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rozhovor

Je niečo, čo vás vo funkcii starostu prekvapilo nepríjemne,  
na čo ste si museli zvykať?

Musel som sa naučiť, že som verejnou osobou, že si ma množ-
stvo ľudí všíma, že už neprídem na výstavu inkognito, ale ako 
starosta. Učím sa aj trpezlivosti, lebo kým v súkromnej sfére vo 
firme rozhodujete sám, v samospráve je rozhodnutie výsledkom 
kolektívnej dohody s poslancami a realizácia každého projektu si 
vyžaduje dodržanie presných postupov podľa zákona, takže nie-
kedy trvá neúnosne dlho. To je nespokojnému občanovi často veľ-
mi ťažké vysvetliť.

A čo je na starostovaní príjemné?
Išiel som do volieb s tým, že 

chcem, aby Staré Mesto, najkraj-
šia mestská časť, bola lídrom 

v čistote, zeleni, kultúre, 
komforte bývania, moder-
ných ihriskách, aby Staro-
mešťania žili na úrovni 21. 
storočia. Do funkcie som 

nastúpil s radosťou, 
že môžem veci 

pohnúť k lepšiemu s mandátom od voličov, ktorých môj volebný 
program oslovil. Na miestnom úrade som našiel šikovných pra-
covníkov, kolektív som len doplnil zopár ľuďmi, aby som posilnil 
oblasti, na ktorých mi záleží. Stretol som a zoznámil sa s množ-
stvom príjemných ľudí v teréne na kontrolných dňoch a poduja-
tiach. Baví ma prepájať aktivity a spájať ľudí z rôznych sfér, aby 
spolu realizovali užitočné veci v oblasti charity. Asi to bude znieť 
ako klišé, ale keď sa podarí zrealizovať dobrý projekt, vyriešiť sťaž-
nosti od občanov, urobiť nápravu po rokoch a občan vám povie 
ďakujeme, sme šťastní, že konečne sa ľady pohli, vtedy viem,  
že to má zmysel. Snažiť sa, nevzdávať sa, nemávnuť rukou,  
ale zaznamenať každý podnet a hľadať riešenie. Lebo každý prob-
lém má riešenie, len sa musíte systematicky prehrýzť kompeten-
ciami medzi mestom a mestskou časťou, či mestskými podnikmi, 
byť dôsledný, neústupčivý, žiadať, otravovať, hľadať kompromisy 
a napokon sa výsledok dostaví. Ukážkovým príkladom je zbúra-
nie ohyzdného hrdzavého plota okolo pravoslávneho chrámu na 
Kuzmánke. 

Po takmer 20 rokoch sa vďaka neúnavnej snahe podarilo spolu 
s vedením mesta plot demontovať. Rovnako sa po dlhých rokoch 
podarilo revitalizovať Stromovú ulicu, aby sa ľudia nebáli chodiť 
domov, či ku garážam.  Na oddelení hospodárskej správy a čistoty 
riešime denne podnety od občanov a verte, že ani jeden neostá-
va bez odozvy. Na tom si zakladám, že občan musí byť vypočutý  
a dostať odpoveď.

Aké plány máte s lokalitou okolo chrámu?
Je to jedna z mála väčších zelených plôch na Kuzmánke, našou 

snahou je ju skultivovať, doplniť stromy, kríky, lavičky, prípadne 
aj moderné hracie prvky na detskom ihrisku. Vypočul som si hlas 
ľudu, z úrovne úradu sme rozposlali občanom anketové lístky, kde 
sa mohli vyjadriť, čo si tam želajú. Som rád, že drvivá väčšina sa 
zhoduje s mojou predstavou a chcú tam krásny park, navrátenie 
chodníka k Tip-Topu, na ktorom sa pracuje a v jednej časti nie-
koľko nových parkovacích miest. Verím, že sa nám tento projekt 
spolu s poslancami podarí zrealizovať a zveľadíme aj vnútroblo-
kové priestory na Jakobyho a Slovenskej jednoty, Malú Prahu 1  
a Masarykovu kolóniu.

Vašou prioritou je čistota, v meste vás už poznajú ako toho sta-
rostu-policajta, ktorý aj cez víkend kontroluje kontajneroviská  

a volá hliadky Mestskej polície, keď vidí asociálov rozhadzovať 
smetie. Nedávno ste dokonca priamo na mieste natočili, že sa  

s kľúčmi od kontajnerovísk kupčí a asociáli ich majú…
Vás by nerozčúlilo, že vkladáte s poslancami i zamestnanca-

mi enormné úsilie do revitalizácie kontajnerovísk, aby boli 
na spevnených plochách, v klietke na zámok a pôsobili 
esteticky vo verejnom prostredí a potom príde skupinka 
asociálov, ktorá rozhádže po sídlisku kopy odpadu?
Už si niekedy vážne pripadám ako policajt, ale inak to 
nejde, situácia sa musí riešiť komplexne aj na úrovni 
mesta. So starostom Lunika 9 máme dobrý vzťah, ro-
kovali sme o tom, ako veci riešiť aj zamestnaním ob-

čanov na čistiace práce. Zároveň ako mestský poslanec 
budem trvať na tom, aby sa riešili nelegálne osady po mes-

<< Starosta Igor Petrovčik: 
Mojou najväčšou radosťou je, 
keď je občan spokojný

■ Polovica volebného obdobia zbehla ako voda. Sta-
rosta Igor Petrovčik sa netají tým, že má rád výzvy 
a býva netrpezlivý, keď sa veci nehýbu tak rýchlo, 
ako by si želal. Je hrdý na to, koľko dobrej roboty 
sa za dva roky urobilo, za čo ďakuje aj výbornému 
tímu miestnych poslancov a pracovníkom miestne-
ho úradu na čele s prednostom Matúšom Háberom. 

Kontroly čistoty absolvuje od decembra starosta Igor Petrovčik so 
svojim psom Sunnym. Keď sa ho opýtate, čo je to za rasa, odpovedá  
so smiechom: Predsa staromestský stavač. Takto v teréne zbiera pria-
mo podnety a námety.
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te a hlavne, aby si v Kosite urobili poriadok s kľúčmi, aby sa už 
podobné prípady neopakovali. V tomto roku sme odovzdali 15 
zrevitalizovaných kontajnerovísk a pripravili spolu s mestom  
a Kositom lokality na vybudovanie ďalších polopodzemných, kto-
ré sa ľuďom páčia. Tak verím, že o rok už budú postavené a slúžiť 
Staromešťanom. Staré Mesto musí byť čisté a zelené, veď je vý-
stavnou skriňou Košíc.

Keď hovoríme o podnetoch občanov, ktorí sa veľakrát sťažujú 
na chodníky, cesty, či zeleň, ktoré patria do kompetencie mes-
ta, mestská časť je bezradná… Pritom primátor nedávno otvoril 
tému, že mestské časti treba zrušiť alebo aspoň významne zredu-
kovať ich počet. Čo vy na to?

Myslím si pravý opak. Zredukovať treba obrovský magistrátny 
kolos a na mestské časti presunúť kompetencie aj s peniazmi. 
Starosta s poslancami vie presne, čo občanov trápi, v ktorej loka-
lite, čo chýba, kde je nutné niečo rýchlo opraviť. Kým to príde na 
mesto, kým sa ťažkopádne rozhýbe, občan už dávno stratil nervy 
aj vieru, že sa niečo pohne. Na úrovni mestských častí vieme byť 
akčnejší, flexibilnejší, sme v úzkom, dennom kontakte s ľuďmi, 
ktorí tu žijú, vieme, čo ich trápi a sme schopní veci zrealizovať. 
Potrebujeme kompetencie a k nim aj financie. Bola by to výrazná 
zmena k lepšiemu, som o tom presvedčený.

Mestská časť Staré Mesto je špecifická aj tým, že v nej žije naj-
viac dôchodcov, vyše 6 tisíc. Ako spolupracujete s touto skupinou 
obyvateľov?

Staromestskí seniori sú nesmierne šikovní, akční a kreatív-
ni, takže vďaka ich nasadeniu a chuti naplno žiť máme jedno  
z najlepšie fungujúcich denných centier v meste. Každý dôchod-
ca v meste vie, že na Starom Meste to žije a kým neprišla doba 
koronová, zaujímavých akcií, či už športových, kultúrnych alebo 
tanečných bolo neúrekom. Som na staromestských seniorov hrdý 
a nehovorím to ako kortešačku, ale ako fakt, že si ich nesmierne 
vážim, oceňujem a obdivujem, že aj v seniorskom veku nestráca-
jú optimizmus a chuť vzdelávať sa, športovať, tancovať, spievať 
i hrať divadlo. Ako starosta si uvedomujem, že týchto ľudí treba 
podporiť, aby mohli žiť naplno a tešiť sa z každého dňa. O to sa  
s poslancami snažíme a myslím, že máme výborné vzťahy.

Veľkou témou posledných mesiacov je predaj Mestskej krytej 
plavárne Mestu Košice. Aký je váš názor?

 Mestská časť Staré Mesto kúpila plaváreň v roku 2002 na úver 
od správcu konkurznej podstaty a zachránila tak jedinečný špor-
tový stánok pre Košice. Za 18 rokov vložila do plavárne cca 2 mi-
lióny eur, milión eur bola v prepočte jej kúpna cena. Medzitým sa 
centralizovali na mesto dane z nehnuteľnosti, mestská časť prišla 
o významné príjmy, ale o plaváreň sa naďalej starala a prispievala 
na jej chod cca 250 tisíc eur ročne. Snažili sme sa realizáciou pro-
jektu GES usporiť na energiách, ale prišla korona a výpadky príj-
mov sú tak drastické, že už nie sme schopní straty vykryť a udržať 
aj zamestnanosť. Navyše si myslím, že o celomestskú krytú plavá-
reň s jediným 50 metrovým bazénom v kraji sa má dobre postarať 
mesto zo svojho rozpočtu tak, ako to je v iných veľkých mestách  
v Európe. Projekt spojenia s Kúpaliskom ČH považujem za pro-
spešný pre športové kluby i rekreačných plavcov a držím mestu 
palce, aby sa ho podarilo zrealizovať. Košice si zaslúžia moderný 
plavecký areál na európskej úrovni.

Pred vami je druhá polovica volebného obdobia, na čo sa chce-
te sústrediť?

Prioritou je čistota a zeleň, na tom sa nič nemení, na tom sa 
musí systematicky pracovať bez prestávky. Stal som sa psíčkarom, 
takže mám už iný pohľad na kvalitu venčovísk a celkového mobili-
áru pre chovateľov psov. Kultivujeme aj verejné priestory, režeme 
hrdzavé stĺpiky, prašiaky, odstraňujeme betónové zvyšky, skrátka 
všetko, čo kazí imidž Starému Mestu. Chýba nám celomestská 
„biblia“, ako má verejný priestor vyzerať, čo v ňom smie a čo ne-
smie byť, snažíme sa odstraňovať bilbordový i stánkový smog, 

vraky, skládky, zanedbané lokality. Sústredím sa na ďalšie opravy 
chodníkov v spolupráci s mestom, nové ihriská, ale aj na ďalšie 
rozvíjanie Dominikánskeho námestia a legendárneho trhu, ktorý 
sa stal ostrovom dobrej nálady, kultúry, nákupov a stretnutí s pria-
teľmi. V tomto období je vianočným ostrovom, kde si môžete dať 
punč, či nakúpiť darčeky pod stromček. Chcem, aby tento priestor 
s neopakovateľným geniom loci vyzeral ešte atraktívnejšie nielen 
vybavením, ale i ponukou od farmárov a pestovateľov. Výsledky 
už vidieť, pred nami je realizácia množstva dobrých nápadov.

Čo by ste chceli zaželať Staromešťanom do Nového roka 2021?
Hlavne zdravie, veľa veľa zdravia všetkým, malým i veľkým, 

lebo to je pre radostný život úplne najzákladnejšie. Želám všet-
kým príjemné prežitie vianočných sviatkov, v kruhu svojej rodiny, 
či priateľov, s pohodou v duši a do nového roka nám všetkým že-
lám, aby sa doba koronová čoskoro skončila, aby sme mali všetci 
dostatok lásky, šťastia, aby nás tešili naši blízki a darilo sa nám aj 
v práci. Staromešťanom želám, aby aj s ich pomocou bola naša 
mestská časť najkrajšou, najzelenšou a najčistejšou v meste, 
miestom, kde sa skvelo žije. O to sa budeme s poslancami i za-
mestnancami úradu snažiť.

Renáta NÉMETHOVÁ
FOTO: Miro VACULA

 nové detské ihriská v Malej Prahe 1 a na Starej Baštovej
 nové multifunkčné ihrisko na Jakobyho ulici
 15 zrevitalizovaných kontajnerovísk s klietkami na kľúč a na 

pevnom podklade
 polopodzemné kontajnerovisko na Kuzmányho ulici
 zbúranie plotu okolo pravoslávneho chrámu a navrátenie  

i revitalizácia chodníka smerom k Tip Topu
 v spolupráci s Mestom Košice najväčšie opravy chodníkov 
 revitalizácia zanedbanej Stromovej ulice
 zvýšili sme úroveň predaja a ponuky o produkty farmárov na 

trhovisku na Dominikánskom námestí a jeho oživenie ako 
centra Staromestského kultúrneho leta

 oživenie úspešnej súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku  
v Starom Meste

 podporili sme revitalizáciu Mlynského náhonu dvoma ve-
rejnými zhromaždeniami  a projekt štartuje z úrovne mesta  
so štartovacím kapitálom 1,8 milióna eur

 založenie novej tradície výtvarnej súťaže pre všetky kategó-
rie amatérskych umelcov, ale aj úspešného behu Spoznaj 
Staré Mesto, Staromestskej burzy starožitností a kuriozít pri 
Urbanovej veži, či tradície adventných koncertov Večer anje-
lov a Staromestského streetballového pohára

 úspešne sme získali peniaze z dotácií a fondov EÚ a to na in-
štaláciu kamier v lokalite Svätoplukova ako prevencie prosti-
túcie a kriminality, ale aj na zníženie energetickej náročnosti 
budov a športové vybavenie pre Denné centrum seniorov

 zvýšili sme príspevky dôchodcom s najnižšími dôchodkami 
na stravovanie

 v uliciach pribudli nové betónové koše, lavičky, nové nátery 
na plôtikoch okolo domov

 odštartovali sme spoluprácu s otcom Petrom Gombitom pri 
charite a vzájomnej pomoci a zamestnávaní klientov Oáza 
pri skrášľovaní mestskej časti, rovnako tak dávame šancu 
bezdomovcom z útulku na Bosákovej ulici a VPP pracovní-
kom

 zabezpečili sme vyše 5 tisíc rúšok pre staromestských dô-
chodcov v prvej vlne pandémie a pomáhame aj rozvozom 
stravy v rámci charity v spolupráci s Úsmevom ako dar pre 
rodiny s deťmi v sociálnej núdzi

ČO SA S POSLANCAMI 
PODARILO UROBIŤ
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„Roky sme sa sťažovali na miestnom úrade, vždy sme dostali odpoveď, že ces-
ta patrí mestu, resp. Železniciam SR. Pinpongovali si to medzi sebou, ale my, ob-
čania, sme museli znášať hrozné podmienky. Sme veľmi radi, že súčasný starosta  
s poslancami našli riešenie ako urobiť revitalizáciu ulice, nechali lokalitu komplet-
ne vyčistiť od odpadu, zlikvidovali všetky náletové kroviny i burinu, vyrovnali pod-
ložie a vysypali ho riečnym pieskom,“ vysvetľuje predseda bytovej samosprávy 
na Lomenej ulici Miroslav Pramuka, ktorý sa nevzdáva ani so žiadosťami na mi-
nisterstvo dopravy. Chce dosiahnuť, aby železnice vybudovali protihlukovú stenu 
a preložili umývarku vozňov z blízkosti obytnej zóny, kde v krátkom čase chcú 
developeri postaviť tisíce bytov. 

Starosta Igor Petrovčik hovorí, že nejasnými kompetenciami medzi mestom 
a mestskými časťami, keď sa občania sťažujú starostom, ale oni majú zviazané 
ruky, lebo zanedbané pozemky patria mestu, vznikajú častokrát neriešiteľné situ-
ácie, na konci ktorých je nespokojný občan. 

„Podobných pozemkov a lokalít, kde si dopisujeme s Mestom Košice alebo so 
štátnymi železnicami, aby sa o svoj majetok postarali, máme v Starom Meste via-
cero. Nechceli sme sa vyhovárať na kompetencie, hľadali sme riešenie ako urobiť 
revitalizáciu a konečne občanom pomôcť. Keď bude ulica bez krovia a dostatoč-
ne osvetlená, na čom pracujeme v spolupráci s Dopravným podnikom, nebude 
miestom, kde sa budú zgrupovať prostitútky a o to mi išlo prioritne zároveň s vy-
čistením lokality,“ vysvetľuje starosta.

Ukázalo sa totiž, že ani namontovanie 5 kamier na uliciach Thurzova, Löfflero-
va, Jiskrova, na ktoré MČ Staré Mesto v minulom roku získala 36 tisíc eur v rámci 
úspešného projektu  Prevencia kriminality, nepriniesli vytlačenie pouličnej pros-
titúcie z tejto lokality. 

„Jedinou možnosťou je zmena záko-
na v Národnej rade SR, ktorou by sa po-
uličná prostitúcia stala trestným činom. 
V súčasnosti sú totiž policajti bezmocní, 
stáť na ulici trestné nie je. Keď pominie 
táto koronová doba, chcem iniciovať 
stretnutie poslancov NR SR z Košíc a nájsť 
riešenie pre všetky mestá, ktoré bojujú  
s podobným problémom.“

V Rakúsku to majú vyriešené inak. 
Pouličné prostitútky smú stáť vo vyzna-
čených zónach, v ktorých ich môžu skon-
trolovať policajti, či majú živnosť a lekár-
ske prehliadky. Mimo vyznačených zón 
sa dopúšťajú trestného činu.              (ren)

aktuality

LOKALITU, KDE V KROVÍ NAŠLI 
MŔTVU PROSTITÚTKU, MČ STARÉ 
MESTO ZREVITALIZOVALA

V STAROM MESTE 
SA TESTOVALO 
NA VIP MIESTACH

OBČANIA SA KONEČNE DOČKALI, 
STROMOVÁ ULICA UŽ NEHYZDÍ OKOLIE

■
■
■

■ Celoštátne testovanie sme v MČ Staré 
Mesto zvládli na výbornú. Aj keď ešte 
niekoľko dní pred spustením sme netu-
šili, že napokon väčšina povinností s prí-
pravou odberných miest, zabezpečením 
materiálu i administratívnych pracov-
níkov padne na naše hlavy. 

„Naštartovali sme krízový tím zložený z pra-
covníkov úradu, pričom každý mal pridelené jedno 
alebo viac odberných miest. Ďalší mali na starosti 
zásobovanie materiálom, aby nikde nič nechýbalo. 
Výsledkom bolo 19 excelentne pripravených odbero-
vých miest. Zvládli sme sobotné rady i pokojnú ne-
deľu,“ hovorí prednosta Miestneho úradu MČ Staré 
Mesto Matúš Háber. 

V MČ Staré Mesto neboli odberné miesta v zá-
kladných školách, vedenie vyhovelo sťažnostiam 
a obavám učiteľov a predložilo náhradné miesta, 
vhodnejšie na odberné stanice testovania.

„Aj keď testovanie nie je najlepší program na ví-
kend, snažili sme sa v Starom Meste urobiť ho ľuďom 
čo najkomfortnejšie. Okrem stredných škôl, ktoré sú 
v súčasnosti prázdne, sme ich pozvali na testovanie 
na rôzne zaujímavé miesta ako sú Śtátne divadlo, 

■ Stromová ulica, ktorej zanedbaný stav dlhé roky trápil Sta-
romešťanov bývajúcich v okolí, sa zmenila na nepoznanie. 

PRED…

PRÁCE… PO…
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Tabačka, Kunsthalle, „Bužňa“ alebo Be-
ach Club v areáli Mestskej krytej plavár-
ne,“ hovorí starosta Igor Petrovčik.

Starosta zároveň ďakuje takmer trom 
stovkám občanov, ktorí prejavili záujem 
o platené miesto administratívneho 
pracovníka pri testovaní a desiatke dob-
rovoľníkov, ktorí pomohli bez nároku na 
odmenu. 

Výsledkom bolo 74 pozitívnych  
z 12 120 otestovaných v našej mestskej 
časti a potvrdenie faktu, že bez aktívnej 
účasti samosprávy by nebolo možné ak-
ciu tohto rozsahu úspešne zrealizovať.

                                                           (ren)

 V apríli tohto roku oslovil primátor Košíc Jaro-
slav Polaček na svojom facebookovom profile širokú 
verejnosť so zaujímavou anketou. Chcel vedieť, čo 
si Košičania myslia o mestských častiach (MČ). Či by 
naše mesto malo ostať rozdelené na 22 mestských 
častí alebo by sa mal počet mestských častí zredu-
kovať, prípadne by mali byť zrušené úplne a mesto 
ako celok by bolo riadené Magistrátom mesta Koši-
ce. Anketa sa stala suverénne najkomentovanejším 
facebookovým postom primátora, keď prekročila 
hranicu 400 príspevkov. Polaček ju položil v súvis-
losti s  kritikou starostov vo veci nútenej úpravy 
rozpočtov a uťahovaním opaskov počas prvej vlny 

pandémie nového koronavírusu. Ak si odmyslíme vyslovených vtipálkov („zruš-
te celý magistrát“), väčšina diskutujúcich bola za zníženie počtu mestských čas-
tí v našom meste. Racionalizácii MČ a zmenšovaniu byrokratického aparátu sa 
však pri svojich hodnoteniach nebránia ani mnohí poslanci. V tejto súvislosti je 
dobré pripomenúť, že kompetentným orgánom je jedine NR SR: ona mestské 
časti v Bratislave a Košiciach vytvorila a ona ich môže uznesením aj zrušiť. Primá-
tori na to nemajú priamy dosah. Na čo však primátori dosah majú, to sú rozpočty 
jednotlivých mestských častí. Môžu im krátiť financie a odnímať určité kompe-
tencie, aby ich potom mohli vykresľovať ako zbytočné, neschopné riešiť potreby 
občanov a podobne. Ak sa táto rétorika stupňuje, občan skutočne môže postup-
ne nadobudnúť pocit, že starosta a miestni poslanci sa o jeho potreby, podnety 
a problémy nezaujímajú a nestarajú. Pritom práve na plecia starostov i poslan-
cov dopadajú tie najzákladnejšie veci, ktoré trápia ľudí bez rozdielu politickej 
príslušnosti: stav chodníkov, čistota,  zeleň, detské ihriská, venčoviská, či lavičky 
pre seniorov. S týmito podnetmi sa na nás pravidelne obraciate aj pri osobných 
stretnutiach, keďže mnohí svojich poslancov i starostu dobre poznáte. Volení 
zástupcovia v mestských častiach sú k občanom bližšie ako úradníci na magis-
tráte, za tým si jednoducho stojím. Každopádne, nateraz pozičné boje primátor 
verzus mestské časti utíchli. V októbri sa totiž vláda jasne vyjadrila, že mestské 
časti sa rušiť nebudú a všetko ostane ako doposiaľ. Dôležitosť mestských častí 
naplno preverilo novembrové celoplošné testovanie obyvateľstva na Covid-19. 
MČ Staré Mesto vytipovala a poskytla Ozbrojeným silám SR vhodné priestory, 
ľudské zdroje, administratívnu pomoc, dokonca dezinfekciu a ochranné pomôc-
ky. Vláda síce poverila velením celej operácie ministra obrany Jaroslava Naďa, 
no bez obrovského úsilia samospráv a ich zamestnancov, poslancov, starostov 
a primátorov, by skončilo testovanie fiaskom. To zdôraznili po jeho úspešnom 
ukončení aj najvyšší ústavní činitelia, prezidentka SR a predseda Národnej rady 
SR. Milo prekvapil aj primátor Polaček, ktorý už v nedeľu večer prízvukoval ne-
smiernu pomoc všetkých mestských častí v  Košiciach a  poďakoval starostom  
i poslancom. Zaťažkávajúca skúška v podobe testovacích manévrov potvrdila, 
že mestské časti majú zmysel.

Martin KONEČNÝ, 
poslanec a predseda redakčnej rady Staromestských listov

aktuality

MESTSKÉ ČASTI 
MAJÚ ZMYSEL

■
■
■

Milí Staromešťania! 
Corona, covid, pandémia, 
rúška, dezinfekcia, ka-
ranténa – slová, ktoré od 
marca počujeme najčas-
tejšie, Slová, ktoré nám 
zmenili život. Koľko sme 
mali plánov a projektov, 
na ktoré sme sa tešili 
spolu s  Vami, ktoré sme 
odkladali a presúvali – až 
nakoniec sme ich v  tom-
to roku zrušili. Mnohí ma 

poznáte ako herečku Štátneho divadla Košice, ako 
dubbingovú a rozhlasovú herečku, ktorá sa Vám 
prihovára každý týždeň cez rozhlasových Bakalá-
rov, či nezávislú poslankyňu MČ Staré Mesto viac 
ako 30 rokov. Kultúra bola tou hlavnou oblasťou, 
ktorú poznám od detstva, o  podporu ktorej som 
bojovala na všetkých poslaneckých pozíciách, pre 
ktorú som vymýšľala projekty a tešila som sa, keď 
u divákov, účastníkov, u detí a občanov nielen našej 
MČ, našli pozitívnu odozvu. Kultúru corona odstri-
hla a zavrela. Zavrela divadlá, galérie, kiná, zrušila 
verejné kultúrne a  spoločenské podujatia. Zrušila 
naše dlhoročné úspešné projekty Slovo bez hra-
níc, Tanec bez hraníc, Spev bez hraníc... Našťastie 
nezrušila celkom umenie a umelcov. Aj keď mnohí 
ťažko doplatili na zákaz verejných produkcií. O to 
viac nás mrzelo, keď kultúrni analfabeti začali po-
sielať umelcov k  lopate, za pás či vykladať tovar 
v supermarkete. Nepochybujem, že nikto z nich by 
s takouto prácou nemal problém – ale mohlo by to 
byť naopak? Kto z tých, čo označovali umelcov za 
darmožráčov a komediantov by sa mohol postaviť 
pred publikum a odspievať áriu či držať v hlave tex-
ty desiatok predstavení, vytvoriť divadelnú scénu, 
či ju profesionálne nasvietiť a ozvučiť? Čo by robili 
tí kultúrni hejteri po večeroch, keď nemajú síce ani 
páru, ako sa umenie tvorí, ale bez TV seriálu neza-
spia, aj keď  v ňom účinkujú zbytoční umelci... 

Štátne divadlo Košice, aj keď zavreté pre divá-
kov, otvorilo svoje brány celoplošnému testovaniu. 
Veríte, že pre niektorých Košičanov to bola v  ich 
živote prvá návšteva tejto prekrásnej budovy? Od-
chádzali v nemom úžase s tým, že sa určite vrátia. 
Pripomína mi to príhodu, keď som v  Mestskom 
parku (aj vďaka podpore MČ Staré Mesto) insce-
novala ako režisérka a autorka prvé Imaginácie. Po 
skončení jedného z nočných predstavení prišiel za 
mnou asi 40ročný fakt nahnevaný pán a  spustil: 
„Ta mi hvareli, že vy sce toto vymyšleli? A že toto 
divadlo?“ Dosť som sa zľakla: „Áno, ja som to nie-
len vymyslela, ale aj zrealizovala od A po Z. Áno, je 
to divadlo: sú tu herci, tanečníci, akrobati, speváci, 
hudobníci, osvetlenie.“ Pán nechápavo krútil hla-
vou. „ Ta znace, pani, bo ja v divadle v živoce nebul, 
ale toto še mi bars pačelo. Ta kedz toto divadlo, 
ta ja calkom idiot.“ A odišiel. Mnohé veci v živote 
berieme ako samozrejmosť a až keď o ne prídeme, 
začnú nám chýbať. Ja verím, že Staromešťanom 
kultúra chýba, že sa tešia na Staromestské kultúr-
ne leto, na všetky súťaže a kultúrne podujatia a že 
sa v zdraví čoskoro stretneme v Štátnom divadle, 
Bábkovom divadle, v Thálii, či na výstave v Löffle-
rovej galérii. To, okrem pokojných Vianoc, prajem 
nám všetkým.                                                        

Ľuba BLAŠKOVIČOVÁ

komentár
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Na vaše oddelenie prichádza denne množstvo podnetov, na čo sa 
ľudia najčastejšie sťažujú?

Na neporiadok, nedostatočnú čistotu, rozhádzané odpadky oko-
lo kontajnerovísk, či za garážami, v rôznych zákutiach, na asociálov, 
ktorí  k týmto problémom prispievajú. V lete sa sťažnosti koncentrujú 
na nedostatočné kosenie, na jeseň na nepohrabané lístie, v zime na 
neodhrnuté komunikácie (najmä chodníky a exteriérové schodištia). 
Ľudia nám často oznamujú aj poškodené lavičky, prvky na ihriskách, 
prelomené kanálové poklopy a prekážky rôzneho druhu, ktoré chod-
com zavadzajú alebo ich ohrozujú. Na stôl nám príde niekedy aj ku-
riózna žiadosť - napríklad na hlučné električky, na zlý časový interval 
medzi linkami MHD, na štekajúceho psa....

Občania si možno neuvedomujú, že sa nedá lusknutím prsta od-
strániť každý nedostatok, ktorý nahlásia. Niekedy sa nedá nič urobiť, 
lebo investovaním do cudzieho majetku by ste porušili zákon…

Kompetencie sú okrem financií a pracovníkov najčastejšou pre-
kážkou vykonať niečo bezodkladne. A to najmä vtedy, ak sa zvonku 
často zdá, že niečo veľmi dlho trvá a občanovi je ťažké vysvetliť, že my 
konať  a ani investovať na danom mieste či do danej činnosti nemô-
žeme. Lebo nejde o náš majetok, nemáme ho v správe ani v nájme. 
Ak to tak nie je, obvykle ide o majetok Mesta Košice, resp. súkromný 
majetok, alebo majetok Slovenskej republiky, ktorý spravujú väčšinou 
Železnice SR. V takom prípade robíme sprostredkovateľa medzi obča-
nom a daným subjektom či inštitúciou. Listom, telefonicky, e-mailom 
vyzveme vlastníka, aby konal a o svoj majetok sa postaral, resp. sa oň 
staral pravidelne.Na kompetenčných disproporciách a nejasnostiach 
zlyháva väčšina z našej strany nesplnených sťažností a žiadostí verej-
nosti. Potom ad hoc len robíme pisateľov, žiadateľov, ba až proseb-
níkov na trase občan-naša MČ-zodpovedný majiteľ a riešenie prob-
lému sa často neúmerne oddiali. Síce nie našou vinou, ale vo finále 
ten problém veľakrát zostáva „na našom dvore“. Občan však nevie, 
že drvivá časť sťažností ide cez nás na rôzne oddelenia Magistrátu 
mesta Košice, resp. na ním zriadené podniky.

Vyriešenie ktorých doteraz roky neriešených problémov vám uro-
bilo veľkú radosť a ste na to hrdý?

Určite začnem Stromovou ulicou, po rokoch sa nám podarilo vy-
čistiť aspoň jej časť od Masarykovej po Lomenú ulicu. Opravili sme 

časť „vozovky“ zasypaním tých najväčších dier, dali vybágrovať obe 
strany, zabezpečili odvoz a likvidáciu odpadu. Na záver sme zabezpe-
čili položenie textílie a štrku, aby sme na jar eliminovali rast buriny. 
Úmyselne používam úvodzovky, pretože toto nie je normálna vozov-
ka/komunikácia aká by tu mala byť, ako spojnica dvoch ulíc takmer  
v centre mesta. Snáď sa raz podarí aj to. Napriek jarnému lockdow-
nu a obmedzeným finančným prostriedkom sa nám podarilo zre-
konštruovať 10 nadzemných kontajnerovísk podľa poslancami MiZ 
schváleného zoznamu, a aj ďaľších päť navyše mimo tohto zozna-
mu.Viacerí občania si všimli a poďakovali nám aj za rozmiestnenie 
nových betónových odpadkových košov a hlavne lavičiek. Takisto za 
obnovenie náterov na plôtikoch v predzáhradkach bytových domov. 
Najviac si cením fakt, že viacerí občania kvitujú to, že s nimi komuni-
kujeme a nič nejde „do koša“, na všetko im odpovieme, hoci niekedy 
vyhovieť nevieme. Nie nechceme, nevieme, respektíve nemôžeme.

Aké máte skúsenosti so starostlivosťou o čistotu verejných 
priestranstiev? Sú ľudia disciplinovanejší alebo je to boj s veternými 
mlynmi?

Moje skúsenosti sú značne deformované dvomi vecami. Osobne 
som háklivý na čistotu životného prostredia ako takého. A do neho 
patrí aj mesto, domy, ulice, trávniky, parky, námestia, cesty, parkovis-
ká a - neopomeňme – kontajneroviská. Precestoval som toho dosť, 
aby som videl, že aj obrovské metropoly, ktoré sa s Košicami veľko-
sťou a pohybom ľudí nedajú porovnať, dokážu byť upravené a čisté. 
Nezovšeobecňujem, lebo ľudia sú nedisciplinovaní aj inde, ale možno 
je to otázka výchovy, systému likvidácie odpadu (v súvislosti s finan-
ciami a logistikou) a iných faktorov. U nás mám niekedy pocit, že je to 
naozaj nekonečný príbeh, ľudia hádžu odpadky na zem, vedľa kontaj-
nerov, na zeleň, na chodníky, hoci aj meter vedľa košov. My zbierame, 
likvidujeme, vyprázdňujeme, čistíme, aby sme o deň-dva znova na 
tom istom mieste urobili to isté.Jedným dychom dodávam: nie, nie je 
to len vinou asociálov, ktorých, žiaľ, máme v rámci veľkých miest v SR 
asi najviac. Podiel na tom majú aj bežní a na pohľad slušní občania, 
ktorí sú ale leniví, pohodlní, možno ignorantskí a ktorí vedľa kontaj-
neru položia kartónový obal z nového TV, potom ten starý TV alebo 
starú práčku či chladničku. 

Alebo si niekto kúpi na ulici pitie, nesie plnú plechovku, kým je 
plná. Hoci aj kilometer, ak treba. Potom ju dopije, no ak mu v tom 
momente niekto ihneď nepristaví kôš, plechovka letí na zem. Že aso-
ciáli? Nie - sú to mnohokrát bežní ľudia, starí, mladí, noblesní, na par-
koviskách po vystúpení z áut, alebo na zastávkach MHD. Chcem byť 
optimistom, že o dve generácie to bude inak, ale vlastne som skôr 
pesimistom, žiaľ.

Ktoré výzvy v roku 2021 na vás čakajú a boli by ste radi, keby ste 
ich úspešne zrealizovali?

Reálna výzva je dokončiť opravu kontajnerovísk, čo budeme ko-
ordinovať s projektom budovania polopodzemných kontajnerov  
v spolupráci s Kositom a Mestom Košice. Výzvou je i oprava detských 
ihrísk, niekde treba už vymeniť či obnoviť prvky, prípadne dopadové 
plochy a samozrejme príprava na výstavbu nových. Potešila by ma re-
vitalizácia viacerých medziblokových priestorov - Slovenskej jednoty/ 
Jakobyho, Zimná /Jilemnického/ Jesenná a tzv. Masarykovej kolónie.

Zdanlivo nereálne výzvy sú skoncovať s prostitúciou v Starom 
Meste a zlikvidovať, ak sa to takto dá povedať, parcelu pri pošte KE2, 
ktorá je bezpečnostno-hygienickým rizikom celého mesta.

Som zvedavý, s čím príde OZ Mlynský náhon, keďže tento mestský 
kanál je zatiaľ hanbou mesta a už by sa mali začať konkrétne kroky s 
jeho premenou na čarovné miesto. Potešila by ma aj výstavba medzi 
Hornádom, Leteckou fakultou, Prešovskou cestou a Priemyselnou uli-
cou. Je to časovaná bomba pre potenciálny vznik nelegálnej osady....                                             

Renáta NÉMETHOVÁ

Miloš Timko: V dodržiavaní 
poriadku za Európou zaostávame 

■ Väčšina podnetov a sťažností občanov smeruje 
na Oddelenie hospodárskej správy, čistoty a verej-
ného poriadku na Miestnom úrade MČ Košice – 
Staré Mesto, ktorý vedie Miloš Timko.  

ŽIADNY PODNET OD OBČANOV V KOŠI NEKONČÍ

tel.: 6827 114 | milos.timko@kosice-city.sk

Vedúci oddelenia hospodárskej správy, čistoty a verejného poriadku 
Miloš Timko. Jeho výhodou je trpezlivosť, ťah na bránku a dlhoročné 
skúsenosti v práci s ľuďmi. 

foto: Miro VACULA
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Rozhodnutie sa nerodilo ľahko, predchádzali mu niekoľkome-
sačné rokovania na úrovni oboch samospráv.

Rozhodnutie o budúcnosti plavárne
„Dnešné zasadnutie nie je bežné, dnes rozhodneme o budúc-

nosti najdôležitejšieho plaveckého športového stánku v Košiciach, 
o jedinom 50 metrovom bazéne v Košickom kraji. Pohľady na nás 
upiera nielen tisíce rekreačných plavcov, ale aj významné športo-
vé kluby, lebo Košice boli odjakživa baštou plaveckých športov,“ 
prihovoril sa v úvode k poslancom starosta Igor Petrovčik.

Pripomenul, že MČ Staré Mesto kúpila plaváreň v roku 2002 na 
úver od správcu konkurznej podstaty a navždy zostane zapísané v 
histórii, že to boli Staromešťania, ktorí na úkor ihrísk, chodníkov, 
lavičiek, dávali peniaze zo svojho rozpočtu do plavárne pre potre-
by celých Košíc.

Korona proces urýchlila
Za 18 rokov vložila MČ do plavárne cca 2 milióny eur a milión 

eur bola v prepočte jej kúpna cena. Medzitým sa centralizovali na 
mesto dane z nehnuteľnosti, mestská časť prišla o významné príj-
my, ale o plaváreň sa naďalej starala a prispievala na jej chod cca 
250 tisíc eur ročne.

„Snažili sme sa realizáciou úspešného projektu GES usporiť na 
energiách, ale tento rok prišla korona a výpadky príjmov sú tak 
dramatické, že už nie sme schopní zo staromestského rozpočtu 
vykryť straty, udržať zamestnanosť a investovať do rozvoja,“ upo-
zornil starosta.

Ťažká dilema pre poslancov
„Za dva roky som ako poslanec neriešil v sebe tak ťažkú dilemu, 

ako je rozhodovanie o osude krytej plavárne. Je to pochopiteľné, 
veď ide o najväčší majetok mestskej časti a 30 zamestnancov a ak 
by neprišla korona, k odpredaju by možno nikdy neprišlo,“ uvie-
dol v diskusii poslanec Martin Konečný s tým, že pozitívom je, 
že mesto garantuje udržanie zamestnanosti a preberie všetkých 
pracovníkov. Dodal, že primátor neviedol rokovania férovo, ale v 
záujme osudu plavárne a jej zamestnancov „som tieto negatívne 
pocity pri finálnom rozhodnutí upozadil.“

Podľa poslankyne Ľuby Blaškovičovej zdravý rozum hovorí, že 
vzhľadom na ekonomickú situáciu je predaj dobré riešenie, ale 
verejne apelovala na primátora Košíc, aby Staromešťanom opla-
til otvorenú vianočnú náruč, keď sa uspokojili s nižšou sumou  
v podobe väčších investícií do Starého mesta z úrovne magistrátu. 

„Neviem sa zmieriť s tou sumou, boli sme dotlačení, aby sme 
sa rozhodli medzi zlou a veľmi zlou možnosťou. Neverím, že tých 
250 tisíc, o ktoré náš návrh znížil, by sa nenašlo v mestskej pok-
ladni,“ vyhlásil Pavol Priester. 

Kúpna cena 700 tisíc vrátane záväzkov
Na margo mestským zastupiteľstvom zníženej ceny z 500 tisíc 

eur plus záväzky a úvery na 700 tisíc vrátane všetkých záväzkov 
(rozdiel cca 250 tisíc eur v konečnom súčte) starosta poslancom 
povedal, že v živote to tak chodí, že nie je všetko ideálne a zdravý 
rozum nás zväčša dovedie k múdrym kompromisom.

Okrem Pavla Priestera aj Ingrid Faťolová označila zníženú 
sumu za „skúposť mesta, lebo cca 250 tisíc predsa nemôže byť 
problém.“

Michal Djordjevič, ktorý s predajom súhlasil, pripomenul, že aj 
bez korony bola situácia na plavárni ekonomicky neúnosná, lebo 
už pred rokom musela mestská časť okrem bežnej dotácie poslať 
na účet ďalších 100 tisíc eur naviac. 

Kontrolór: Zmluva je seriózna
Aj šéf finančnej komisie Zoltán Hanesz priznal, že cíti krivdu 

voči mestu, ale napriek tomu mu drží palce, keďže „plaváreň pre-
púšťa menšia samospráva tej väčšej a bohatšej.“

Hlavný kontrolór Roman Pillár poslancov ubezpečil, že pripra-
vená kúpno-predajná zmluva je seriózna, mesto má do marca 
2021 zaplatiť mestskej časti 500 tisíc eur a o rok neskôr zvyšných 
200 tisíc.

Predaj prešiel, primátor ďakoval
Keďže išlo o predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, bola 

na schválenie potrebná dvojtretinová väčšina. Z 12 poslancov 10 
hlasovali za predaj, dvaja sa zdržali. Majiteľom Mestskej krytej 
plavárne sa v krátkom čase stane Mesto Košice.

Staromešťanom sa prišiel po schválení osobne poďakovať pri-
mátor Jaroslav Polaček.

„Vážim si vaše rozhodnutie. Prepojením plavárne s kúpaliskom 
Červená hviezda budeme mať moderný komplex pre rodiny, re-
kreačných plavcov a športovcov s celoročným využitím. Peniaze 
na komplexnú rekonštrukciu máme schválené,“ vyhlásil primátor.

Renáta NÉMETHOVÁ
FOTO: REN

aktuality

Staromestskí poslanci rozhodli, krytú plaváreň predali mestu<<Z rokovania miestneho zastupiteľstva

■ Predaj Mestskej krytej plavárne Košice za 700 
tisíc eur Mestu Košice schválili poslanci miestne-
ho zastupiteľstva MČ Staré Mesto. Mesto plánuje 
rozsiahlu modernizáciu a prepojenie s kúpaliskom 
Červená hviezda, čím sa vytvorí moderný plavecký 
areál na európskej úrovni.

Plaváreň čaká rozsiahla rekonštrukcia a spojenie s kúpaliskom Červe-
ná hviezda, vybudovanie tobogánov a prekrytie bazéna pre plavecké 
športy.

Poslanci miestneho zastupiteľstva so starostom na hromadnej vianoč-
nej fotke želajú Staromešťanom krásne sviatky. V strede vpredu riadi-
teľka Múzea V. Löfflera Milena Gašajová, ktorá odchádza do dôchodku.
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nový projekt

Hodnotiaca komisia, zložená z ilustrátorky detských kníh a pe-
dagogičky Noemi Ráczovej, operného speváka a maliara Jaroslava 
Dvorského, zástupcu starostu Andyho Ďuricu a sochára Mateja 
Petruša, odborného pracovníka Múzea Vojtecha Löfflera, mala čo 
robiť, aby z takého množstva nádherných diel vybrala tie víťazné 
v piatich kategóriách.

„Som uveličený z fantázie a kreativity, ktorú vidím na ob-
rázkoch detí. Veľmi ma to teší, že v dobe mobilovej sa stále ro-
dia talenty,“ so záujmom si prezeral prihlásené práce maestro  
J. Dvorský. Z dospeláckej kategórie obdivoval realistický pohľad na  
Dóm Svätej Alžbety, ktorý sa autorovi  Kazimírovi Nehrebeczkému 
(79) vydaril. 

Nadšená bola aj Noemi Ráczová, ktorá obdivovala najmä ob-
rázky s fantáziou, ktorá je u detí úplne čarovná. „Teší ma, aké ta-
lentované deti máme v škôlkach a školách. Veľmi príjemné pre-
kvapenie a taká veľká konkurencia, že je ťažké vybrať najlepších.“

Tešila sa i Ivana Jarošíková z oddelenia kultúry miestneho úra-
du. „Najprv som s malou dušičkou čakala, aký ohlas bude mať 
súťaž u Košičanov. Ale keď začali prichádzať nádherné obrázky, 
vedela som, že to bude nová úspešná tradícia.“ 

Zástupca starostu Andy Ďurica, ktorý má doma dcérku Ninku, 
sa rozplýval nad veselými farbami, ktoré malí školáci využili na 
svoje predstavy o svete.

„Som veľmi rád, že sme dali možnosť všetkým kreatívcom zapo-
jiť sa do súťaže a ukázať talent malých i veľkých, škôlkarov i senio-
rov v požehnanom veku. Máme tu dokonca 83 ročného umelca, 
ktorý neváhal a zapojil sa. Všetkým ďakujeme, vzdávame im hold  
a sme šťastní, že ich diela si budú môcť pozrieť Košičania na výsta-
ve v staromestskom Múzeu Vojtecha Löfflera v budúcom roku,“ 
dodal zástupca starostu.                                                                                                           (ren) 

FOTO: Miro VACULA

■ S obrovským záujmom sa stretla celomestská 
výtvarná súťaž, ktorú zorganizovala MČ Staré 
Mesto, aby prispela k rozvíjaniu kreativity nielen 
detí a školákov, ale i dospelých a seniorov. Členo-
via komisie kultúry, školstva a športu sa tešia, že 
do súťaže sa prihlásilo neuveriteľných 251 amatér-
skych umelcov, pričom najstarší má 83 a najmladší 
4 rôčky.

NÁDHERNÉ DIELA BUDÚ SÚČASŤOU VÝSTAVY V MÚZEU VOJTECHA LÖFFLERA 

Výtvarná súťaž zaujala vyše 250 umelcov!

Mnohé z prác doslova vyrážali dych svojim majstrovstvom.



PREDŠKOLSKÝ VEK 
(prihlásených 52 diel)

1. miesto Melánia NEMČÍKOVÁ, MŠ Park Angelinum 7
2. miesto Ákoš BAŠA, MŠ Rumanova 4
3. miesto Lia JENÍKOVÁ, MŠ Hrnčiarska 1

I. STUPEŇ (prihlásených 72 diel)
1. miesto Kristína OSTRIHOŇOVÁ, ZUŠ Irkutská 1
2. miesto Richard HAVRIĽAK, ZUŠ Irkutská 1
3. miesto Lea LAZÁROVÁ, ZUŠ Irkutská 1

II. STUPEŇ (prihlásených 84 diel)
1. miesto Kilián TÓTH, ZUŠ Kováčska 43
2. miesto Laura VIŠCOROVÁ, ZUŠ Kováčska 43
3. miesto Valentína AMBROZYOVÁ, ZŠ Hroncova 23

STREDOŠKOLÁCI 
(prihlásených 30 diel)

1. miesto Haniah HEĽAKOVÁ, ŠUP Jakobyho 15
2. miesto Andrea VINDIŠOVÁ, ŠUP Jakobyho 15
3. miesto Timea PAPAYOVÁ, ART ACADEMY, s.r.o. KE-ATELIÉR

DOSPELÍ BEZ OBMEDZENIA VEKU 
(prihlásených 13 diel)

1. miesto Kazimír NEHREBECZKÝ
2. miesto Štefan PASTOR
3. miesto Antónia TOKÁROVÁ

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

nový projekt

NÁDHERNÉ DIELA BUDÚ SÚČASŤOU VÝSTAVY V MÚZEU VOJTECHA LÖFFLERA 

Kristína OSTRIHOŇOVÁ

 Melánia NEMČÍKOVÁ

Porota zľava: Ivana Jarošíková, Matej Petruš, Andy Ďurica, 
Noemi Ráczová, Jaroslav Dvorský

Kazimír NEHREBECZKÝ

Kilián TÓTHHaniah HEĽAKOVÁ

 Timea PAPAYOVÁ
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anketa

Želanie pevného zdravia 
už nie je klišé, ale nádej

■■■

Mária RIESOVÁ
Ako predsedníčka samosprávy Den-

ného centra seniorov chcem pozdraviť 
predovšetkým našich členov a popriať 
im zdravie a výdrž v týchto časoch. V na-
šom klube máme vytvorené vynikajúce 
podmienky pre využitie voľnočasových 
aktivít (napr. šport, spevácko-hudob-
no-tanečné skupiny, krúžok šikovných 
rúk, rôzne prednášky, oslavy MDŽ, Dňa 
matiek, Dňa otcov, Mesiac úcty k star-
ším, Katarínsko-Mikulášska zábava, 
atď.), ktoré však už v  marci zastavilo 

uzavretie centra pre pandemickú situáciu. Naši členovia to niesli 
ťažko, veľmi sa im obmedzili sociálne kontakty. Po uvoľnení opatrení 
sme sa stretávali v prírode, v záhradách, chalupách, kde sme si za-
športovali a zaspievali, využívali sme naše „fitnesko”. Veľmi sa nám 
páčila potulka s Milanom Kolcunom „Legendy a povesti,“ ktoré pre 
nás zorganizoval pán starosta, rovnako aj športový deň na Alejovej. 
Ďakujeme tiež za náš starý pľac na Dominikánskom námestí a mno-
ho aktivít na ňom. Pokiaľ ide o nový rok 2021, samozrejme, že všet-
kým bez ohľadu na vek prajem zdravie, nech ich COVID obchádza. 
Teším sa na znovuotvorenie denného centra. 

PaedDr. Mgr. art. Július KLEIN 
Pre mňa bol rok 2020 iný ako ostatné. 

Po 28 rokoch som doň už nevstupoval 
ako riaditeľ Štátnej filharmónie Košice. 
Svoj odchod do dôchodku som plánoval 
dlhodobejšie tak, aby s uplynutím jubi-
lejnej 50. sezóny som odovzdal post na-
sledovníkovi. Týmto bolo zavŕšené moje 
40-ročné profesionálne spojenie so ŠFK. 
Naďalej vyučujem na úväzok na Kon-
zervatóriu na Timonovej, dlhodobo pô-
sobím v bruselskej komisii Európskeho 
sociálneho dialógu a v poslednom čase 

oživujem Asociáciu slovenských divadiel a orchestrov, na ktorú som 
popri práci nemal dostatok času. Povinná izolácia v záujme ochrany 
zdravia mi dala priestor na realizovanie niektorých prác v záhradke. 
S manželkou sme si k altánku pristavili elegantný sprchový priestor. 
Na jeseň sme začali chodiť do prírody a  aj po zákutiach Košíc. Ob-
javujeme nové nepoznané priestory. Sú tu nádherné budovy, parky, 
príroda ... Pri „turistike“ po Košiciach som si všimol množstvo obsy-
paných odpadkových košov v centre. Bolo by potrebné nastaviť zber 
odpadu v centrálnej zóne na určitú večernú hodinu od kedy do kedy 
(tak ako som to videl v iných krajinách). Nech nemáme v pamiatkovej 
rezervácii filiálky smetiska.

Ing. Anna NAŠTOVÁ
Koronavírus značne poznamenal aj 

chod našej rodiny, keďže viacerí pracujú 
v  zdravotníctve. Ale chápeme potrebu 
opatrení a dúfame, že sa tohto nevidi-
teľného a  zákerného nepriateľa podarí 
poraziť tak, aby sme sa v  roku 2021 
opäť mohli stretávať bez obáv. Sociálna 
izolácia nikomu dobre nerobí, obzvlášť 
seniorom. Chýba mi spev v ženskej sku-
pine Malina, nácviky a vystúpenia v na-
šom amatérskom Divadle Milénium. 

■ Striedanie rokov je vhodnou príležitosťou na bilanciu i vyslovenie prianí. Tentoraz je hlavnou témou zdravie, 
ktoré sme si vždy obligátne navzájom zapriali, avšak v súčasnosti, v období celosvetovej pandémie, je skutočne 
tým najcennejším. Rezonuje aj v želaniach staromestských seniorov, z ktorých sme niektorých oslovili, aby zo 
svojho pohľadu zhodnotili rok 2020 a vyslovili svoje očakávania v roku 2021 v rodinách i v našej mestskej časti.

S čím vstupujú do nového roku 2021 seniori zo Starého Mesta

Doc. RNDr. Pavol MATULA, CSc.
V roku 2020 sme si všetci uvedomili, 
že existencia ľudskej civilizácie môže 
byť ohrozená i  úplne neznámym ne-
priateľom – koronavírusom. Museli 
sme sa učiť skromnosti, spoločenskej 
izolácii a  väčšej úcte k  životu. Osob-
ne som zavŕšil 52-ročné pôsobenie 
v  onkologickom ústave pri vývoji  
a aplikácii liečebných metód v  rádio-
terapii nádorových ochorení, ktoré sa 
podarilo dostať, práve v Košiciach, na 
svetovú úroveň zavedením tzv. stere-
otaxie – mimoriadne presnej liečby. 

Mojou osobnou satisfakciou je vydanie vlastnej monografie pod 
názvom „Kľúč k rádiologickému modelovaniu účinkov v radiačnej 
onkológii“. Vyšla v zahraničí a dostala sa medzi štyri najpredáva-
nejšie knihy na svete v  odbore radiačná onkológia a  projekt SW 
BioGray z Košíc bol rozšírený do desiatok centier v EÚ a USA. Od 
roku 2021 očakávam ukončenie vyčerpávajúceho stavu spoloč-
nosti pomocou celoplošného nasadenia očkovacieho séra. Ďalej 
uvítam, ak do rozbehnutej rekonštrukcie dopravných komunikácií 
mesta bude zahrnuté i zlepšenie parkovania vozidiel s dlhodobo 
požadovaným vodorovným značením pozdĺž ulice Branisková.

PhDr. Katarína ČIŽMÁRIKOVÁ
Rok 2020 bol pre mňa rovnako chao-

tický ako pre ostatných. Ale získala som 
dva plusy: prvý - naša rodina sa rozrást-
la o  malú Petru, druhý – poznatok, že 
sa ešte stále vieme zomknúť a pomôcť 
si, keď je naozaj zle. Presvedčila som sa 
o tom na jar, keď vypukla prvá etapa ná-
kazy. Pôsobím ako koordinátorka Den-
ného centra seniorov MČ Staré Mesto 
a  spolu s  predsedníčkou samosprávy 
Marikou Riesovou sme sa na požiadav-
ku pána starostu snažili kontaktovať 
jednak takmer tristo našich členov, či 

potrebujú pomoc, a na druhej strane hľadali ochotné dámy, ktoré by 
pomohli so šitím rúšok. Kto mohol, pomohol – naša pani Naštová ich 
ušila niekoľko sto. 

Verím, že po Silvestri sa všetko začne obracať k lepšiemu. Budeme 
sa môcť stretnúť bez obáv, vypiť kávu, ísť na koncert. Lebo vidieť sa dá 
aj cez skype, ale pohladkať vnúčence cez tablet nemožno. Čo sa týka 
vecí verejných, ako rezidentka na Kuzmányho sídlisku túžim po menej 
infarktovom parkovaní.                                                         (ik), Foto: archív  

Osobne si želám, aby som sa k tomu všetkému čím skôr mohla vrátiť 
po plánovanej operácii kolena, ktorú mi, dúfam, neodsunú. 

V Košiciach sa mi vyše 60 rokov býva dobre. Vyštudovala som tu, 
potom učila na strednej škole. Denne sa z  okna bytu na Tyršovom 
nábreží pozerám na Mlynský náhon. Pamätám si, ako sme sa v ňom 
kúpavali, opaľovali sa, sedávali na lavičkách. Spomínam si aj na fon-
tánu pred hotelom Hutníkom (dnes Yasmin). Z  Mlynského náhonu 
sa, žiaľ, stala zapáchajúca stoka. Hromadí sa nám tu napadané lístie 
a rôzny odpad, ktoré zahníva a páchne. A toho sa týka moje prianie do 
nového roku – nech sa plány na rekonštrukciu nábrežia, o ktorej nás 
informoval pán starosta, podarí zrealizovať. Zrekonštruovať priepust 
vody, ktorého osadenie a priemer zabraňuje dostatočnému prietoku 
vody. Ako seniorka odkazujem: nezabudnite na lavičky!
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aktuality

Zámer sa podaril, konštatoval spokojne starosta Igor Petrovčik  
i riaditeľka škôlky na Zádielskej ulici Lucia Lukácsová. Ďaľšie šedivé 
ploty skrášlil talentovaný Matej Rimai okolo Spojenej školy na Vojen-
skej ulici a MŠ na Tatranskej ulici. 

Radosť z optimistických farebných kresieb mladého talentované-
ho Mateja Rimaia majú aj okoloidúci, ktorým vyčaria úsmev na tvári 
nielen v čase sychravej zimy, ale i v tejto zvláštnej koronovej dobe, 
ktorá veľa radosti neprináša.                                                                     (ren)

Vianočná radnica
Originálne osvetlenie staro-

mestskej radnice očarilo občanov, 
stovky lajkov nám adresovali cez 
sociálne siete. Motív z biblie zožal 
zo všetkých najväčší úspech.

Starý pľac vianočný ostrov
V ťažkej dobe covidovej sme 

pomohli hand made umelcom, 
remeselníkom i tamojším gastro-
prevádzkám, aby si mohli zarobiť 
a priniesť ľuďom trochu pravej 
vianočnej atmosféry. Vymenili 
sme sortiment, zeleninu a ovocie 
nahradili vianočné darčeky, origi-

nálne výrobky, adventné vence, 
živé stromčeky. K tomu sme pri-
dali osvetlenie nádherného kos-
tola, prevádzky núkajú z okienka 
punč i varené vínko a Dominikán-
ske námestie sa stalo maličkým 
ostrovčekom prichádzajúcich Via-
noc. V čase, keď to budete čítať, 
už možno bude lockdown.

Výmena riaditeľky
Riaditeľka Múzea Vojtecha 

Löfflera Milena Gašajová požia-
dala o uvoľnenie z funkcie z dô-
vodu odchodu do dôchodku. Za 
jej vynikajúcu prácu v prospech 
rozvoja staromestskej kultúrnej 
inštitúcie sa jej poďakoval staros-
ta i poslanci miestneho zastupi-
teľstva. Poverenou riaditeľkou sa 
stala pracovníčka múzea, histo-
rička a ekonómka v jednom Zuza-
na Tegdová. 

Pribudli tri ihriská 
Mestská časť Staré Mesto je 

opäť lepším miestom na život. 
Starosta Igor Petrovčik a Franti-
šek Vindt zo spoločnosti Bridge, 
ktorá bránky zasponzorovala, 
odovzdali do užívania tri ihriská  
a to na Laca Novomeského, ze-

lenej ploche medzi ulicami kpt. 
Nálepku a Kuzmányho i na Tyršo-
vom nábreží vedľa Jakobyho uli-
ce. Tešíme sa, že i v tejto neľahkej 
dobe sa nájdu podnikatelia, ktorí 
nemyslia len na zisky a mestskej 
časti, v ktorej sídlia, chcú pomôcť 
vylepšiť komfort bývania pre ľudí. 
Tešíme sa, že v dobe covidovej si 
aspoň na čerstvom vzduchu mô-
žete zahrať futbal s deťmi, či ka-
marátmi. 

Nové chodníky
Vyhoveli sme potrebám ob-

čanov a na Kuzmányho ulici vo 
dvore i pri pravoslávnom chráme 
pri Braniskovej 5 až 11 sme vybu-
dovali chodníky, aby ste nemuseli 
chodiť po blate. 

  (ren)

Škaredé ploty sa zmenili na farebné, plné radosti<< Mladý umelec Matej Rimai 
zatraktívnil prostredie kuzmánky 

Novinky v Starom Meste

■ Chceli sme urobiť radosť najmenším, zároveň 
dať príležitosť mladému umelcovi, ale aj zatraktív-
niť a rozveseliť výhľad na škôlky a školy z okolitých 
panelákov.
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Recepty

Orechové hríbiky (Starosta IGOR PETROVČIK)
Ingrediencie

• 200 g mleté orechy alebo mandle
• 100 g práškový cukor preosiaty
• 1-2 ks bielko
• 10 g kakao alebo strúhaná čokoláda podľa chuti a farby

Práškový cukor a kakao na obaľovanie a trošku bielka si oddelíme na lepenie klobúčikov. 

Postup
1. Orechy, cukor a bielko si zmiešame na tvarovateľnú hmotu, keď je potrebné, pridáme 
 druhé bielko.

2. Takú menšiu polovicu si oddelíme a zmiešame s kakaom alebo čokoládou a z druhej väčšej polovice si tvarujeme nohy hríbikov, ktoré 
urovnáme a zároveň vyváľame v cukre.

3. Taktiež si z tmavej hmoty vytvarujeme klobúčik, na prste si ho posypeme kakaom cez sitko alebo ho môžeme hornou časťou do neho 
namočiť.

4. Nakoniec si natrieme vrch hlúbika bielkom a prilepíme na neho klobúčik, ktorý jemne a opatrne pritlačíme.
5. Hríbiky necháme dobre zaschnúť, cca 1-2 dni a podávame.

V I A N O Č N É  D O B R O  T Y  N A  V Á Š  S T Ô L

Cesnakový kvet (RICHARD KOČIŠ)
Ingrediencie
Na cesto:

• 250 ml mlieko
• 2 KL soľ
• 2 KL kryštálový cukor
• 100 ml olej
• 500 g polohrubá múka
• 30 g čerstvé droždie

hŕstka zelených byliniek (nemusí byť)

Na náplň:
• 150 g maslo alebo Hera, Rama
• 10-15 strúčikov cesnak
• 1/2 KL soľ

Vajíčko na potretie, semiačka na posypa-
nie (mak, sezam, ľan, slnečnica a pod.) 

Postup
1. Z uvedených surovín vypracujeme hladké cesto. Necháme dobre nakysnúť, tak 1,5 hodiny.
2. Vykysnuté cesto rozdelíme na tri bochníčky od najväčšieho po najmenší. Všetky tri bochníčky si rozdelíme ešte na 4 časti.
3. Plnku si vymiešame a tiež si ju môžme rozdeliť na tri kôpky podľa veľkosti, lepšie sa potom robí. Na veľký plech si dáme papier  

na pečenie a začneme.
4. Z najväčšieho bochníka si rozvaľkáme 4 placky, ktoré naplníme troma vrstvami plnky, štvrtý plát je vrchný a môžme ním na krajoch 

trošku tie spodné placky zabaliť. Prenesieme na plech a nožom si cesto narežeme do hviezdice na 8 lupeňov. Pozor, nedorezať až  
do konca. Lupene v strede chytíme a vyklopíme smerom vonku.

5. To isté spravíme aj s druhým menším bochníkom, ale pozor, lupene režeme v strede predošlých, aby sa nám po vyklopení striedali.
6. Stredný bochník naplníme a položíme do stredu.
7. Celé to potrieme vajíčkom, posypeme semienkami a necháme ešte podkysnúť. Pečieme pri teplote tak 170 - 180 stupňov do zlatova.

Ľadovky (ZOLTÁN HANESZ)
Ingrediencie

• 250 g hladká múka
• 100 g práškový cukor
• 150 g margarín
• 50 g pomleté orechy
• troška mletej škorice
• na špičku noža sóda bikarbóna

Plnka:
• 250 ml mlieko
• 40 g hladká múka
• 130 g práškový cukor
• 2 ks žĺtko
• 1/2 bal. vanilkový cukor
• 100 g maslo

Postup
1. Múku, margarín, práškový cukor, pomleté orechy, škoricu a sódu bikarbónu spracujeme  
 na cesto, na pomúčenej doske vyvaľkáme a okrúhlou formičkou povykrajujeme kolieska.

2. Poukladáme ich na slabo vymastený plech alebo mastný papier a dáme upiecť do mierne vyhriatej rúry na cca 160 stupňov.
3. Vychladnuté kolieska naplníme plnkou a spojíme po dve, polejeme čokoládou a navrch môžeme dať mandľu alebo orech.
4. Plnka: V mlieku rozmiešame múku, žĺtka, práškový cukor a za stáleho miešania uvaríme na miernom ohni alebo vo vodnom kúpeli 

hustú kašu, ktorú za občasného miešania necháme potom vychladnúť. Zvlášť si prešľaháme maslo a pomaly zamiešame vychlad-
nutú kašu a dobre premiešame.
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Kakaovo-škoricové stromčeky 
s Lotus nátierkou (ĽUBA BLAŠKOVIČOVÁ)

Ingrediencie
• 200 g maslo
• 150 g práškový cukor
• 1 ks vajce L (S lebo M dajte dve)
• 1 bal. vanilkový cukor
• 35 g holandské kakao
• 1/2 bal. prášok do pečiva

• 250 g hladká múka
• 1 PL škorica mletá

Čokoládová poleva:
• Lotus nátierka
• Keksíky Lotus na ozdobu
• zlatý prach (nemusí byť)

Postup
1. Do misy dáme zmäknuté maslo, práškový cukor, vanilkový cukor a mixérom 
 vymiešame, ale nešľaháme. Pridáme vajce a miešame, kým nie je zapracované.
2. Múku si s kakaom, škoricou a práškom do pečiva dobre premiešame a preosejeme.  
 Postupne primiešavame do maslovej zmesi a dobre zapracujeme. Cesto nedávame  

     do chladničky. Koláčiky sa lepšie upečú, keď bude mať izbovú teplotu.
3. Cesto si vyberieme na dosku a rozvaľkáme na hrúbku cca 5 mm. Ak máme cesto od múky, stačí ho čistou rukou pošúchať a bude 

pekné hnedé. Formičkami vykrajujeme tvary a kladieme ich na plech vyložený papierom. Nakoľko je cesto krehké, je lepšie si vybrať 
formičky, ktoré nemajú ostré rohy a malé medzierky.

4. Pečieme v rúre vyhriatej na 175 stupňov 5 - 7 minút (záleží od veľkosti koláčikov a vašej rúry). Nepečieme dlho, aby boli koláčiky 
jemné. Po upečení necháme vychladnúť na plechu.

5. Lotusovú pomazánku si dáme do plastového vrecúška, alebo sáčku, odstrihneme koniec a koláčiky naplníme dostatočným množ-
stvom. Zlepíme dokopy, ozdobíme čokoládou, omrvinkami keksíkov a zlatým prachom.

6. TIP: Koláčiky môžeme plniť aj ľubovoľnou maslovou plnkou.

V I A N O Č N É  D O B R O  T Y  N A  V Á Š  S T Ô L

Kokosovo-kávová roláda (Zástupca starostu ANDY ĎURICA)
Ingrediencie

• 3 bal. Be-Be keksy (á 150g)
• 150 g práškový cukor
• 30 g kakao
• rumová esencia, alebo rum
• 1 PL mletá zrnková káva
• 200 - 250 ml uvarená silná káva

Plnka:
• 150 g zmäknuté maslo
• 140 g preosiaty práškový cukor
• 1 bal. vanilkový cukor
• 50 g tekutý med
• 50 g strúhaný kokos

Postup
1. Keksy si rozdrvíme v sáčku s valčekom, alebo v mixéri s nožmi.
2. Dáme do misy a pridáme všetky ostatné ingrediencie (okrem silnej kávy), premiešame  
      a nakoniec si postupným pridávaním kávy vypracujeme hladkú, dobre tvarovateľnú hmotu.
3. Maslo s cukrom a vanilkovým cukrom vymiešame, pridáme med a nakoniec kokos.

4. Pripravíme si mastný papier a z hnedej hmoty si na ňom rozvaľkáme štvorec cca 30x30 cm, na hnedú hmotu natrieme kokosový krém  
a roládu pevne zrolujeme.

5. Nakoniec ju môžeme ešte trošku „pregúľať“, aby nebola v reze veľká a pekne sa spojila. Vznikne nám celkom dlhá rolka, tak si rozreže-
me na dva kusy, zabalíme do papiera alebo alobalu, dáme do mrazničky na cca 1-2 hodiny a potom úhľadne ostrým nožom narežeme.  
Bez zamrazenia rez nebude pekný.

Syrové hviezdičky (PETER GACÍK)
Ingrediencie

• 250 g hladká múka
• 250 g maslo alebo margarín
• 250 g strúhaný syr (niva, bryndza, tvaroh)
• 1 ks vajce na potretie + soľ

na posypanie pistácie, slnečnice, ľanové semiačka, rasca, sezam a pod.

Postup
1. Maslo syr a múku vymiesime na cesto, rozvaľkáme na hrúbku cca 3 mm a vykrajujeme 
 ľubovoľné tvary.

2. Pečivo ukladáme na plech vystlaný mastným papierom, potrieme rozšľahaným a osoleným vajíčkom a posypeme podľa fantázie.
3. Pečieme pri teplote 180 stupňov cca 20 minút, čas si však sledujte podľa vašej rúry a hrúbky cesta.
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Laskonky (INGRID FAŤOLOVÁ)

Ingrediencie
• 6 ks bielko
• 330 g kryštálový cukor krupica
• 100 g práškový cukor preosiaty
• 170 g mleté vlašské orechy alebo kokos

Kávová (kakaová) plnka:
• 3 ks vajcia
• 150 g kryštálový cukor
• 250 g maslo alebo Hera
• 2,5 PL suchá instantná káva 
   alebo kakao

Postup
1. Bielky s krupicovým cukrom šľaháme vo vodnom kúpeli do tuhej peny. Necháme trošku vychladnúť.
2. Kokos alebo orechy si zmiešame s práškovým cukrom a primiešame to do snehovej peny.
3. Na opačnú stranu plechu (to preto, lebo každý plech je iný a nie vždy nám vojde šablóna) si dáme mastný papier, ktorý natrieme 

jemne olejom, položíme šablónu a lyžicou kladieme kôpky cesta do otvorov.
4. Lyžicou namočenou vo vode to utlačíme a potom mokrou stierkou stiahneme zvyšné cesto. Formu pomaly dvíhame a zároveň  

poklepkávame, až kým nám laskonky pekne nevypadnú. Tak to zopakujeme aj na druhej polovici plechu.
5. Rúru si vyhrejeme na 130 stupňov, vložíme laskonky a po cca 15 minútach teplotu stiahneme na 80 stupňov a pri pootvorených 

dvierkach (tak na rúčku varechy) dosušíme cca 30 min., ale to záleží na rúre. Keď sa laskonky odlepujú, mali by byť upečené.
6. Plnka: v miske nad parou si vyšľaháme celé vajcia s kryštálovým cukrom do sirupovej konzistencie. Vychladíme a pomaly pridávame 

k rozšľahanému maslu a pridáme instantnú kávu alebo kakao. Dávame pozor, aby sa nám plnka nezrazila a to miešaním pri najmen-
šej rýchlosti. Dodržať približne rovnakú teplotu ingrediencií a zašľahávaním hmoty po malých množstvách do masla.

7. Plnku si vložíme do vrecúška so špičkou a naplníme laskonky. Zakryjeme vrchnou časťou a odložíme do chladu.

Najlepšie medové rezy (MARTIN KONEČNÝ)
Ingrediencie

• 500 g hladká múka
• 200 g práškový cukor
• 100 g margarín
• 2 ks vajcia
• 2 PL teplý med

• 1 bal. prášok do pečiva
• 500 ml mlieko   
• 6 PL hrubá múka
• 1 bal. vanilkový cukor
• 200 g práškový cukor
• 250 g maslo alebo Hera

Postup
1. Všetky suroviny na cesto spolu spracujeme a rozdelíme na 4 časti. Vyvaľkáme na pláty  
 a pečieme na opačnej strane klasického plechu do zlatista. Pozor nevysušiť!
2. Cesto po upečení opatrne dáme dole z plechu na rovnú podložku a necháme vychladnúť.

3. Múku, vanilku, a cukor uvaríme v mlieku a do vychladnutého opatrne (mixér na najmenšej rýchlosti) primiešame maslo, aby sa nám 
plnka nezrazila.

4. Potrieme všetky pláty rovnomerným množstvom plnky (najlepšie je si to rozvážiť) a vrch polejeme čokoládovou polevou.
5. Rezať min. až po 24 hodinách. Najlepšie chutí, keď ho pred podávaním necháte postáť pri izbovej teplote.

Recepty
Kinder koláč s mascarpone (MICHAL DJORDJEVIČ)

Postup
1. Cesto: Z bielkov s trochou soli vyšľaháme tuhý sneh. Potom pridáme cukor a šľaháme ďalej. Pridáme múku zmiešanú s práškom  

do pečiva a ďalej pomaly šľaháme. Nakoniec pridáme strúhanku a olej.
2. Hlboký plech si vystelieme papierom na pečenie (iba dno), ktorý natrieme olejom. Na namastený papier rozsypeme na hrubo nase-

kané lieskové alebo vlašské orechy.
3. Na orechy nalejeme bielkové cesto a dáme piecť do ružova pri 180 stupňoch cca 10 minút. Upečené cesto vyberieme z rúry, cesto 

otočíme papierom hore, necháme v plechu a papier stiahneme. Na ešte teplé cesto s orechami natrieme Nutellu.
4. Krém: Z 500ml mlieka, Zlatého klasu, 5 žĺtkov a cukru uvaríme puding. Chladíme vo vodnom kúpeli za stáleho miešania, aby nám 

nevznikli hrudky.
5. Mascarpone prešľaháme a postupne pridávame vychladený puding. Krém rozdelíme na dve časti. Do jednej časti krému zašľaháme 

kakao. Na cesto s Nutellou ukladáme striedavo kôpky kakaového a vanilkového krému.
6. Krém jemne uhladíme. Na vrch koláča dáme šľahačku, na ktorú môžeme nastrúhať čokoládu alebo posypeme kakaom. Necháme 

dobre stuhnúť a krájame mokrým zúbkovaným nožom.

Ingrediencie
• 5 ks bielko
• 60 g kryštálový cukor
• 25 g hladká múka
• 15 g strúhanka
• 1 KL olej
• 50 g na hrubo nasekané orechy 
   (najlepšie lieskové)
• 1/2 KL prášok do pečiva (4g)
• štipka soli

• 150 g Nutella
• 5 ks žĺtko
• 500 ml mlieko
• 60 g Zlatý klas (alebo vanil. puding)
• 65 g kryštálový cukor
• 150 g mascarpone
• 2 PL kakao
• 250 ml smotana na šľahanie 33%
• 1 bal. stužovač šľahačky

Na ozdobu strúhaná čokoláda alebo kakao 
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Parížske rožky (PETER HAVASI)
Ingrediencie
Cesto:

• 4 ks bielka
• 200 g práškový cukor
• 200 g mleté orechy

Plnka:
• 4 ks vajce
• 200 g práškový cukor
• 1 a 1/2 PL kakao
• 200 g maslo
• 200 g čokoláda na varenie
• 100 g stužený tuk

Postup
1. Bielka a cukor vymiešame nad parou do zhustnutia a nakoniec pridáme pomleté orechy.
2. Lyžičkou namočenou vo vode formujeme na plech rožky, trošku roztlačíme a dáme  

upiecť na cca 170 stupňov, až kým nezačnú hnednúť, po vychladnutí majú byť tvrdšie a chrumkavé (čiže mierne vysušené). Pracuje-
me rýchlo, lebo masa tuhne, poprípade si to môžeme dať do vrecúška a nastriekať.

3. Plnka: Vajcia, cukor a preosiate kakao šľaháme nad parou, aby nám vznikla masa podobná sirupu. Maslo si vyšľaháme do penista  
a pomaly pridávame čokoládový sirup a dobre vymiešame na jemný hladký krém, ktorý vrecúškom so špičkou do špirálky striekame 
na upečené rožky.

4. Čokoládu si roztopíme a vymiešame, aby v nej neboli hrudky a po vychladnutí ňou polievame rožky. Je dobré, keď sú trošku stuhnuté 
z chladničky.

Ingrediencie
• 200 g práškový cukor
• 1 ks vajce
• 2 PL med
• 1 PL olej
• 200 ml mlieko
• 300 g hladká múka
• 1 bal. prášok do pečiva

Obaľovacia čokoláda:
• 250 g práškový cukor
• 50 g kakao
• 5 - 6 PL mlieko
• 250 g maslo
• rum podľa chuti
• 250 g kokosová múčka (možno aj viac)

Je dobré urobiť si 1,5 dávky čokolády na-
močiť kvalitne, aby zmäkli pekne a zvyšok 
môžte použiť na guličky z orezkov a pod.

Kokosové kvádre (PAVOL PRIESTER)

Postup
1. Celé vajce vymiešame s cukrom a za stáleho miešania pridávame po kvapkách olej a med. Potom vmiešame striedavo múku,  

do ktorej sme pridali prášok do pečiva s mliekom a všetko dobre vymiešame.
2. Zmes vylejeme na klasický hlboký vymastený a pomúčený plech. Pečieme pri teplote 180 stupňov cca 20 min.
3. Cesto nakrájame na malé kvádriky, namáčame do teplej polevy a obaľujeme v strúhanom kokose. Necháme dobre stuhnúť.
4. Poleva: Cukor, kakao a mlieko prevaríme a ešte do teplého vmiešame maslo a rum. Maslo necháme roztopiť a vymiešame hladkú 

polevu.
5. TIP: Počas obaľovania nám poleva môže trošku stuhnúť, tak si ju pokojne môžeme prihriať, inak by sme mali veľkú spotrebu a nev-

pila by sa tak do koláčikov.

Košíčky s karamelovým krémom (MAGDALÉNA GALDÚNOVÁ)

Postup
1. Z daných surovín si spravíme cesto, ktoré necháme postáť v chladničke min. 2-3 hodiny až noc.
2. Rozvaľkáme ho na plát hrubý cca 3-4 mm, prevrátenou stranou každej formičky si vykrojíme tvar a rovno ho do formičky jemne zatlačíme.
3. Formičky nevymazávame, cesto je dosť mastné.
4. Dávku (podľa množstva formičiek) uložíme na plech a upečieme do hneda pri teplote cca 170-180 stupňov.
5. Po upečení si ešte horúce košíčky vyberieme z formičiek spôsobom silnejšieho hodenia - klepnutia formičky o podložku (najlepšie drevenú).
6. Formičky necháme vychladnúť a postup opakujeme.
7. Na dno košíčkov si dáme maličké množstvo obľúbeného pikantného džemu.
8. Plnka: Z mlieka, cukru a pudingu si uvaríme hustejšiu kašu, ktorú necháme za občasného premiešania vychladnúť. Maslo si mixérom 

prešľaháme ( je dobré, keď sú suroviny rovnakej teploty), opatrne zašľaháme karamelové salko a nakoniec vychladnutý hustý puding.
9. Krém si dáme do vrecúška s väčšou špičkou a striekame do košíčkov (nie veľa). Košíčky si uložíme na väčšiu tácku alebo plech a dáme  

na pol hodiny do mrazničky alebo do chladničky na noc stuhnúť.
10. Vo vodnom kúpeli si roztopíme čokoládu s Cerou, necháme vychladnúť, aby zostala tekutá. Vychladené košíčky, prevrátené dole hlavou  

do čokolády máčame, ukladáme na podložku. Rýchlo ozdobíme, kým nám čokoláda na studenom kréme nestuhne.
11. Najlepšie sú, keď postoja aspoň jeden deň, aby sa prepojili chute.

Ingrediencie
• 300 g hladká múka (alebo špaldová)
• 200 g maslo alebo margarín
• 100 g práškový cukor
• 50 g pomleté orechy
• 1 ks žĺtko
• kovové formičky - košíčky

Plnka:
• 1 ks plechovka karamelové salko

• 250 g maslo alebo Hera
• 1 bal. karamelový puding
• 250 ml mlieko
• 4 PL kryštálový cukor
obľúbený pikantný džem 

Čokoládová poleva:
• 200 g čokoláda na varenie
• 100 g Cera

Polevy zrejme vznikne viac, aby sme mali 
množstvo na namáčanie
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Orechovo-jablková torta s čokoládovým 
mascarpone krémom (Kontrolór ROMAN PILLÁR)

Ingrediencie
• 6 ks vajce
• 300 g práškový cukor
• 1 PL kakao
• 50 g detská krupica

• 280 g nastrúhané jablká aj so šťavou
• 160 g mleté orechy
• 500 g mascarpone
• 250 ml smotana na šľahanie 33%
• 200 g čokoláda na varenie 

Postup
1. Žĺtka si s kakaom a práškovým cukrom vymiešame do peny.
2. K žĺtkovej zmesi pridáme detskú krupicu, na „jablkovom“ strúhadle nastrúhané jablká,  
 zamiešame (môžeme aj mixérom) a takto necháme cesto postáť 30 - 45 minút. Dno 
 tortovej formy si vystelieme papierom na pečenie a boky si vymastíme maslom.
3. Nakoniec do cesta pridáme pomleté orechy a opatrne zamiešame tuhý sneh z bielkov.

4. Cesto vylejeme do formy a dáme piecť pri teplote 170 stupňov cca 50 - 60 minút, až kým nám nepukne stred torty. Po upečení ne-
cháme korpus vychladnúť a polejeme ho čokoládovou polevou.

5. Tortu môžeme rozrezať pozdĺžne na polovicu a naplniť čokoládovou mascarpone plnkou, ktorú pripravíme nasledovne, najlepšie 
deň vopred: Smotanu si privedieme do varu, ale nevaríme. Nalámanú čokoládu pridáme do horúcej smotany a miešame, kým sa 
nerozpustí a nevznikne nám hladká hmota (ganache). Odložíme do chladničky do druhého dňa.

6. Na druhý deň si mixérom našľaháme mascarpone a postupne zašľahávame čokoládovú ganache až kým nám nevznikne jemná 
hladká plnka, ktorou naplníme a obtrieme celú tortu. Tortu nakoniec polejeme čokoládovou polevou a dáme dobre vychladiť.

ĎAKUJEME za odbornú pomoc pri príprave a fotení receptov Ive VARGOVEJ, autorke webovej stránky www.pecene-varene.sk

Recepty
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Bolero rezy (Prednosta MATÚŠ HÁBER)

Postup
1. Celé vajíčka s cukrom vyšľaháme do peny a postupne pridáme tekuté a suché prísady.
2. Cesto vylejeme na plech vyložený mastným papierom a upečieme v rúre rozohriatej na 180 stupňov.
3. Cesto dáme vychladnúť a medzitým si z prísad vymiešame tvarohovú plnku, ktorú natrieme na vychladený korpus.
4. Kompótové čerešne si nasekáme na jemno a dáme ich do hrnca aj so šťavou, pridáme cukor, čerešňový sirup a kukuričný alebo  

zemiakový škrob, privedieme do varu, odstavíme a dáme vychladnúť (občas premiešame).
5. Keď je čerešňová hmota vychladená, natrieme ju na tvarohovú plnku a necháme dobre vychladiť.
6. V šľahačkovej smotane si na šporáku rozpustíme tmavú čokoládu, pridáme cukor a vymiešame, ale nevaríme. Taktiež dáme vychlad-

núť do studena a nakoniec to postupne vmiešame do vyšľahaného masla.
7. Natrieme na studený koláč a posypeme kakaom, grankom, alebo strúhanou čokoládou.
8. Ako tip odporúčam, rezať až na druhý deň mokrým horúcim nožom.

Ingrediencie
Korpus:

• 6 žĺtka
• 6 bielka
• štipka soli
• 6 PL práškový cukor
• 6 PL olej
• 6 PL teplá voda
• 6 PL polohrubá múka
• 1/2 bal. prášok do pečiva
• 2 PL kakao

Tvarohová plnka:
• 500 g mäkký tvaroh
• 3 PL práškový cukor
• 1 bal. vanilkový cukor

Višňová plnka:
• višňový kompót /0,7 dcl/
• 2-3 PL kukuričný škrob
• 2 PL kryštálový cukor
• 2 PL čerešňový sirup

Parížsky krém:
• 200 ml smotana na šľahanie 33%
• 200 g čokoláda na varenie
• 100 g práškový cukor
• 150 g masla


