-
čnosti nevieme, čo všetko sa pod
tými čiarovými kódmi skrýva.“Odpovede zaznamenala: Zuzana Rešková, Fotografoval: Emil Chytráček

ANKETA

16. a 17. mája sa v radničnej sále staromest-
ského úradu konala veľkolepá lego výstava. De-
ti pomocou nikdy nestarnúcich kociek stvárnili
povolania, ktorým by sa chceli venovať, keď raz
vyrastú.

Výstavu prác na tému „Čím budem“ zorgani-
zoval aj tento rok Klub Lego Dacta, so sídlom pri
materskej škole na Tatranskej 23. Zatiaľ čo po mi-
nulé roky sa výstavy zúčastnili zväčša „členské
škôlky“, v tomto roku sa s legom popasovali aj
ostatní staromestskí škôlkari, ba dokonca aj hosť –
súkromná škôlka z Tatranskej 10.

Každá materská škola stvárnila jednu profesiu:
deti z Hrnčiarskej stavbára, z Jarnej učiteľa, z Tat-
ranskej 23 farmára, zo Zádielskej záhradníka, z Ru-
manovej hasiča, z Parku Angelinum policajta a z
Tatranskej 10 lekára. 

Do práce sa zapojili všetky deti. Jedni stavali
hospodársky dom, druhí traktor, tretí farmára a far-
márku ... a až tak bol hotový poriadny hospodársky
dvor plný zvieratiek a mechanizmov. Moderná doba

zavítala aj do lega, veď hostia mali možnosť vidieť
napríklad aj zaujímavé zavlažovanie záhrady. 

Výstavu si prišli kritickým okom pozrieť naši
malí umelci v sprievode svojich rodičov. Prehliadka
škôlkarských „legodiel“ má už istú tradíciu a rok od
roka sa teší stále väčšiemu záujmu či už zo strany
samotných materských škôl, ale aj hostí.

-J. Kluknavská, zr-
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Ako vnímate Sčítanie 
obyvate¾ov, domov a bytov 2011?
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Je to anonymné? Nie je to anonymné? Ochránia naše osobné údaje? A načo to potrebujú? Na tieto a mnoho ďal -
ších otázok sa snažili odpovedať sčítací komisári obyvateľom aj u nás v Starom Meste, a to najmä po zmediali-
zovanej „prestrelke“ medzi Štatistickým úradom SR a Úradom na ochranu osobných údajov. Čiarové kódy slúžia -
ce na spárovanie údajov s fyzickou osobou sa pre niektorých stali väčším nepriateľom ako samotné otázky v
sčítacích hárkoch, a preto sme sa v uliciach našej mestskej časti pýtali:

Z NAŠICH MATERSKÝCH ŠKÔL

Pomocou lega prezentovali svoje budúce povolanie

Na sviatok našich mamičiek
a babičiek nezabudli ani škôlka-
ri. Pripravili pre ne špeciálny
darček v podobe vystúpenia.

Dozaista každý malý škôlkar
či škôlkarka z našej mestskej časti
pripravili pre svoju milovanú ma-
mičku nejaký darček ku milému
májovému sviatku všetkých mám.

Deti z materskej školy na

Rumanovej ulici pre mamky a
svojich blízkych vystúpili v kul-
túrnom programe plnom aj tanca.
Mamka moja, mamka zlatá a
mnoho iných básní a piesní bolo
počuť z tried.

Natešené mamky, babky, ba aj
ockovia sa prišli pozrieť na svoje ra-
tolesti, ktoré pre nich v tento deň
pod vedením triednych učiteliek pri-
pravili pestrý program. -red-

V apríli sa konala v materskej škole na Tat-
ranskej ulici 23 prehliadka malých speváckych
aj tanečných talentov Slávik 2011.

Témou tohoročnej slávikovskej prehliadky bo-
la rozprávka O perníkovej chalúpke. Z každej zo
siedmich tried materskej školy vystúpil jeden spe-
váčik alebo speváčka s pesničkou, ktorú sa naučili s
pani učiteľkami. 

Škôlkari spievali babke Ježibabke k jej sviatku,
k narodeninám. Doprovod malým slávikom robili
okrem hudobných nástrojov aj deti zo spevokolu a z
tanečného krúžku mažoretiek.

Všetci účinkujúci boli na záver krásneho spe-
váckeho a tanečného dopoludnia v škôlke odmene-
ní diplomom a sladkým darčekom. -red-

3. mája mala materská škola na Zádielskej
ulici ozaj zaujímavú návštevu. Medzi deti za-
vítali maskoty Farbička s kamarátom Šedomi-
lom, aby sa presvedčili ako naši najmenší

ovládajú dopravnú výchovu.

Veselou a hravou formou si malí, ale zato veľ -
mi šikovní škôlkari zo Zádielskej pripomenuli aké
je dôležité poznať základné predpisy cestnej pre-
mávky. Osobné autá, nákladiaky, cyklisti aj chodci
– každý musí dbať o bezpečnosť a to nielen svoju,
ale aj ostatných navôkol.

Deti sa s Farbičkou a Šedomilom porozprávali,
zahrali a aj si zaspievali. Každý mal nejakú úlohu či
držať dopravné značky, znázorňovať autá alebo se-
mafor, alebo byť policajtom... Tak si mohli škôlka-
ri sami vyskúšať aké je napríklad dôležité prechád-
zať len na zelenú a po prechode pre chodcov.

Na záver veľmi pekného, ale najmä poučného
stretnutia dostali deti od Farbičky a Šedomila aj
malú odmenu – vymaľovánku. -MŠ Zádielska-

S Farbičkou a Šedomilom sa učili dopravné predpisy

Za bytovým domom na začiatku Komenského
ulice bola kedysi malá oddychová zóna, ale tu niekto
odpílil konáre, tam niekto upratoval garáž a tak z
príjemného posedenia je po pár rokoch smetisko.

Kedysi tam posedávali a grilovali
Obyvateľa Komenského 6 a susediacich brán

mali vo zvyku posedieť si, hlavne v teplejších mesia -
coch, vzadu za blokom na lavičkách pod stromami a
sem tam sa aj stretnúť so susedmi a zorganizovať
malú grilovačku. 

Dnes to tak už nie je. Lavičky niekto zničil, za ich
pozostatky betónovej konštrukcie začali hádzať najmä
študenti priľahlej strojníckej priemyslovky odpílenú a
vytrhanú zeleň a majitelia garáži nejaké tie zbytočnosti.

O odkúpenie záujem je
Jeden z obyvateľov a zároveň vlastník kaderníctva

na prízemí chcel tento malý mestský pozemok odkúpiť
a tak opäť vrátiť za blok staré zvyky, avšak predaj pozemku
mu nebol schválený. Už je to viac ako rok, čo sa snaží odtiaľ
smetisko zlikvidovať legálnou cestou. 

Riešením by mohlo byť aj prenajatie daného pozemku pre
účely parkovania domácich. Nebola by to oddychová zelená
zóna, ale vždy lepšie ako skládka či kompost. -zr-

Keï „malá kopa ve¾kú pýta“

Pre mamičky pripravili krásny program

V poslednom období bol na území Košického kraja zazna-
menaný rastúci počet priestupkov spáchaných vodičmi motoro-
vých vozidiel, ktorí mali účasť na dopravnej nehode a z miesta
nehody odišli.

Zdôrazňujeme, že pri rôznych „ťukancoch“ (škodových uda-
lostiach) na parkoviskách, kde sa vodič poškodeného vozidla nena-
chádza pri vozidle, nepostačuje zanechanie lístka za stieračom so
svojimi údajmi a odídenie z miesta, nakoľko týmto konaním sa ško-
dová udalosť posudzuje ako dopravná nehoda a konanie vinníka je
kvalifikované ako porušenie pravidiel cestnej premávky závažným
spôsobom podľa §137 ods.2 písm.c zákona o cestnej premávke so
všetkými dôsledkami, ktoré z takéhoto konania vyplývajú. Týmto
konaním vodič poruší ustanovenie §22 ods.1 písm.b zákona
č.375/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších noviel, pri ktorom
sa ukladá sankcia od 300 do 1 300 € a zákaz činnosti viesť mo-
torové vozidlo po dobu od 1 roka až do 5 rokov.

Odporúčame vodičom v takýchto situáciách využiť všetky mož -
nosti na zabezpečenie vodiča poškodeného vozidla, t.j. informačné
služby nákupných a kultúrno-spoločenských centier, športových zari-
adení a iných objektov kumulujúcich cestnú premávku pre zabezpe-
čenie vodiča k svojmu poškodenému vozidlu (napr. komunikačnými
prostriedkami nákupného centra upovedomiť vodiča o poškodení je-
ho vozidla a dostavení sa k nemu), aby mohlo byť plnohodnotne
uplatnený inštitút škodovej udalosti. V prípade ak vodiča poškodené-
ho vozidla nevyhľadá, má povinnosť túto udalosť oznámiť polícii. 

Je potrebné rozlišovať dopravnú nehodu a škodovú udalosť.
Dopravná nehoda je definovaná (§64 z.8/2009 Z.z. v zn.n.p.)ako
udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s pre-

mávkou vozidla a pri ktorej:
a) sa usmrtí alebo zraní osoba,
b) sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
c) uniknú nebezpečné veci alebo
d) na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravova-

ných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme
prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa TZ (3 990 €). Za
dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak: 

a) nie je splnená niektorá z povinností §66 ods. 6 z.8/2009 Z.z.
b) je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo

inej návykovej látky alebo
c) sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.
Všetky ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznik-

la škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla sú škodové uda-
losti. Vodič, a to nielen ten, ktorý udalosť zavinil, ale aj poškodený,
ako účastník škodovej udalosti je povinný dodržať ustanovené po-
vinnosti (§66 ods.6), a to:

- bezodkladne zastaviť vozidlo,
-preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej uda-

losti, poskytnúť údaje o poistení vozidla,
-vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady

vzniknuté škody (z.381/2001 Z.z. §11 ods. 2),
-zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky,
-urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť ale-

bo plynulosť cestnej premávky,
- ak spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom

škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upove-
domiť a oznámiť jej svoje osobné údaje.

-Krajský dopravný inšpektorát KRPZ v KE-

Vodiči, dávajte pozor na „�ukance“

Posledný januárový deň
tohto roku sa stal pamätník
obetiam električkovej nehody
na Pajorovej ulici terčom van-
dalov. Jeho autor Zbigniew Ni-
šponský Gut prisľúbil, že keď

sa oteplí, opraví ho. Pri práci mu po-
máhali aj náhodní okoloidúci.

30. októbra 1978 sa v rannej špičke v
Košiciach vykoľajila električka smerujúca z
kopca od nemocnice k amfiteátru. Desivá
nehoda sa skončila smutnou bilanciou
devia tich mŕtvych, desiatich ťažko zrane-
ných a osemdesiatich ľahko zranených.
Mestská časť Košice-Staré Mesto dala vy-
hotoviť pamätník obetiam tohto nešťastia,
ktorý bol slávnostne odhalený  v deň tridsia-
teho výročia tragédie 30.10.2008.

Trvalo to presne dva roky a tri mesiace
kým pamätník neskrížil cestu vandalom. Je-
ho autor Zbigniew Nišponský Gut sa len s
ťažkým srdcom pozeral na to, čo ostalo z je-
ho diela. Ulomené kusy pozbieral s tým, že
keď sa oteplí, pokúsi sa pamätník opraviť.

„Našiel som štyri najväčšie dielce,
ktoré som zlepil špeciálnym pružným lepid-
lom odolným voči zime aj vode. Trvalo mi
to tri dni“ povedal majster Nišponský Gut.
„Snažil som sa dať to dokopy tak, aby sa na
to dalo pozerať. Pri práci mi pomáhali aj
neznámi okoloidúci.“ Vďač ne mu pridržia-
vali odlomené kusy a čistili pamätník.

Aj naša vďaka patrí Zbigniewovi Nišponské-
mu Gutovi za to, že pamätník nezištne opravil.
„Teraz už mám dobrý pocit“ dodáva umelec po-
rovnávajúc zrekonštruovaný pamätník s okami-
hom, keď ho v januári uvidel úplne dotlčený. -zr-Fo
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Malí Slávici vystúpili pred spolužiakmi

Pamätník je 
už opravený
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Je rodenou Staromešťan-
kou. Má dve dcéry a maličkú
vnučku. V detstve rada opatro-
vala bábiky, vyšetrovala ich, ho-
jila im rany. Doktorka Jana
Kaffanová je pätnásť rokov pri-
márkou Doliečovacieho oddele-
nia a oddelenia dlhodobo cho-
rých. Miluje svoju rodinu, prácu
a naše mesto, odkiaľ by sa v ži-
vote neodsťahovala.

Janka Kaffanová v Starom Meste
vyrástla: „Bývali sme na ulici Česko-
slovenskej armády 18. Kedysi tam
boli domčeky a jeden obytný dom, te-
raz tam stojí nákupné centrum“ úvo-
dom spomína na detstvo. Ak malá
sa rada starala vtedy ešte o bábiky.
„Boli z kaučuku a keď sa poškodili,
tak som ich ošetrovala, hojila im ra-
ny.“ Medicínu si ako staršia vybrala aj
z iného pragmatickejšieho dôvodu.
„Nemala som rada matematiku. Po
strednej škole, ktorá bola tiež huma-
nitného smeru, som si vybrala medi-
cínu, lebo sa nemuseli robiť prijí-
mačky z matematiky, no tom som vte-
dy netušila koľko tam budeme mať
fyziky“ úsmevne spomína na začiatky
vysokoškolského štúdia. „Nebolo to
ľahké, ale po prvom ročníku som bo-
la presvedčená, že som si vybrala
správne.“ 

Stála pri vzniku prvého doliečovacieho
oddelenia na Slovensku

Po škole nastúpila ako mladá le-
kárka do košickej nemocnice na II. in-
ternú kliniku. Po vybudovaní novej
nemocnice na Terase a reštrukturali-
zácii sa interné kliniky rozdelili a zá-
roveň sa v roku 1981 zriadilo doliečo-
vacie oddelenie v jednom z pavilónov
komplexu starej nemocnice na Rasti-
slavovej, ktoré si vybrala aj doktorka

Kaffanová. „Boli sme prvé
takéto oddelenie na Slovensku“
a vôbec patrili medzi prvých aj
v širokom okolí. V roku 1995 sa
stala jeho primárkou a je ňou
dodnes. V roku 2006 z dôvodu
nárastu počtu chronicky cho-
rých bolo otvorené popri dolie-
čovacom aj oddelenie dlhodobo
chorých. 

Cieľom je prinavrátiť 
pacientovi sebestačnosť
Práca lekárov patrí medzi

náročné profesie.„Pomáhame
ľudom po ťažkých chorobách
alebo úrazoch vrátiť sa späť do
života. Vidieť ako sa ochrnutý
pacient postaví na nohy a opäť
sa zapojí do pracovného proce-
su, to je pre nás radosť a isté
zadosťučinenie“ vysvetľuje
doktorka Janka pozitíva práce
internistov, ktorých v skutoč-
nosti nie je veľa...

Kedysi bolo oddelenie dl-
hodobo chorých pre pacientov, ktorí
sa tam preliečovali aj tri až šesť mesia -
cov. Dnes je to maximálne dvadsať-
jeden dní, potom sú pacienti väčšinou
dosť problematicky umiestňovaní do
špecializovaných geriatrických zaria-
dení v okolí ak vyžadujú starostlivosť
alebo nemajú blízkych, čo by sa o
nich postarali. 

Dlhšia doba liečenia (na rozdiel
od iných oddelení) je síce spoločným
znakom pacientov, ale diagnózy nie.
„Prijímame onkopacientov, po chi-
rurgických zákrokoch, s traumato-
lógie, z neurológie po mozgových
príhodách aj hospicových pacien-
tov“ vysvetľuje primárka a jedným
dychom dodáva: „A aj ak ide o tú is-
tú chorobu, každý pacient ju inak
prežíva.“

O empatii a vzťahu 
lekár - pacient 

Individuálny prístup je na oddele-
niach, kde sú pacienti aj tri týždne ob-
zvlášť dôležitý. Väčšina pacientov sú
ľudia v seniorskom veku. Neliečia im
len rany, ale zmierňujú bolesť, strach
a obavy z ich nejasnej budúcnosti. „Aj
našim mladým lekárom mnohokrát
vysvetľujem, že najdôležitejší je
vzťah lekár - pacient. Musia byť em-
patickí a stále s chorými komuniko-
vať.“ Na oddelení má primárka mla-
dý kolektív, ktorý si takpovediac vy-
chováva. „Ja v podstate nemám pra-
covnú dobu. V nemocnici som stále a
keď nie som, tak mám pri sebe tele-
fón. Hocikedy mi zavolajú, potrebujú
sa poradiť, pomôcť ak sú kompliká-
cie, som im vždy k dispozícii.“

Lekár je už aj úradník a ekonóm
Komunikovať s pacientmi, byť

im stále nablízku a vytvárať im pocit,
že tam nikdy nie sú sami má byť leká-
rovou prioritou. Avšak v poslednej do-
be lekárom a sestrám pribúda veľmi
veľa administratívy: „Prvoradý má
byť pacient a až potom písomnosti“
naráža doktorka Kaffanová na pro-
blém, keď má niekedy pocit, že je vi-
ac úradníčkou ako lekárkou.  

Okrem administratívy sa musia
lekári nechcene stavať aj do úlohy
ekonómov. Od všadiaľ počúvajú, že
na toto nie sú peniaze a na tamto nie
sú peniaze. Tlačí na nich ministerstvo,
tlačia na nich poisťovne. „O financie
by sa mali starať ekonómovia. Ja
som lekár, ktorý má pre pacienta
nájsť najvhodnejšiu liečbu. Je ná-

ročné popri tom rozmýšľať aj nad
finančnou stránkou.“ Keby však
dnes dostala primárka Kaffanová pre
svoje oddelenie povedzme od štedré-
ho sponzora milión eur, o ich použití
má úplne jasnú predstavu: „V prvom
rade by som zlepšila nemocničné
prostredie, nech sa pacienti necítia,
že sú v nemocnici, ale tak trochu ako
v hoteli. Chcela by som im zabezpe-
čiť aj väčšiu intimitu,  aby sa dosta-
točne dodržiavali práva pacienta.
Jednolôžkové izby by boli ideálne.
Rozšírila by som určite aj stredný
zdravotnícky personál.  Zakúpila by
som ďalšie polohovateľné postele
a antidekubitné matrace. Kúpila by
som prenosné prístroje a ďalšie re-
habilitačné zariadenia.“ Vďaka
sponzorom sa jej už zopár z vyššie
spomínaných veci podarilo zabezpe-
čiť. Na antidekubitné matrace a bio -
p trónovú lampu jej poskytlo prost -
riedky aj Staré Mesto. Stále však za-
stáva názor, že biznis do zdravia ne-
patrí. 

Sem tam aj povtipkujú
Pracuje vyše tridsať rokov z dl-

hodobo chorými prevažne seniormi a
veľakrát sú to už pacienti v najhor-
ších, resp. posledných štádiách cho-
roby. „V takom prípade je našou
úlohou zmierniť ich trápenie.“ Ho-
vorí sa, že lekár by si mal dodržať
od pacienta istý odstup, no zároveň
byť k nemu ľudský. „Mnohokrát,
keď nám pacient umrie, v noci sa
prebúdzam a rozmýšľam nad tým,
či sme pre neho urobili naozaj všet-
ko.“ Ani po toľkých rokoch si dok-
torka Kaffanová nezvykla na smrť.
S pacientmi má blízky vzťah. Veľa s
nimi diskutuje: „Sem tam si spolu
zavtipkujeme, ale dajú mi aj cenné
rady do života.“

Rodina je stále na prvom mieste
Jana Kaffanová je odborníčka a

okrem práce v nemocnici vychovala stov-
ky ošetrovateliek v Akadémii vzdeláva-
nia alebo Slovenskom Červenom kríži,
ale jej život nie je len práca. „Som v pr-
vom rade mama. Mám dve dcéry a už aj
malú jeden a pol ročnú vnučku.“ Rodina
je na prvom mieste. „Keď som pracovala
na zmeny alebo sa učila na atestácie, s
deťmi mi stále pomohla mamka. Dodnes
postráži aj svoju pravnučku.“ Dcéry sú
taktiež lekárky, jedna veterinárna. „Býva-
me všetci tu v Košiciach“ reaguje Janka
na otázku či niekedy nechcela odísť pra-
covať ona alebo jej dcéry do medicínsky
vyspelejších krajín ako je Rakúsko alebo
Veľká Británia. „Svoje rodné mesto milu-
jem, nikdy by som odtiaľ neodišla“ prez-
rádza svoj lokálpatriotizmus. 

Najväčším koníčkom a oddychom
zároveň sú pre ňu prechádzky s vnuč-
kou. „Teraz je v najroztomilejšom ve-
ku.“ Okrem toho si rada prečíta dobrú
knihu, najlepšie životopisnú a chodieva
na záhradku. V minulosti sa u ňu stara-
la trochu z povinnosti, ale čím ďalej
tým viac nachádza obľubu v pestovaní
kvietkov. „Predstavujem si, že keď pô-
jdem do dôchodku, budem tráviť naj-
viac času na našej záhrade a budem si
tam kadečo sadiť a starať sa o to.“

Verí, že raz budú vyzerať naše ne-
mocnice ako tie v západnej Európe, že sa
mladí lekári budú mať lepšie a pacienti
budú mať väčší komfort. Doktorka Jana
Kaffanová nerozumie, prečo sa dnes
každý ženie za bohatstvom a závidí dru-
hému. Nebyť nenásytný, ale spokojný
sám so sebou, mať blízkych okolo seba a
hlavne mať to najdôležitejšie – zdravie,
to považuje za prioritu. Veď práve ona
sa najčastejšie pozerá do očí tým, ktorí o
to najcennejšie prichádzajú.

Zuzana Rešková

Už tradične sú 7. mája v rámci slávnostného ceremoniálu
Dňa mesta Košice oceňovaní významní Košičania. V tomto roku
ocenilo mestské zastupiteľstvo 11 osobností  a tri kolektívy mesta
a primátor desať Košičanov a tri kolektívy. Plaketu primátora
získala Viera Šotterová, Norbert Schürmann a Emil Rusko. Me -
dzi ocenenými bolo aj nasledovných sedem Staromešťanov a dva
pracovné kolektívy so sídlom v našej mestskej časti.

CENU MESTA KOŠICE DOSTALI:
Ing. Juraj Bauer pri príležitosti životného jubilea – 75 rokov za

dokumentovanie a zviditeľňovanie pamiatok Košíc a významnú pub-
likačnú činnosť. Ako neprofesionálny historik dokumentuje históriu a
pamiatky minulosti mesta a uvádza ich v troch doposiaľ vydaných
publikáciách. Okrem nich má Ing. Bauer pripravenú na vydanie uni-
kátnu fotodokumentáciu všetkých ulíc a budov mestskej pamiatkovej
rezervácie.

Tatiana Šárová za dlhoročné dobrovoľné bezpríspevkové dar-
covstvo krvi. Začiatkom tohto roka to bolo už 29 rokov, čo prvýkrát
prekročila prah transfúznej stanice. Vďaka svojmu zdraviu dobrovoľ -
ne darovala krv už 75-krát.  V roku 2005 jej bola za túto vysoko hu-
mánnu činnosť udelená diamantová Janského plaketa. Napokon -
obidve jej dcéry vďačia neznámym darcom za svoj život. 

Medzi ocenenými bol aj kolektív Bobaletu z mestskej časti Se-
ver za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a Slovenska na domácich
a medzinárodných tanečných súťažiach a festivaloch. Bobalet je zos-
kupenie mladých amatérskych tanečníkov, ktoré vzniklo v r. 1998, je-
ho zakladateľkou a umeleckou vedúcou je významná Staromešťanka
Mgr. Boba Brella. 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE DOSTALI:
Mgr. Marcel Děkanovský za televíznu a filmovú réžiu a scená-

ristiku, za zakladateľský podiel na rozvoji televízneho podnikania
v Československu po r. 1989 a za prínos k vzniku lokálnych televízií
v SR. Marcel Děkanovský  sa od začiatku svojej profesionálnej tvor-
by  vyhraňoval predovšetkým ako režisér televíznych filmov, pre
ktoré si aj spravidla sám písal scenáre podľa vlastnej literárnej pred-
lohy, resp. podľa predlôh iných autorov. Nebola mu  cudzia ani iná
televízna tvorba, inscenácie, dokumenty a iné. Dlhodobo sa venoval
aj tvorbe pre deti. S jeho menom je spojený úspešný cyklus TŠ Ko-
šice Zlatá brána. Medzi prvými založil mestskú lokálnu televíziu v
Košiciach. Marcel Děkanovský od roku 1995 je organizátorom jedi-
nečného medzi národného  festivalu tvorby lokálnej televízie v Koši-
ciach Zlatý žobrák.

RNDr. Vladimíra Hanzelová, DrSc. pri príležitosti životného
jubilea za významné výsledky v biologickom výskume a za prínos k
rozvoju vedného odboru parazitológia na Slovensku. Doktorka Han-
zelová patrí medzi uznávané vedecké osobnosti v domácej i svetovej
parazitológii. Je vedúcou riešiteľkou mnohých domácich, ale aj za-
hraničných projektov. Jej zásluhou sa mnohé poznatky teoretickej pa-
razitológie uplatnili vo veterinárnej a zdravotníckej praxi. Je autorkou
monografie, viacerých kapitol v monografiách, učebných textov
parazitológie a celkovo viac ako 70 vedeckých prác publikovaných
väčšinou v anglickom jazyku v zahraničí. Je nositeľkou medaily pro-

fesora Jána Hovorku a Zlatej medaily Slovenskej akadémie vied za
výsledky dosiahnuté v biologických vedách. 

Ing. Jaroslav Holý za úspešné reprezentovanie Košíc a Sloven-
ska na XIII. Majstrovstvách sveta v plávaní v  Göteborgu a získanie ti-
tulu majstra sveta. J. Holý  patrí vyše dvadsať rokov medzi najlepších
svetových plavcov veteránov. Vlastní okolo 300 medailí, z toho 30 z
Majstrovstiev sveta a Európy. Minulý rok v 85 rokoch vybojoval na
rozlúčku so svojou plaveckou kariérou na XIII. Majstrovstvá sveta v
plávaní Masters vo švédskom Göteborku za účasti 7 tisíc plavcov zo
74 krajín v kategórií 85 až 89 ročných titul Majstra sveta a k tomu eš-
te 1x striebro a 2x bronz. V slovenskom mužskom plávaní je to bez
ohľadu na vek plavca prvý a zatiaľ jediný takýto najvyšší úspech. Slo-
venská plavecká federácia označila Jaroslava Holého v minulom roku
ako nestora slovenského veteránskeho  plávania. Ocenený je príkla-
dom pre mladších  športovcov aj vo vysokom veku.  Patrí i medzi po-
sledných vojnových veteránov a je krajským podpredsedom SZPB.   

Peter Hudák za celoživotný prínos v oblasti televíznej tvorby a
za podiel na rozvoji Televízneho štúdia Slovenskej televízie v Koši-
ciach. Peter Hudák  v odbore televíznej réžie vytvoril celý rad doku-
mentárnych filmov, inscenácií, detských programov, folklórnych pro-
gramov, hudobných a veľkých zábavných programov. Jeho televízna
tvorba je veľmi rozsiahla a zahŕňa stovky diel z rôznych žánrov. 

Kolektív FotoGalérie NOVA za dlhoročnú kultúrno-osvetovú
činnosť v oblasti fotografického umenia a jeho propagácie doma i v
zahraničí. Počas  svojej 30 ročnej existencie sa vyprofilovala na jednu
z najvýznamnejších fotogalérií na Slovensku. FotoGaléria NOVA
usporiadala takmer 270 hodnotných individuálnych a kolektívnych
výstav popredných osobností domácej a zahraničnej fotografie, ktoré
obohatili kultúrny život nášho mesta. 

Kolektív Železničnej nemocnice s poliklinikou Košice za kva-
litu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a za celkový prínos odbor-
nosti a profesionality v zdravotníckom sektore mesta Košice. Želez-
ničná nemocnica s poliklinikou bola v ostatných 3 rokoch svojimi
klientmi opakovane ocenená v prieskumoch spokojnosti pacientov
na popredných miestach v rámci celého Slovenska. Nové trendy v lie -
čebno-preventívnej starostlivosti sú zavádzané vo všetkých odboroch.
Do technického rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov boli za ostatné 4
roky zabezpečené investície z vlastných zdrojov.

PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE DOSTAL: 
Ing. Emil Rusko pri príležitosti nadchádzajúceho životného ju-

bilea 70 rokov za dlhoročnú obetavú prácu pre Medzinárodný maratón
mieru a za doterajšie aktivity v prospech rozvoja mesta Košice. Ing.
Rusko je od roku 1973 členom Organizačného výboru Medzinárodné-
ho maratónu mieru, v ktorom začal pôsobiť ako hlavný rozhodca pre-
tekov a v roku 1989 sa stal riaditeľom Športovo-technického úseku. V
priebehu týchto rokov sa aktívne zapájal do organizovania atletických
športových podujatí mládeže a dospelých na území mesta Košice. V
roku 1990 sa stal technickým delegátom Európskej atletickej únie. Má
výrazný podiel na technickej príprave jednotlivých ročníkov Medzi-
národného maratónu mieru, Majstrovstiev sveta v polmaratóne v roku
1997 a 12. svetového kongresu Medzinárodnej asociácie maratón-
skych a cestných behov (AIMS) v roku 1999 v Košiciach. -mmk-

Z príležitosti sviatku Dňa matiek pri-
pravilo staromestské Denné centrum pre
svojich členov malé spoločenské posedenie,
na ktorom sa stretla viac ako stovka členov. 

Deň matiek, ktorý sa na Slovensku oslavu-
je vždy v 2. májovú nedeľu patrí k najkrajším
medzinárodným sviatkom, ktorý má vo svete
dlhoročnú tradíciu. Na Slovensku sa oslavuje
od roku 1989, ale pred-
tým ešte v bývalom
Československu sa
oslavoval od roku
1923, a to najmä záslu-
hou Alice Masaryko-
vej, dcéry prezidenta
Masaryka. V tomto sviat -
ku sa odzrkadľuje jedi-
nečnosť a nenahraditeľ -
nosť matky. Každý z
nás by si mal nájsť
chvíľku, aby si na tú
svoju matku spomenul. 

Vyzdobené priesto-

ry nášho klubu, občerstvenie pre všetkých se-
niorov, ale hlavne príjemná atmosféra vládla v
tento sviatočný deň v klube. My veríme, že na
naše seniorky, ktoré sa na slávnosti u nás stret-
li,  si spomenuli ich deti a vnúčatá či už kve-
tom, darčekom alebo svojou prítomnosťou.
Starosta Mgr. Ľubomír Grega ich taktiež všet-
ky pozdravil, potešil sladkou čokoládou a strá-
vil s nimi chvíľku v rozhovore. -mg-

Príjemné jarné počasie vylákalo aj našich
seniorov z Denného centra von do prírody. Už
je pomaly tradíciou, že guľáš párty na Ban-
kove akosi symbolicky otvára sezónu exterié-
rových podujatí, ako sú výlety za  turistikou a
rekreáciou.

Po daždivom pondelku vykuklo v utorok
17. mája slniečko, a tak sa mohli naši seniori z
Denného centra vybrať na Bankov. Tí športovo
zdatnejší išli pešo, iní autobusom. 

Doobedie trávili v príjemnom prostredí či
už diskutovali pri kávičke alebo zašli do lesa.
„Na huby je ešte skoro, ale boli sme objímať
stromy, aby sme nabrali pozitívnu energiu“
chválili sa dôchodkyne starostovi, keď ich pri -
šiel na Bankov pozrieť. 

O dvanástej na obed bol pre výletníkov už
navarený výborný guľáš. Príjemná vôňa zlákala
každého tak rýchlo ku kotlíku, až pani kuchárka
pomaly nestíhala naberať. Po dobrom obede
padne vhod prechádzka, a tak sa niektorí pustili
domov nie autobusom, ale opäť peši.

Staromestských seniorov máme možnosť
mnohokrát vidieť zabávať sa na rôznych kultúr-
nych akciách organizovaných mestskou časťou,
avšak ani šport im rozhodne nie je cudzí. Guľáš
párty bola štartom do sezóny plnej rozmanitých
výletov či do Litmanovej alebo v lete k Vinnému
jazeru. -zr-

Medzi ocenenými aj siedmi Staromeš�ania 
a dva kolektívy z našej mestskej časti

Posedenie pre mamičky i babičky

ZO ŽIVOTA DENNÉHO CENTRA
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„Aj tú istú chorobu každý pacient inak prežíva“

Gu¾áš párty odštartovala sezónu výletov
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ROZMIESTNENIE VE¼KOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV V MČ KOŠICE-STARÉ MESTO - II. POLROK 2011

PRÁVNA PORADÒA

Otázka čitateľa:
Ako je to so zastupovaním maloletého dieťaťa? Čo k tomu

potrebujem ako rodič?

Rodičia sú zákonnými zástupcami svojho maloletého dieťaťa
priamo zo zákona bez toho, aby sa vyžadovalo rozhodnutie súdu
alebo iného orgánu. Rodičia zastupujú maloleté dieťa pri právnych
úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé. Pod takýmito právnymi úkonmi
sa rozumejú osobné a majetkové veci, v niektorých výlučne osob-
ných, resp. pracovnoprávnych prípadoch môžu maloletí vystupovať
vo svojom mene. Obidvaja rodičia sú rovnocennými zástupcami a
každý môže zastupovať maloleté dieťa samostatne, ak však ide o
podstatnú záležitosť, vyžaduje sa súhlas druhého rodiča. Ak by je-
den z rodičov nebol spôsobilý dieťa zastupovať alebo ak by jeden z
rodičov zomrel alebo nebolo určené otcovstvo k dieťaťu, je druhý
rodič oprávnený zastupovať dieťa v celom rozsahu sám. 

Zákon však vylučuje zastúpenie pri právnych úkonoch, pri kto-
rých by mohlo dôjsť k stretu záujmov dieťaťa a rodičov, resp. med-
zi deťmi navzájom. Zákon nevyžaduje, aby k stretu záujmov už
došlo, stačí možnosť, že by k stretu záujmov mohlo dôjsť. Kolízia

záujmov nie je v ustanovení zákona explicitne definovaná. O ko-
líziu záujmov medzi rodičmi a maloletými deťmi však pôjde napr. v
konaní o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností, v konaní o
osvojenie dieťaťa, v konaní o rozvod manželstva rodičov, ako aj v
dedičskom konaní. Ak by reálne existovala možnosť kolízie zá-
ujmov, súd ustanoví maloletému dieťaťu kolízneho opatrovníka,
ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupo-
vať, pričom je súd povinný presne vymedziť rozsah práv a povin-
ností takto ustanoveného opatrovníka. Kolízny opatrovník je na
rozdiel od majetkového opatrovníka ustanovený len pre konkrétny
prípad (ad hoc), skončením konania alebo vykonaním právneho
úkonu jeho funkcia končí a v plnom rozsahu sa obnovujú práva ro-
dičov. Ak by maloletému dieťaťu kolízny opatrovník ustanovený
nebol, hoci mu ustanovený mal byť, je právny úkon neplatný, a
pokiaľ by išlo o súdne alebo iné konanie, nebol by ako účastník ko-
nania riadne zastúpený. 

Na otázku odpovedal Mgr. Tomáš Tomčovčík, právnik z advo-
kátskej kancelárie Tomáša Malinovského so sídlom na Hviezdosla-
vovej 7, t.č.: 0907 638 899, ktorého môžete kontaktovať v prípade
ďalších otázok.

Zastupovanie maloletých

Vedieť mlčať je ťažšie, ako hovoriť. Mnohí hovoria, lebo nevedia mlčať. SV. AUGUSTÍN

Židia neoslavujú Nový rok 1. januára, ale podľa hebrej-
ského kalendára v októbri či septembri a je pohyblivý podobne
ako kresťanská Veľká noc. Pri takýchto sviatkoch sa ešte
začiat kom 90-tych rokov stretávali v jedinej synagóge, v ktorej
sa to ešte ako tak dalo. Bola totiž v menej zlom stave než naj-
staršia zachovaná synagóga na Zvonárskej ulici. Pri posled-
ných stretnutiach ich tam bolo asi 100, ale za 1. českosloven-
skej republiky sa ich tam modlievalo počas sviatkov aj niekoľ -
ko tisíc. A práve to bol dôvod, prečo potrebovali novú veľkú
synagógu, hoci teraz mám na mysli iba časť z nich, tzv. orto-
doxných Židov. V r. 1927 dali hlavy dokopy, ba čo viac aj 2 a
pol milióna korún, ktoré ani nemali, a tak sa zadĺžili. Zaplatili
z toho aj architektov menami Géza Boskó a Lajos Oelschläger
(mimochodom kresťan). Podľa ich návrhu synagógu postavila
firma Huga Kaboša. S tými menami môžete „pofrajeriť“ (ako-
že ich viete z hlavy). Ak budete totiž stáť na Puškinovej ulici,
uvidíte ich zakomponované v múre naľavo i napravo od scho-
dov do synagógy. 

Pravý múr vlastne už patrí škole, ktorú postavili jedným šu-
pom. Za socializmu tam bola obyčajná základná škola, tú vy-
striedalo osemročné evanjelické bilingválne gymnázium, ale
úplne pôvodne tam bola päťtriedna ľudová škola, a to aj pre ne-
židov. V jej suteréne bola tiež pozoruhodná pekáreň, v ktorej sa
pieklo len raz za rok. Pred sviatkom pesah (židovská Veľká
noc) tam upiekli maces. Škola i synagóga sú postavené v rov-
nakom romantickom maurskom štýle. Klenbu synagógy podľa

tohto štýlu majú držať (a aj
držia) 4 stĺpy. Nad nimi po
obvode je takzvaná galéria či
balkón, kde sedávali ženy.
Muži boli zasa dole, kde sa
modlili a čítali tóru.

Táto ortodoxná novšia
synagóga na Puškinovej uli-
ci, ktorú stavali súbežne s
neologickou synagógou (te-
rajší Dom umenia) je tech-
nicky modernejšia. Napr. v
suteréne má teplovzdušné
rúrky, ktoré ústia v podlahe i
parapetoch okien otvormi,
lebo tvorili systém teplo-
vzdušného kúrenia.

Zvonku je na synagóge
umiestnená pamätná tabuľa

v hebrejčine a slovenčine, ktorá pripomína, že z Košíc bolo de-
portovaných 12 tisíc Židov. Presne ich však bolo až 15 707. V
dňoch medzi 16. májom a 3. júnom 1944 ich sústredili v košic-
kej tehelni a piatimi transportmi vyviezli zo stanice do Osvie-
nčima a iných fašistických koncentračných táborov. Domov sa
po vojne vrátilo asi 600.

Málokedy sa dá dostať do synagógy či do mikve. Potulky
mestom Košice Vám však odhaľujú aj tajomstvá ukryté múrmi.
Keďže sa tentoraz vyberieme exkluzívne do židovských pamia-
tok, bude to výnimočne len v nedeľu (3. júl 2011). Miesto
stretnutia sa nemení, ako vždy sa zrazíme pred Vedeckou kni-
žnicou. Kto si kúpi lístky vopred v Informačnom centre MiC v
OD Dargov alebo OC Carrefour, bude ich mať za 1,5 €, kto až
na mieste v deň konania, za 2,99 €. Prehliadky s Milanom Kol-
cunom sa začínajú o 9:00, 10:30, 12:00, 14:00, 15:30, 17:00
po slovensky. Turnus o 17:00 je slovensko-anglický. Ak ste už
boli na tejto téme, vyskúšajte si výklad iného sprievodcu: Zol-
tán Balassa Vás posprevádza o 11:00 (slov.) a 16:00 (maď.).
Betka Czimová o 14:30 (slov.) a 16:00 (maď.).Viac info na
www.potulka.sk alebo na 055-16 186.Ak máte radi menšie
skupiny, odporúčame turnusy 9:00, 11:00 , 14:30, 16:00 a
17:00.

Ďalšie témy potuliek:
4.-5. jún Jakabov palác a pseudoštýly
6.-7. august 7 košických fontán
1.-2. október Stovežaté Košice Milan Kolcun

Židovské Košice - III. čas�

2.6.2011 o 10.00 - Beseda s ortopedičkou
MUDr. Jenčíkovou:  Všetko o detských nožič -
kách a topánočkách

9.6.2011 o 10.00 - Deň otcov so Stonož -
kou - výroba knižky Prvej pomoci pre otecka a
maľovanie trička pre otecka ( prineste si otec-
kove tričko svetlé, hladké)

11.6.2011 nájdete MC Stonožka v OC
Galéria na výstave Galéria deťom. Pripravený
je pre Vás zaujímavý program.

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

Pondelok
9:00-12:00 Kurz Zahrajme sa zdravo- cviče-
nie na fitloptách s deťmi 
15:00-17:00 Voľná herňa
17:00-18:00 Cvičenie pre tehotné

Utorok
9:00-11.30 Voľná herňa
9:45-11.00 Angličtina pre rodičov a deti s
ELC
15:00-17:00 Voľná herňa
17:15 STONOŽKY Zahrajme sa na tanec

Streda
9:00-11:30 Voľná  herňa + Zahrajme sa na
škôlku s tetou Ankou– pre deti od 1,5 r.
15:00-18:00 Voľná herňa

Štvrtok
9:00-11:30 Voľná herňa a tvorivé dielne pre
mamky a pre deti
15:00-16:30 Veľká herňa 16:30-18:00 Malá
herňa
16:30 Predpôrodná príprava. Kurz trvá 10
týždňov. 1x do týždňa 60-90 min.

Piatok
8:30-10:00 Angličtina pre rodičov a deti s
ELC
10:00-12:00 Voľná herňa
10:00-11:00 Angličtina Hocus Lotus pre de-
ti
15:00-18:00 Voľná herňa
17:00 Angličtina Hocus Lotus pre deti

MC Stonožka otvorené počas celých let-
ných prázdnin na Hviezdoslavovej v bežných
otváracích hodinách, na ulici Milosrdenstva v
str. a pia. 9.00-11.30. Pripravený je zaujímavý
program, pirátske, guličkové, ovocné párty,
tvorivé dielne, skákanie na veeeľkej trampo-
líne. V prípade priaznivého počasia na Milosr-
denstva bazénik s teplou pre deti na terase.

Sledujte nás na www.mcstonozka.sk, zare-
gistruje sa na našej webovej stránke. Registro-
vaným posielame aktuálne informácie mailom.
Nájdete nás aj na FACEBOOKu.

OZNAM
Predaj 

stravných 
lístkov pre
dôchodcov

Vážení seniori Starého
Mesta, stravné lístky si môže-
te zakúpiť na Miestnom úra-
de MČ Košice-Staré Mesto v
pokladni (na prízemí, číslo
dverí 17) medzi 9:00 hod. až
12:00 hod. v nasledujúcich
termínoch:

Jún
2. jún 2011
16. jún 2011

Júl
7. júl 2011
21. júl 2011

Foto: fotokosice.eu

Týždeň
Deň 

pristavenia 
Deň 

odvozu Stanovište veľkokapacitných kontajnerov
26. - 27. 02.07.2011 05.07.2011 Štefánikova č. 46

26. - 27. 02.07.2011 05.07.2011 stanovište MK na KO Tatranská č. 19

26. - 27. 02.07.2011 05.07.2011 križovatka (roh) Mäsiarska - Bačíkova

26. - 27. 02.07.2011 05.07.2011 stanovište MK na KO Tatranská č. 2 - 8 

26. - 27. 02.07.2011 05.07.2011 Jesenná č. 20, 22

30. - 31. 26.07.2011 29.07.2011 Branisková č. 10 - 12

30. - 31. 26.07.2011 29.07.2011 ŠÚV Jakobyho 

30. - 31. 26.07.2011 29.07.2011 parkovisko Námestie Laca Novomeského 3

30. - 31. 26.07.2011 29.07.2011 stanovište MK na KO -Tyršovo nábrežie č. 11

30. - 31. 26.07.2011 29.07.2011 stanovište MK na KO - Kpt. Nálepku č. 1

30. - 31. 30.07.2011 02.08.2011 parkovisko Zimná č. 20

30. - 31. 30.07.2011 02.08.2011 Bencúrova 8 - pri oplotení ŽSR 

30. - 31. 30.07.2011 02.08.2011 stanovište MK na KO - Jilemnického, Jesennná 7

30. - 31. 30.07.2011 02.08.2011 stanovište MK na KO - Puškinova 2 - 4

30. - 31. 30.07.2011 02.08.2011 stanovište MK na KO -  Čsl. armády 7

34. - 35. 23.08.2011 26.08.2011 stanovište MK na KO - Dargovská

34. - 35. 23.08.2011 26.08.2011 stanovište MK na KO - Kuzmányho, Vojenská dvor 

34. - 35. 23.08.2011 26.08.2011 stanovište MK na KO - Belánska

34. - 35. 23.08.2011 26.08.2011 Poštová 16 - parkovisko

34. - 35. 23.08.2011 26.08.2011 stanovište MK na KO - Kuzmányho 51 - 55, Floriánska 7

34. - 35. 27.08.2011 30.08.2011 stanovište MK na KO - Magurská 1-3, Kuzmányho 31-33

34. - 35. 27.08.2011 30.08.2011 križovatka (roh) Tajovského - Alžbetina

34. - 35. 27.08.2011 30.08.2011 stanovište MK na KO - Kuzmányho 27, Magurská 2

34. - 35. 27.08.2011 30.08.2011 stanovište MK na KO - Floriánská 2 - 6

34. - 35. 27.08.2011 30.08.2011 stanovište MK na KO - dvor Čsl. armády 33

38. - 39. 20.09.2011 23.09.2011 dvorová časť Letná, Jarná, Zimná, Jesenná

38. - 39. 20.09.2011 23.09.2011 dvorová časť Komenského za reštauráciou Šport 

38. - 39. 20.09.2011 23.09.2011 stanovište MK na KO Jilemnického č. 6-10 - dvorová časť 

38. - 39. 20.09.2011 23.09.2011 stanovište MK na KO dvorová časť Zimná č. 15 

38. - 39. 20.09.2011 23.09.2011 dvor. časť Jarná, Zimná, Letná, Pajorova

38. - 39. 24.09.2011 27.09.2011 Bellova, Stromová, Lomená - dvor

38. - 39. 24.09.2011 27.09.2011 Masarykova č. 21 - parkovisko

38. - 39. 24.09.2011 27.09.2011 Slov. jednoty - parkovisko medzi č. 38 - 40

38. - 39. 24.09.2011 27.09.2011 Slov. jednoty č. 48 pri garážach 

38. - 39. 24.09.2011 27.09.2011 Jiskrova - dvorová časť

42. - 43. 18.10.2011 21.10.2011 stanovište MK na KO Garbiarska č. 7

42. - 43. 18.10.2011 21.10.2011 stanovište MK na KO Branisková č. 1

42. - 43. 18.10.2011 21.10.2011 stanovište MK na KO Jakobyho č. 3 pri garážach

42. - 43. 18.10.2011 21.10.2011 stanovište MK na KO Kuzmányho č. 5

42. - 43. 18.10.2011 21.10.2011 stanovište MK na KO Haviarska, Hutnícka, Alvinczyho

42. - 43. 22.10.2011 25.10.2011 Svätoplukova - dvorová časť pri stanovišti MK na KO

42. - 43. 22.10.2011 25.10.2011 stanovište MK na KO Park Angelinum č. 18

42. - 43. 22.10.2011 25.10.2011 Bajzova - pri ubytovni ŽSR

42. - 43. 22.10.2011 25.10.2011 Jesenná ul. pri bare Faraón

42. - 43. 22.10.2011 25.10.2011 Stará baštová - dvor. časť

46. - 47. 15.11.2011 18.11.2011 Štítová - ku garážam 

46. - 47. 15.11.2011 18.11.2011 stanovište MK na KO Karpatská 

46. - 47. 15.11.2011 18.11.2011 Vodná - Štefánikova pri premostení na Rumanovu

46. - 47. 15.11.2011 18.11.2011 stanovište MK na KO Vojenská 10

46. - 47. 15.11.2011 18.11.2011 stanovište MK na KO Komenského č. 27 

46. - 47. 19.11.2011 22.11.2011 Štefánikova č. 46

46. - 47. 19.11.2011 22.11.2011 stanovište MK na KO Tatranská č. 19

46. - 47. 19.11.2011 22.11.2011 križovatka (roh) Mäsiarska - Bačíkova

46. - 47. 19.11.2011 22.11.2011 stanovište MK na KO Tatranská č. 2 - 8 

46. - 47. 19.11.2011 22.11.2011 Jesenná č. 20, 22

MK - Malokapacitné kontajnery, KO - komunálny odpad
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Tohoročný máj bol v kultúrnom zariadení
našej mestskej časti veľmi čulý. Súbežne prebi-
ehali štyri výstavy výtvarného umenia. Podu-
jatia Deň otvorených dverí  8. mája v rámci
osláv Dňa mesta Košice a Noc v múzeu dňa 14.
mája ponúkali pestrý program a počet návštev-
níkov dosiahol mesačný rekord -  vyše 1200. 

Do polovice mesiaca zavítalo k nám pre-
dovšetkým za výstavou Ľadový hokej v súčas-
nom  umení niekoľko desiatok domácich aj za-
hraničných  fanúšikov tohto zimného športu, no
najväčší nápor sme zažili v Noci múzeí a galérií.
Vtedy  niektorí návštevníci sa zaujímali o stálu
expozíciu, či Košické motívy maliarky Eleny
Drabantovej, respektíve o fotografie starých aj
súčasných Košíc z „ateliéru“ René Fabiniho, iní
chceli vidieť najmä  dokumentárne filmy o Má-
rii Spoločníkovej, Jánovi Mathém a Dušanovi
Pončákovi. Na svoj rýchloportrét stálo v rade
pred výtvarníkom Ladislavom Tverďákom
množstvo záujemcov, na predpolnočný komorný
koncert Košického kvarteta a jeho hostí bolo
zvedavých deväťdesiat  milovníkov vážnej hud-
by, Mozartovej tvorby. 

Ľadový hokej čoskoro, konkrétne 23. júna
vystrieda u nás maľba mladých slovenských
umelcov zo zbierky Všeobecnej úverovej banky.
VÚB od roku 2006 organizuje  každý rok súťaž
v maľbe pre profesionálnych výtvarníkov do 35
rokov.  Päťročná bilancia tejto akcie je veľkou

príležitosťou prezentovať celú kolekciu
ako súhrnnú, hodnotiacu výstavu. Pred-
chádzajúce prehliadky prebiehali iba v
Bratislave, ale verejnosť  toho roku má
možnosť vidieť ocenené práce aj mimo
hlavného mesta. Prvou zastávkou tejto
putovnej výstavy bola Oravská galéria v
Dolnom Kubíne a druhou, v termíne od
23. júna do 28. augusta bude naše múzeum.
Zaujímavý je aj zoznam mladých auto-
rov: Andrea Bartošová, Michal Bôrik, Mi-
chal Czinege, Eva Činčalová, Jarmila
Džuppová, Alexandra Fazekašová, Ľud-
mila Hrachovinová, Juraj Kollár, Minika
Pascoe Mikyšková, Juliana Mrvová, Erik
Šille, Ján Vasilko a Ivona Žirková. 

V komorných priestoroch  bude od 7.
júna do 10. júla výstava malieb a grafík
spišského výtvarníka Mikuláša Siranka.
Autor  (nar. v roku 1926) desaťročia žil a
tvoril  v Košiciach, no pred niekoľkými
rokmi sa vrátil na Spiš s predstavou po-
kojného tvorivého života. Usadil sa na samote v
prírodnom prostredí Poráčskej doliny, čo prinies -
lo do jeho života nové inšpirácie. Jeho výstavu
organizujeme v spolupráci s Galériou umelcov
Spiša v Spišskej Novej Vsi.  Od 12. júla do kon-
ca augusta plánujeme v komorných priestoroch
uskutočniť výstavu fotografií Alexandra Jirouš-
ka  Bránové klopadlá v Taliansku a Košiciach.

Komorný koncert vážnej hudby pod ná-

zvom Česko-slovenské operné nádeje je naplá-
novaný na deň 28. júna 2011 o 19.00 hod. Bude
to benefičný koncert na podporu autistického
centra v Košiciach. Dvaja mimoriadne talento-
vaní mladí operní speváci – Veronika Holbová
(soprán – ČR) a Peter Kellner ( bas – SR) pred-
stavia publiku tvorbu M. Schneidera –Trnavské-
ho, A. Dvořáka a ďalších autorov. Na klavíri bu-
de hrať Júlia Grejtáková. Mgr. Jozef Gazdag  

riaditeľ MVL                    

¼ADOVÝ HOKEJ VYSTRIEDA MA¼BA MLADÝCH +
REKORDNÁ NÁVŠTEVNOS� V MÁJI

Z PROGRAMU MÚZEA VOJTECHA LÖFFLERA
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Z výstavy R. Fabiniho

Mestská as  Košice – Staré Mesto 
 

PRIHLÁŠKA 
tretí ro ník Staromestská sú až psov 

28. jún 2011 – 16.00 hod. (Mestský park oproti Pošte 2)  
 

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

Trieda: 

Malý             

Stredný         

Ve ký           

  hodiace sa  ozna te 

 

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

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

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

 

Zárove  prihlasujem svojho psa (die a) do nasledujúcich sú aží: 

     Ukáž o vieš ( vo ná disciplína ) 

     Prekonávanie prekážok 

     Najrýchlejší aport  

     Najkrajší štekot 

     Najkrajší pár: pes ................................                            suka .............................................. 

     Die a a pes I.:  meno die a a, do 10 rokov veku:        .........................................................  

                                                                                             dátum nar.: ...................................... 

     Najkrajšie šteniatko  ............................................. 

Ú astnícky  poplatok je 2 € za výstavu a jedného psa , 1 € za každého alšieho psa, 1 € za 
jednu sú až v jednotlivých kategóriách. Platí sa 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 
17.. júna 2011! Tento termín je nutné dodrža ! Bližšie informácie:  68 27 136 alebo  68 
27 121 
 
Súhlasím s podmienkami  sú aže a poskytnutím osobných údajov pre administratívne ú ely pod a príslušného 
zákona o ich ochrane. Do doby vyhodnotenia tejto akcie. Súhlas je možné odvola  písomne. 
Podpis:                                                         V Košiciach:  

�

�

Pietnym aktom kla-
denia vencov a kytíc k
pamätníkom oslobodite-
ľov si v pondelok 9. mája
predstavitelia vlády, sa-
mospráv a vojnoví vete-
ráni poctili padlých v
druhej svetovej vojne.

Viac ako polovica mŕt-
vych boli civilisti
Druhá svetová vojna,

najrozsiahlejší a najkrva-
vejší ozbrojený konflikt v dejinách ľud-
stva, si vyžiadala 60 miliónov ľudských
životov takmer na celom svete. Podľa via -
cerých zdrojov v nej bojovalo 110 milió-
nov vojakov a viac ako polovicu mŕtvych
tvorili civilisti. 

Za koniec druhej svetovej vojny sa
považuje okamih kapitulácie Japonska z
2. septembra 1945. V Európe sa však táto
najkrutejšia vojna oficiálne skončila 8.
mája 1945, keď nemecké vojská podpí-
sali v Berlíne na území obsadenom Čer-
venou armádou kapituláciu. 9. mája 1945
padli za pomoci sovietov posledné ne-
mecké vojská v Prahe.

8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom
Milióny ľudí prišli v tejto vojne ne-

vinne o život, milióny vojakov padli za
slobodu svojej vlasti. 8. mája si Európa
pripomína koniec najhoršej vojny v histó-
rii ako deň víťazstva nad fašizmom. 

Pietnym aktom pri pamätníkoch
osloboditeľov si uctili aj predstavitelia
ozbrojených síl SR, vlády, nášho kraja a
mesta, vojenskí dôchodcovia aj mnohí
pozostalí a obyvatelia Košíc pamiatku
tých, čo pre našu slobodu obetovali to
najcennejšie čo mali. Kyticu padlým po-
ložil aj starosta Starého Mesta Ľubomír
Grega. -zr-

Pripomenuli si 66. výročie 
ukončenia 2. svetovej vojny
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Vo štvrtok 29.
apríla hostila naša
mestská krytá plavá-
reň športovcov s
mentálnym postihnu-
tím na Národných
plaveckých pretekoch
špeciálnych olympiád.
Nad podujatím pre-
vzal záštitu starosta
Starého Mesta Ľubo-
mír Grega.

Slovenské hnutie špeciálnych olympiád, ktoré zastre-
šuje športovcov s mentálnym postihnutím, zorganizovalo
koncom apríla jednodňové národné plavecké preteky pre
športovcov s mentálnym postihom v priestoroch staro-
mestskej krytej plavárne.

Počas tohto dňa preukázalo svoj športový talent viac
ako 80 športovcov z 25-tich športových klubov špeciál-
nych olympiád, ako aj individuálni športovci, ktorým po-
máhalo zhruba 20 dobrovoľníkov.

Športovci z rôznych krajov Slovenska reprezentovali
svoje kluby v plaveckých disciplínach ako sú: znak, voľný

spôsob, prsia, štafeta a prispôsobené disciplíny.
Prospechom z účasti na tomto podujatí pre človeka s

mentálnym postihnutím je nielen zdokonalenie jeho fyzic-
kých schopností, ale aj zvýšenie sebadôvery, nadviazanie
priateľstva a získanie väčšej podpory zo strany rodiny, či
komunít.

„Nesmierne si vážime váš srdečný prístup a ochotu
pomôcť“ ďakovala po pretekoch organizátorka Ing. Bar-
bora Čarnogurská (SHŠO) personálu plavárne. -red-

V plavárni sú�ažili mladí olympionici

Foto k článku: SHŠO

Staromestskí
Akademici
majú za se-
bou opäť ús-
pešnú sezónu,
výsledkom
čoho sú aj
tento rok stri-
eborné ligové
medaile.

Vodnopólové mužstvo
pod vlajkou Starého Mesta
KPŠ Akademik Košice–Sta-
ré Mesto malo v sezóne
2010/2011 vytýčený jasný
cieľ  - zdolať slovenskú
špičku a vo finále si zmerať sily so
suverénom posledných ročníkov ČH
Hornets Košice. 

Po úspešnej sérii víťazstiev sta-
romestský klub svoj cieľ splnil. Pre-
bojoval sa do finále a po dvoch zápa-
soch so sršňami, v ktorých prehral
tesne – 9:10 a 6:10, získal striebornú

medailu. 
Týmto vynikajúcim umiestnením

sa naši Akademici pod vedením tré-
nera Veszelitsa   opakovane zaradili
medzi slovenskú vodnopólovú špič-
ku a sme na nich právom hrdí. 

„Teší ma, že naši chlapci
okrem víťazstva v Českosloven-

skom pohári a obhájenia druhého
miesta v lige robia dobré meno a
úspešne reprezentujú nielen našu
mestskú časť, ale aj Košice“ dodal
starosta Starého Mesta a zároveň
prezident vodnopólového klubu Ľu-
bomír Grega.

-red-

Naša mest-
ská časť, tak ako
aj v predchád-
zajúcich rokoch,
pokračuje v tra-
dícii organizova-
nia Staromest-
ského kultúrne-
ho leta počas
najteplejších me-
siacov každý
štvrtok o sedem-
nástej hodine na
Hlavnej ulici a
na Kuzmányho
sídlisku vybrané
utorky tiež o se-
demnástej.

Pri programovej skladbe sme sa zamerali na žánrovú pestrosť od
dychovej hudby cez folk, country a rock. Pripravujeme aj programy
pre deti, hlavne divadelné predstavenia. Ak Vás zláka naša ponuka,
stretnete sa s kapelami, ktoré hrali v predchádzajúcich rokoch, ale aj s
novými, ktoré Vám radi predstavíme. 

Letné prechádzky centrom Starého Mesta sú krásne a my Vám
ich obohatíme pripravovaným programom. Taktiež aj letné koncerty
na Kuzmányho majú už svojich stálych priaznivcov a Vy ste tiež sr-
dečne vítaní.

Celý program Staromestského kultúrneho leta bude zverejnený na
našej stránke www.kosice-city.sk a na plagátoch. -mg-

Staromestský letný tábor
Vážení rodičia, milé deti,
dávame Vám do pozornosti náš 
detský prímestský tábor:
Termín: I. turnus: 18.07.-22.07.2011

II. turnus: 25.07.-29.07. 2011
Miesto: Mestská krytá plaváreň,

Protifašistických bojovníkov 4, KE
Cena: 35 € (deti s TP v Starom Meste)

40 € (deti z iných mestských 
častí)

Info: kultura@kosice-city.sk 
055/68 27 136

ODSTÁVKA
Z dôvodu hygienickej odstávky, 

v zmysle vyhlášky MZ SR, § 5, ods.1,
bude Mestská krytá plaváreň

od 30. júna 2011 

Z A T V O R E N Á
Predpokladaný termín otvorenia je 

14. júl 2011 

Za pochopenie ďakujeme! 
prevádzka MKP

Seniorov zabával
Driš¾ak

Naši seniori z Denného cent-
ra sa v piatok 20. mája skvele za-
bavili na celovečernom progra-
me skupiny Drišľak v Jumbo
centre.

Okrem koncertu najznámejšej
východniarskej folkovo-satirickej
skupiny program pokračoval ta-
nečnou zábavou, ktorá bola oboha-
tená humorným doprovodným slo-
vom účinkujúcich priamo medzi
hosťami. Vtipné reakcie našich se-
niorov „Drišľakovcov“ pobavili.

Výborný program, skvelá at-
mosféra, tanec dlho do noci s dob -
rým občerstvením to bol večer,
ktorý potešil a rozhýbal telo našich
seniorov tancom.  -mg-

Staré Mesto ožije programom
kultúrneho leta aj tento rok
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