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príhovor

Vážení Staromešťania,
verím, že ste do nového roka 2020 vykročili šťastnou 
nohou a darí sa vám vo vašich rodinách i v práci. 
Prichádzajúca jar nám všetkým prináša radosť, prí-
lev energie i nové plány, čo by sme chceli skrášliť 
a vylepšiť nielen vo vlastných bytoch, domoch, či 
záhradách, ale aj v celej mestskej časti Staré Mesto, 
aby sa nám tu dobre a príjemne žilo. 
S radosťou vám oznamujem, že sme sa konečne po-

sunuli v rokovaniach s pravoslávnou cirkvou a už 
čoskoro bude neestetický plot okolo ich kos-

tola na ČSA minulosťou. Rovnakú radosť 
mám z jednaní s Technickou univerzi-

tou, že do leta zmizne aj schátra-
lá budova vo dvore na Kpt. 

Nálep ku 1. V navrhovanom 
rozpočte, ktorý budeme na 

Starom meste schvaľovať 
začiatkom marca (po 

uzávierke tohto čísla), 
máme vyčlenených 
spolu takmer 90 ti-
síc eur na bežné a 
kapitálové výdavky. 
Staromešťania sa 
môžu tešiť na ďalšie 

zrekonštruované ihriská a s poslancami budeme diskutovať aj o vý-
stavbe moderného multifunkčného športoviska. Okrem toho bude-
me investovať do nových dopadových plôch na jestvujúcich ihriskách 
a ich vylepšení novými hracími prvkami.

S príchodom jarných lúčov si budete môcť zacvičiť na modernom 
crossfi tovom ihrisku na Jakobyho ulici, ktoré sme dokončili v decem-
bri. Deti sa môžu tešiť na vylepšené ihriska v rôznych lokalitách.

Z bežných výdavkov plánujeme tohto roku najviac investovať do 
modernizácie kontajnerovísk s možnosťou uzamkýnania. Týmto spô-
sobom chceme zrealizovať minimálne 15 kontajnerovísk, pretože 
prax ukázala, že je to jediná možnosť, ako zabrániť rozhadzovaniu od-
padu po verejných priestranstvách neprispôsobivými občanmi, ktorí 
neustále migrujú po mestskej časti. 

V rozpočte zatiaľ nemáme zakomponovanú výstavbu ďalších po-
lopodzemných kontajnerovísk, ktoré sme v mestskej časti zrealizovali 
zatiaľ na dvoch miestach – Braniskovej a Kuzmányho. Mestská časť je 
limitovaná Mestom Košice. Jeho Útvar hlavného architekta dáva za-
mietavé stanoviská s tým, že sa údajne pripravuje celomestská kon-
cepcia riešenia kontajnerovísk. Ako starosta sa nebudem len prizerať 
ako sa veci naťahujú zo strany mesta.

Ak by sa prístup zo strany mesta zmenil, pokračovali by sme vo vý-
stavbe polo podzemných kontajnerovísk podľa uznesenia zastupiteľ-
stva na uliciach Vojenská, Jakobyho, Kpt. Nálepku a Park Angelinum. 
Občania si ich pochvaľujú, pretože šetria miesto, sú estetické, zabra-
ňujú šíreniu zápachu i vandalizmu a najmä rozhadzovaniu smetí po 
okolí. 

Privítali by sme viac fi nančných prostriedkov v mnohých oblas-

tiach, no najviac zanedbané sú podľa môjho názoru i názoru obča-
nov chodníky, ktoré sú v žalostnom stave a väčšina má 40 rokov 
a viac. Občania sa sťažujú a nás na úrade mrzí stav verejného osvet-
lenia, pokazené lampy na mnohých uliciach Starého mesta, odhnité 
a skorodované stĺpy. Oboje má v správe Mesto Košice, jediným spô-
sobom je neustále žiadať a urgovať opravu tých najpoškodenejších 
a vytvárať sústredený tlak na zodpovedných pracovníkov. Verte mi, 
že každý týždeň tlačím na útvary mesta, aby sa veci menili k lepšiemu.

S kolegami starostami sme mali už tretie pracovné rokovanie na 
tému rozdelenia kompetencií medzi mestom a mestskými časťami 
a s nimi súvisiacimi fi nanciami, ktoré rozhodne nie sú pridelené spra-
vodlivo. Verím, že sa v tejto téme posunieme ďalej v prospech vás 
– Staromešťanov. Na jednej strane väčšina príjmov do rozpočtu Mes-
ta Košice prichádza zo Starého Mesta (parkovanie, daň z nehnuteľ-
ností, poplatok za ubytovanie, za letné záhrady), na druhej strane sa 
mestská časť musí prosiť o 180 tisícovú dotáciu na prevádzku Mest-
skej krytej plavárne, ktorú využíva iba desať percent Staromešťanov 
a slúži všetkým plaveckým športovým klubom i verejnosti.

Som rád, že namiesto mediálnych útokov na Staré Mesto ako 
majiteľa a prevádzkovateľa plavárne, sme s poslancami dosiahli ro-
kovanie s primátorom, ktorého výsledkom je vyhotovenie znalec-
kého posudku. Aby sa skončili ponuky typu za euro, za sto tisíc, keď 
MČ Staré Mesto do plavárne investovala viac ako poldruha milióna 
eur. V aktuálnom čísle sa o rokovaniach dočítate podrobne, chcem len 
povedať, že sme naklonení jednaniu, ale dôstojnému a rozumnému 
s jasným a pozitívnym výsledkom pre plavecké kluby,  plaveckú verej-
nosť i Staré Mesto.

Úplnou raritou a absurditou je fakt, že ak chce Mestská časť Staré 
Mesto usporiadať nejakú kultúrnu či športovú akciu v centre, musí si 
pýtať povolenie od Mesta Košice. 

Ja ako starosta som vlastne podnájomníkom v mestskej časti, 
ktorú riadim. Musím doslova prosiť úradníkov z odboru dopravy, aby 
vyasfaltovali nejaký kúsok chodníka, na ktorí sa ľudia sťažujú mne, 
nie mestu. Lebo nevedia, ako nelogicky je to usporiadané, že chodníky 
v mestskej časti sú mestské a mesto si na nich ponecháva aj peniaze.

Mestská časť by sa dokázala operatívnejšie a efektívnejšie posta-
rať o stav verejnej zelene, parkov, ale aj o stav detských ihrísk, chod-
níkov, či ich zimnú údržbu, keby ku kompetenciám dostala aj zodpo-
vedajúce fi nancie. 

Verím, že primátor nezabudol na predvolebné sľuby v kampani, 
kde deklaroval decentralizáciu kompetencií i fi nancií a vypočuje si 
hlas starostov. 

Ale nechcem iba nariekať, že vo všetkých oblastiach chýbajú pe-
niaze. Aj s tými, ktoré v rozpočte máme, chceme urobiť aj v tomto 
roku kus dobrej roboty. Sústredíme sa na čistotu, verejnú zeleň, chys-
táme množstvo zaujímavých kultúrnych akcií pre deti i mladé rodiny, 
seniorov i športovcov. Pre milovníkov kvetín spustíme na jar súťaž 
o najkrajší balkón a predzáhradku so zaujímavými cenami, pokračo-
vať budeme i v dobrovoľníckych brigádach a vysádzaní stromov. 

Aj v tomto magickom roku 2020 sa na vás teším pri spoločných 
akciách, debatách a ocením každý dobrý nápad, či inšpiráciu, ktorá 
vylepší život v Starom meste.                        

                  Ing. Igor PETROVČIK
                   starosta

STAROMESTSKÉ LISTY – informačný spravodajca MČ Košice – Staré Mesto. Vydáva: Miestny úrad MČ Staré Mesto, Hviezdoslavova č.7, 040 01 Ko-
šice, tel. 0907 910 130, IČO: 00690937, redakcia@kosice-city.sk. Registrácia: Ministerstvo kultúry SR EV 3198/09, ISSN 1338-7197, 18. ročník, č. 1 
Tlač: BEKI DESIGN, s. r. o., Grafi cké spracovanie: BEKI DESIGN, s. r. o. Foto na titulnej strane: PAVEL KOŠÍK. 
Zodpovedný redaktor: Mgr. Renáta NÉMETHOVÁ. Redakčná rada: Predseda: Mgr. Martin Konečný, PhD., členovia: Ing. Igor Petrovčik, Mgr. art. Ľuba 
Blaškovičová, Andy Ďurica, Ing. Ingrid Faťolová, MUDr. Magdaléna Galdúnová, Ing. Zoltán Hanesz, Mgr. art. Peter Havasi. Vychádza 4-krát ročne. Vyda-
vateľ si vyhradzuje právo v potrebnej miere skrátiť príspevky bez predchádzajúceho súhlasu autora, v prípade nedostatku miesta ich úplne odmietnuť. 
Príspevky prechádzajú redakčnou úpravou. Za vecnú správnosť textov zodpovedajú autori. Príspevky neprechádzajú odbornou jazykovou korektúrou. 
Uverejnené príspevky sa nemusia stotožňovať s názorom vydavateľa. Dátum vydania: marec 2020.



3STAROMESTSKÉ  LISTY  1| 2020

novinky

Milí Staromešťania!
Mestská časť Ko-
šice - Staré Mesto 
je zriaďovateľom 
viacerých inštitú-
cií a má vo svojom 
vlastníctve niekoľ-
ko objektov. Tým 
najväčším a záro-
veň najdrahším 
je Mestská krytá 

plaváreň (ďalej MKP), ktorá sa stala ma-
jetkom Starého Mesta v roku 2002. MKP 
je v súčasnosti rozpočtovou organizáciou 
Starého Mesta, to znamená, že najviac fi -
nančných prostriedkov dostáva od svojho 
zriaďovateľa. Mesto Košice poskytovalo 
pravidelne jednorazovú dotáciu pre MKP, 
ktorá sa za posledné obdobie pohybova-
la v sume 160 000 – 180 000 euro/ročne. 
V novembri 2019 sa miestne zastupiteľ-
stvo Starého Mesta oboznámilo s návr-
hom primátora Jaroslava Polačeka získať 
plaváreň do vlastníctva Mesta Košice. Ako 
hlavný dôvod uvádzal primátor snahu 
o rekonštrukciu a modernizáciu plavárne, 
jej prepojenie s neďalekým kúpaliskom 
Červená hviezda, zvýšenie kapacity pla-
veckého komplexu a vybudovanie mo-
derného športového areálu, slúžiaceho 
širokej verejnosti i športovým klubom. 
Plaváreň chcel od Starého Mesta odkú-
piť za symbolické 1 euro. Túto ponuku 
sme vnímali ako neserióznu, keďže Sta-
ré Mesto za ňu zaplatilo vrátane úrokov 
v prepočte približne 1 milión eur. Do dis-
kusie ohľadom predaja plavárne vstúpil 
okamžite aj hlavný kontrolór mestskej 
časti, ktorý pripomenul, že úlohou staros-
tu a poslancov je okrem iného aj zveľaďo-
vať a ochraňovať majetok Starého Mes-
ta. Predaj najdrahšej nehnuteľnosti vo 
vlastníctve mestskej časti za 1 euro by bol 
ukážkovým príkladom nezodpovedného 
a nehospodárneho nakladania s majet-
kom MČ a skončil by podnetom na pro-
kuratúru. Preto sme rovnako jednohlasne 
zamietli aj druhú (neofi ciálnu) ponuku 
primátora, kúpiť plaváreň za 100 000 euro. 

V priebehu novembra a decembra mi-
nulého roku sa okolo možného predaja 
plavárne rozprúdila v Košiciach celospolo-
čenská diskusia. Aj mňa osobne zastavo-
vali ľudia, ktorí sa pýtali, prečo nechceme 
plaváreň predať mestu, ktoré má omno-
ho väčší rozpočet a možnosti vybudovať 
moderný plavecký areál. Vysvetľoval som, 
že miestne zastupiteľstvo je ochotné ro-
kovať o predaji MKP, ale jedine po vypra-
covaní znaleckého posudku, ktorý určí 
aktuálnu hodnotu plavárne so všetkým 
jej vybavením. V tomto prípade zavládla 
v poslaneckom zbore absolútna zhoda. 
Nikto z nás by si nezobral na zodpoved-
nosť hlasovať za predaj nášho majetku za 
sumu, ktorá by sa ani len nepribližovala 
jeho skutočnej hodnote. Sme tu na to, aby 
sme bojovali za mestskú časť a ak máme 
predať náš majetok, musí to byť za féro-
vých podmienok. Preto sme sa vo februári 
s primátorom dohodli, že najprv necháme 
vypracovať znalecký posudok a následne 
sa stretneme opäť a budeme rokovať. 

Martin KONEČNÝ, 
poslanec a predseda redakčnej rady 

Staromestských listov

Novinky v Starom Meste
Kamery proti 
prostitúcii už fungujú

Mestská časť Košice – 
Staré Mesto uspela v mi-
nulom roku s projektom 
– rozšírenie kamerového 
systému v mestskej časti. 
Získané prostriedky v ob-
jeme 36 461 eur sme vyu-
žili na uliciach Löffl  erova, 
Thurzova a Jiskrova, kde už 
bolo nainštalovaných 5 ka-
mier s pripojením na pult 
Mestskej polície.

„Veríme, že nové ka-
mery, ktoré sú už v plnej 
prevádzke, pomôžu v boji 
s kriminalitou a prostitú-
ciou v tejto lokalite. Dianie 
na spomínaných uliciach 
je monitorované prostred-
níctvom pracovníkov cen-
trálneho pultu ochrany 
v rámci Mestskej polície 

v Košiciach. Fakt, že pohyb 
na ulici je zaznamenávaný, 
by mal mať aj preventívny 
účinok na potencionálnych 
klientov,“ hovorí starosta 
MČ Košice – Staré Mesto 
Igor Petrovčik.

Projekt bol fi načne pod-
porený Radou vlády Slo-
venskej republiky pre pre-
venciu kriminality.

Pribudlo 
9 betónových košov

Spoločnou prioritou 
starostu i poslancov miest-
neho zastupiteľstva je čis-
tota Starého Mesta a bez 
dostatku košov na uliciach 
s pravidelným harmono-
gramom ich vyprázdňova-
nia to jednoducho nejde.

Preto sa tešíme, že nové 
kamenné  koše pribudli na 
Hviezdoslavovej 5 pri par-

kovisku pred Kanceláriou 
prezidenta SR, Komenské-
ho 24 a 19, na rohu Tyršov-
ho nábrežia s Masarykovou 
ulicou a s ulicou Slovenskej 
jednoty, Bencúrovej 14 na 
rohu s Masarykovou 29 
a na rohu Rumanovej so 
Svätoplukovou a Lermon-
tovovou. Vyprázdňovať ich 
budeme dvakrát za týždeň.

Príďte si po nové 
súpisné čísla garáže!

Vlastníte v MČ Staré 
Mesto garáž a ešte ste si 
neboli po tabuľku s no-
vým súpisným číslom, 
ktoré sa menili? Rýchlo to 
napravte a príďte do Kan-
celárie prvého kontaktu 
v budove Miestneho úradu 
na Hviezdoslavovej ulici 7 
s občianskym preukazom.

(ren)
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samospráva

Poslanci hlasovali o ponukách primátora
Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

■ Primátor Jaroslav Polaček prišiel osobne na decembrové rokovanie 
miestneho zastupiteľstva MČ Staré Mesto. Poslancom predniesol svoje ví-
zie o spojení Mestskej krytej plavárne a Kúpaliska Červená hviezda. Po-
nuku jedno euro i 100 tisíc poslanci jednohlasne odmietli ako neadekvátnu.

<

„Pripravili sme pre Košičanov riešenie, 
aby sme z úrovne mesta naplnili základ-
ný cieľ športových klubov, aby mohli voľne 
trénovať, pripravovať sa na reprezentáciu a 
nemuseli sa biť o vodu a bazén s plávajúcou 
verejnosťou. Tlak na krytú plaváreň je čoraz 
väčší,“ povedal staromestským poslancom 
primátor.

Dodal, že za ním ako primátorom cho-
dia vodnopólové i plavecké kluby, ktoré 
majú potenciál a potrebujú viac priestoru 
a nižšie nájomné. 

„MČ Staré Mesto treba poďakovať za 
to, že pred rokmi zachránilo krytú plaváreň 
a kúpilo ju v konkurze, ale treba si uvedomiť, 
že vtedy platili iné pravidlá aj vo fi nancova-
ní samosprávy i klubov. Takže dnes hľadám 
riešenie, ako znížiť klubom náklady na vyu-
žívanie bazénov a zároveň umožniť bežným 
plavcom viac hodín na rekreačné plávanie,“ 
vysvetlil primátor.

V prvej etape by mesto urobilo prepo-
jenie krytej plavárne tunelom s vonkajším 
bazénom na „čeháčku“, ktorý by sa zastrešil 
a športovci sa tak suchou nohou dostali na 
tréning. Primátor spomenul sumu 2 milióny 
eur, ktoré by mesto vzalo z už schváleného 
úveru na športoviská. 

Primátor predložil poslancom postup-
ne dve ponuky – najprv symbolické 1 euro 
s tým, že MKP potrebuje veľké investície 
a predaj by sa udial ako prípad hodný oso-
bitného zreteľa, neskôr ponúkol 100 tisíc eur 
s rovnakým odôvodnením. 

Süli: Primátor bohapusto vydiera
V diskusii požiadal o slovo exstarosta Ján 

Süli, ktorý ako štatutár MČ kúpil MKP od kon-
kurzného správcu v roku 2002.

„Navrhujem vám poslanci nevyhovieť 
mestu Košice. Náklady sa prepojením nezní-
žia, prevádzku bude nutné dotovať rovnako 
ako teraz. Podľa návrhu mesta by spojené 
kúpaliská mala prevádzkovať eseročka Tepel-
né hospodárstvo zo zisku. Zisk predsa vytvá-

rajú odberatelia tejto fi rmy, teda aj občania. 
V zahraničí, ale aj na Slovensku je vstupné 
na kúpalisku niekoľkonásobné vyššie ako 
v MKP. Podmienku, že ak mestská časť ne-
predá mestu plaváreň, tak mesto stopne 
180 tisícovú dotáciu, považujem za boha-
pusté vydieranie. Následkom bude zvýše-
nie cien, lebo iná možnosť nie je,“ povedal 
Ján Süli.

Tréner Bačo: Ide o podmienky pre 
športujúce deti
Za všetky športové kluby, využívajúce 

MKP, vystúpil Karol Bačo.
„Keďže sa pohybujem v tejto sfére, chcem 

vám povedať, že v susedných krajinách majú 
športové plavecké kluby bazény na tréningy 
zdarma. Nedokážeme už utiahnuť zvyšujú-
ce ceny nájmov. Hovorím rádovo o cca 800 
deťoch, ktoré chcú športovať. Úprimne ho-
vorím, že plaváreň si vyžaduje rozsiahlu mo-
dernizáciu. Takže je nám jedno, kto je z akého 
politického tábora, chceme vyhovujúce pod-
mienky pre deti a napokon aj rekreačných 
plavcov,“ dodal Bačo.

Exposlanec Pavol Hanušin v diskusii 
upozornil, že dá podnet prokurátorovi, ak 
poslanci de facto darujú plaváreň mestu, 
hoci ich povinnosťou je starať sa a zveľaďo-
vať majetok mestskej časti.

Poslanec Michal Djordjevič si myslí, že 
primátorovi nič nebráni zastrešiť vonkajší 
bazén a postaviť prepojovací tunel. 

„Primátor mal prísť na pracovné rokova-
nie, na fi nančnú komisiu, nie tu, priamo na 
zastupiteľstvo, kde sa už rozhoduje na zá-
klade predložených materiálov. Mal na nás 
15 minút.“

Poslanec Peter Havasi zdôraznil, že nie po-
litikárčenie, ale podpora plaveckých športov, 
špeciálne vodného póla, ktoré má významné 
zastúpenie v prvej lige, je dôležitá. Upozor-
nil, že existujú pochybnosti, či sa dá Červená 
hviezda prepojiť, keďže ide o kultúrnu pa-
miatku, ktorú len nedávno rekonštruovali. 

Poslanci: Znalecký posudok 
ukáže cenu
Poslanec Pavol Priester upozornil, že nie 

cifry od brucha, ale podľa znaleckého posud-
ku budú dôležité, ak by sa aj MČ Staré Mesto 
rozhodla plaváreň predať. 

Šéf fi nančnej komisie Zoltán Hanesz po-
vedal, že MKP či už zostane fungovať ako roz-
počtovka alebo začne fungovať ako eseročka, 
aby mohla aj podnikať, bude musieť byť 
naďalej dotovaná, lebo trhové ceny by ľudia 
i kluby nedokázali zaplatiť.

Zástupca starostu Andy Ďurica kritizoval 
mesto za macošský prístup k Starému Mes-
tu, do ktorého prúdi najmenej dotácií, hoci 
dane z nehnuteľností, parkovanie sú najvyš-
šie v meste a ešte aj plaváreň chce primátor 
prakticky zadarmo. Pripomenul, že keď sa 
stavala, stála 52 miliónov československých 
korún a MČ ju kúpila v roku 2002 od správcu 
v konkurze za 25 mil. 600 tisíc Sk.

Starosta Petrovčik: Za také ceny 
nepredáme
„Plaváreň za takýchto podmienok nie je na 

predaj. Ideme pokračovať v projektoch mo-
dernizácie,“ povedal starosta Igor Petrovčik. 

Prekryť vonkajší bazén, umožniť tak tré-
novať športovcom a uvoľniť dráhy pre ama-
térov vyzvala primátora poslankyňa Ingrid 
Faťolová s tým, že na to nepotrebuje zmenu 
vlastníckych práv. Poslanci sa so starostom 
zhodli aj na tom, že ak chce kluby podporiť, 
môže im primátor poskytnúť priamu dotáciu 
na tréningový proces na MKP. 

Poslanci jednohlasne zamietli ponuku 
za 1 euro, aj druhú ponuku za 100 tisíc eur. 
Schválili poverenie pre riaditeľa MKP Vladi-
míra Hliváka, aby v súlade s odbornou ana-
lýzou postupoval k zmene právnej formy 
z rozpočtovej organizácie na spoločnosť s ru-
čením obmedzeným.

Rozpočet odložili
Miestne zastupiteľstvo schválilo za dob-
re odvedenú prácu odmenu vo výške 
10 percent zo súčtu mesačných platov 
od januára do októbra 2019 pre hlavné-
ho kontrolóra Romana Pillára. Keďže mu 
24. apríla 2020 končí funkčné obdobie, 
zastupiteľstvo schválilo návrh na vyhláse-
nie voľby hlavného kontrolóra. 

Poslanci rozhodli o pokračovaní ná-
jomnej zmluvy  na vilu majstra Löffl  era 
s ročným nájomným 12 tisíc eur z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa pre občian-
ske združenie Rovás, ktoré nehnuteľnosti 
na Kmeťovej ulici využíva na umelecké 
aktivity.

Poslanci sa rozhodli prerušiť bod 
programu – návrh programového rozpoč-
tu MČ Staré Mesto na roky 2020 až 2022.

Bez schválenia mestského rozpočtu 
nemá význam schvaľovať miestny, nakoľ-
ko je v mnohých oblastiach úzko naviaza-
ný na dotácie z mesta. Schvaľovať sa bude 
12. marca 2020.                                         (ren)
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aktuality

Starosta vyzval primátora na rokovanie

Pohotové plavčíčky zachránili život

■ Na Mestskej krytej plavárni tesne pred záverečnou 
dostal plavec zrejme epileptický záchvat a začal sa 
topiť. Duchaprítomné plavčíčky približne 30 ročné-
ho muža (nemal doklady ani v šatni) v bezvedomí aj 
s pomocou pólistov, ktorí hrali vedľa zápas, vytiahli 
z 25 metrového bazéna a okamžite začali s umelým dý-
chaním i masážou srdca.

<<

■
■
■

Nový cenník stiahli
Riaditeľ plavárne sa následne rozhodol zvýšiť ceny od januára 

2020, no po rokovaniach so starostom a poslancami MČ Staré 
Mesto sa po troch dňoch rozhodli stopnúť platnosť nového cenní-
ka a počkať na schválenie mestského rozpočtu.

Starosta MČ Košice – Staré Mesto Igor Petrovčik nechcel, aby 
bola verejnosť v médiach ďalej traumatizovaná kauzou Mestskej 
krytej plavárne, ktorú má záujem získať do majetku Mesta Košice 
primátor Jaroslav Polaček.

Listom pozval pána primátora za rokovací stôl, ako aj všetkých 
13 poslancov miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Staré Mesto, 
ktorí jednomyseľne odmietli ponuku 100 tisíc ako neadekvátnu. 

„Bol by som rád, keby pán primátor prišiel s odbornými pra-
covníkmi a návrhom, ktorý má reálnu šancu byť akceptovaný 
staromestskými poslancami. Želal by som si, aby sme spoločne 
za rokovacím stolom našli najlepšie riešenie pre plávajúcu verej-
nosť i športové kluby, ale aj pre mesto Košice a mestskú časť Staré 

Mesto,“ povedal staromestský starosta Igor Petrovčik.
Rokovanie sa uskutočnilo začiatkom februára na Magistráte 

mesta Košice.

Rokovania budú pokračovať 
„Som rád, že sme sa všetci za okrúhlym stolom stretli a zhodli 

v tom, že športové kluby i plávajúca verejnosť si zaslúžia moder-
nú plaváreň a tomu zodpovedajúce služby na úrovni 21. storočia, 
ale aj vyššiu kapacitu pre bežných ľudí, aby si mohli zaplávať aj 
v atraktívnejších časoch,“hovorí starosta MČ Košice – Staré Mesto 
Igor Petrovčik.

„Poslanci nie sú apriori proti predaju plavárne, ak výsledkom 
bude moderný plavecký areál. Nesúhlasili s nízkymi cenami 
(1 euro a neskôr 100 tisíc eur), ktoré primátor doposiaľ núkal MČ 
Staré Mesto za krytú plaváreň. Dohodli sme sa na vypracovaní 
znaleckého posudku na krytú plaváreň a následnom druhom kole 
spoločných rokovaní,“ dodal Petrovčik.

Kvalita vody je výborná
Mestská krytá plaváreň je v súčasnosti v plnej prevádzke a kva-

lita vody je výborná, čo dokumentujú aj najnovšie chemické i mik-
robiologické rozbory Úradu verejného zdravotníctva v Košiciach.

Chceme ubezpečiť verejnosť, že by sme nikdy nehazardovali 
so zdravím návštevníkov bez potvrdenia vyhovujúcej kvality vody 
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach. Žiad-
ne zdravie ohrozujúce mikroorganizmy sa vo vode nenachádzajú, 
hygienici vo výsledkoch rozborov konštatujú, že voda je v súlade 
s normami.

„Na Mestskej krytej plavárni raz ročne prebieha pravidelná hy-
gienická odstávka v termíne počas Veľkonočných sviatkov. Dĺžka 
jej trvania je rozdielna podľa rozsahu naplánovaných prác. Počas 
každej odstávky dôjde k vypusteniu bazénov a čisteniu bazénové-
ho telesa. Naposledy bola voda v bazéne vymenená v roku 2019. 
Aj v roku 2020 plánujeme odstávku počas Veľkonočných sviat-
kov.,“ informoval riaditeľ MKP Vladimír Hlivák.

Zároveň sa chceme poďakovať všetkým návštevníkom za dôve-
ru a ospravedlniť sa za januárové dvojdňové zatvorenie z technic-
kých príčin.                                                                                                (ren)

DOHODLI SA NA SPRACOVANÍ ZNALECKÉHO POSUDKU

„Bol celý modrý, hneď som zistila, či nemá zapadnutý jazyk a za-
čala som s umelým dýchaním. Kolegyňa na telefóne počúvala pokyny 
záchranárov. Muž postupne začal chrčať, objavil sa pulz, ťažko dýchal, 
začal zvracať, mal krče. Keď prišla záchranka, už bol v stabilizovanom 
stave,“ hovorí o udalosti jedna z troch plavčíčiek Katka Šragová.

„Nebolo ľahké ho vytiahnuť, bol to urastený, vyše sto kilogramový 
muž. Pomohli nám pólisti. Aj na základe tejto skúsenosti so šťastným 
koncom by sme chceli všetkých návštevníkov plavárne požiadať, aby 
pred príchodom preventívne informovali plavčíkov, že majú nejaké 
zdravotné problémy. Kúpeľný poriadok MKP zakazuje návštevu pla-
várne s určitými diagnózami,“ dodávajú plavčíčky Natália Halocká 
a Slávka Ďurčová.

Starosta Igor Petrovčik plavčíčkam za ich duchaprítomný a zodpo-
vedný zásah na staromestskej radnici slávnostne poďakoval s kyticou 
kvetov, pridal pamätnú medailu, ďakovnú plaketu a po dohode s ria-
diteľom plavárne Vladimírom Hlivákom i fi nančnú odmenu.

„S dojatím i radosťou som prijal správu o udalosti so šťastným 
koncom. Ďakujem a vyslovujem vám uznanie, že si svoju prácu robí-
te svedomito a návštevníci našej plavárne sú v bezpečí aj v prípade 
neočakávaných udalostí,“ povedal starosta MČ Staré Mesto Igor Pet-
rovčik.

„Nie je to po prvýkrát, čo naši plavčíci zasiahli včas, ale prvý raz, 
keď išlo o tak vážny zdravotný stav. Som na nich hrdý, ako to zvládli,“ 
ďakoval aj riaditeľ Vladimír Hlivák.                                                         

Text a foto: Renáta NÉMETHOVÁ

■ Po rozhodnutí Staromešťanov, že primátorovi pla-
váreň za nedôstojné ceny nepredajú, nasledovala reak-
cia – nula v kolónke dotácii pre MKP v rozpočte mesta 
Košice. 

Foto: Miro Vacula
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Mestská časť Staré Mesto nemá v kom-
petencii správu verejného osvetlenia, lam-
py na uliciach patria Mestu Košice a stará 
sa o nich tím verejného osvetlenia v rámci 
Dopravného podniku mesta Košice. Maj-
stra verejného osvetlenia Ing. Jozefa Fot-
tu sme si zavolali na pracovnú poradu na 
miestny úrad, aby sme si precízne prešli 
zoznam s vyše stovkou nedostatkov spísa-
ných starostom i občanmi v sťažnostiach.

Veľkú časť zoznamu porúch už od-
stránili, ale veľa nedostatkov ešte stále 
zostáva. Kolektív, ktorý sa stará o verejné 
osvetlenie je personálne poddimenzovaný, 
nestíhajú opraviť všetko v celom meste. 
Navyše mnoho stĺpov a lámp je po dobe 
životnosti, skorodovaných.

Nesvietia napríklad retro lampy pri sú-
soší Immaculata, majitelia reštaurácií sa 
sťažujú na nefunkčné lucerny pri Miklu-
šovej väznici, tmavé sú i Univerzitná a Ur-
šulínska ulička v historickom centre. Tak by 
sme mohli pokračovať, zoznam na papieri 
je poriadne dlhý…  

Všetci sa zhodli, že verejné osvetlenie 
v Košiciach potrebuje kapitálovú investíciu 
do modernizácie.

Kým sa tak stane a útvar verejného 
osvetlenia v DPMK mesto posilní perso-
nálne i materiálno-technicky alebo vypíše 
novú súťaž na koncesionára na správu VO, 
musíme byť trpezliví!

Pre úplnosť dodávame, že v júli 2017 
skončila fi rme Eltodo po 15 rokoch zmluva 

na správu verejného osvetlenia. Bývalé ve-
denie mesta na čele s primátorom Richar-
dom Rašim už nestihlo zabezpečiť nové-
ho koncesionára. Síce vyhlásilo súťaž, ale 
2. mája 2018 už počas zastupujúceho pri-
mátora Martina Petruška ju zrušilo. 

Dôvodom bola jediná kvalifi kovaná po-
nuka a fakt, že sa podstatne zmenili okol-
nosti, za ktorých sa verejné obstarávanie 
vyhlásilo. Predmet pôvodnej zákazky sa 
mal zúžiť, lebo napríklad do plánovanej 
modernizácie električkových tratí sa v tých 
úsekoch zahrnulo aj nové verejné osvetle-
nie.

Pred komunálnymi voľbami v roku 2018 
schválili poslanci nové verejné obstaráva-
nie na výber koncesionára, ktorý bude 
spravovať verejné osvetlenie a zároveň ho 
zmodernizuje. Hodnota zákazky mala po-
klesnúť na 32,5 milióna eur.

Za to mal koncesionár vymeniť všet-
ky energeticky náročné svietidlá za LED 
a napríklad aj 5 tisíc stožiarov v havarij-
nom stave. 

Dodnes však súťaž nebola vyhlásená, 
riaditeľ magistrátu Marcel Čop informoval, 
že na úrovni vedenia mesta stále riešia al-
ternatívy, či pôjdu cestou súťaže alebo na-
trvalo zveria verejné osvetlenie dopravné-
mu podniku, ktorý sa preto má personálne 
a materiálne posilniť. Priznal, že sa DPMK 
momentálne vzhľadom na svoje kapaci-
ty zaoberá len opravami krízových stavov 
a modernizácia osvetlenia sa odsúva.                                                            

 (ren)

Ciele revitalizácie, proces súťaže a celkovej obnovy tohto 
vodného toku bol odprezentovaný na pracovnom stretnutí dňa 
29.01.2020 v priestoroch Magistrátu mesta Košice, na ktorom 

boli tiež vznesené nasledujúce otázky, ktoré nám pomôžu zadefi -
novať zadanie krajinársko - urbanistickej súťaže:
1. Aké sú podľa Vás najväčšie nedostatky existujúceho riešenia 

v súčasnosti?
2. Aké sú najväčšie problémy danej lokality z hľadiska Vášho 

záujmu?
3. Čo považujete za najväčšie kvality Mlynského náhonu dnes?
4. V čom vidíte najväčší potenciál Mlynského náhonu pre Vás 

v budúcnosti?
Chceli by sme Vás poprosiť aspoň o tri odpovede na každú otáz-

ku a pre otázky 1., 2. a 4. môžete napísať aj Váš návrh riešení.
Zároveň by sme Vás chceli poprosiť o poskytnutie technických, 

právnych alebo iných podkladov, ktoré by podľa Vás mali byť zahr-
nuté do podkladov a zohľadnené vo výslednom riešení.

Odpovede prosíme zaslať elektronickou poštou na:
martin.richnavsky@kosice.sk.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať telefonicky alebo 

e-mailom: 
• Ing. arch. Martin Richnavský, Útvar hlavného architekta, 
055/6419 464, martin.richnavsky@kosice.sk, • Ing. Eugen Ščav-
nický, Mlynský náhon, o. z., 0948 865 592, info@mlynskynahon.sk

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu prispieť k obnove Mlynského 
náhonu.                                                                                                      (ren)

samospráva

■ Prichádzajú nám na staromestskú radnicu sťažnosti od občanov 
na pokazené lampy verejného osvetlenia. Z rôznych ulíc, uličiek, lokalít 
MČ Starého Mesta. Z úplného centra, ale aj sídliskových častí.

<< Za dve hodiny narátal viac 
ako 50 nefunkčných lámp

Máte pripomienky k Mlynskému náhonu?

Starosta kontroloval verejné osvetlenie

MÁTE ŠANCU VYJADRIŤ SA! ABY SA NEROZHODLO O VÁS, BEZ VÁS.

á k N i ti íkl d t l i ú

PORUCHY NAHLASUJTE NA E-MAIL: 

verejneosvetlenie@dpmk.sk

■
■
■

■ Mesto Košice v spolupráci s občianskym združením 
Mlynský náhon, o. z. si Vás dovoľuje požiadať o Vaše 
pripomienky, návrhy alebo odporúčania k projektu 
Revitalizácia Mlynského náhonu.
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Popri zachovaní tradičnej maloobchodnej funkcie, OD URBAN 
prinesie do tejto lokality nový obsah v podobe moderných interié-
rov a premyslenej skladby služieb, ktorá vhodne doplní existujúcu 
ponuku v lokalite.

Investor potvrdil, že pri rekonštrukcii bude zachovaný cha-
rakteristický vzhľad fasády budovy, ktorá je dôležitým prvkom 
a orientačným bodom v centre Košíc. 

Predpokladaný termín otvorenia OD URBAN je jeseň 2020.
Nový názov „URBAN“ vychádza z anglického výrazu „mestský“, 

pretože nový koncept obchodného domu chce ponúknuť mest-
ský zážitok pri nakupovaní či trávení voľného času. Pre Košičanov 
môže byť názov URBAN zároveň odkazom na významnú košickú 
pamiatku Urbanovu vežu so zvonom Urban.                                 (ren)

novinky

<<Na Jakobyho ulici pribudlo
nové crossfitové hrisko

■■■  Z Prioru bude na jeseň obchodný dom Urban

Mestská polícia: 159
Štátna polícia: 158
Hasiči: 150
Rýchla pomoc: 155

Záchranný systém: 112
Vodárne poruchy: 795 24 20
Plyn poruchy: 0850 111 727
Elektrina poruchy: 0800 123 332

Zimná údržba Kosit: 16 126
Zelená linka Kosit: 0800 156 748
Linka dôvery: 644 11 55

D Ô L E Ž I T É  Č Í S L A :

■ Investičná a developerská spoločnosť, ktorá získala 
budovu bývalého OD PRIOR/OD TESCO na Hlavnej 
111 v Košiciach pracuje na rekonštrukcií obchodného 
domu.

Na mimoriadnom zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva MČ Košice – Staré Mesto 
dňa 1. augusta 2019 sa rozhodovalo o 
schválení využitia účelových fi nančných 
prostriedkov v celkovej sume 105 000 eur, 
ktoré boli pre našu mestskú časť poskytnu-
té z rezervného fondu Mesta Košice.

Zastupiteľstvo schválilo v rámci ka-
pitálových výdavkov vypracovanie pro-
jektu a realizáciu crossfi tového ihriska 

na Jesennej 22 (spevnená plocha býva-
lého basketbalového ihriska v dvorovej 
časti). Hoci zámer MČ Staré Mesto ná-
sledne odobrilo aj vedenie Mesta Košice 
a dotáciu schválilo, od realizácie sa muse-
lo upustiť z dôvodu nevysporiadanej časti 
pozemku na predmetnej parcele. Z toho 
dôvodu hľadalo Staré Mesto náhradný po-
zemok, kde by crossfi tové ihrisko mohlo 
vybudovať. Dlhodobo je potrebné dať viac 

investícií v rámci mestskej časti do obvo-
du 1 a aj preto voľba padla na spevnenú 
plochu bývalého viacúčelového ihriska 
na Jakobyho ulici. 

Mesto zmenu lokality schválilo a v de-
cembri 2019 došlo k vybudovaniu nového 
športoviska v dvorovej časti medzi ulicami 
Slovenskej jednoty a Jakobyho. Crossfi tová 
zostava bola osadená na dopadové plo-
chy, ale z dôvodu šetrenia počas zimných 
mesiacov ostali stroje zabalené vo fóliách 
(kedy by logicky aj tak neboli využívané). 
Mestská časť ich dala do prevádzky na jar 
tohto roku, aby mohli slúžiť k spokojnosti 
všetkým športovcom. Spolu s týmto areá-
lom boli vďaka účelovej dotácii doplnené 
o nové prvky aj detské ihriská na Starej 
baštovej a v Malej Prahe I. 

V nasledujúcom období je jedným 
z cieľov MČ – na základe požiadaviek Sta-
romešťanov – komplexne revitalizovať 
aj ďalšie ihriská. Naše možnosti v súvislos-
ti s vybudovaním nových športovísk, resp. 
detských ihrísk sú však závislé nielen na 
rozpočte mestskej časti, ale aj na účelo-
vých dotá ciách z Mesta Košice.

Text a foto: Martin KONEČNÝ
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V časoch jeho mladosti bolo rušňovodičov málo a povolanie patri-
lo k jedným z najdôležitejších. Takže sa netreba čudovať, že po skon-
čení strednej školy ho zaujal nábor v rušňovom depe, aby sa zapojil 
do takmer ročnej prípravy autoškoly na koľajniciach. 

„Museli sme absolvovať kurz na dieselové i elektrické rušne, kom-
pletne zvládnuť dopravné predpisy na železnici, naučiť sa všetko 
o rušňoch, technické detaily. Dobrý rušňovodič musí všetko ovládať, 
lebo keď sa niečo stane, nie je čas vyberať schému, treba okamžite 
reagovať, byť pozorný, ovládať predpisy,“ hovorí Pavel Košík, ktorý je 
už piaty rok na dôchodku a vlaky vymenil za ďalšiu vášeň – fotoapa-
rát. „I keď by sa mohlo zdať, že práca rušňovodiča je nudná, veď som 
roky chodil na jednej trati Košice - Žilina a späť, ak máte pozorovací 
talent, uvidíte v každom ročnom období inak sfarbenú krajinu, v kaž-
dú dennú hodinu iné svetlo, východy i západy slnka, mračná i búrky, 
každý rok pribudne niekde nejaká stavba, domy, stromy, je to vždy 
iné a zaujímavé,“ popisuje poeticky, ako si obzvláštňoval dvanásťho-
dinové zmeny v rušni.

■ Jeho čarovné pohľady zákutí košického Starého 
Mesta si bleskovo podmanili užívateľov na face-
booku. Tisíce lajkov patria Pavlovi Košíkovi, ktorý 
s fotografovaním začal až po odchode do dôchodku. 
Celých 37 rokov strávil ako rušňovodič a vlaky sú 
popri fotografovaní jeho celoživotnou láskou.

osobnosť

NÁDHERNÉ ZÁBERY STARÉHO M

Z rušňovodiča fotograf Starého Mesta
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Na moju otázku, či si rušnovodiť môže vyložiť nohy a piť kávičku 
pri čítaní novín, lebo vlak sa predsa riadi automaticky, sa Pavel Košík 
smeje.

„Nehovorím, že nemôžete ani na chvíľu vypnúť, ale ste šoférom 
vlaku, na vás záleží, akú rýchlosť nastavíte, vy sledujete návestidlá – 
semafory pre vlaky, aby ste vedeli, či môžete vojsť do stanice, aby ste 
sa nezrazili s iným vlakom. Našťastie sa mi za 37 rokov nič neprihodi-
lo, žiadna havária ani samovrah. Bol som v tejto práci šťastným a keď 
sa ma opýtate, či by som si znovu vybral to isté povolanie, okamžite 
poviem, že áno.“

Spomína napríklad na zábavnú príhodu, ako ešte za totality hava-
roval nákladný vlak so železným šrotom na Spiši blízko rómskej osady. 

„Viete, ako to vtedy chodilo. Celý vysypaný náklad sa jednoducho 
zakopal na poli. Ale takmer o desať rokov, keď už bolo po novembro-
vej revolúcii a vznikli výkupne šrotu, Rómovia si spomenuli, kde ten 
šrot je a kompletne ho vykopali,“ usmieva sa pri spomienkach, aké 
dokumenty zo života videl z rušňa. 

Pavel Košík aj v súčasnosti rád cestuje vlakmi, pravidelne absolvu-
je vyše desaťhodinovú trasu do Švajčiarska, kde žije jeho dcéra. „Vlaky 
ma nikdy neprestanú zaujímať a baviť, to už je láska až za hrob.“

Fotografovaniu sa venoval po celý život len tak zľahka ako otec ro-
diny. Fotil na rodinných výletoch, dovolenkách. 

Vášni fotografovať sa začal venovať až po odchode do dôchod-
ku. Keďže nemal spoločníka na cesty mimo mesta, začal fotiť Košice 
a najmä Staré Mesto. Objavil stránku na facebooku Fotografujeme 
Košice a občas skúšobne pridal nejakú fotografi u. 

„Bol som prekvapený, koľko lajkov a pochval sa okamžite nazbie-
ralo. To ma potešilo i motivovalo k ďalším a ďalším potulkám po Sta-
rom Meste a fotografovaniu jeho zákutí i historických budov. Teraz 
mám na FB už vyše 12 tisíc fotiek, mám za sebou aj dve amatérske 
výstavy, vydal som i kalendár Košíc a teraz nedávno knihu fotografi í 
Košíc,“  predstavuje množstvo aktivít, ktorým sa Pavel Košík venu-
je. Za nádherný zážitok považuje let balónom nad Košicami, kde sa 
dostal na základe novinovej výzvy a urobil krásne fotografi e z výšky.

S úsmevom hovorí, že je na neho manželka hrdá, lebo by si nikdy 
nepomyslela, že svojim fotením dosiahne toľko pozitívnych reakcií od 
ľudí. „Nemám žiadne špeciálne sny. Želal by som si fotiť Amsterdam 
i Rotterdam, sú to krásne a zaujímavé mestá. Láka ma aj Toskánsko, 
tak dúfam, že sa mi to splní. Ale keby aj nie, som spokojný aj v našich 
krásnych Košiciach a každý deň sa teším do mesta, samozrejme s fo-
toaparátom v ruke. Bez toho to už nie je ono, veď čo ak by mi ušiel 
nejaký fajn záber?“                                                        

 Renáta NÉMETHOVÁ
Foto: Pavel KOŠÍK

osobnosť

MESTA OBDIVUJÚ TISÍCKY ĽUDÍ



10

udialo sa

Spoločnosť priateľov detí z detských 
domovov Úsmev ako dar je najstaršou 
a najväčšou mimovládnou organizáciou na 
Slovensku pôsobiacou v oblasti náhradnej 
starostlivosti a pomoci krízovým rodinám. 
Zameriava sa na podporu detí v detských 
domovoch, na prácu s  rodinami ohrozený-
mi chudobou, vzdelávanie a sprevádzanie 
náhradných rodín a pomoc mladým dospe-
lým po odchode z detského domova. 

V novembri 2019 sme udelili Cenu 
miestneho zastupiteľstva MČ Staré Mesto 
šéfovi Úsmev ako dar v Košiciach Rado-
vi Drábovi a pri tejto príležitosti sme sa 
dohodli na usporiadaní spoločného kul-
túrno-charitatívneho podujatia s názvom 
Daruj úsmev. Uskutočnilo sa v predvia-
nočnej atmosfére dňa 20. decembra 2019 
a participovala na ňom aj ďalšia charita-
tívna organizácia Maják nádeje. Zmyslom 
akcie bolo oceniť a obdarovať chudobné 
rodiny, ktoré napriek zlej fi nančnej situácii 
vykazujú príkladnú starostlivosť o maloleté 
deti. 

V databáze Úsmev ako dar sú desiatky 
košických rodín, ktoré žijú v biede, no na-
priek tomu sa snažia pre svoje deti zabezpe-
čiť maximum v oblasti výchovy i vzdeláva-
nia. Komunitná práca je aj o prepájaní rodín 

navzájom, o solidarite, o pomoci a združo-
vaní ľudí, často s neľahkým životným osu-
dom. Podujatie bolo pripravované s cieľom 
vzdať úctu týmto ľuďom a najmä potešiť 
deti, ktoré pochádzajú z chudobných po-
merov a kultúrne aktivity a vianočné darče-
ky pre ne nie sú samozrejmosťou. Komisia 
kultúry, školstva a športu MČ jednohlasne 
schválila podporu tomuto projektu, vďaka 
ktorému si vyše 100 detí pred Vianocami 
vychutnalo divadelné predstavenie, spevác-
ke čísla a odnieslo domov krásne darčeky. 
MČ Staré Mesto bude v rámci svojich fi nanč-
ných možností pokračovať v podobných 
kultúrnych a charitatívnych projektoch aj 
v roku 2020. 

Organizátor podujatia, spoločnosť 
Úsmev ako dar, sa od januára presťahova-
la do nových priestorov na Kováčsku 17. 
V prípade, že ste sa s rodinou ocitli v núdzi 
a neviete na koho sa obrátiť, dobrí ľudia 
okolo Rada Drába vám určite poradia a po-
skytnú pomoc. Ak chcete prejaviť solidaritu 
s chudobnými, Úsmev ako dar pre nich pra-
videlne robí zbierku trvanlivých potravín 
a hygienických potrieb, ktoré im môžete do-
niesť na spomínanú adresu.       

Text a foto: Martin KONEČNÝ 

Miestne zastupiteľstvo Starého Mesta sa cielene v rámci 
svojich fi nančných možností snaží aktualizovať všeobecne zá-
väzné nariadenia a zvyšovať formu pomoci zdravotne postih-
nutým a sociálne znevýhodneným Staromešťanom. Nedosta-
točné VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom 
sme sa rozhodli nahradiť  novým VZN č. 5/2019, ktoré zahŕňa 
aj nové kategórie občanov, ktorí môžu žiadať o pomoc. Všetky 
konkrétne informácie vám ochotne osobne poskytne referent-
ka sociálnych vecí p. Fábryová z kancelárie pána starostu.

Zmena zahŕňa úpravu legislatívnych pojmov (aktualizáciu 
zákonov). Došlo k vypusteniu príspevku na školské pomôcky 
pre žiakov prvého ročníka, pretože štát už prispieva rodinám 
bez ohľadu na výšku príjmu. V časti mimoriadnych dávok sa  
občania s príjmom do výšky 1,5 násobku životného minima 
môžu uchádzať o príspevok na úhradu nákladov na lieky, kú-
peľnú liečbu a zdravotné pomôcky, pričom novinkou je, že ob-
čania môžu svoje žiadosti predkladať aj niekoľkokrát za rok do 
maximálnej výšky príspevku 150 € na občana/rok. Do nového 
VZN sme zapracovali aj ďalšie kategórie príspevkov, a to:
1. pre občanov s nádorovým ochorením s príjmom do výšky 

1,5 násobku životného minima príspevok na úhradu nákla-
dov na zdravotné pomôcky a taktiež občania môžu žiadať aj 
opakovane v príslušnom roku do max. výšky 150 € na obča-
na za rok.

2. na úhradu mimoriadnych výdavkov na nákup špeciálnych 
potravín, zdravotných pomôcok a liekov rodičovi, ktorý sa 
stará o nezaopatrené dieťa s diabetes dg., ktorého príjem 
je do výšky 1,5 násobku životného minima a príspevok je 
v sume max. 150 € na rok a osobu.

MUDr. Pavol PRIESTER 
predseda Komisie zdravotnej a sociálnej 

Obdarovali sme a potešili 
vyše 100 chudobných detí

Magické dátumy 
lákajú zaľúbencov

Rozšírili sme pomoc Staromešťanom 
so zdravotným postihnutím

<<

Kým v roku 2017 sme mali za 
celý mesiac iba 5 sobášov, v tom-
to roku ich bolo 15. Doplnili sme 
termíny na požiadanie snúben-
cov, takže tri sobáše prebehli aj  
vo štvrtok 20. 2. 2020 .

Zástupca starostu Andy Ďu-
rica spečatil lásku riaditeľky 
materskej školy Zádielska Lucie 

Leskovskej a riaditeľa ZŠ s MŠ 
na Masarykovej ulici Rada Lukac-
sa, ktorým sa nedávno narodil 
nádherný synček Lukas. Blahože-
láme a prajeme veľa veľa šťast-
ných rokov, plných lásky, porozu-
menia a tolerancie.

Na sobotu 22. 2. 2020 bolo 
objednaných 8 sobášov. 

Šéfk a matriky na MÚ Staré 
Mesto Mária Boldrini prezra-
dila, že o tieto, numerologicky 
zaujímavé dátumy, bol medzi 
snúbencami záujem a najzaují-
mavejšie termíny boli obsadené 
už v decembri.

Rok 2020 je neobvyklý aj ďal-
šími, numerologicky atraktívny-
mi dátumami, ktoré vychádzajú 
na soboty, obvyklý deň konania 
sobášov.

Dátumy ako 4.4., 6.6., 8.8., 
10.10., či 12.12. sú zaujímavé 
a príťažlivé najmä pre manželov, 
aby si pohodlnejšie zapamätali 
dátum výročia svadby.           (ren)

■ Málokedy bol svadbami takto naplnený mesiac 
február. Páriky lákali magické dátumy s mnohými 
dvojkami.
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kultúra

Nový projekt: Rozvíjajte kreativitu, 
zapojte sa do výtvarnej súťaže!

■■■

Súťaž je určená 
pre vekové kategórie:

a) predškolský vek
b) I. stupeň (1. – 4. ročník ZŠ)
c) II. stupeň (5. – 9. ročník ZŠ)
d) stredoškoláci
e) dospelí bez obmedzenia veku  

Súťažiaci, ktorí sa rozhodnú zapojiť majú 
možnosť si vybrať z týchto tém: 

a) Starí košickí maliari - voľná interpre-
tácia vybraných diel (Ľudovít Feld, Július 
Jakoby, Ľudovít Čordák, Alexander Eckerdt, 
Štefan Roskoványi) - diela všetkých autorov 
sú voľne dostupné na www.webumenia.sk

Zámerom výtvarnej aktivity je upriamiť 
pozornosť detí a dospelých na tvorbu zná-
mych košických maliarov, naviesť ich k sa-
moštúdiu života a diela vybraného autora 

so snahou o voľnú interpretáciu diela - napr. 
zmena techniky, zmena farebnosti, koláž via-
cerých diel, fantastické pozadie, zmenená 
kompozícia…  

b) Historické staré mesto Košice - vzdu-
choloďou za dobrodružstvom - zámerom vý-
tvarnej aktivity je prejaviť záujem o architek-
túru mesta. Zároveň si deti môžu vyskúšať 
kresbu a maľbu z vtáčej perspektívy.

c) Čarovný svet bábok - návrh bábky na 
motív obľúbenej rozprávky.

d) Časostroj - Košice o 100 rokov - Ako 
bude vyzerať moje mesto o 100 rokov? Ako 
sa budú ľudia presúvať, obliekať, pracovať 

a tráviť voľný čas? Zmení sa architektúra 
mesta a príroda? Deti môžu do tvorivého 
procesu zapojiť svoju fantáziu, stvárniť bu-
dúcnosť podľa svojich predstáv.

e) Autoportrét nie je selfi e - Vojtech 
Löffl  er, bol košický sochár  známy svojou veľ-
kolepou zbierkou autoportrétov od známych 
výtvarníkov. Deti a dospelí sa pri vytváraní 
vlastného autoportrétu môžu inšpirovať stá-
lou expozíciou múzea Vojtecha Löffl  era na 
Alžbetinej 20.

f) Najobľúbenejšie zvieratko – fantázii 
sa medze nekladú, môžu to byť skutočné, ale 
aj vymyslené zvieratá.                                   (red)

■ Záleží nám na rozvíjaní krea-
tivity detí, školákov, stredoškolá-
kov, ale i dospelých a seniorov. Ak 
radi kreslíte a maľujete, Komisia 
kultúry, školstva a športu vás s ra-
dosťou pozýva zapojiť sa do novej 
výtvarnej súťaže, ktorej vyvrchole-
ním bude výstava víťazných prác 
v Múzeu Vojtecha Löffl era, ktoré-
ho zriaďovateľom je MČ Košice – 
Staré Mesto. 

Divadlo jubiluje, 
príbeh klauna vydesí
Mestská časť Staré Mesto a Divadlo Milénium vás srdečne pozý-
vajú na druhú premiéru autorskej hry KLAUN Z CIRKUSU A SVET. 
Predstavenie sa začína 6. mája o 18. hodine v Radničnej sále 
Miestneho úradu MČ Staré Mesto na Hviezdoslavovej 7. 

Súbor vo svojej, mimochodom jubilejnej desiatej sezóne, odomkne 
trinástu komnatu a vydá sa na cestu autorského divadla.

„Prípravné práce na novej tragikomédii sa atypicky začali už po-
čas prázdnin. Áno, skúšalo sa. Poviete si, blázni. Možno. Ale projekt, 
ktorý vám ponúkneme, je na naše pomery náročný. V prvom rade 
– scenár bol napísaný tak dva týždne pred premiérou. Počas „výro-
by“ bola stanovená len základná línia a samotný „vizuál“ sa tvoril na 
skúškach priamo na scéne,“ prezrádza režisér Gejza Tóth.

Zároveň je dosť ťažké - ak nie nemožné - priradiť novú hru ku kon-
krétnemu žánru. 

„Je to vyvážená zmes hud-
by, pohybu a slova. Na scéne 
predstavujeme akúsi mozaiku 
života jedného ničím výni-
močného cirkusového klauna. 
Hľadáme však paralely medzi 
životom v manéži a „vonku“, 
v bežnom svete. Tie dva svety 
totiž nemusia byť až také od-
lišné. A to by nás malo desiť. 
Ale i zaujímať. Nadchnúť i po-
hltiť, donútiť rozmýšľať,“ do-
dáva dramaturg Peter Gažo.

Termín uzávierky prihlášok je november 
2020.  
V i a c i n f o e m a i l : V i a c

Mestská časť  
Košice - Staré Mesto 

Prihlášku nájdete na www.kosice-city.sk alebo osobne na 

M ies tnom úrade mes t ske j čas t i Ko š i c e - S t a ré Mes to 
Hviezdoslavova č.7, 1. poschodie. č. dv. 116

Termín uzávierky prihlášok je november 2020.  

Viac info email: ivana.jarosikova@kosice-city.sk

1. ročník celomestskej výtvarnej súťaže

e nooooooooe noooooooooe noe nooe nooe noe nooe noooooooovembvembvembvembvembmbvembvembvembvembvembbvembvembbvembvembbvembvembvemvembvemvemvembvembvembbvembvemvembvembmbmbmmbbmmbmbmmbbmmbbmvembm er r r 

i n ffffffffffff o e mo e me me me me me me me me me me meee me mee me me mee me me me meee me me mee me mmmme me me mee me me mmme mmme mmmme mmmmmm a i l :iiiia iiiiiiiiiiia iiiiii ::ii :i :a :iiiiiiiii ::i   

nej súťaaťť že

časčč ť  
é Mesto

Prihlášku nájdete na www.w.kosice-city.sk alebo osobne na 

M ies tnom úrade mes t ske je j čas t i Ko š i c e - S t a ré Mes t o
Hviezdoslavova č.7, 1. poschodie. čč. . dv. 116

Termín uzávierky prihlášok je november 20202020. 
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j výýýtvarn

VYHLASUJE

Mestská
Košice - Staré

■ 23. a 24. marec – 24. ročník celomestskej recitačnej súťaže 
Slovo bez hraníc (viac na strane 15, prihláška na www.kosi-
ce-city.sk)

■ 3. a 4. apríla – Staromestské veľkonočné trhy na Domini-
kánskom námestí s množstvom zaujímavých predajcov, bo-
hatým kultúrnym programom a živými jahniatkami

■ máj 2020 – obnovíme tradíciu Dňa otvorených dverí 
a umožníme vám nazrieť do zákulisia staromestskej radni-
ce, navštíviť kanceláriu starostu, absolvovať skúšobný sobáš 
v Sobášnej sieni, či miestne zastupiteľstvo v Radničnej sále. 

■ máj 2020 – pre mladé rodiny s deťmi chystáme športovo-re-
alaxačný deň plný zábavy, športu a súťaží. 

■ jún 2020 – diskotéka a veselý MDD v Radničnej sále staro-
mestskej radnice.

■ 22. jún 2020 – celomestská spevácka súťaž Spev bez hraníc 
2020 s galaprogramom na pódiu na Dominikánskom ná-
mestí

■ Významné životné jubileá seniorov si na Starom Meste vá-
žime. Tradícia pozvánok a osobných gratulácií v Sobášnej 
sieni spolu so starostom, poslancami a kultúrnym progra-
mom i prezentom pokračuje každé dva mesiace aj v tomto 
roku.

■ Pokračuje aj milá tradícia Privítanie novorodencov do života 
v MČ Staré Mesto spojená s programom a prezentom pre 
malých Staromeštiankov.                              Ivana JAROŠÍKOVÁ

Kalendár akcií v skratke

Presné dátumy sa dozviete na FB Košice – Staré Mesto ale-
bo na www.kosice-city.sk. Sledujte nás! Ak sa chcete niečo 
opýtať, píšte na e-mail - kultura@kosice-city.sk, sme tu pre 
vás každý pracovný deň v týždni.



12

naši seniori

Recept na dlhovekosť? Dobré rizky!<<Staromešťanka Mária Šotková oslávila 100 rokov:

■ Volá sa Mária Šotková a jej dátum narodenia je neuveriteľný – 
8. decembra 1919. Oslávenkyni k nádherným 100 rokom sme boli so sta-
rostom Igorom Petrovčikom poblahoželať s kyticou, darčekom i tortou 
so sviečkami.

Iskra v očiach, záujem o dianie
„Tvrdá práca a dobré rizky,“ smeje sa či-

perná dáma, ktorá je v obdivuhodnej for-
me, výborne počuje a v očiach má iskru, 
keď sa s úsmevom priznáva, že aj v jej veku 
sa človek musí ráno upraviť, pekne obliecť, 
učesať a mať upravené nechty!

Chcete peknú pleť? 
Krémovať a krémovať!
Pani Mária si ich nechala namaľovať 

červeným lakom študentkou Gymnázia 
Tomáša Akvinského, ktorého študenti nav-
števujú seniorov v domove sociálnych slu-
žieb. Za svoju výbornú pleť vďačí častému 
krémovaniu obyčajným denným krémom, 
prezradila nám.

Brať život s dobrým i zlým
„Život prináša dobré i zlé veci, tak to 

musíte brať, žiť s tým, čo vám život nadelí. 
Aké karty dostaneš, s takými musíš hrať,“ 
hovorí Mária, ktorú všetci v Domove senio-
rov Svätého Dominika v Petrovanoch, kde 
teraz žije, chvália pre jej milú, priateľskú 
povahu a dobrú náladu.

V Priori sa parádila
Smiali sme sa všetci, keď nám Mária 

bez okolkov povedala, že jej najobľúbe-
nejšie miesto v centre Košíc, kde to mala 
z jej bytu na Jesenského ulici na skok, bol 
obchodný dom Prior, kde rada nakupovala.

Čiperná babička, ktorá stále sleduje te-

levízor, sa narodila v Čechách a do Košíc 
ju pred dlhými rokmi priviedla láska. Prvý 
manžel bol Maďar, ktorý odišiel za prácou 
do Ameriky a už sa nikdy nevrátil. 

S druhým manželom mala dcéru, ktorá, 
žiaľ, už nežije. Manžel zomrel pred rokmi 
ako 86-ročný. Mária bola dlho sebestač-
ná, ale keď si v 94 rokoch zlomila krčok, 
rozhodla sa pre starostlivosť v domove. 
Navštevujú ju však vnučka i vnuk, ale aj 
pravnuci. 

Na dôchodku už 46 rokov
Pracovala tvrdo v tehelniach a Kerku, 

kde vyrábala betónové tvárnice. Hoci to 
bola ťažká práca, ona ju mala rada a obdo-
bie kým pracovala považuje aj za najšťast-
nejšie v živote. Len tak mimochodom, na 
dôchodku je už 46 rokov!

Tak veľa zdravia, pani Mária
a ešte raz  živjó, živjó, živjó!

(ren)

Dalajláma: „Že nedostanete vždy to, čo chcete, je…  .“ (dokončenie je v tajničke)



13STAROMESTSKÉ  LISTY  1| 2020

naši seniori

Šišky, pampúšiky, kreple, chraple, fulanky a kadejako inak sa 
nazýva lahodná kysnutá smažená dobrota, typická pre fašiango-
vé obdobie na Slovensku. Rozvoniavali v radničnej sále miestne-
ho úradu 4. februára i 25. februára, kedy členovia Denného centra 
seniorov oslávili tohtoročné fašiangy a aj ich koniec pred Popol-
covou stredou. 

Predsedníčka samosprávy DCS Mária Riesová v pôsobivej 
maske, typickej pre toto obdobie, pripomenula, že je to čas vese-
losti, radosti a hojnosti: „Zvyky a obrady fašiangového obdobia 
symbolizovali činnosti na zabezpečenie úrody a plodnosti.“ Vo ve-
selom duchu sa niesol aj pozdrav starostu MČ Staré Mesto Igora 
Petrovčika, ktorý vyjadril obdiv nad energiou staromestských se-
niorov a prisľúbil podporu ďalších ich aktivít. 

V kultúrnom programe počas oboch popoludní sa predstavili 
všetky záujmové skupiny, ktoré pracujú pri DCS - ženská taneč-
ná skupina Šťastné ženy i speváčky súboru Malina, súbor Dubina 
i tanečný orchester pod vedením Alexandra Slaninu. Novinkou bol 
tzv. batôžkový bál (čo si kto priniesol, to zjedol a vypil - prevládali 

šišky), ktorým staromestskí seniori uzavreli tohtoročné fašiangy. 
O dobrú zábavu sa aj postaral dídžej Ján Spišák. 

Text a foto: Katarína ČIŽMÁRIKOVÁ

Seniori sa v Košiciach radi navzájom navštevujú a venujú sa 
rôznym aktivitám. Tak sa zrodila myšlienka pozvať k nám na Staré 
Mesto členov Seniorklubu Csemadoku a obrazne povedané zme-
rať si sily v kartovej hre žolík. Premiérový duel 28. januára dopadol 
lepšie pre hostí, odveta sa hrá 3. marca 2020 na Kováčskej.       (kč)  

Zaspievať, predniesť báseň, rozosmiať vtipom, či zahrať do 
tanca a spevu rovesníkom klientom Strediska sociálnej pomoci na 
Garbiarskej ulici pravidelne chodia členovia záujmových krúžkov 
Denného centra seniorov MČ Košice - Staré Mesto. Od posledné-
ho vydania Staromestských listov pred Vianocami, počas fašian-
gov a pri príležitosti Medzinárodného dňa žien zanôtili speváci 
z Dubiny, speváčky z Maliny, tanečnice zo Šťastnej ženy predviedli 
pekné tance i kostýmy. O dobrú náladu sa postarali aj hudobníci 
a speváci z hudobného krúžku.                                                            (čiž)

Seniori vo fašiangovej nálade

Karta šla lepšie hosťom Potešili rovesníkov z Garbiarskej

Činnosť Denného centra seniorov MČ Staré Mesto je bo-
hatá a každý z jeho členov si môže nájsť to, čo ho zaujíma, 
či už je akcia samotného centra, Mesta Košice, miestneho 
úradu, Rady seniorov a iných subjektov.
Sú pred nami:
• Zimná olympiáda seniorov (Jahodná - 6. marca)

• Mestské oslavy MDŽ (Spoločenský pavilón - 10. marca)
• Seniorská hviezda - prehliadka speváckych a tanečných 

súborov a recitátorov (Kulturpark - 13. marca)
• Slávnostné posedenie k MDŽ - Staré Mesto (Sobášna sieň 

MÚ - 19. marca)
• Odveta v žolíku (s DCS Csemadok - 3. marca)
• Priebežne mestská stolnotenisová a bowlingová liga se-

niorov, perspektívne petanque
• Oslava Dňa matiek MČ Staré Mesto (Radničná sála - máj)

■■■ Čo sa pripravuje?

<<
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kultúra

Za výnimočnými výstavami diel veliká-
nov tentoraz Košičania nemusia cestovať 
kilometre do zahraničných galérií. 

V Múzeu Vojtecha Löffl  era ešte do kon-
ca marca verejnosť nájde výstavu Victor 
Vasarely a jeho odozva v tvorbe vybraných 
slovenských výtvarníkov. 

Medzi 130 dielami nájdete na dvoch 
podlažiach nielen preslávené Vasarelyho 

Zebry, ale napríklad i hologram Andyho 
Warhola od Petra Lehockého.

Odkazy návštevníkov:
„Som opticky oklamaná a op-artom 

nadšená“

„Objavený nový obzor“

„Veľmi krásna a inšpirujúca výstava“

Múzeum je v sieti profesionálnych kultúrnych zariadení Sloven-
ska vedené ako galéria. Svojou činnosťou obohatilo aj vlani kultúr-
no-umelecký život Košíc a prezentovalo svojho zriaďovateľa – Mest-
skú časť Košice - Staré Mesto.

„Výstavné projekty v roku 2019 ponúkli bohatý dramaturgický zá-
ber na súčasné umenie a na veľké osobností slovenského a českého 
výtvarného umenia. U odbornej verejnosti zaujali hlavne veľké pro-
jekty ako výstava súčasnej kritickej maľby stredoeuropského regiónu 
Criticon pozostávajúca z tvorby trinástich umelcov či výstava Jozefa 
Kornucika – slovenského Picassa. Najviac navštevovanou bola výsta-
va J. T. Moussona,“ naznačila riaditeľka Milena Gašajová.

Medzi návštevníkmi zarezonovali aj výstavy mladých výtvarníkov 
prezentovaných v rámci projektu Tri krajiny, Komiksový Rado Repický 
a iné príbehy, Baby Icon Evy Mofl árovej, výstava Plató Creative Clash 
– Fashion Meets Art v rámci festivalu Transmisie či výstava inštalácií 
študentov Ateliéru nových médií TUKE prezentovaná v rámci Bielej 
noci.

Atraktívne podujatia
Okrem výstav sa však pozornosti tešila i mimovýstavná činnosť. 

Medzi tridsiatkou podujatí nechýbalo množstvo atraktívnych kon-
certov vážnej hudby, nový projekt Rozhovory pri umení na princípe 
talkshow s významnými osobnosťami kultúrneho a spoločenského 
života či rozmanité tvorivé podujatia pre deti ako Bláznivá a tvorivá 
párty ku Dňu detí, Halloween v múzeu, Letný tvorivý tábor, Mikuláš-
ske šantivé tvorenie a mnoho iných. Čoraz obľúbenejšie stretnutia pri 
kreslení živého modelu či zátišia prilákali do MVL nadšencov výtvar-
ného umenia rôznych vekových kategórií. Zrelší návštevníci tak tvorili 
po boku študentov či mamičiek na materskej dovolenke. 

Spolupráca so školami
V uplynulom roku sa v múzeu aktívne rozvíjala spolupráca so 

základnými i strednými školami v meste. Žiaci a študenti sa nielen 
atraktívnou formou zoznámili s aktuálnou výstavou a stálou expo-
zíciou, ale zároveň absolvovali kreatívne tvorivé workshopy, ktoré im 
pomohli intenzívnejšie precítiť tvorbu konkrétneho vystavovaného 
umelca. Zo štatistického hľadiska môžeme tvrdiť, že sa návštevnosť 
múzea v priebehu rokov výrazne omladzuje. Dôkazom je napríklad 
aj spolupráca so skupinou rodičov s deťmi na domácom vzdelávaní. 

Významné osobnosti
Lahôdkami pre návštevníkov boli i stretnutia s významnými osob-

nosťami. Komunikovať totiž na pôde múzea mohli napríklad s troji-
cou bratov Dvorských – Petrom, Miroslavom a Jaroslavom a  Félixom 
Slováčkom v rámci uvedenia knihy o Jaroslavovi Dvorskom do života, 
s Veronikou Rabada, Danou Košickou, Nikolajom Feďkovičom, olym-
pionikom Jožkom Plachým a mnohými inými.“

Osobne ma veľmi teší, že naše múzeum ako ´kamenná inštitúcia´ 
je ´živou inštitúciou´ a že dnes často skloňované slovo kreatívny ne-
používame len formálne,“ dodala riaditeľka.                   Andrea BERCIK

Jedinečná príležitosť 
vidieť originály Vasarelyho

■ Uplynulý rok bol v Múzeu Vojtecha Löffl era mi-
moriadne úspešný. Svedčí o tom nielen vyše dvadsať 
usporiadaných výstav, ktoré sa tešili veľkej pozornos-
ti, ale i samotná návštevnosť, ktorá presiahla 16-tisíc.

Program oslovuje stále viac 
práve mladšiu generáciu 

Múzeum V. Löffl  era vlani ponúklo vyše dvadsať výstav

■■■
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kultúra 

SOCHÁR MODERNY 
JÁN KONIAREK
2.4.2020 – 10.5.2020
Reprezentatívny výber diela sochára Jána 
Koniarka zo zbierok Galérie Jána Koniarka 
v Trnave v kurátorskom podaní Filipa Kru-
teka.

PASTELOVÉ IMPRESIE 
KOŠICKÝCH VELIKÁNOV UMENIA
2.4.2020 – 10.5.2020
Kurátor: Peter Markovič, Milena Gašajová.

IVAN CSUDAI 
– MICHAL ČERNUŠÁK
13.5.2020 – 31.5.2020
Výstavný projekt  prináša profi lovú pre-
zentáciu dvoch popredných slovenských 
umelcov. Prezentovaná výstava  prinesie 
ich aktuálnu tvorbu za posledné obdobie. 
Kurátor: Vladimír Beskid.

MICHAL MACHCINÍK: 
WUNDERKAMMER
Jún 2020
Výstavný projekt predstaví výber z aktu-
álnej tvorby košického sochára Michala 
Machciníka (1989). Cieľom je autorské 
skúmanie výtvarného exponátu sochy 
z pozícií súčasných fi lozofi ckých a ume-
leckohistorických teórií ako je obrat k ob-
jektu, objektovo orientovaná ontológia 
a špekulatívny realizmus.
Kurátor: Peter Megyeši

JOZEF JOKO AMRICH
V RAJSKEJ ZÁHRADE 
BLAHÝCH SPOMIENOK
Umelec kontinuálne prehlbuje vizuálne 
a výtvarné možnosti tradičnej maľby tem-
perou, ktorej maliarsky efekt posúva do 
nevšednej umelcovi vlastnej precíznej 
a technicky brilantnej výtvarnej formy. 
Posledné série diel sa inšpiráciou vracajú 
k dávnym prežitkom detstva.
Kurátor: Peter Markovič

Múzeum Vojtecha 
Löfflera v najbližšom 
období pripravuje:

■
■
■

Letný tábor ponúkne tri turnusy
plné kreatívneho jašenia 

Múzeum Vojtecha Löffl  era a MČ Košice - 
Staré Mesto pripravujú na leto tri týždňové 
turnusy Letného tvorivého tábora. 

Jeden júlový a dva augustové týždne 
budú plné tvorivej zábavy – deti si vyskú-
šajú maľovanie na tričká, tašky a kamene, 
asambláž, modelovanie z FIMA, vyškra-
bávaciu techniku s voskovkami, pokus 
o surrealizmus, expresionizmus aj impre-
sionizmus, výrobu vlastného diárika, kres-
bu a maľbu v plenéri, portrétovanie, ale 
aj množstvo ďalších tvorivých aktivít, hier 
a súťaží. Viac informácií na FB Múzeum Voj-
techa Löffl  era Košice - Staré Mesto. 

Večerný ateliér kresby a maľby 
pre začiatočníkov a pokročilých
Stredy (11. a 25. marec 2020)
 17:00 – 19:00 hod.
Večerná kresba prírodným uhlíkom 
podľa živého modelu. Vhodné pre za-
čiatočníkov i pokročilých.
Piatok (13. a 27. marec 2020)
 17:00 – 18:30 hod.
Večerná kresba zátišia. Vhodné pre za-
čiatočníkov.

Tvorivý víkend v múzeu
14. marec 2020 – 14:00 – 16:00 hod. 
Hodiny kreslenia pre začiatočníkov. 
Téma: Krajina olejovým pastelom.

15. marec 2020 – 14:00 – 15:30 deti, 
15:30 do 17:00 dospelí. 
Kreatívna nedeľa. 
Téma: Ilúzia, pohyb, nestabilita – krea-
tívna nedeľa inšpirovaná dielami Victo-
ra Vasarelyho

28. marec 2020 – 14:00 – 16:00 hod. 
Hodiny kreslenia pre začiatočníkov. 
Téma: Kvety vo váze – gvaš.

29. marec 2020 – 14:00 – 15:30 hod. 
deti, 15:30 do 17:00 dospelí. 
Kreatívna nedeľa. 
Téma: Monotypia a krkváž – tvorba fa-
rebných škvŕn.

Tvorivý ateliér u Löfflera

Už 24. ročník obľúbenej celomestskej 
súťaže v prednese poézie a prózy sa usku-
toční v dňoch 23. a 24. marca 2020.

Malí i veľkí, deťúrence zo škôlok, ale aj 
školáci, stredoškoláci, či seniori, ktorí mi-
lujú literatúru a nezabudli, že nie mobily, 
ale knihy sú zdrojom múdrosti, fantázie 

a rozvíjania slovnej zásoby.
Termín uzávierky súťaže je stanove-

ný na 13. marca 2020. Prihlášku nájdete 
na webovej stránke MČ Košice – Staré 
Mesto www.kosice-city.sk, kde budú 
uverejnené aj pozvánky s harmonogra-
mom.

Prihláste sa do súťaže Slovo bez hraníc
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reklama

Dajte o sebe vedieť 
vo vynovených Staromestských listoch!
■ Zásah 10 tisíc domácností 
 - distribúcia poštou!
■ Sme v baroch, kaviarňach 

a inštitúciách v meste!

<<

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

!

MČ STARÉ MESTO PONÚKA NA PRENÁJOM:
■ Radničná sála s kapacitou 120 miest 
v budove Miestneho úradu na Hviezdo-
slavovej 7 spľňa podmienky pre divadelné 
a koncertné predstavenia. Na javisku môžu 
vystupovať účinkujúci.
65 eur/hodina 

■ Sobášna sieň s kapacitou 80 miest na 
Hviezdoslavovej 7 v Košiciach je vhodná na 
usporiadanie banketov a podobných akcií
65 eur/hodina

■ Zasadačka na 1. poschodí v budove na 
Hviezdoslavovej ulici 7 s kapacitou 20 osôb
27 eur/hodina

<<

Radničná sála ►

9. - 10. týždeň 13. - 14. týždeň 18. - 19.  týždeň
25.2. 2020 - 28.2.2020 28.2. 2020 - 3.3.2020 24.3. 2020 - 27.3.2020 27.3. 2020 - 31.3.2020 28.4. 2020 -1.5.2020 1.5. 2020 - 5.5.2020

Branisková 
č. 10 - 12

parkovisko Zimná 
č. 20 - 24 vo dvore

st. MK na KO 
- Dargovská

st. MK na KO 
- Magurská 1 - 3, 

Kuzmányho 31-33

Jarná 8 - 10 
pri dočasnom st. MK 

pre dvor „Malá Praha“

Bellova, Stromová, 
Lomená - dvor

ŠÚV Jakobyho Bencúrova 12 - 14 
pri oplotení ŽSR

st. MK na KO 
- Kuzmányho, 
Vojenská dvor

križovatka (roh) 
Tajovského - Alžbetina

dvorová časť 
Komenského 

za reštauráciou Šport

Masarykova č. 21 
- parkovisko

parkovisko N. L. 
Novomeského 3

st. MK na KO 
- Jilemnického, 

Jesennná 7

st. MK na KO 
- Belánska

st. MK na KO 
- Kuzmányho 27, 

Magurská 2

st. MK na KO 
Jilemnického č. 6-10 

- dvorová časť 

Slov. jednoty 
- parkovisko medzi 

č. 38 - 40
st. MK na KO 

- Tyršovo nábr. č. 11
st. MK na KO

- Puškinova 2 - 4
Poštová 16 

- parkovisko
st. MK na KO 

- Floriánská 2 - 6
st. MK na KO dvorová 

časť Zimná č. 15
Slov. jednoty č. 48 

pri garážach
Hradbová 

- Dominikánske nám. 
- st. MK

Lomená 18 
- Inšpektorát práce 

(parkovisko)

Bocatiova - Gorkého 
u garáží

Park Angelinum 6 
- pri stanovišti MK

Magurská 15 
- parkovisko pred ZŠ 
N. L. Novomeského 2

Kuzmányho 17, 
st. MK

st. MK na KO 
- Kpt. Nálepku č. 1

st. MK na KO 
- Čsl. armády 7

st. MK na KO 
- Kuzmányho 51 - 55, 

Floriánska 7

st. MK na KO 
- dvor Čsl. armády 33

dvor. časť 
Jarná, Zimná, Letná, 

Pajorova

Jiskrova 
- dvorová časť

Križovatka Zádielská - 
Muránska pri st. MK

Križovatka 
Škultétyho 3

Park Angelinum 4 
- pri križovatke

Kpt. Nálepku 17 
- st. MK

Branisková č. 2 
- st. MK Strojárenská 11

22. - 23. týždeň 26. - 27. týždeň
26.5. 2020 - 29.5.2020 29.5. 2020 - 2.6.2020 23.6. 2020 - 26.6.2020 26.6. 2020 - 30.6.2020

st. MK na KO 
Garbiarska č. 7

Svätoplukova - dvorová časť 
pri st. MK na KO Štítová - ku garážam Štefánikova 

č. 46
st. MK na KO 

Branisková č. 1
st. MK na KO 

Park Angelinum č. 18
st. MK na KO 

Karpatská
st. MK na KO 

Tatranská č. 19
st. MK na KO 
Jakobyho č. 3 
pri garážach

Bajzova 
- pri ubytovni ŽSR

Vodná - Štefánikova 
pri premostení 
na Rumanovu

križovatka (roh) 
Mäsiarska - Báčikova

st. MK na KO 
Kuzmányho č. 5

Jesenná ul. 
pri bare Faraón

st. MK na KO 
Vojenská 10

st. MK na KO 
Tatranská č. 2 - 8

Pajorova 16, 
stanovište MK

roh ulíc 
Timonova - Tajovského

Palackého - Bajzova 
(za stánkami)

roh ulíc Kováčska 
- Vodná (parkovisko)

st. MK na KO Haviarska, 
Hutnícka, Alvinczyho

Stará baštová 
- dvorová časť

st. MK na KO 
Komenského č. 27

Jesenná 
č. 20, 22

Tyršovo nábrežie 6 Hutnícka 
č. 4

Lomená - Masarykova 
- ku garážam

Škultétyho 10 
- pod garáže

legenda:
MK - malokapacitný kontajner
KO - komunálny odpad
st. - stanovište
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