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Máte záujem o platenú plošnú
inzerciu v Staromestských 

listoch, novinách 
distribuovaných do poštových
schránok 10 000 domácností 
košického Starého Mesta?

Cenník nájdete 
na www.kosice-city.sk
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Na staromestský úrad mieni pri niesť nový
vie tor. V Starom Meste si „posvieti“ na nenásyt-
ných developerov, katastrofálny stav chodníkov,
nevyhovujúce športoviská i problémové osvetlenie.
Nový starosta má toho však v pláne ešte oveľa viac.

Aký je Váš vzťah k Starému Mestu?
- Som rodák zo Starého mesta, z Kuzmányho síd-

liska. Som jedným z vás a  chcem, rovnako ako vy,
svojou tvrdou a poctivou prácou z pozície nového sta-
rostu prispieť k rozvoju nášho krásneho Starého mesta.

V komunálnej politike nie ste žiadnym no-
váčikom, na problémy Starého Mesta ste doposi-
aľ nazerali z pozície poslanca miestneho zastupi-
teľstva. V čom ste sa hlavne angažovali?

- Aktívne som sa angažoval najmä v boji proti
„nenásytným“ developerom, a to napríklad v rámci
kauzy výstavby garážového domu vo  dvore Kuz-
mányho – Kpt. Nálepku a v posledných týždňoch aj
proti výstavbe 9–poschodového bytového domu na
mieste rodinného domu na ulici Kpt. Nálepku 1.

Čo vnímate ako hlavný a najväčší problém
Starého Mesta?

- Jednoznačne problém stavu verejných priestran-
stiev, chodníkov a zelene. Potom je to katastrofálny
stav povrchu chodníkov. V Starom Meste potrebujeme
jednoznačne zrekonštruovať minimálne šesťdesiat
percent vnútroblokových ciest, ale aj chodníkov a  bu-
de na to potrebné využiť hlavne eurofondy, prípadne
úvery, lebo po niektorých chodníkoch, hlavne na Kuz-
mányho sídlisku, sa pomaly nedá chodiť. V neposled-
nom rade ma však trápi aj žobranie a porušovanie
zásad čistoty a verejného poriadku hlavne v historic-
kom centre mesta, kde si podľa môjho názoru Mest-
ská polícia neplní svoju základnú úlohu. V neposled-
nom rade považujem za vážny problém predajných
pracovníčok na Svätoplukovej ulici. No a čo sa týka
verejného osvetlenia, považujem ho za absolútne ne-
vyhovujúce a urobím všetko preto, aby sme v prvej

fáze urýchlene zabezpečili LED osvetlenie nad všet-
kými prechodmi pre chodcov, lebo takto riskujeme
nebezpečenstvo úrazov a usmrtenia,a to hlavne počas
dlhých zimných tmavých večerov.

Mnohí politici na začiatku veľa sľubujú a
keď narazia na realitu, postupne musia od svo-
jich zámerov upúšťať. Čo chcete urobiť vy pre
Staromešťanov a Staré Mesto a ste presvedčený
o tom, že to neostane v rovine sľubov?

- Naše krásne a jedinečné Staré Mesto si zaslúži
oveľa viac pozornosti a starostlivosti, ako to bolo
doposiaľ. Pri riadení tejto najkrajšej metskej časti na
Slovensku je potrebné nielen „svietiť a kúriť“, ale aj
naplno rozvíjať všetky športové, kultúr-
ne a voľnočasové aktivity. Ako Sta-
romešťan si plne uvedomujem, že v
tejto oblasti aktivít máme neskuto-
čný potenciál, ktorý sme zatiaľ do-
statočne nevyužili. Hoci patríme k
aktívnejším mestským častiam, do-
mnievam sa, že je tu stále čo rozvíjať,
a predovšetkým sa musíme snažiť pri-
nášať nové kreatívne nápa-
dy do voľnočasového živo-
ta Staromešťanov. Mojou
snahou bude preto jedno-
značne rozvoj športo-
vých aktivít, ale skôr v
rámci malých vnútroblo-
kových a uličných komu-
nít, kde zároveň okrem sa-
motného pohybu Starome-
šťanov dôjde aj k utužova-
niu medziľudských
vzťahov. Jedine takto sa
nám spolu podarí dostať
deti od počítačov a table-
tov na športoviská. V pr-
vom rade je nutné doko-

nčiť začaté a začať s novými rekonštrukciami exis-
tujúcich športovísk, tak aby nám mohli plnohodnot-
ne slúžiť. V tejto oblasti sme za posledné štyri roky
mohli určite v Starom Meste urobiť viac, ale aj pri
kompetenčnej mizérii a prístupe kompetentných z
magistrátu sa podarilo postaviť nový bežecký tarta-
nový ovál s floorbalovým ihriskom, niekoľko no-
vých outdoorových ihrísk a tri venčoviská pre psov.
Mojou snahou bude v budú cnosti oveľa viac dbať
na rekonštrukciu a rozvoj verejných zelených plôch a
parkov, ktoré dnes svojím vzhľadom a kvalitou neu-
možňujú dostatočné využitie pre šport a voľný čas,
ako sme toho svedkami vo veľkých metropolách v
zahraničí. (pokračovanie na 2. strane)

MČ Košice – Staré Mesto osadi-
la v týchto dňoch svoje prvé polopo -
dzemné kontajnery. Nachádzajú sa
na Braniskovej ulici č. 5.

Ide o dva päťkubíkové zásob-
níky, ktoré sú určené na zmiešaný
odpad, tri ďalšie kusy budú slúžiť na
triedený odpad – papier, sklo, plasty.
Dodávka a montáž stáli MČ vyše
21-tisíc eur.

„Ak sa osvedčia a čistota v ich okolí
bude v poriadku, pôjdeme do ďalších
projektov, a to na miesta, ktoré zvolilo
miestne zastupiteľstvo – je to na Vojen-
skej, Jakobyho a Kuzmányho ulici, ulici
Kpt. Nálepku a ulici Park Angelinum,“
informoval prednosta MČ Košice – Staré
Mesto Karol Till.

Jeden nový 
za šesť klasických

Kontajnery majú objemy 5 a 3 ku-
bíky. Do väčších by sa malo podľa do-
dávateľa vmestiť až 6 klasických „tisíc-
stoviek“, ktoré vidíme bežne na sídlis-
kách, keďže sa v nich odpad hutní. Výho-
dou kontajnerov je aj to, že smeti v nich
nešíria zápach. (ban)

PROFIL

Igor Petrovčik
- narodil  sa v Košiciach 10.januára 1974
- od útleho detstva vyrastal v Starom Meste
- po štúdiu na Gymnáziu Šrobárova 1 absolvoval
v Košiciach Podnikovo-hospodársku fakultu Eko-

nomickej Univerzity Bratislava.
- Už počas štúdia na univerzite
úspešne podnikal ako drobný
začínajúci podnikateľ v oblasti
obchodu, podpory predaja a

marketingu. Neskôr podnikal
v oblasti veľkoobchodu,

špecializovaného malo-
obchodu a v poslednej
dobe v oblasti dopravy a
motorizmu, kde celkovo
zamestnáva a riadi 30 za-

mestnancov.
- v roku 2014 si prvýkrát získal
dôveru voličov a bol zvolený za
staromestského poslanca

Novozvolený staromestský starosta: „Chcem sa
aktívne zaujíma� o občanov a o to, čo potrebujú“

Igor Petrovčik  sa plánuje obklopiť ľuďmi morálne čistými a s veľkým potenciálom

Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov, príjemnú atmosféru v kruhu blízkych, šťastie a lásku po celý rok 2019!

Transparency International Slovensko uskutočnila
pred komunálnymi voľbami prieskum otvorenosti jed-
notlivých samospráv. MČ Košice – Staré Mesto sa umi-
estnila na 21. mies te zo 100 a oproti predchádzajúcemu
obdobiu v rebríčku poskočila o 41 priečok!  V rámci Ko-
šíc sme skončili prví.

Medzi parametrami, ktoré sa hodnotili, boli na-
príklad prístup k informáciám (získali sme 86%), úča-
sť verejnosti na rozhodovaní (79%), predaj a pre-
nájom majetku (76%), rozpočet a zmluvy (70%).

„Zlepšiť sa o 41 miest oproti roku 2016 a zároveň
byť najlepším v rámci mesta Košice a jeho mestských
častí je predovšetkým vyznamenaním všetkých pracov-

níkov úradu a našich organizácií, ktorí k tomuto výsledku
prispeli. Zároveň je to však aj záväzkom do budúcnosti,“
skonštatoval odchádzajúci starosta Ľubomír Grega.

Dôkladný prieskum
Transparentnosť miest sa celkovo merala pomocou 105

indikátorov v 11 oblastiach. „Vychádzali sme pritom z pia-
tich rôznych zdrojov od webových stránok miest, cez dotaz-
ník zaslaný radniciam až po údaje o súťažiach z Elektro-
nického kontraktačného systému. Meranie transparentnosti
považujeme za veľmi účinný nástroj na ceste ku kvalitnejšej
verejnej kontrole, ktorá môže výrazne zúžiť priestor pre ko-
rupčné a klientelistické správanie,“ objasnil riaditeľ TIS
Gabriel Šípoš. (red)

V prieskume otvorenosti samospráv sme najlepší v Košiciach
Psíky na ulici 

Československej armády 
dostali „hračky“

V priebehu novembra bola doko-
nčená dodávka a montáž agility prv-
kov vo výbehu pre psov na ulici Čes-
koslovenskej armády. Do „hračiek“
pre psíkov bolo investovaných 3 360 eur.
Šantiť budú môcť ešte intenzívnej šie
ako doteraz. (ak)

Spevácka skupina Malina vlani oslávila 15.
výročie. Aj pri tejto príležitosti dámy nahrali al-
bum, ktorý poteší nejedného milovníka ich spe-
vu. „Krstilo“ sa kvalitnou domácou pálenkou.

Nový album spoločne na pódiu „pokrstili“
Ľubomír Grega, Igor Petrovčik a Michal Djord-
jevič počas podujatia Deň úcty k starším v Rad-
ničnej sále.

Opatrné začiatky
Na začiatku bol krúžok, ktorý v rámci Denného centra

MČ Košice – Staré Mesto založila so seniorkami Erika Mali-
nová. V roku 2002 už dámy pod vedením Emílie Nôtovej
vystupujú ako spevácka skupina a účinkujú na rôznych kul-
túrno-spoločenských podujatiach. Kým v roku 2012 absolvo-
vali 31 vystúpení, o rok na to ich už bolo takmer osemdesiat.

Nadšenie oceňuje i porota na rôznych súťažiach
Vo svojich začiatkoch nadviazala Malina spoluprácu s

klubmi dôchodcov v Rožňave, Bardejove, Prešove, ale i Ma-
ďarsku. Výborné umiestnenia získala počas svojej existencie
na súťažiach v Trebišove, v krajskom kole súťaže speváckych
skupín vo Zvolene i Bratislave. Súťaž Na Košickej Turni v

Šaci nevynechala do roku 2014 ani jediný raz a stále zazna-
menala úspech. Druhé miesto si speváčky vyspievali v súťaži
Spev bez hraníc 2016. Staré Mesto reprezentovali aj na celo-
slovenskej prezentácii Matičných dní v Trnave. Okrem toho
pravidelne spievajú na slávnostiach jubilantov a robia radosť
aj klientom Domova sociálnych služieb na Garbiarskej ulici.

Repertoár Maliny tvoria ľudové piesne z východosloven-
ských regiónov Abov, Zemplín, Šariš a rusínske piesne, no
nechýbajú ani slovenské umelé piesne a vlastná tvorba ve-
dúcej Milky Nôtovej.

Najväčším želaním dám je: „len dobré zdravie, aby sme
vládali spievať, hoci len o jednej nohe. Lebo spievanie nám
prináša radosť“. (ak)

Spevácka skupina Malina uviedla do života svoj nový album Aj Staré Mesto už má polozapustené
kontajnery


