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príhovor

Vážení Staromešťania,
končí sa prvý rok volebného obdobia. Patrí sa preto 
predložiť bilanciu, čo sa mi s poslancami a tímom na 
miestnom úrade podarilo urobiť, aby sa vám v Starom 
Meste žilo komfortne, pohodlne, aby bolo na uliciach 
čisto a bezpečne, zeleň upravená, ihriská pre malých 
i veľkých moderné, chodníky opravené.
Vo volebnom programe som sľuboval, že zrevitalizu-
jem verejné priestranstvá, zabojujem za rekonštruk-
cie chodníkov a vnútroblokových komunikácií. 

S radosťou vám môžem oznámiť, že vytvore-
ný tím hospodárskeho referátu odviezol 

v tomto roku z verejných priestran-
stiev niekoľko ton odpadu i „za-

budnutého“ betónu, odrezal pre-
hnité prašiaky, stĺpiky, roxory, 

vymenili sme koše, doplnili 
lavičky, namaľovali záb-

radlia.
Podrobne sme zmapo-

vali stav chodníkov a 
vy  brali na komplex-
nú opravu tie, ktoré 
už ohrozovali zdravie 
a bezpečnosť obča-
nov. V tomto čase už 
chodíte po oprave-

ných chodníkoch na Mojmírovej 6, 8, Laca Novomeského 1, 3, 5, Ma-
gurskej 2, 4, 6, 8, Vojenskej 1, 2, 3, Hviezdoslavovej v úseku pri budove 
bývalých kasárni J. Bačíka, na ulici kpt. Nálepku, Karpatskej pri SAV, 
Strojárenskej, Námestí MMM a Bellovej ulici. V ďalších rekonštrukci-
ách sa bude pokračovať aj v roku 2020.

Sľuboval som revitalizáciu a výstavbu detských a športových ih-
rísk, vytvorenie oddychových zón. Preto ma teší, že v tomto roku preš-
lo revitalizáciou detské ihrisko na Laca Novomeského, pribudlo detské 
ihrisko na Starej Baštovej i vo dvore Malá Praha I a do konca roka do-
končia aj crossfi tové ihrisko na Slovenskej Jednoty .

Sľuboval som aj priblíženie úradu k občanom a môžem povedať, že 
každý, kto sa so mnou má chuť rozprávať, je vítaný. Hneď po nástupe 
sme vylepšili online informovanosť o všetkých novinkách spustením 
mobilnej aplikácie MČ Košice – Staré Mesto, ktorú si môžete stiah-
núť v google play grátis pod názvom Košice – Staré Mesto a občan je 
formou bleskových správ informovaný o všetkých udalostiach, ale aj 
napríklad o výpadkoch elektriny, či vody a nájde v nej aj kontakty na 
pracovníkov, odkaz na FB MČ Košice – Staré Mesto ofi ciálna stránka a 
webovú stránku www.kosice-city.sk. Hneď po nástupe sme predĺžili 
stránkové hodiny pre verejnosť.

Sľuboval som aktívne zapájanie sa do výziev v rámci podporných 
fondov a už v prvom roku sme uspeli s projektom – rozšírenie kame-
rového systému v mestskej časti. Projekt bol fi nančne podporený Ra-
dou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Prostried-
ky v objeme 36 461 eur využijeme na uliciach Löffl  erova, Thurzova 
a Jiskrova, kde už bolo nainštalovaných 5 kamier s pripojením na 
pult Mestskej polície. V súčasnosti sa fi nalizujú povolenia na do-
dávku elektrickej energie a veríme, že nové kamery pomôžu v boji 

s kriminalitou a prostitúciou v tejto lokalite. Uspeli sme aj v rámci pro-
jektu Úradu vlády SR Podpora rozvoja športu 2019  – detské ihrisko 
na Laca Novomeského sme zrevitalizovali za 8 tisíc eur a pre Denné 
centrum seniorov sme zakúpili športovú výbavu za 3 500 eur. 

Sľuboval som aplikáciu programu Skrášľovanie Starého Mesta do 
praxe a MČ Staré Mesto sa stala lídrom v čistote a dobrovoľníckych 
brigádach. Náš systém kontroly čistoty v teréne, mojich kontrolných 
dní a okamžitého operatívneho riešenia odpadkov prináša výrazné 
zlepšenie životného prostredia v rôznych lokalitách Starého Mesta.

V tomto roku sme zrevitalizovali niekoľko kontajnerovísk a v čase, 
keď k vám prídu noviny, by malo byť hotové aj polopodzemné kontaj-
nerovisko vo dvore na Kuzmányho 7.

Sľuboval som realizovať projekt modernizácie Mestskej krytej pla-
várne a pilotný projekt Garantovanej energetickej služby, ktorý nielen 
šetrí náklady na energie, ale aj zvýšil úroveň služieb. V celoslovenskej 
súťaži EFEKTIA stihol vyhrať 2. miesto spomedzi 50 prihlásených pro-
jektov. 

Sľuboval som prípravu projektu týkajúceho sa návratu vody do 
koryta Mlynského náhona a môžem oznámiť, že MČ Staré Mesto ako 
organizátor zvolala dve verejné zhromaždenia k budúcnosti Mlynské-
ho náhonu, aby sme poznali názor občanov, bývajúcich v blízkosti. 
V súčasnosti sa pripravujú podklady na vyhlásenie súťaže na revitali-
záciu. Ako mestský poslanec podporím schválenie sumy 1,8 milióna 
eur na prvú etapu. Čítajte na strane 6.

Sľuboval som vytvorenie „oázy kultúry“ na Dominikánskom ná-
mestí – skultúrnenie námestia a môžem povedať, že prvý ročník Sta-
romestského kultúrneho leta sme preniesli z Hlavnej do kulís čarov-
ného kostola a v aktivitách chceme pokračovať .

Sľuboval som aktívne zapojenie sa do projektu Európske hlav-
né mesto dobrovoľníctva a kultúrnych a spoločenských podujatí 
v súvislosti s MS v ľadovom hokeji a MČ Staré Mesto zorganizovala 
5 dobrovoľníckych akcií, osobne som sa zúčastnil všetkých brigád 
a aktívne priložil ruky k dielu. Zorganizovali sme aj fan zónu a športo-
vú jar, ktorá úzko súvisela s prebiehajúcim šampionátom a bola dopl-
nená nielen spoločným fandením hokejistom, ale aj súťažami pre deti 
a kultúrnymi vystúpeniami lokálnych umelcov.

Sľuboval som aj riešenie problematiky oplotenia pri Pravosláv-
nom chráme na ulici Československej armády. Musím povedať, 
že opakované stretnutia so správcom právoslavnej farnosti na Kuzmá-
nyho nepriniesli výsledky a preto som požiadal primátora, aby z po-
zície mesta, majiteľa pozemku, ktoré s Pravoslávnou cirkvou uzavrelo 
zmluvu, rokoval v dohľadnom čase s jej predstaviteľmi s cieľom od-
stránenia plotu v roku 2020.

Vážení Staromešťania, máme za sebou rušný rok, v ktorom sme 
naštartovali veľa pozitívnych zmien a pred sebou kopu práce, na ktorú 
sa teším spoločne s poslancami a kolektívom miestneho úradu, bez 
ktorých kooperácie a podpory by sa naše ambiciózne ciele nemohli 
zrealizovať. Zároveň vás chcem ubezpečiť, že mi záleží na tom, aby 
Staré Mesto bolo najkrajšou mestskou časťou a vaše nápady, sťaž-
nosti a inšpirácie si vždy rád vypočujem pri káve na úrade, či v teréne 
počas kontrolných dní. 

Záverom vám chcem z celého srdca zaželať pohodové, šťastné, 
veselé a požehnané Vianoce a šťastný Nový rok 2020.                                                  

 
                                                                                Ing. Igor PETROVČIK
                      starosta
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Milí Staromešťania!

Najnovšie číslo 
Staromestských 
listov k vám pri-
chádza pred blížia-
cimi sa sviatkami. 
Adventné obdobie 
je časom pokánia 
a čakania prícho-
du zázraku, ktorý 
v podobe steles-

nenej lásky zmení osud celého ľudstva.
Pevne dúfam, že aj v našom malom 

spoločenstve sa prejaví nálada blížiacich 
sa Vianoc a na rokovaní miestneho zastu-
piteľstva sa schváli budúcoročný rozpo-
čet, ktorý prispeje k skvalitneniu života 
v centre mesta. Plánujeme schváliť zme-
ny, ktoré sa dotknú fungovania Mestskej 
krytej plavárne. Okrem toho chceme roz-
hodnúť aj o smerovaní ďalších projektov, 
ktoré sa pevne verím, že nakoniec v pro-
spech Staromešťanov úspešne zrealizujú.

Aby sme vedeli správne použiť fi nanč-
né prostriedky, dostávame podklady 
o plánovaných príjmoch a výdavkoch, rôz-
ne výkazy, štatistické ukazovatele a ďalšie 
číselné vyjadrenia prejavov okolitého 
sveta. Aj v civilnej práci som obklopený 
číslami, ktoré pri svojich rozhodnutiach 
beriem do úvahy. Ale po niekoľkoroč-
ných skúsenostiach s implementáciou 
ekonomických informačných systémov 
som presvedčený, že rýdzo technokratic-
ký pohľad na svet nevedie k rovnováhe 
v spoločenstve. V kritických momentoch 
je potrebné rozhodnúť s citom a pocho-
pením. Reálne možnosti rozpočtu mest-
skej časti, ktorý je silne závislý od trans-
ferov z Mesta Košice, sú limitované. Naše 
rozvojové plány zrejme budú skromnejšie 
a niektoré aktivity budú utlmené. Bude-
me musieť striktnejšie stanoviť, aké sú 
naše priority a čo bude možné odložiť do 
príchodu lepších časov.

Je všeobecne známe, že mestská časť 
nemá kompetencie ani fi nančné pro-
striedky na to, aby zrealizovala projekt 
mestského významu. Nevieme rozhod-
núť o prevratných zmenách, ale vieme ich 
ovplyvniť a korigovať, keď máme pocit, 
že sa niekde rozhodlo o nás bez nás. Zod-
povednosť za veci verejné je náš spoločný 
údel slobody, ktorý nás tridsať rokov po 
páde totalitného režimu zaväzuje k tomu, 
aby sme vedeli prijať aj nepopulárne roz-
hodnutia. Aj keď neradi pijeme z pohára 
horkosti, v určitých prípadoch si môžeme 
vybrať len to, či ho dopijeme až do dna.

Ako predseda fi nančnej komisie sa 
mnohokrát cítim ako akrobat kráčajúci 
po tenkom lane s tyčou v rukách. Nie-
kedy ma prepadne pocit bezmocnosti, 
keď sa nečrtá žiadne východisko z danej 
situácie, ale nakoniec sa mi podarí pre-
behnúť lanom. Viem, že zázraky sa dejú 
aj v súčasnosti.

Prajem vám 
veselé Vianoce 
a šťastný Nový rok!

Zoltán HANESZ,
poslanec a predseda fi nančnej komisie

Čo ich potešilo a čo sa im podarilo?

■
■
■

Magdaléna Galdúnová
„ Mám radosť zo stoviek vriec odpadu a starého lístia, ktoré sme v rámci 
dobrovoľníckych brigád spoločne s občanmi vyhrabali v rôznych lokali-
tách mestskej časti. Teším sa aj z prvých 40 vysadených stromov v rámci 
projektu Strom života a upravených kontajnerovísk a ihrísk.“  

(ren)

Ľuba Blaškovičová
„Ďakujem všetkým, ktorí si spomenuli, že November ´89 priniesol nie-
len zmenu, ale je aj 30-ročným výročím „otvorenej samosprávy“. Veľmi 
si prajem, aby sa nám podarilo úspešne rozbehnúť a realizovať projekt 
prevencie závislostí, o ktorej sa hovorí a rieši menej ako rozbité chodníky, 
či nepokosená tráva…  “

Andy Ďurica
„Nadšené reakcie najmenších Staromešťanov z predstavení bábkového 
divadla,  množstvo objavených talentov na umeleckých a športových 
súťažiach pod taktovkou MČ a úsmevy oddaných párov, ktoré si predo 
mnou na staromestskej radnici povedali svoje áno, sú pre mňa osobne 
jednými z najhodnotnejších momentov prvého roku. 

Martin Konečný
„Po vzájomnej dohode sme si so zástupcom starostu Andym Ďuricom 
a poslancom Pavlom Priesterom založili z vlastných prostriedkov fond, 
z ktorého pozývame deti z materských škôlok v zriaďovateľskej pôsob-
nosti MČ do bábkového divadla na jednotlivé predstavenia. Zároveň sme 
sprostredkovali spoluprácu materských škôlok s fi rmou Hravá škôlka, 
ktorá dodala do našich zariadení nové edukačné hračky.

Peter Gacík
„V rámci mojej iniciatívy som sa rozhodol pomôcť školám v Starom Mes-
te so športovými pomôckami. Začal som na ZŠ L. Novomeského 2, ktorú 
som ako žiak aj sám navštevoval. Okrem toho sa aktívne starám o čistotu 
v Starom Meste aj v rámci organizovaných brigád, ktorými sme skrášlili 
prostredie.“

Michal Djordjevič
„Som veľmi šťastný, že som ako mestský poslanec pomohol vybojovať 
fi nancie navyše do rozpočtu našej mestskej časti. Z týchto peňazí sa 
opravili viaceré detské ihriská a zrealizuje aj crossfi tové ihrisko medzi 
ulicami Slovenskej jednoty a Jakobyho. Keďže toto ihrisko bolo aj sú-
časťou môjho predvolebného programu, teším sa o to viac.“

Ingrid Faťolová
„Verím, že po chodníkoch, ktoré sú obnovené kompletne aj 
s výmenou obrubníkov, sa bude občanom kráčať s rados-
ťou a bezpečne. Prajem si, aby sa v novom roku pokračovalo 
v obnove chodníkov týmto spôsobom aj na ďalších uliciach.“

Richard Kočiš
„Pomaly sa začali rozbiehať mojou osobou naštartované 
aktivity, aby bezpečnosť na cestách bola vyššia, aby poria-
dok okolo našich kontajnerových „krás“ sa zlepšoval a deti 
na ihriskách boli vo väčšej bavlnke.“

Martina Torkošová
„Teším sa, že som mohla dodať defi brilátor s násled-
ným osadením na Dominikánskom námestí pre náv-
števníkov trhu, či okoloidúcich ľudí, aby v prípade po-
treby mohol pomôcť zachrániť život.“

Pavol Priester
„Venoval som sa zdravotnej a sociálnej problematike. Ako predsedovi 
zdravotnej komisie sa mi spolu s kolegami podarilo presadiť zvýšenie 
príspevku na stravovanie dôchodcov, príspevkov na sociálnu pomoc ob-
čanom.“

j dj ič

Rok očami poslancov
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Spojí sa krytá plaváreň s “čéhačkom”?
Za euro Staromešťania nepredali! Primátor už núka 100 tisíc

Investovali dva milióny eur
„Z rozsiahlej diskusie poslancov bolo však v novembri zjavné, že 

k dohode s mestom na odkúpení Mestskej krytej plavárne za 1 euro 
nedôjde. Argumentujú tým, že keď ju v roku 2002 Mestská časť Sta-
ré Mesto zachraňovala, lebo Mesto Košice bolo zadĺžené, vzala si úver 
a vrátane úrokov zaplatila za plaváreň v prepočte milión eur. Zo svojich 
rozpočtov do plavárne doteraz investovala celkovo vyše 2 milióny eur,“ 
hovorí starosta MČ Staré Mesto Igor Petrovčik.

MČ Staré Mesto ročne dáva 250 tisíc
Dodáva, že krytá plaváreň, ktorá slúži všetkým Košičanom, každo-

ročne zaťažuje rozpočet MČ Staré Mesto v objeme priemerne 250 ti-
síc eur, okrem toho je dotovaná Mestom Košice vo výške cca 160 tisíc 
eur ročne, v tomto roku to bolo 180 tisíc eur. Zostatok úveru je ešte 
137 tisíc eur, ročná splátka takmer 50 tisíc.

„Väčšina občanov MČ Staré Mesto o tom, komu patrí krytá plaváreň 
nevie a je prekvapená, že sme vlastníkom celomestského plaveckého 
objektu, ktorý našu mestskú časť stojí obrovský balík peňazí. Staromeš-
ťania sú tak ochudobnení o iné investície, ktoré by im zlepšili komfort 
života. Peniaze, ktoré každoročne vkladáme do plavárne, by sme vede-
li investovať do ihrísk pre deti i mládež, podzemných kontajnerovísk, 
opravených chodníkov, čistoty a zelene,“ vysvetľuje starosta Igor Pet-
rovčik.

Starosta: Zaslúžime si spravodlivejšiu ponuku
„Občana nezaujíma, či pláva v bazéne mestskej časti alebo mesta, 

ale či pláva v čistej vode a dostáva služby na úrovni 21. storočia. Preto 
som toho názoru, že netreba do tejto transakcie miešať politiku, ale 
je dobré sa držať zdravého rozumu. Zámer spojiť plaváreň s Červenou 
hviezdou a vybudovať moderný areál sa väčšine poslancov a občanov 
páči. Ako starosta načúvam poslancom a vidím, že ak má k dohode 
dôjsť, vedenie mesta by malo vziať do úvahy aj argumenty nás Staro-
mešťanov. Ako vlastníci plavárne, do ktorej sme už investovali z roz-
počtov vyše dva milióny eur, si zaslúžime spravodlivejšiu ponuku ako 
symbolické euro. Možno by schodnejšia bola cesta vytvorenia spoloč-
ného podniku s Mestom Košice. Neprišli by sme o majetok mestskej 
časti a zároveň by sme sa spoločne podieľali na vytvorení moderného 
plaveckého a rekreačného areálu,“ nechal sa počuť starosta Petrovčik 
po novembrovej ponuke.

Nová ponuka od primátora na stole – 100 tisíc eur
Podľa starostu sa na najnovšiu ponuku mesta, ktorá prišla začiat-

kom decembra od primátora – odkúpiť plaváreň za 100 tisíc eur treba 
pozrieť aj z druhej strany a vidieť perspektívu investícií vo výške 6 až 

8 miliónov eur zo strany mesta, ku ktorým by sa mohlo v prípade od-
kúpenia v krátkom čase pristúpiť.

Prepojením areálu Červenej hviezdy s areálom Mestskej krytej 
plavárne s prekrytím vodnopólového bazéna za účelom jeho využitia 
pri celoročnej prevádzke, možnosťou rozšírenia existujúceho 50 met-
rového bazéna o dve dráhy s podporou olympijského výboru tak, aby 
splnil olympijské kritéria, vybudovaním nového 25 metrového von-
kajšieho zážitkového bazéna s tobogánmi v areáli plavárne, by mohol 
v krátkom čase cca dvoch rokov vzniknúť moderný areál plaveckých 
športov s doplnkovou rekreačnou funkciou.

Takmer 250 tisíc eur z rozpočtu by sa každoročne mohlo investo-
vať do vylepšenia životného prostredia Staromešťanov, sociálnych 
projektov, nových ihrísk, chodníkov, kontajnerovísk, zelene, čistoty 
a kultúry.

Ak sa nedohodnú, pokračujú v GES projektoch
Starosta dodáva, že ak poslanci hlasovaním rozhodnú, že mestu 

plaváreň nepredajú ani za 100 tisíc plus prevzatie úveru, bude rešpek-
tovať status quo (MČ Staré Mesto zostane vlastníkom) a pokračovať 
v trende projektov GES (garantovanej energetickej služby) vedúcich 
k znižovaniu nákladov na energie, ktorý odštartoval po nástupe do 
funkcie starostu s riaditeľom plavárne Vladimírom Hlivákom. Prvá 
etapa je zrealizovaná, na plavárni sa v tomto roku vymenili všetky 
svietidlá v bazénovej hale za úsporné LED, došlo aj k výmene bazé-
nového fi ltračného čerpadla vrátane pieskovej fi ltrácie, potrubných 
rozvodov a ventilov s automatickým riadením. 

V celoslovenskej súťaži EFEKTIA získali 2. miesto
Za úspešný a progresívny projekt Mestská krytá plaváreň získala 

v novembri 2019 druhé miesto v celoslovenskej súťaži EFEKTIA z vyše 
50 prihlásených projektov. 

„Mestská krytá plaváreň je dlhodobo podfi nancovaná a nezodpo-
vedá moderným požiadavkám. Mestská časť Staré Mesto na potrebné 
rozsiahle investície, ktoré by zodpovedali 21. storočiu, v rozpočte pe-
niaze nemá. Budeme sa snažiť o znižovanie nákladov a výhodné pre-
nájmy v jej priestoroch na rozdiel od minulosti, aby sme udržali pla-
váreň v prevádzkovo-komfortnom stave. Jedinou možnosťou sú ďalšie 
etapy projektov Garantovanej energetickej služby, ktoré sú hradené 
z úspor bez vynaloženia vlastných fi nančných prostriedkov.“

V čase uzávierky Staromestských listov (4. decembra) ešte nebolo 
známe stanovisko poslancov miestneho zastupiteľstva MČ Košice – 
Staré Mesto, ktorí sa mali zísť na pozvanie starostu Igora Petrovčika 
a prediskutovať ponuku primátora kúpiť plaváreň za 100 tisíc eur.           

 Renáta NÉMETHOVÁ

■ Zámer Mesta Košice vytvoriť moderný športovo-relaxačný areál spojením Mest-
skej krytej plavárne a kúpaliska Červená hviezda prišiel začiatkom novembra sta-
rostovi Igorovi Petrovčikovi a poslancom Miestneho zastupiteľstva MČ Staré Mesto 
osobne predstaviť primátor Jaroslav Polaček. Vtedy ponúkol symbolické euro, ktoré 
Staromešťania na radnici odmietli, začiatkom decembra už núkal 100 tisíc eur.

■
■
■
■

Prekrytie vonkajšieho bazéna by umožnilo jeho 
celoročnú prevádzku a zvýšilo možnosti pre bežných plavcov.

Vonku v areáli by mali pribudnúť 
vodné atrakcie i menší bazén.



5STAROMESTSKÉ  LISTY  4| 2019

aktuality

Starosta MČ Staré Mesto Igor Petrovčik zvolal už druhé verejné 
zhromaždenie občanov, aby spoločne s odborníkmi z Útvaru hlav-
ného architekta mesta Košice, Občianskeho združenia Mlynský 
náhon a Správy mestskej zelene debatovali o budúcnosti Mlyn-
ského náhonu.
Cieľom je oživiť prírodu a dizajnovo 
zaatraktívniť lokalitu

Martin Richnavský z Útvaru hlavného architekta mesta Košice 
na zhromaždení na miestnom úrade informoval, že na jar sa spus-
tí urbanisticko - krajinárska súťaž. Na zadaní, ktorého prioritou 
bude oživenie - biodiverzita náhonu, ale zároveň aj vytvorenie di-
zajnovo príťažlivej relaxačnej zóny pre rôzne skupiny obyvateľov 
(seniorov, deti, psíčkarov i cyklistov), spolupracujú s odborníkmi s 
OZ Mlynský náhonu od botanika až po hydrológov a projektanta 
pôvodného náhonu.

„Myslím, že sa všetci zhodneme, že časť ramena Mlynského 
náhonu spadajúca a vyúsťujúca do našej MČ, si vyžaduje obnovu 
tak po funkčnej ako aj estetickej stránke. Realita je taká, že celá 
zóna oproti Tabačke i pred hotelom Yasmín dnes pôsobí ako za-
seknutá v 70. rokoch a potrebuje redizajn,“ hovorí zástupca sta-
rostu Andy Ďurica a poukázal na mestá ako Riga a Leiden, kde je 
menší vodný kanál súčasťou parkov a oddychových zón.
K návrhom sa verejnosť vyjadrí na výstave

Na jar by mali byť známe víťazné návrhy, z ktorých sa pripraví 
výstava, aby sa mohli vyjadriť mestské časti, odborníci a široká 
verejnosť. Víťaz spracuje urbanisticko-krajinársku štúdiu, na jej 
základe sa bude postupovať, aby sa rieka v meste, ktorou Mlyn-
ský náhon je, postupne obnovila v jej prirodzenom živote, vrátane 
živočíchov a rastlín.

Róbert Gregorek z OZ Mlynský náhon zdôraznil, že prioritou 
bude ustrážiť biologickú stránku veci, aby architekti originálnymi 
riešeniami priniesli nápady na obnovu vodného života a prírody 
v okolí.
Ľudia chcú mať pokosené

Poslanec Michal Djordjevič dostal v súvislosti s kosením vy-
svetlenie, že Správa mestskej zelene už vyriešila bezpečnost-
no-technický problém kosenia šikmých brehov pri napustenej 
hladine pomocou mechanickej ruky.

Do konca roka 2019 sa ukončí výstavba prehrádzky na Čár-
skeho ulici, ktorá bude zvyšovať hladinu v hornej časti náhonu 
a umožní v roku 2020 nainštalovať koreňovú čističku, aby kvalita 
vody bola lepšia. V roku 2020 sa bude riešiť rekonštrukcia zhybky 
pri Rokoku, ktorá je kľúčová pre ekologické i komfortné fungova-
nie Mlynského náhonu a kvalitu vody.
Na jar sa s občanmi stretnú znovu

Príroda je dôležitá, ale občan sa musí cítiť v meste dobre, zhod-
li sa všetci prítomní s tým, že na jar sa uskutoční verejné stretnu-
tie s obyvateľmi a určia sa časti, kde sa kosiť bude. Pre ekológov je 
dôležité, aby sa náhon drasticky nevypúšťal päťkrát do roka.

Priebeh celej diskusie na verejnom zhromaždení a bližšie in-
formácie o činnosti združenia nájdete na www.kosice-city.sk, 
www.mlynskynahon.sk                                                                                    (ren)

NA JAR SA DOHODNE S OBČANMI KOSENIE
■ Desiatky rokov bol zanedbávaný, teraz má šancu 
stať sa naozajstným zeleným biokoridorom nielen 
MČ Staré Mesto a byť príťažlivým miestom na relax 
pre všetkých Košičanov i turistov. Na revitalizáciu 
Mlynského náhonu už chystá Útvar hlavného archi-
tekta mesta Košice verejnú súťaž, ktorej výsledkom 
bude výstava súťažných návrhov.

Mlynskému náhonu chcú vrátiť život 
Chystá sa súťaž pre architektov

V prvej etape sa architekti a ekológovia spolu s mestom 
a mestskými časťami zamerajú na lokalitu od Jumbo centra 
po Hlinkovu ulicu. Už na jar sa začne s prácami a súťažou.

Starí Košičania nostalgicky spomínajú na vodu v koryte 
Štefánikovej ulice, kde dnes premávajú autá. Navrátenie vody 

je fi nančne náročné, zostáva zatiaľ iba snom na papieri.

Takto elegantne využili vodný kanál v lotyšskom meste Riga, 
mali by sme sa inšpirovať.
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Zatraktívnili sme detské ihriská

V lokalite Braniskovej ulice, ale najmä na námestíčku pred OC 
Tip Top sa vysadila budúca alej z nádherných borovíc lesných, jedlí 
bielych a kórejských, ale pribudli aj listnaté katalpy bignóniové, 
javor tatarský a hrab obyčajný.

„Tešíme sa, že sa tu zišlo takmer 50 dobrovoľníkov, ktorým nie 
je ukradnuté životné prostredie a boli ochotní vo voľnom čase 
pomôcť s kopaním a sadením. Aj počasie sme objednali naozaj 
nádherné,“ hovorí starosta Igor Petrovčik.

„V žiadnej inej mestskej časti, kde sme doteraz sadili, neprišlo 
sadiť tak veľa rodín s malými deťmi. Je to veľmi pozitívny signál, 
že mladým na prostredí, v ktorom žijú, záleží a sú ochotní aj prilo-
žiť ruku k dielu,“ hovorí koordinátor projektu Peter Džubera.

„Je to len štart zeleného projektu. Začali sme v lokalite, kde 
máme preverené inžinierske siete pod zemou, aby nám nepreká-

žali pri sadení a budúcej koreňovej sústave,“ vysvetľuje zástupca 
starostu Andy Ďurica.

„Som rád, že som prispel k zelenej Kuzmánke a krásna jedlička 
stojí na Braniskovej,“ usmieval sa exposlanec Otto Brixi.

Poslanci Magdaléna Galdúnová a Martin Konečný mali radosť 
z vysadených stromov a už majú vytipované aj ďalšie lokality, kde 
by sa nové stromy hodili. „Japonskú čerešňu som zasadil v dvoro-
vej časti Malá Praha I,“ prezradil poslanec Martin Konečný.

O muziku a dobrú náladu sa postaral moderátor a šéf odde-
lenia kultúry Ján Spišák, o dobrú tresku s chrumkavými rožkami 
prednosta Matúš Háber, ktorý nezaháľal ani pri sadení.           (ren)

Tešiť sa môžu mamičky a deťúrence 
z Malej Prahy I, kde sme nedávno dokončili 

doplnenia ihriska vo dvore, ale aj na Starej 
Baštovej. 

Radosť majú aj deti na ulici Laca Novo-
meského, kde pribudli nové prvky za 8 tisíc 
eur vďaka úspešnej žiadosti o dotáciu reali-
zované s fi nančnou podporou Úradu vlády 
Slovenskej republiky – program „Podpora 
rozvoja športu na rok 2019“.

V prípade priaznivého počasia by malo byť 
do konca roka roka zrealizované aj crossfi tové 

ihrisko v lokalite dvora medzi ulicami Sloven-
skej Jednoty a Jakobyho za 16 tisíc eur.

V pláne je aj oprava poškodenej zám-
kovej dlažby na chodníku okolo detského 
a basketbalového ihriska v Park Angelinum 
a doplnenie dopadových plôch na piatich 
detských ihriskách v MČ Staré Mesto.                        

(ren)
Foto:  Martin KONEČNÝ

novinky

■ Prvú lajnu – 40 stromčekov, listnáčov i ihličnanov  
vysadili Staromešťania v rámci celomestského pro-
jektu SADÍME STROM ŽIVOTA. Novozasadeným 
stromčekom dali aj mená – Dominika, Láska, Sebasti-
án, Piťo, Stromčekos, Lesanka, Sunny, Coco.

■ Doplnili sme detské ihriská 
v rôznych lokalitách MČ Staré 
Mesto podľa výberu poslancov. Pe-
niaze sme získali aj z mimorozpoč-
tových zdrojov.

<<Sadiť stromčeky v Starom meste
prišlo najviac rodín s deťmi

<<

- vytipujte si vhodné miesto pri dome, či vo vlastnej záhra-
de, pri bloku

- napíšte na e-mail peter.dzubera@kosice-city.sk
- po konzultácii s odborníkmi, či sadeniu nebránia inžinier-

ske siete, si dohodnete druh stromu a jeho odvoz
- za stromy neplatíte

Chcete sadiť stromy?

Stará BaštováMalá Praha I Ihrisko na Laca Novomeského



7STAROMESTSKÉ  LISTY  4| 2019

udalosť

„Mám veľkú radosť a je mi cťou poďako-
vať Vám takto verejne za vašu mimoriadnu 
prácu, vôľu, trpezlivosť, nasadenie, chuť sa 
zdokonaľovať a prekonávať prekážky,“ pri-
vítal ocenené osobnosti starosta Igor Pe-
trovčik.

„Sme hrdí na to, že všetci dnešní ocenení 
sú osobnosťami a vzormi vo svojom fachu, 
ktorým úspech priniesla tvrdá, dlhoročná 
práca a zanietenosť,“ hovorí zástupca sta-
rostu Andy Ďurica.

Cenu Miestneho zastupiteľstva Mest-
skej časti Košice – Staré Mesto v kategó-
rii kolektív za rok 2019 získala hudobná 
skupina No Name za vyše 20 rokov trva-
júcu úspešnú hudobnú kariéru a výbor-
nú reprezentáciu Košíc v rámci Slovenska 
i v zahraničí.

„Ďakujem všetkým za cenu, veľmi si 
to ceníme. Som tu síce len ja sám, chlapci 
chystajú večerný koncert k výročiu Nežnej 
revolúcie. Mali sa lepšie učiť, boli by spe-
vákmi a nemuseli by chystať aparatúru,“ 
žartoval líder kapely Igor Timko, dnes už 
hrdý Staromešťan.

„Otec mi hovoril, že aj oženiť sa treba 
vedieť. Ja som sa oženil z Terasy do Starého 
Mesta, takže moje deti už budú echt Staro-
mešťania,“ doplnil úspešný hudobník.

Cenu Miestneho zastupiteľstva Mest-
skej časti Košice – Staré Mesto v kategó-
rii jednotlivci udelili poslanci za rok 2019 
lídrovi charity Radoslavovi Drábovi zo 
spoločnosti Úsmev ako dar za nezištné 
dlhoročné pomáhanie najslabším a chu-
dobným.

„Ďakujem, cena je pre mňa záväzkom 
ísť ďalej a pomáhať tým najbiednejším, 
lebo Staré mesto bude vždy najviac skú-
šanou časťou Košíc, kde je chudobných 
najviac vidieť a je to tak už od čias Márie 
Terézie,“ povedal dojatý Rado Dráb pri pre-
beraní ceny.

Cenu Miestneho zastupiteľstva Mest-
skej časti Košice – Staré Mesto v kategó-
rii jednotlivci udelili poslanci za rok 2019 
vodnopólovej legende JUDr. Jurajovi Ku-
lovi za dlhoročnú príkladnú reprezentáciu 
Košíc a Slovenska vo vodnom póle.

Bývalý prezident Slovenského zväzu 
vodného póla reprezentoval Českoslo-
vensko 170-krát, je držiteľom 14 maj-
strovských titulov. Už ako 18-ročný sa stal 
brankárskou jednotkou v reprezentácii. 
Staromešťanom ide príkladom aj v skráš-
ľovaní životného prostredia. V krátkej, in-
tímnej spovedi poďakoval za všetko svojej 

mame, ktorá ho na ceremoniáli sprevá-
dzala.

Cenu Miestneho zastupiteľstva Mest-
skej časti Košice – Staré Mesto v kategó-
rii jednotlivci udelili poslanci za rok 2019 
divadelníkovi a choreografovi Mgr. art. 
On drejovi Šothovi za výnimočné a celoslo-
vensky oceňované predstavenia v balete 
v Štátnom divadle Košice.

„Dostal som už množstvo významných 
cien, ale doma je doma. Hoci sa hovorí, 
že doma nie si prorokom, v Starom Meste, 
kde žijem a pracujem, to neplatí a preto sa 
veľmi teším,“ usmieval sa Ondrej Šoth.

Cenu starostu MČ Košice Staré Mesto 
za rok 2019 udelil starosta Igor Petrov čik 
uznávanému stomatochirurgovi  Dr. h. c. 
prof. MUDr. Andrejovi Jenčo  vi, CSc., MPH. 
za významný prínos pre rozvoj Mesta Ko-
šice v oblasti zdravotníctva, vedecko-peda-
gogickej a sociálnej činnosti, publicistovi 
Ing. Ľudovítovi Korotnokymu za dlhoroč-
nú prácu v oblasti propagovania Mesta 
Košice prostredníctvom štyroch úspešných 
publikácií a prácu v oblasti regionálneho 
rozvoja a dlhoročnému ponovembrovému 
exstarostovi Ing. Jánovi Sülimu, bývalému 
poslancovi mesta i župy, za významný prí-
nos k rozvoju MČ Košice – Staré Mesto.

Na slávnosti sa zúčastnili aj poslanci 
miestneho zastupiteľstva a hostia z oblasti 
kultúry, školstva a športu.

V kultúrnom programe sa predstavili 
žiaci zo Súkromnej základnej umeleckej 
školy na Požiarnickej ulici 1 pod vede-
ním učiteľa Ľubomíra Glovackého. Hostia 
i úspešný muzikant Igor Timko talentova-
ných mladých ľudí ocenili veľkým potles-
kom.                                                                  

(ren)
Foto: Ivana JAROŠÍKOVÁ

■ Na slávnostnom ceremoniáli 
19. novembra sme odovzdali oce-
nenia za rok 2019 obdivuhodným 
osobnostiam – občanom najkrajšej 
mestskej časti Staré Mesto. 

<<Ocenili sme výnimočné 
osobnosti MČ Staré Mesto

Ocenení za rok 2019. V hornom rade zľava Rado Dráb, Ondrej Šoth, Ján Süli, Andrej Jenča, 
Ľudovít Korotnoky, v dolnom rade zľava Juraj Kula a líder kapely No Name Igor Timko.

Starosta Igor Petrovčik ocenil exstarostu 
Jána Süliho za rozvoj mestskej časti. 
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Ako sa zrodilo presvedčenie, že chcete pomáhať, 
že charita bude vaša profesia?

Život ma pred 25 rokmi ako tínedžera zavial do detského domova, 
kde som žil od 14. do 18. - teho roku. Keď som končil strednú školu, 
stretol som sa s pánom profesorom Jozefom Mikloškom, ktorý už vte-
dy viedol združenie Úsmev ako dar. Bola to nadšená skupina medikov 
z Bratislavy, ktorá sa rozhodla, že ide preraziť hlavou múr a zmeniť 
život detí, vyrastajúcich v detských domovoch, k lepšiemu. Dostal 
som ponuku, či nechcem byť súčasťou takejto zmeny a dnes mám za 
sebou už 25 rokov práce.

A aká to bola skúsenosť, keď ste sa zrazu ocitol v domo-
ve ako mladý chlapec?

Žil som iba s mamkou, ktorá však veľmi ochorela tak, že sa nemoh-
la o mňa postarať a vyžadovala si nepretržitú zdravotnú starostlivosť. 
Bola to cenná životná skúsenosť, mohol som porovnať dva svety – čo 
je to život pomerne chudobný, ale so svojou milujúcou mamou ale-
bo život v detskom domove, kde sa štát o všetko postará, ale žiadne 
trvalé vzťahy vám z toho nevzniknú a žiadnu životnú perspektívu 
nedostanete. Dieťa v detskom domove sa dá porovnať s akvarijnou 
rybičkou, ktorá si žije v akváriu, nasypete jej jedlo, vymieňate vodu, 
ale akonáhle sa dostane mimo akvária, už si nevie poradiť. Podobne 
ako deti z domovov, ktoré sa v osemnástich ocitnú na ulici s kufrom 
v ruke.

Prípadov, ktoré potrebujú pomoc, je z roka na rok viac 
alebo menej?

Napriek tomu, že sme neustále zavalení informáciami, že sa 
máme ekonomicky na Slovensku dobre, že sa zvyšuje HDP, veľ-
ká skupina ľudí to takto nepociťuje a žije na hranicy biedy. Viac 
ako 6 tisíc detí na Slovensku žije v detských domovoch, ktoré sú 
naplnené na 110 percent. Z toho jasne vyplýva, že niečo v na-
šej spoločnosti nefunguje. Môžem uviesť zaujímavý údaj, ústav-
ná starostlivosť o jedno dieťa ročne v detskom domove stojí štát 
15 tisíc ročne. Predstavte si, že v Košiciach máme rodinu s piati-
mi deťmi, ktoré musíme odňať do detského domova. Túto krajinu 
to stojí ročne 75 tisíc eur, keď tam budú desať rokov 750 tisíc eur. 

Bez akéhokoľvek zmyslu života ďalej. Preto sa snažíme pomáhať 
rodinám sociálnym bývaním v Šaci Vincentinum, ktoré staviame, 
alebo v spolupráci s Rádom premonštrátov v Jasove. Keď dáte ro-
dine v núdzi strechu nad hlavou, o ktorú prišli, je to ľudskejšie 
i lacnejšie. Predstavte si, že za 50 tisíc postavíte malý domček 
a k tomu jedného sociálneho pracovníka, ktorý by sa venoval iba tejto 
rodine, tak to bude stále iba 12 percent tejto sumy za desať rokov. Pre 
krajinu je to lacnejšie, nehovoriac, čo sa deje s tými rodičmi na ulici…

Viete povedať príklad, že sa to podarilo a rodina sa 
otriasla, zostala pokope a funguje aj s deťmi?

Áno, máme také. Nerómska rodina, kde rodičia zabojovali 
s alkoholom a spolu s 5 deťmi žijú v našom centre pomoci, ľúbia svo-
jich rodičov, chodia riadne do školy, obidvaja rodičia pracujú. Štyri 
roky trvalo, kým sa to podarilo, z ulice, kde žili a pili, dnes normálne 
fungujú a deti získali späť do starostlivosti. Páči sa mi český premiér 
Babiš, ktorý na základe týchto čísiel rozhodol o dávke na bývanie, aby 
si vedeli podržať aj komerčný nájom s tým, že je aj kontrola tých pe-
ňazí. Nemôže to byť len o dávaní, ale zároveň aj o sociálnom spre-
vádzaní, sociálny pracovník pomáha a tak trochu riadi, manažuje 
rodinu, aby fungovala, mala zaplatené bývanie. V Košiciach máme 
13 sociálnych pracovníkov, ale je to žalostne málo. Potrebovali by sme 
terénnych pracovníkov oveľa viac, ktorí by s rodinami, kde sa niečo 
udialo, či už závislosť, gamblerstvo alebo iné problémy, trpezlivo pra-
covali. Trvá nejaký čas, kým sa veci dajú postupne do poriadku, vyža-
duje si to systematickosť. Prevencia je lacnejšia ako represia.

A slovenských politikov presvedčiť neviete?
Ukazujeme im to, chýba nám na Slovensku sociálne nájomné bý-

vanie. Dnes ak sa vám stane niečo v Košiciach ako rodine, tak vám 
mesto ponúkne byt bez vody, elektriny, bez dverí a s plošticami ako 
darček. Na Luniku IX. Neviem, či toto možno považovať za pomoc pre 
rodinu s deťmi. Veľkým vzorom v tomto je mesto Brno. Housing First 
(bývanie na prvom mieste) je systém, ktorého fi lozofi ou je, že treba 
dať rodine v núdzi bývanie ako prvé a potom sa vyrieši 80 percent jej 
problémov. Brno vykročilo touto cestou pred desiatimi rokmi a je vzo-
rom pre Európu. Dnes práve Brňáci učia ľudí v Dánsku, ako to robiť. 
Mesto Brno má 9500 takýchto bytov. Brno byty stavalo z rozpočtu 
a za pomoci vlády. Pre všetkých daňových poplatníkov to je lacnejšie. 
Ale to sprevádzanie sociálnymi asistentmi je kľúčové, lebo inak by 
z toho vznikol ďalší Lunik IX s dlhami. Pozrite sa na Chorvátsko, tam 
sa zamerali na prevenciu a nemajú už vôbec detské domovy. Dieťa 
v núdzi ide rovno do dočasnej rodiny a ak sa upravia podmienky, ide 
naspäť domov. Drahá a bezcieľna starostlivosť zmizla z reťazca.

Vaša práca je veľmi psychicka vyčerpávajúca, ako sa 
bránite pred vyhorením?

Neubránite sa vyhoreniu a sem tam aj beznádeji. Niekedy sa toho 
tak nakopí, že aj ja sám potrebujem pomoc terapeuta. Vidieť denne 
toľko trápenia a chudoby, to sa podpíše na psychike. Nehanbím sa 
povedať, že ma drží nad vodou viera v Boha.

Potešila vás Cena MČ Staré mesto za rok 2019?
Je to krásna udalosť, že našu prácu niekto ocení. Zaslúži si to celý 

kolektív, rád by som tú cenu pokrájal ako tortu pre všetkých kolegov. 
Veľmi pekne ďakujem.

Ako by mohli bežní ľudia pomôcť Úsmevu ako dar?
Ak by ľudia mali chuť pomôcť, môžu k nám na Kováčsku 28 priniesť 

trvanlivé potraviny, hygienické a čistiace potreby, ktoré núdznym ro-
dinám urobia obrovskú radosť. Ošatenie ani hračky nepotrebujeme. 
Vždy keď skončí nejaká televízna šou, dovezú nám nákladné autá 
plyšákov, ale deti potrebujú jesť. Takže ryžu, olej, mydlo, cestovinu, 
konzervy, piškóty, to sú veci, ktoré určite pomôžu núdznym rodinám.

Renáta NÉMETHOVÁ
Foto: aktuality.sk

rozhovor

■ Celý svoj život upísal pomoci ľuďom v núdzi. Bol 
pri zakladaní pobočky združenia Úsmev ako dar v Ko-
šiciach, ktorá už vyše 20 rokov pomáha mladým ľu-
ďom opúšťajúcim detské domovy zaradiť sa do živo-
ta, ale aj rodinám v núdzi, aby naopak deti do domova 
ísť nemuseli. Rado Dráb si Cenu Miestneho zastupi-
teľstva MČ Staré Mesto nesmierne váži a ľudí vyzýva 
na pomoc biednym nielen v predvianočnom čase.

<<Rád by som cenu rozkrájal 
ako tortu kolegom

Ocenený Rado Dráb z Úsmev ako dar:



9STAROMESTSKÉ  LISTY  4| 2019

rozhovor

Hoci máte počas roka s kapelou vyše 100 koncertov po 
celom bývalom Československu, nikdy ste neuvažovali 
o tom, že by ste sa presťahovali do Bratislavy, či Prahy. Čo 
vás v Košiciach drží?

Košice sú podľa mňa dokonalým miestom pre život. Sú dostatočne 
ďaleko od života v centre diania hlavného mesta, takže tunajší pokoj 
vnímam aj ako výhodou nebyť zakaždým „poruke“, keď si vás žiadajú 
napríklad médiá. Príde mi, že náš sporadicky strávený pracovný čas 
v Bratislave je vzácny aj pre priateľov a spolupracovníkov v hlavnom 
meste. A čo sa týka nášho pôsobenia, tak letecké spojenie s Prahou 
robí náš život v Košiciach ešte pohodlnejším.

Čo máte najradšej na košickom Starom Meste, ktoré 
zákutia, miesta obľubujete?

Pohľadu na Dóm sv. Alžbety sa nedá nasýtiť, celkovo Hlavná ulica 
je tak dômyselne navrhnutá, realizovaná, že od Námestia oslobodi-
teľov až po Maratónca len oči otvárate. Špecifi kom Košic je aj to, že 
napríklad oproti Václaváku si košické historické centrum užívajú hlav-
ne domorodci, teda Košičania považujú za normálne, že sa na pre-
chádzku ide do mesta, kdežto Václavák je skôr turistická destinácia.
Infraštruktúra štvorprúdovky, ktorá brázdi mesto od vstupu do mesta 
z prešovskej strany cez Terasu až na južnú časť mesta, je perfektnou 
dopravnou tepnou. Privítal by som viacej priestoru pre cyklistov, ale 
myslím, že aj toho sa dožijeme.

Čo by ste naopak rád zmenil, čo vám prekáža? Máte 
nejaký dobrý nápad, ktorý by Miestny úrad MČ Staré 
Mesto spolu so starostom a poslancami mohol zrealizo-
vať?

V minulých rokoch sa využívala Moyzesova ulica - cesta v priebehu 
letných mesiacov len pre rekreačné a športové účely. Bol vychytaný 
čas v nedeľu medzi 15:00 a 17:00, kedy sa od Domu Umenia až po 
Bačíkovú cesta uzavrela. Cyklisti, korčuliari, bežci, ktorí si užívali Moy-
zesovu, zažili čaro bez automobilov. Spustili sa spontánne „nadplá-
ny“, skákacie hrady, prevencia mladých medikov. Utíchlo to a akoby 
sa vytratilo, čo je škoda.

Angažujete sa aj vo veciach verejných, nikdy ste neu-
važovali, že vstúpite do komunálnej politiky ako posla-
nec?

Jasné, že rozmýšľal, bolo mi to ponúknuté mnohokrát a verte 
mi, že lámanie trvá, no zatiaľ žijem v presvedčení, že byť poslancom 
môže zmeniť pohľad na nápady, ktoré mi lietajú hlavou ako bežnému 
občanovi mesta. Najradšej mám nestrannú pozíciu, kedy je mi dovo-
lené nápady poslancom a dejateľom nášho mesta predostrieť a nech 
rozhodnú tí, ktorí právomoc rozhodovať majú. Verím v ich odbornosť 
a spôsobilosť. Takže ak sú tieto nápady dobré, nech im dajú zelenú, ak 
nie, budem to rešpektovať.

Máte za sebou úspešný rok, získali ste Cenu Gejzu 
Dusíka za pôvodnú piesňovú tvorbu, nahrali soundtrack 
k českej rodinnej komédii Posledná aristokratka, máte za 
sebou úspešné akustické turné… Čo vás osobne najviac 
potešilo v tomto roku?

Z osobného hľadiska sme s rodinkou stále schopní sa veľa rozprá-
vať, zdravie nám slúži, čo sa týka kapely, ideme jak píly.☺ Každý deň 
nám „pípajú“ notifi kácie v kalendári s termínmi koncertov už na jeseň 
2021, takže paráda. Nuž a ako Košičana, by ma veľmi potešilo, keby sa 
k 15.12.2019 spustil historicky prvý nočný autovlak medzi Košicami 
a Bratislavou. V priebehu posledných dvoch rokov sme viacerí Koši-
čania vyvíjali značné aktivity, aby táto myšlienka dostala zelenú od 
vedenia ŽSR a ŽSSK. Ak sa to celé spustí, tak východniari a západniari 
môžu krajinou cestovať v noci a ich autá budú bezpečne naložené za 
vlakovou súpravou. Bolo by to super a bezpečné. Hlavne v inkrimino-
vanom čase, teda hmly, zver na cestách, poľadovica, to všetko by sme 
dokázali na ceste medzi východom a západom eliminovať. Navyše 
predstava, že spíte a auto cestuje za vami je super. Verím, že to bude 
vynikajúce hlavne pre tých, ktorí by autovlak využili, ako alternatívu k 
ceste medzi východom a západom.

Úspešná kariéra kapely prekročila dve desaťročia, 
No Name je stále obľúbená a vystačí si pritom bez škan-
dálov... To naozaj už kapela „nepaří“? Naozaj ste takí 
slušní, pracovití, dochvíľni?

Tá dochvíľnosť a profesionalita je hlavný predpoklad toho, aby sa 
o vás organizátori usilovali dva roky vopred, no verte, po koncerte si 
stále dokážeme riadne vyhodiť „z kopýtka“. Len sme sa naučili, ako to 
udržať v tajnosti.☺

Čo nového chystáte v budúcom roku, kde vás uvidíme, 
kedy sa započúvame do nového albumu?

Pomaly sa nový album chystá, avšak aktuálne máme v kapele 
12 detí a 13-te je na ceste, takže nechcem, aby sme sa s chalanmi 
nútili pracovať v štúdiu na úkor času, kedy nás naše decká a manželky 
najviac potrebujú. 

Renáta NÉMETHOVÁ

■ Chlapci z kapely No Name, ktorá získava ceny nie-
len doma, ale aj v Čechách, sú príkladom, že presadiť 
sa dá, aj keď zostanete žiť na východe – v Košiciach. 
Cena MČ Staré Mesto v kategórii kolektív za rok 2019 
kapelu potešila. Líder kapely Igor Timko, ktorý je už 
12 rokov Staromešťanom, nám poskytol rozhovor. 

Košice sú pre kapelu No Name
dokonalým miestom na život

Igor Timko: Pohľadu na Dóm Svätej Alžbety sa nedá nasýtiť

■
■
■



10

novinky

Obnova chodníkov:
Mesto Košice, ako vlastník stavieb, pri-

stúpilo tohto roku ku „kompletnej“ ob-
nove chodníkov na území mesta, ktorej 
súčasťou boli aj vybrané chodníky v našej 
mestskej časti Košice-Staré Mesto. Kom-
petentní zamestnanci miestneho úradu 
MČ Košice-Staré Mesto všetky chodníky na 
našom území pred plánovanou realizáciou 
podrobne zmapovali a vybrali tie, ktoré si 
vyžadovali kompletnú obnovu z hľadiska 

ich nevyhovujúceho, až priam bezpečnosť 
ohrozujúceho pôvodného stavebno-tech-
nického stavu, kde by už lokálne opakované 
záplaty boli neefektívne a neplnili svoj účel. 
Na základe tohto výberu Mesto Košice urči-
lo ich prioritu, ktoré chodníky boli realizo-
vané medzi prvými a verím, že v realizácii 
kompletnej obnovy chodníkov bude Mesto 
Košice pokračovať aj naďalej v ďalších eta-
pách.

Obnova chodníkov mala byť realizovaná 

Mestom Košice kompletne, avšak po ob-
hliadke, ktorú som vykonala v teréne po-
čas jej realizácie, som zistila skutočnosť, že 
chodníky sa síce obnovujú akože „komplet-
ne“ ale bez výmeny pôvodných obrubníkov, 
ktoré sú príslušenstvom chodníkov a boli 
v nevyhovujúcom stavebno-technickom 
stave ponechané, neplnili už svoju funkciu 
a nanajvýš boli v neprijateľnom stave z hľa-
diska bezpečnosti a tiež aj z hľadiska esteti-
ky, kde výsledkom bolo takéto dielo:

Po mojom zistení (nakoľko som sa 
s daným postupom a realizovaným novým 
stavom nevedela ako odborník stavbár 
stotožniť) a následne s podporou starostu 
mestskej časti Košice-Staré Mesto, kto-
rý zastáva v tomto smere taký istý názor, 
došlo k náprave a k zmene spôsobu reali-
zácie kompletnej obnovy chodníkov, tam 
kde si to ich pôvodný stavebno-technický 
stav vyžadoval, aj s výmenou obrubníkov, 

výmenou niektorých poklopov kanalizač-
ných šácht a pod., niektoré boli upravené 
a zdvihnuté do požadovanej roviny. Ale aj 
napriek tomu tieto stavebné práce, podľa 
môjho názoru, mali byť zhotoviteľom zre-
alizované v konečnom dôsledku vo vyššej 
kvalite, nakoľko už počas realizácie chodní-
ka na ulici napr. Námestie L. Novomeského 
vznikli záplaty; nábehové obrubníky s na-
pojením chodníka na cestnú komunikáciu 

asi zhotoviteľ, resp. investor nepozná; nové 
kanalizačné poklopy a poklopy hydrantov 
boli zapenetrované a ponechané tak; po-
klopy šácht neboli zdvihnuté a upravené 
do roviny chodníka; chodníky neboli do-
tiahnuté ku predsadeným schodom byto-
vých domov, kde chýbal len kúsok ich rea-
lizácie, aby naozaj boli vyhotovené úseky 
kompletne, ale nech si na to utvorí názor 
každý občan sám …  

V mestskej časti Košice-Staré Mesto 
boli chodníky obnovené kompletne

■ Skoro všetky chodníky pre peších v našej mestskej časti Košice-Staré Mesto sa nachádzajú na pozemkoch, 
ktoré sú vo vlastníctve Mesta Košice. Chodníky ako inžinierske stavby, situované na týchto pozemkoch, sú tiež 
vo vlastníctve Mesta Košice. Preto kompletné opravy a obnovy chodníkov, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Koši-
ce, realizuje len vlastník stavieb, ktorým je Mesto Košice a nie mestská časť Košice-Staré Mesto. Mestská časť 
realizuje len niektoré lokálne opravy tých chodníkov, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch, ktoré má zmluvou 
zverené do svojej správy.

<<

Novo zrealizovaný chodník na Námestí L. Novomeského č. 1.

Novo zrealizované chodníky s výmenou obrubníkov na Námestí L. Novomeského č. 3, 5; Vojenská 1, 2, 3 a Mojmírova 6, 8.
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Na konci roka 2019 môžeme konštato-
vať, že v našej mestskej časti Košice-Staré 
Mesto, Mesto Košice kompletne obnovi-
lo chodníky s výmenou nášľapnej vrstvy 
z asfaltobetónu aj s výmenou obrubní-

kov a to na ulici Laca Novomeského 1, 3, 
5; Magurská 2, 4, 6, 8; Vojenská 1, 2, 3; 
Hviezdoslavova v úseku pri budove býva-
lých kasární; Mojmírova 6, 8; a s výmenou 
nášľapnej vrstvy z kamennej dlažby na ulici 

Univerzitná. Bez výmeny obrubníkov a to 
len s výmenou nášľapnej vrstvy boli reali-
zované obnovy chodníkov na ulici Kapitána 
Nálepku, Karpatská pri SAV, Strojárenská, 
Námestie Maratónu Mieru a Bellova.

Verím, že Mesto Košice bude v našej 
mestskej časti aj naďalej postupovať pri 
kompletných obnovách chodníkov pre 
peších v nami požadovanom štandarde 
a tam, kde je to z hľadiska ich poškodené-
ho stavebno-technického stavu nevyhnut-
né, aj s výmenou poškodených obrubní-

kov. Verím, že to bude vo vyššej kvalite ako 
doposiaľ. Som toho názoru, že uvedené 
investície je potrebné realizovať radšej 
pomalším tempom v menších výmerách, 
ale zato kvalitnejšie a odbornejšie tak, aby 
sme sa k obnoveným úsekom chodníkov 
nemuseli opakovane vracať a aby nám a aj 

budúcej generácii tieto chodníky vydržali 
a slúžili aspoň ďalšie polstoročie.

Text a foto: 
Ingrid FAŤOLOVÁ

poslankyňa MČ Košice-Staré Mesto

Výber niektorých chodníkov po realizácii kompletnej obnovy aj s výmenou obrubníkov v roku 2019.

Starosta i miestni poslanci sa budú pýtať 
vedenia mesta, prečo a na koho pokyn je táto 
informácia na tabuľkách záhadne prelepená 
bielou páskou! Nepovažujú za férové smero-
vať rozhorčenie a hnev občanov len na mest-
ské časti a starostov, keď boli postavení pred 
hotovú vec – plán zimnej údržby, v ktorom 
už boli mestom určené chodníky, zaradené 
do starostlivosti v rámci zimnej údržby.

V minulosti tabuľky, oznamujúce, ktoré 
chodníky budú v zime udržiavané a ktoré 
nie, neboli potrebné, pretože starostlivosť 
o obecné chodníky zmenila tzv. chodníková 
novela od mája 2018.

Povinnosť udržiavať chodníky prešla zo 

správcov priľahlých budov na vlastníkov 
alebo správcov chodníkov, to znamená na 
mestá a obce už minulú zimu.

Tabuľky nesmú ohrozovať 
zdravie a bezpečnosť

„Mesto deklarovalo, že vytipovalo chodní-
ky, ktoré nebudú v zime udržiavané tak, aby 
každý objekt mal minimálne jednu udržiava-

nú prístupovú cestu počas zimy. Mesto takto 
chce ušetriť na zvýšených nákladoch na zim-
nú údržbu, ktoré štát presunul na samosprá-
vy v rámci “chodníkovej reformy”. „Ako som 
zistil na kontrolnom dni po mestskej časti, vo 
viacerých lokalitách sú tabuľky s informáciou 
o neudržiavanom chodníku aj tam, kde budú 
ohrozovať zdravie ľudí, pretože sa inak k svo-
jim obydliam nedostanú alebo sú zo zim-
nej údržby vyňaté úplne nelogicky, lebo ide 
o najfrekventovanejšie chodníky v mestskej 
časti,“ hovorí starosta Igor Petrovčik.

Zoznam ulíc doručia na Mesto Košice 
a spoločnosť Kosit a budú žiadať o zaradenie 
vyňatých chodníkov späť do mapy tých, ktoré 
sa čistiť v zime budú. Zdravie a bezpečnosť 
občanov sú najdôležitejšie. Postupne so spo-
lupracovníkmi na úrade mapujú, kde je treba 
tabuľku odstrániť.                                          

(ren)

● Vyrobila a osadila ich spoločnosť 
Kosit, a.s. na pokyn vedenia Mesta 
Košice, ktoré zabezpečuje zimnú 
údržbu aj v MČ Staré Mesto.

Rozčúlili vás tabuľky na chodníkoch, že ich nebudú v zime čistiť?
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„S podobným projektom máme skúsenosť na krytej plavárni, po 
zvážení sme sa rozhodli maximálne zapájať do všetkých výziev, lebo 
toto je jedna z možností, ako dokážeme energeticky vylepšiť stav na-
šich budov,“ vysvetlil starosta Igor Petrovčik. 

Dodal, že aby mohla MČ Staré Mesto efektívne spravovať po strán-
ke energetickej, potrebuje získať externé zdroje fi nancovania a to je 
možné len vtedy, ak bude mať vypracované energetické audity.

„Máme zámer nechať vypracovať do jedného roka audity pre všet-
ky naše budovy, vrátane staromestských škôlok. Na ich základe sa vie-
me posunúť ďalej v podávaní projektov a reagovaní na výzvy.“

Zastupiteľstvo potom schválilo zabezpečenie realizácie projek-
tu vo vybraných objektoch vo vlastníctve a správe MČ Staré mesto 
a spolufi nancovanie vo výške 5 percent, maximálne 2 882 eur z celko-
vých oprávnených výdavkov projektu.

V druhom bode zasadnutia komisia na ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov navrhla pokutu pre sta-
rostu za to, že v majetkovom priznaní za rok 2018 neuviedol, že má 
z podnikania spred 12 rokov konkurzné konanie, v ktorom sú jeho 
záväzky ako podnikateľa SZČO vo výške viac ako 35-násobku mini-
málnej mzdy. Vysvetlenie starostu Petrovčika, že konkurz sa vzťahuje 
k podnikaniu v minulosti, sú v ňom správcom zaevidované záväzky 
i majetok, takže bol presvedčený, že ako fyzická osoba už tieto údaje 
do majetkového priznania udávať nemusí, poslanci vzali na vedomie, 
ale pokutu vo výške 1 748,67 eur schválili.                                  

(ren)

samospráva

Tešiť sa môžu obyvatelia Belanskej 
ulice, kde sa na pôvodné murivo urobila 
kovová konštrukcia a kontajnerovisko je 
teraz možné uzamknúť a nedovoliť tak ne-
prispôsobivým občanom roznášať odpad 
po celom sídlisku. Zostáva nám ešte vyma-
ľovať múr.

Vstupná brána na Kuzmányho sídlisko 
pri OC Fresh na Magurskej ulici už vyzerá 
inak. Konštrukcia na kontajnerovisku je 
doplnená o prestrešenie a klietka už fun-
guje na kľúč, čo sa výrazne podpísalo na 
vylepšení vzhľadu okolia.

Aj na Floriánskej sme opravili strhnutý 
plot okolo kontajneroviska a nadstavila sa 
výška pletiva, spevnená betónová plocha 
pribudla pod stojiskom kontajnerov vo 
dvore na Komenského 27, kde doteraz stáli 
v blate. 

Na Škultétyho sa z dvoch stojísk kon-
tajnerov vytvorí jedno a oplotí tak, aby sa 
dalo uzamkýnať.

Stojiská kontajnerov sa čistili a maľova-
li aj na Slovenskej jednoty až po Čížik, na 
Kpt. Nálepku, kde sa kontajnery upevnili 
o spevnenú plochu.

Polopodzemné kontajnerovisko sa v sú-
časnosti buduje vo dvore na Kuzmányho 7, 
veríme, že občanom prinesie spokojnosť 
a lokalita bude vďaka tomu oveľa čistejšia, 
keďže odpad nebudú môcť neprispôsobiví 
porozhadzovať po okolí ako tomu bolo do-
teraz.                                                                                                        

(ren)

Investovali sme do kontajnerovísk 

Zasadalo 
miestne 
zastupiteľstvo
■ Na novembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
MČ Staré Mesto sa poslanci zaoberali zapojením mest-
skej časti do projektu rozvoja energetických služieb 
na regionálnej a miestnej úrovni v rámci operačného 
programu Kvalita životného prostredia a podnetom ko-
misie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov.

● Dobre vybavené a uzamyka-
teľné kontajneroviská patria me-
dzi priority starostu i poslancov 
mestskej časti Staré Mesto. Mno-
hé lokality prešli modernizáciou, 
čím sme prispeli k čistote, ale aj 
k spokojnosti občanov. V tomto 
trende budeme pokračovať ďalej.

PRED…  

Dvor Kuzmányho 7

Magurská ulica

Dvor Komenského 27

Belanská ulica

PRED…  

PRED…  

PRED…  

PO…  

PO…  

PO…  

PO…  
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samospráva

Gymnázium Poštová 9 v Košiciach už niekoľko rokov patrí 
k absolútnej slovenskej špičke medzi strednými školami tohto 
typu. Jeho študenti vyhrávajú vedomostné súťaže, celoštátne 

olympiády, dominujú aj v stredoškolskej odbornej činnosti a to 
najmä v odbore prírodných vied. Z mnohých absolventov gymná-
zia sú dnes úspešní vedci, lekári, umelci, novinári, či politici. De-
jiny gymnázia sa začali písať v školskom roku 1969/1970, vzde-
lávacia inštitúcia si tak pripomína 50 rokov od svojho založenia. 
Vedenie školy pri tejto príležitosti usporiadalo dňa 11. októbra 
2019 slávnostnú akadémiu v Štátnom divadle Košice, kde po-
zvalo aj predstaviteľov našej mestskej časti. Podujatie sa nieslo 
v slávnostnej atmosfére, medzi gratulantami nechýbal rektor 
UPJŠ Pavol Sovák a predseda KSK Rastislav Trnka. Pozvaní hostia 
boli doslova očarení kultúrnym programom, ktorý z veľkej čas-
ti tvorili aj vystúpenia bývalých študentov gymnázia. Klavírny 
virtuóz Tibor Engler sa zaskvel niekoľkými skladbami, pri jednej 
príležitosti si s ním zaspievala herečka Eva Pavlíková, tiež absol-
ventka Poštovej. Sláčikový orchester Musica Juvenalis viedol di-
rigent a generálny riaditeľ Štátneho divadla Košice Igor Dohovič. 
V jubilejnom roku vydalo gymnázium Pamätnicu k 50. výročiu 
zriadenia, ktorá obsahuje nielen spomienky bývalých i súčasných 
pedagógov, ale aj množstvo historických fotografi í.

Martin KONEČNÝ

Gymnázium na Poštovej ulici oslávilo polstoročie existencie

Riaditeľ Gymnázia Poštová Otto Révész (v strede) blahoželá 
oceneným pedagógom na slávnostnej akadémii.

Noví poslanci chceli mať jasno, za akých 
podmienok má združenie lukratívnu nehnu-
teľnosť v nájme, kto sa stará o investície, 
v akom je stave a ako nastaviť pravidlá, aby 
boli obe strany spokojné. Starosta Igor Pet-
rovčik na stretnutí s predsedom OZ Rovás 
Ottom Szabóm zdôraznil, že mestská časť 
nemá nič proti umeleckej činnosti združenia, 
snaží sa len sprehľadniť fi nančné toky, aby na 
vzájomný vzťah nedoplácala. Poslanec Mar-
tin Konečný navrhol urobiť vo vile kontrolu a 
zistiť komplexné informácie nielen zo zmlu-
vy, ale aj ubytovacie možnosti, zmeny dispo-
zície, znaleckú hodnotu a technický stav. 

Podľa pravidiel 40 tisíc, 
na výnimku 18 tisíc

Hlavný kontrolór Roman Pillár informoval 
predstaviteľov Rovásu o novom znaleckom 
posudku, ktorý určil hodnotu vily na 554 ti-
síc a dodal, že podľa platných pravidiel pre-
najímania, podľa ktorých sa musí riadiť MČ 

by malo byť nájomné vo výške 40 300 eur 
ročne. Starosta Petrovčik informoval, že ide 
o umelecké združenie, nie komerčnú činnosť, 
takže nájom sa bude vypočítavať ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. Navrhol teda zní-
ženú cenu 18 tisíc ročne s tým, že 9 tisíc eur 
ročne mestská časť vráti do vily v potrebných 
investíciach do opravy a údržby. 

Rovás žiada zmluvu na 10 rokov
Predseda OZ Rovás sochár Otto Szabó 

navrhované nájomné odmietol a listom za-
slal stanovisko, že chcú platiť symbolické 
euro ročne za prenájom celej vily s rozlohou 
800 metrov štvorcových. Povedal, že ročne 
ich prevádzka vily stojí 35 tisíc, chcú vytvoriť 
medzinárodný art camp, ale k tomu potre-
bujú zmluvu na dobu určitú na 10 rokov, nie 
ako majú teraz s trojmesačnou výpovednou 
lehotou. 

Zdôraznil, že v združení nie sú ama-
téri, ale profesionálni umelci, ktorí majú 

za sebou 300 akcií ročne, na kreslenie 
k nim chodieva vyše 50 žiakov, vo vile fungu-
je sochársky ateliér a reštaurátorské dielne.

Poslanec Martin Konečný považuje za aro-
gantné stanovisko Rovásu, ktorý zaslal list, 
že chcú platiť 1 euro. Hlavný kontrolór argu-
mentuje, že nie je možné Rovásu vyhovieť 
a dať mu zmluvu na dobu určitú napríklad 
10 ro kov ako žiada, pretože MČ by sa tak vy-
stavila riziku, že v prípade problémov bude 
úplne bezmocná pri správe vlastného ma-
jetku.

Finančná komisia sa zhodla na tom, že na 
decembrové zasadnutie poslancom odpo-
rúča schváliť OZ Rovás nájomné ako prípad 
osobitného zreteľa. Predstavitelia OZ Rovás 
boli prizvaní na zasadnutie komisie kultúry a 
zároveň boli poslanci pozvaní do vily, aby sa 
na mieste a na vlastné oči presvedčili, ako sa 
lukratívna vila v centre využíva.

Pre úplnosť uvedieme, že podľa správy 
hlavného kontrolóra, od uzatvorenia nájom-
nej zmluvy v roku 2010 do roku 2018 mest-
ská časť urobila zápočet s nájomným s OZ 
Rovás na rôzne opravy, ktoré vo vile vykonali 
a riadne vyúčtovali v celkovej sume 1 3027 
eur. Za toto obdobie zaplatili okrem toho ná-
jomné vo výške 94 411 eur, pričom MČ mala 
náklady na rôzne opravy a revízie 40 721 eur 
(strecha, komín, kotol)

 Renáta NÉMETHOVÁ

● Kontrola zmluvných vzťahov, nový znalecký posudok, pracovné roko-
vania o Memorande o spolupráci a potreba dohodnúť nové podmienky 
medzi MČ Staré Mesto a Občianskym združením ROVÁS, ktoré má od 
roku 2010 v prenájme historickú vilu na Kmeťovej ulici, prebiehali pred 
decembrovým zasadnutím zastupiteľstva, ktoré by malo vyrieknúť ver-
dikt ako ďalej. MČ Staré Mesto vilu pred smrťou daroval známy sochár 
Vojtech Löffl er s podmienkou, že musí slúžiť na umelecko-výtvarné účely. 

<< Výška nájmu v Löfflerovej vile 
je predmetom sporov
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naši seniori

Členovia Denného centra seniorov sa 28. novembra 2019 zišli 
na členskej schôdzi. Popri správe o činnosti DCS za uplynulé dva 

roky, ktorú predniesla predsedníčka samosprávy Mária Riesová, 
správe o hospodárení od Anny Naštovej a správe revízneho kon-
trolóra Ladislava Lukáča, bola nosným bodom programu voľba no-
vého výboru. Prítomní členovia denného centra, ktoré so svojimi 
274 riadne zapísanými členmi patrí medzi najväčšie v Košiciach, 
jednomyseľne opätovne zvolili za predsedníčku samosprávy Má-
riu Riesovú. Následne volili aj členov nového výboru, ktorý bude 
na návrh predsedníčky pracovať vo funkčnom období 2019 - 2021 
v zložení: Peter Kriš, Ján Minarčík (podpredseda), Klára Andrássyo-
vá, Ľudmila Fabiánová, Viera Dorčáková a Matúš Pončák.

Denné centrum seniorov, ktoré poskytuje svojím členom zo 
Starého Mesta veľa možností na kultúru, šport, rozvíjanie záuj-
mových činností (spev, hudba, tanec, šikovné ruky, šach, karty, 
atď.), organizuje prednášky na zdravotné i bezpečnostné témy, 
zájazdy po Slovensku i okolitých krajinách, uvíta ďalších členov. 
Prihlásiť sa možno priamo v dennom centre na prízemí budovy 
miestneho úradu na Hviezdoslavovej 7. Nová samospráva zá-
roveň upozorňuje svojich členov, že členské treba uhradiť do 
31. marca 2020.                                                                                         (čiž) 

Do posledného miesta sa 24. októbra zaplnila radničná sála 
miestneho úradu členmi Denného centra seniorov. Prijali pozva-
nie vedenia mestskej časti na čele so starostom MČ Košice – Sta-
ré Mesto Igorom Petrovčikom, aby spoločne oslávili Mesiac úcty 
k starším. Za ten určila mesiac október Organizácia spojených 
národov už v roku 1990 so zámerom upozorniť na postavenie a 
problémy staršej generácie, oceniť jej prínos, znalosti a skúse-
nosti, poukázať na rovnosť postavenia a dôstojnosť starších ľudí. 

„Je všeobecným trendom v Európe – a Slovensko nie je vý-
nimkou – že sa vek ľudí predlžuje, sme dlhšie aktívni, neustále sa 
vzdelávame, radi cestujeme, túžime byť stále užitoční. V rýchlo 
starnúcom svete je potrebné podporovať aktívnu účasť starších 
na spoločenskom dianí, využiť ich skúsenosti a poznatky. A my sa 

usilujeme vytvárať pre všetky aktivity seniorov vhodné podmien-
ky,“ uviedol vo svojom príhovore pán starosta. 

Slávnostnú náladu umocnil svojím vystúpením Detský spe-
vácky zbor Anjelov pri ZŠ Abovská v Košiciach pod vedením 
Gabriely Fenkovej, účastník našej súťaže Spev bez hraníc.

Popri pohostení a diskotéke boli pre seniorov pripravené pre-
kvapenia – partner podujatia RYBA Košice, spol. s r. o., člen sku-
piny TAURIS, ich obdaroval svojím dlhodobo najobľúbenejším 
výrobkom - treskou v majonéze. Prispel aj cenami do bohatej 
tomboly, o ktorú je medzi seniormi tradične veľký záujem. 

Zmesou slovenských i rusínskych piesní potešila Muzika Mi-
lana Rendoša – Rendošovci.                                             

Katarína ČIŽMÁRIKOVÁ 

Slávnostne vyzdobená Radničná sála MÚ Košice - Staré Mesto 
zaplnená do posledného miesta členmi Denného centra seniorov, 
na čestných miestach vedenie mestskej časti na čele s jej staros-
tom Ing. Igorom Petrovčikom, pri mikrofóne moderátor („v civile“ 
vedúci oddelenia kultúry, športu, masmediálnej komunikácie 
a správy trhu MÚ) Ing. Ján Spišák. Tak vyzeral začiatok Katarínskej 

zábavy staromestských seniorov 21. novembra 2019. Predsedníč-
ka samosprávy DCS Mária Riesová všetkých pozdravila, pán sta-
rosta predniesol slávnostný prípitok nielen Katkám, ale i Betkám, 
Cecilkám, Milkám, Milanom, Ondrejom a ďalším novembrovým 
meninovým oslávencom. Program bol prehliadkou záujmových 
aktivít súborov pôsobiacich pri DCS. Tanečnice z jubilujúcej skupi-
ny Šťastná žena premiérovo zatancovali country tanec, ľúbivými 
slovenskými piesňami zaujali členky speváckej skupiny Malina. 
Po nich vystúpila mužská spevácka skupina Dubina, rozšírená 
o tri ženské posily. Staromestskí seniori radi športujú. Pán starosta 
ich prekvapil objemovo veľkým darom v podobe stolnotenisového 
stola, lôpt, rakiet a súprav na rôzne druhy športu, ktoré mestská 
časť nakúpila vďaka úspešnej žiadosti o dotáciu. Realizované s fi -
nančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program 
„Podpora rozvoja športu na rok 2019“. O spoločenskú časť po-
poludnia sa postaral moderátor a DJ Ján Spišák. Spevavý darček 
venovala seniorom jedna z Katarín – Čižmáriková, členka klubu, 
ktorá vystúpila so Štefanom Dušíkom, tenorom zo známeho spe-
váckeho zboru Karpaty.                        (ka), Foto: Ivana JAROŠÍKOVÁ

SENIORI SI ZVOLILI NOVÚ SAMOSPRÁVU

OKTÓBER JE MESIACOM ÚCTY K STARŠÍM

KATARÍNSKA ZÁBAVA U SENIOROV

Novozvolená samospráva DCS (zľava) M. Pončák, M. Riesová, 
J. Minarčík, K. Andrássyová, P. Kriš, V. Doráková, Ľ. Fabiánová.
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Oprášme korčule – všetci, ktorí máte radi korčuľovanie, malí i veľkí, ste srdečne vítaní 
24. decembra v čase od 11. do 13. hodiny v Crown aréne na Lokomotíve. Ďalšie korčuľova-
nie organizujeme 30. decembra v rovnakom čase na rovnakom mieste. Vstup je zadarmo!

Non-stop korčuľovanie aj v noci – v Zábavno-športovom areáli T-Systems na 
Alejovej ulici sa 27. decembra od 15.40 odštartuje pokus o zápis do Svetovej knihy 
rekordov v nepretržitom korčuľovaní až do 16. hodiny 28. decembra. Ak sa chcete 
zabaviť a podporiť rekord, neváhajte!

Pozvanie postupne prijali škôlkari 
z MŠ Hrnčiarska, Rumanova a Park Ange-
línum. Detičky si tak prostredníctvom vý-
stavy objektov Evy Mofl árovej Baby Icon 
v premiére vychutnali zážitok z „nao-

zajstného“ umenia, objasnili si pojmy ako 
obraz, socha, objekt, naučili sa, ako sa má 
v galérii správať a zahrali sa na maliarov, 
keď si – inšpirované výstavou – v rámci 
tvorivých dielní maľovali s lektorkami ob-
rázky bábätiek.

„Naše múzeum má okrem výstavnej 
činnosti a početných mimovýstavných 
aktivít ambíciu určitým spôsobom vy-
chovávať najmenších, aby si našli už od 
útleho veku vzťah k výtvarnému umeniu, 
pochopili, že navštíviť galériu či múze-
um je niečo úplne prirodzené, pretože sa 
tu človek cíti príjemne a vidí okolo seba 
samé krásne veci,“ naznačila riaditeľka 
MVL Milena Gašajová, podľa ktorej nešlo 
o ojedinelú aktivitu a pre materské školy 
výhľadovo v múzeu pripravia ďalšie milé 
aktivity.

kultúra 

ZIMNÉ PRÁZDNINY SI OŽIVTE 
TVORENÍM V MÚZEU
Sviatočné chvíle by sme si mali všetci užiť 
v kruhu najbližších a vychutnať si sladké 
ničnerobenie. Po Silvestri si však už chvíle 
prázdnin môžete spríjemniť aj návštevou 
Múzea Vojtecha Löffl  era. Tam totiž budú 
3., 4. a 5. januára v čase od 14:00 do 16:00 
prebiehať kreatívne tvorivé dielne. 

3. 1. 2020 – maľovanie na tašky a tričká 
( je potrebné priniesť si vlastné textílie)
4. 1. 2020 – modelovanie z FIMA
5. 1. 2020 – zimná krajinka – akvarel a gvaš
Vstupné: 2 eurá.
Zároveň budú v roku 2020 pokračovať ob-
ľúbené tvorivé workshopy – vždy v stredu 
kreslenie podľa živého modelu a novinkou 
budú piatkové kreslenia zátiší. Informácie 
o víkendových tvorivých aktivitách vždy 
nájdete na našej stránke 
www.loffl  ermuzeum.sk, 
prípadne na FB Vojtech Loffl  er Museum.

FAJNŠMEKROV POTEŠIA 
VASARELYHO GRAFIKY
Milovníci výtvarného umenia sa už od  
30. januára 2020 môžu v Múzeu Vojte-
cha Löffl  era tešiť na výnimočnú lahôdku. 
Výstava grafík Victora Vasarelyho zo súk-
romnej zbierky predstaví výtvarníka, ktorý 
výrazne zasiahol do vývoja moderného po-
vojnového umenia a stal sa priekopníkom 
OP-ARTU, čím obohatil výtvarné umenie 
o pohyb, priestor a čas. Ponúkne vyše 
60 grafi ckých listov, akvarelov a objektov 
a pôjde o prierez diela z rokov 1940 až 
1990. Súčasťou výstavy bude i prezentácia 
tvorby umelcov inšpirovaných Vasarelyho 
dielom. 
Výstava potrvá do 8. marca.

Múzeum Vojtecha 
Löfflera v najbližšom 
období pripravuje:

Škôlkari „pričuchli“ k umeniu

U Löfflera rozkvitnú steny
bujnou záplavou kvetov

POZVÁNKA

■
■
■

Návštevník nájde veľkorozmerné 
maľ by plné kvetov, avšak i miniatúry a 
komorné diela, často navodzujúce priam 
impresionistický dojem. Na jej plátnach 
sa ustavične niečo deje, žijú si svojím bu-
jným, škvrnitým, fantastickým životom.

„Všedné reálie v nových nezvyčaj-
ných súvislostiach odhaľujú autorkin 
jemný zmysel pre humor. Precízna drob-
nokresba a maľba doplnená abstrakciou 
a zlátením prinášajú jedinečný vizuálny 

zážitok,“ naznačuje kurátorka výstavy 
Carmen Kováčová.

Číra radosť
Monochromatická zlatá farba podľa 

jej slov znamenite sekunduje divokej fa-
rebnej spleti.

„Štylizované zátišia kvetov ako výbuš-
ná zmes zaplavujú plátno divokou krá-
sou v zázračnej premene na prúd strie-
kajúcej farby. Zaváňajú absurdnosťou 
a surrealistickou fascináciou. Ponúka 
nám niečo radostné, nevtieravo veselé 
a zábavné. Sťaby akvarelom maľované 
kvety sa rozplývajú, ladne vlnia a menia 
na morské potvory, krásavice z rodu me-
dúz. Júlia skrotila veľkoformátové pes-
trofarebné lúky do malých foriem. Vytvá-
ra z nich ornamenty, pozadie v nových 
cykloch a žánrovo sa posúva ďalej. Našla 
očarenie v malých miniatúrach, hravých 
a veselých scénach, doplnených aj slov-
ným humorom.“

Novinkou vo výtvarníčkinej tvorbe je 
maľba plná príbehov s unikátnym posol-
stvom a novou poetikou, ktorá bude tiež 
súčasťou výstavy.

■ Koniec roka oslávi Múzeum Vojtecha Löffl era vo veľkom štýle. Veľ-
kolepá výstava tvorby Júlie Haluzovej „Out of the Blue“ predstaví na 
dvoch poschodiach od 18. decembra prierez tvorby tejto talentovanej 
výtvarníčky so zameraním sa na prezentáciu najznámejších cyklov. 

■ Múzeum Vojtecha Löffl era pozvalo s cieľom priblížiť najmenším 
hravou formou umenie do svojich priestorov materské školy v pô-
sobnosti Mestskej časti Košice – Staré Mesto.

Stranu pripravila Andrea BERCIK
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reklama

Dajte o sebe vedieť 
vo vynovených 
Staromestských listoch!

■ Garantovaný zásah 
 10 tisíc domácností 

■ Distribúcia 
 Slovenskou poštou!

■ Sme v baroch, kaviarňach 
a inštitúciách v meste!

■ Článok na objednávku
 Vám napíšeme a nafotíme

V prípade viacnásobnej inzercie je cena stanovená dohodou.
Objednávateľom reklamy dodané hotové grafi cké predlohy 
musia byť vo formátoch 
PDF, alebo TIFF v rozlíšení min. 300 DPI.

Cenník:
Celá strana vo farbe A4 450 eur
Polovica A4 330 eur
Štvrtina A4 180 eur
Farebný individuálny formát reklamnej plochy 
po dohode o umiestnení 1 cm2 = 2,50 eur
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DEFIBRILÁTOR NA

“STAROM PĽACI”

 Prístroj pomôže 

 zachrániť život                        str. 10
PLAVÁREŇ SPUSTILA 

PILOTNÝ PROJEKT

 Ušetrí tisíce, 

 zlepší komfort                            str. 6

Ľ. BLAŠKOVIČOVÁ

O NOVEMBRI 1989

 „Strach sa miešal 

 s eufóriou.“                              str. 8 - 9

STARÉ MESTO PRILÁKALO TALENTY

SPEV BEZ HRANÍC 

S REKORDNOU ÚČASŤOU

   str.  5

Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera 
a Mestská časť Košice – Staré Mestoa Mestská časť Košice – Staré Mesto

Vás pozývajú na adventný koncert

 Výstava obrazov 
Jaroslava Dvorského
 tvorivé workoshopy 

s vianočnou tématikou 

15. decembra
2019 

o 16.00 hod.

Dominikánske kultúrne 
centrum VERITAS, 

Dominikánske námestie 8
Vstup voľný. V programe zaznejú vianočné skladby. 

Účinkujúci: 

 Jaroslav Dvorský, 

klavírny doprovod  Štefánia Kudlová

 Voces Gregorianae 

Cassovienses 

 Detský spevácky zbor 

Anjelov

Projekt je spolufi nancovaný
Košickým samosprávnym krajom

 sprístupnený interiér Dominikánskeho 
kostola - Kostol nanebovzatia Panny Márie. 
Je najstaršou zachovanou budovou Košíc 

a najstarším kostolom mesta.

od 
15:00 
hod.
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