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príhovor

Vážení Staromešťania,

prihováram sa vám po prvýkrát v roku 2021 
s nádejou, že aspoň vo svojej druhej polovici 
bude pre nás všetkých radostnejší a  šťast-
nejší, ako ten uplynulý. Takto presne pred ro-
kom sme sa v našej najkrajšej mestskej časti 
tešili na príchod jari so všetkými pozitívami, 
ktoré prináša. Bohužiaľ, bola to jar iná ako 
sme čakali. 

Do nášho slovníka pribudli nové od-
borné zdravotné slovíčka a  po-

maly sme si začali zvykať na 
neustále sa opakujúce opat-

renia voči šíreniu hnusoby 
s názvom COVID 19, kto-

rá od základov zmeni-
la naše životy.  

Ako štatutár MČ 
K o š i c e - S t a r é 
Mesto, v ktorej 
žije v  prepočte 
na obyvate-
ľa najviac se-
niorov, som si 
vážnosť situá-

cie uvedomoval o to viac. Od prvého dňa vypuknutia pandémie 
sme sa spolu s miestnymi poslancami naplno venovali realizácii 
a zdarnému priebehu všetkých opatrení na ochranu a prevenciu 
zdravia obyvateľstva. 

Boli sme prvá MČ v  Košiciach, ktorá nečakala len na pokyny 
zhora, ale konala bezprostredne a dynamicky podľa aktuálneho 
vývoja situácie. V  prvom kole sme zabezpečili vďaka našim ši-
kovným dobrovoľníčkam cez 20 tisíc textilných rúšok, ktoré sme 
v rekordne krátkom čase doručili najohrozenejšej skupine Staro-
mešťanov. 

Následne sme spustili projekt pomoci zabezpečenia  a  doru-
čovania teplej stravy grátis priamo do bytov seniorov, o ktorých 
sa nemohli postarať ich rodinní príslušníci. Za to sa chcem veľ-
mi pekne poďakovať všetkým našim komerčným partnerom, bez 
ktorých by sme to určite nedokázali. 

Vďaka aktívnemu prístupu všetkých pracovníkov miestneho 
úradu, ktorí neváhali v najkritickejšich chvíľach obetovať svoj čas 
a energiu, aby sa naplno venovali pomoci občanom, či už formou 
bezproblémovej realizácie niekoľkých kôl antigénového testova-
nia alebo distribúciou respirátorov a balíčkov s vitamínmi do rúk 
najstarších Staromešťanov.  

Odviedli sme spolu so všetkými pracovníkmi úradu a po s-
lancami fantastickú prácu a v tých najťažších chvíľach sme uká-
zali, aký sme zohratý tím.

Verím, že v čase, keď už čítate jarné číslo našich novín, vidieť aj 
pomyselné svetlo na konci tunela, mám na mysli boj s pandémiou 
COVID 19. 

Vážení Staromešťania! Viem, že to nemáte ľahké a že už ste 
hlavne psychicky zo všetkých preventívnych opatrení vyčerpaní, 
ale vydržme ešte trpezlivo, prosím s vierou na naše skoré spoloč-
né stretnutia v  uliciach čarovného Starého Mesta. Chcem veriť, 
že na jeseň sa už radostne zídeme aj pri kultúrnych akciách, ktoré 
sme si pre vás spolu s poslancami pripravili. Prosím, vydržme do 
času, kým nebude vyššia miera zaočkovanosti. 

Keďže si uvedomujem, že v radoch seniorov prevažuje vysoké 
percento obyvateľov, ktorí nemajú prístup na internet, rozhodol 
som sa hľadať spôsob, ako vám milí seniori  pomôcť v  oblasti 
sprostredkovania registrácie na očkovanie. Viac informácií sa do-
zviete vo vnútri čísla. 

Aj takto sa ukazuje zmysel a dôležitosť samosprávy, obzvlášť 
v časoch, kedy zlyháva štát. 

Verte mi, že post starostu beriem ako poslanie, prácu pre ľudí, 
ktorá ma neskutočne baví aj napriek tomu, že sa neustále stretá-
vam s neprajnosťou a ľudskou zlobou. Beriem to tak, že to akosi 
samozrejme patri k životu.

Vážení Staromešťania, aj v roku 2021 sa určite máte na čo tešiť. 
Na marcovom zasadnutí staromestského zastupiteľstva poslanci 
v zhode doplnili a následne prijali rozpočet Starého Mesta, za čo 
im ďakujem. 

Schválený rozpočet je silno investičný a rozvojový. Od aktivít, 
ktoré už patria k samozrejmostiam (budovanie nových kontajne-
rovísk, čistenie a zveľaďovanie verejných priestranstiev) sa posú-
vame už aj do väčších projektov (rekonštrukcia vzduchotechniky 
Sobášnej sály), či investičných projektov v exteriéroch MČ, ktoré 
v tomto roku odštartujeme najprv spracovaním štúdií a komplex-
ných projektových dokumentácii. Kvalitné projekty sú podmien-
kou samotnej realizácie, ktorú uvidíte vo svojom okolí. Konkrétne 
investičné aktivity sa dozviete v  článku o zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva.

Som rád, že sa leto bude niesť v  duchu intenzívnych rekon-
štrukcií chodníkov, upratovania a čistenia verejných priestranstiev, 
ktoré sú neustále znehodnocované niektorými spoluobčanmi. 
Podarilo sa mi dohodnúť intenzívnu spoluprácu s „odpadkovým 
hrdinom“ a jeho tímom dobrovoľníkov, ktorým rovnako ako mne 
veľmi záleží na čistote a  poriadku okolo nás. Vďaka tejto novej 
aktivite a intenzívnejšej spolupráci so Správou mestskej zelene 
a  spoločnosťou Kosit dosiahneme to, o  čo nám všetkým Staro-
mešťanom ide: žiť v prekrásnej a čistej MČ Košice Staré Mesto.

V čase uzávierky Staromestských listov prišla aspoň jedna dob-
rá správa, že môžeme otvoriť trhovisko na Dominikánskom ná-
mestí, ktoré sa stalo akýmsi ostrovčekom nakupovania zeleniny, 
priesad, kvetiniek, ale aj stretnutia so známymi. Aj keď s rúškami, 
ale na čerstvom vzduchu s možnosťou povedať si aspoň pár slov. 
Aktuálne informácie o otvorení a ponuke trhu sledujte na FB TRH 
Dominikánske námestie Košice ONLINE.

Prajem Vám aj v mene poslancov Miestneho zastupi-
teľstva MČ Staré Mesto a tímu zamestnancov miestneho 
úradu veľa zdravia, negatívne testy, pozitívne myšlienky 
a príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.

 Ing. Igor PETROVČIK
           starosta
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novinky

Elektronické sčítanie obyvateľov prebieha 
od 15. februára do 31. marca 2021 tak, že sa 
každý sčíta sám alebo za pomoci svojich prí-
buzných, či blízkych osôb vyplnením formu-
lára na www.scitanie.sk.

Sčítanie za pomoci asistenta posu-
nul COVID-19

Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami, 
máte možnosť využiť službu asistovaného 
sčítania, ktoré bude prebiehať od 1. apríla 
najneskôr do 31. októbra 2021 s pomocou 
asistenta na Miestnom úrade MČ Košice– 
Staré Mesto alebo mobilného asistenta, kto-
rý príde k vám domov len ak o neho telefo-
nicky požiadate miestny úrad.

O termíne pre Košice rozhodnú 
hygienici

Zatiaľ netelefonujte a nechoďte na miest-
ny úrad! O začiatku sčítania v Košiciach po-
mocou asistentov rozhodnú štátni hygienici 
podľa vývoja pandémie COVID-19. Keď sa 
situácia zlepší, opatrenia sa uvoľnia a v te-
levízii, tlači oznámia termíny pre Košice. Ná-
sledne ich zverejníme na www.kosice-city.sk 
a vy sa budete môcť prísť sčítať na miestny 
úrad, prípadne zavolať asistenta z miestne-
ho úradu – evidencia obyvateľstva 055/6827 
150, nech vás príde sčítať domov. 

Sčítaním pomôžete mestu
Sčítanie je veľmi dôležité pre budúci roz-

voj mesta, pretože čím viac nás bude, tým 
vyššie podielové dane budú prúdiť do pok-
ladnice mesta i MČ Staré Mesto, tým viac 
peňazí bude na opravy ciest, údržbu zele-
ne, modernú hromadnú dopravu a sociálne 
služby pre seniorov i mladé rodiny, sociálne  
i zdravotne odkázaných.                                (ren)

„V Starom Meste žije vyše 6 tisíc seniorov.  
V  dotazníkoch, ktoré sme im zaslali spolu 
s  respirátorom, sme chceli pomôcť najmä 
osamelým, bezdetným starým ľuďom. Sú 
najzraniteľňejšou skupinou a  podľa tele-
fonátov na Linku vzájomnej pomoci, kto-
rú sme zriadili, sme zistili, že majú strach, 
obavy a stres z toho, že si nedokážu poradiť 
s takým množstvom informácií o nejakých 
systémoch na internete, kde mali v  noci 
striehnuť na voľné miesta. O  pomoc nás 
prostredníctvom spätného zaslania Covid 
dotazníka požiadalo 485 dôchodcov,“ vy-
svetľuje starosta Igor Petrovčik.

V  týchto dňoch vybraní pracovníci 

miestneho úradu telefonujú seniorom, 
ktorí o pomoc prejavili záujem a na diaľku 
s telefónom na uchu každého registrujú do 
ečakárne. Ohlasy od starkých sú pozitívne.

„Mnohým sa uľavilo, že sú konečne 
v  bezpečí a  že na nich niekto myslel. To je 
pocit na nezaplatenie, keď ste celé mesiace 
zavretý doma a  nemáte príbuzných, ktorí 
by vás upokojili a  poradili vám. Každému 
dobre padne, keď sa porozpráva a  zistí, 
že dostane pomoc s  tým, s  čím si nevedel 
rady,“ hovorí jedna z  telefonistiek – koor-
dinátorka staromestského Denného cen-
tra seniorov Katarína Čižmáriková. 

          (ren)

Milí Staromešťania!

Ani sme sa nenazdali a dnes sa už na-
chádzame v druhom polčase aktuálneho 
štvorročného funkčného obdobia nás 
miestnych poslancov, ktorým ste v  ko-
munálnych voľbách v roku 2018 odovzdali 
svoju dôveru. Zostavili ste tím ľudí z rady 
odborníkov, ktorého som len vďaka vám 
súčasťou. Všetci do jedného pracujeme, 
navrhujeme, vybavujeme a rozhodujeme 
o  veciach verejnoprospešných, všímame 
si každodenné problémy na verejných 
priestranstvách a operatívne ich riešime. 
Všetky vaše podnety, ktoré sú v kompe-
tencii našej mestskej časti neostanú bez 
vybavenia.

Prvý polčas ubehol veľmi rýchlo, na 
začiatku sme sa my, noví poslanci, oboz-
namovali s  kompetenciami samosprávy  
a myslím si, že sme sa veľmi rýchlo zorien-
tovali. Doterajšie funkčné obdobie bolo 
veľmi náročné predovšetkým tým, že tu 
a v celom svete už vyše roka máme dobu 
pandémie, v  ktorej nastali veľké zmeny 
v každej oblasti života nás všetkých. Ale aj 
napriek tomu sme riešili veľmi veľa prob-
lémov týkajúcich sa našej mestskej časti  
a prijali sme naozaj veľa dobrých rozhod-
nutí v prospech vás Staromešťanov mlad-
ších, aj tých skôr narodených.

Za tak krátky čas sa nám podarilo pro-
stredníctvom mestskej časti zrealizovať 
značné investície do verejných priestran-
stiev, zorganizovať veľa kultúrno-spolo-
čenských a  športových podujatí, spestrili 
sme chod trhu na Dominikánskom ná-
mestí a vykonali sme mnoho iných aktivít 
a veľa nás ešte čaká. Mali sme dlhé a opa-
kované jednania s  vedením mesta Košice 
ohľadom predaja budovy Mestskej krytej 
plavárne, ktorá bola vo vlastníctve našej 
mestskej časti, až sme ju nakoniec rozhod-
nutím väčšiny miestnych poslancov preda-
li. Zrealizovali sme nové projekty obnovy 
v mestskej časti napr. doplnením hracích 
prvkov na detských ihriskách, osadili sme 
lavičky a malé odpadkové koše na dlhé 
a  frekventované ulice, zrealizovali sme 
polopodzemné kontajnerovisko a  uzamy-
kateľné kontajnerové klietky a  tým sme 
aj zamedzili cielený pohyb vyberačov od-
padkov, čo si všetci veľmi pochvaľujete. Ve-
rím, že takto postupne upravíme aj všetky 
ostatné kontajnerové stojiská, je to moja 
veľká priorita, okrem iných projektov, kto-
ré mám ešte v  mojich víziách a  plánoch 
zrealizovať v  rámci našej mestskej časti 
Košice-Staré Mesto.

Prajem vám krásne a veselé veľkonoč-
né sviatky strávené v kruhu svojej rodiny 
a hlavne buďte zdraví.

Ing. Ingrid FAŤOLOVÁ,
poslankyňa

Seniorom sme pomohli s registráciou
Problémy s očkovaním:■■■

■ Policajný zbor v súvislosti  
s re a lizáciou sčítania obyvateľov, 
domov a bytov v roku 2021 upo-
zorňuje občanov, najmä senio-
rov, či osamelo žijúce osoby, aby 
boli pri sčítaní obozretní a nestali 
sa obeťami podvodníkov. 

■ Takmer 500 seniorov z MČ Košice-Staré Mesto žiadalo o pomoc pri 
registrácii na očkovanie miestny úrad. Podarilo sa!  Po získaní pove-
renia od Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave je 
košické Staré Mesto zrejme jedinou mestskou časťou, ktorá prihlasuje 
svojich seniorov na očkovanie do ečakárne.
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samospráva

■ V období od 1.3. do 6.3.2021 
poslanci Miestneho zastupiteľ-
stva mestskej časti Košice–Staré 
Mesto za 3. obvod zrealizovali 
prvý prieskum verejnej mienky 
občanov v bytových domoch na 
ulici Dargovská 1, 2, 3 a Karpat-
ská 1, 2, 3 v Košiciach formou 
anonymnej ankety prostredníc-
tvom anketových listov distribu-
ovaných do poštových schránok 
každého bytu vo vyššie uvede-
ných bytových domoch. 

■ Rozpočet MČ Staré Mesto na rok 2021 sa dá 
označiť ako rozvojový. Poslanci odsúhlasili mno-
ho projektov revitalizácie verejných priestranstiev 
a investície do majetku mestskej časti.

POSLANECKÉ PRIESKUMY VEREJNEJ  MIENKY NA SÍDLISKU KUZMÁNYHO

■
■
■

Zvíťazilo polopodzemné kontajnerovisko

Z rokovania miestneho zastupiteľstva

V každom bytovom dome bola umiestnená fotkou označená kra-
bica, kde vlastníci bytov týmito listami, po vyznačení jednej z 9-tich 
navrhnutých možností, hlasovali. Každý byt mal jeden hlas. Prieskum 
verejnej mienky sa týkal verejného priestranstva a to konkrétne bu-
dúceho využitia pozemku, na ktorom sa od počiatku výstavby sídliska 
nachádza účelovo vymedzená spevnená plocha ihriska určeného na 
loptové hry, ktorá je dlhé roky bez pravidelnej údržby a vplyvom času 
a poveternostných vplyvov došlo rokmi k jej značnému poškodeniu. 
V súčasnosti nespĺňa kvalitu požadovanú na bezpečné hry.

Otázka znela:
„Čo by ste si priali, aby sa na vyššie uvedenom pozemku parc.  

č. 3813/6 zrealizovalo v rámci revitalizácie verejného priestranstva?“
Výsledky prieskumu boli nasledovné:
Z celkového počtu bytov 514 sa prieskumu zúčastnilo 208 bytov, 

t. j. 40,47%. Musíme ale podotknúť, že z bytového domu na ulici Kar-
patská č. 2 nám bola počas prieskumu odcudzená hlasovacia krabica 
s už aj vhodenými anketovými listami od niektorých vlastníkov bytov, 
ktoré tým pádom nemohli byť zaradené do tohto prieskumu, čo nás 
nesmierne mrzí.

Na prvých troch miestach s najvyšším počtom hlasov zo všetkých 
alternatív sa umiestnili:

1. miesto: Na časti kontajnerovisko (s prevahou hlasov za polo-
podzemné) – s počtom hlasov 52 bytov, t.j. 25 % zo všetkých zúčast-
nených.

2. miesto: Oddychová zóna s trávnatým porastom, s výsadbou 
okrasných kvetov, kríkov, stromov, lavičiek, prepojená s okolitou ze-
leňou – s počtom hlasov 46 bytov, t.j. 22,12% zo všetkých zúčastne-
ných.

3. miesto: Obnovená oplotená spevnená plocha multifunkč-
ného ihriska (na loptové hry a  pod.) s  osadením basketbalových 
košov, stojanov na volejbalovú sieťku a  pod. – s  počtom hlasov  
45 bytov, t. j. 21,64% zo všetkých zúčastnených.

Ostatných 65 zúčastnených bytov hlasovalo za ostatné možné al-
ternatívy.

Na základe výsledkov vyjadrenia názorov občanov bude Mestská 
časť Košice-Staré Mesto v najbližšej budúcnosti postupovať a zveľa-
ďovať uvedený verejný priestor k čo najlepšej spokojnosti vás obča-
nov bývajúcich v bezprostrednej blízkosti. 

Týmto vážení občania vám ďakujeme za vašu aktívnu účasť na 
tomto prieskume a zároveň budeme presadzovať revitalizáciu tohto 
priestoru podľa vašich predstáv.
Ingrid FAŤOLOVÁ, Michal DJORDJEVIČ, Richard KOČIŠ, Peter HAVASI

Poslanci schválili rozvojový rozpočet

Zmeny na Dominikánskom námestí
Poslanci schválili nový projekt trhoviska na Dominikánskom ná-

mestí v centre Košíc. Najprv sa dôkladne pripraví štúdia, ktorá s jem-
nocitom prenesie legendárne trhovisko do 21. storočia so zachova-
ním jeho čarovného ducha. Vynovenie a moderné riešenie spojené 
s praktickým používaním si žiada zastaralý uličný mobiliár, ktorý má 
najlepšie roky za sebou a nevyhovuje požiadavkám trhovníkov ani 
estetickým kritériám stredovekého námestia. Zničená je aj porfýrová 
dlažba, ktorá si žiada komplexnú opravu. 

Vylepšíme ihriská, doplníme zeleň i lavičky

Finančné prostriedky investujeme do spracovania projektov i ná-
kupu nových moderných hracích prvkov na ihriská vo všetkých troch 
obvodoch mestskej časti. Tešiť sa môžu návštevníci ihrísk na Tyršo-
vom nábreží, Jesennej ulici i L. Novomeského 4. Aj na základe vašich 
požiadaviek pristupujeme k revitalizácii oddychových zón v rôznych 
častiach Starého Mesta.

Začiatkom marca poslanci z  volebného obvodu 3 realizovali an-
ketu v  bytových domoch na Dargovskej a  Karpatskej ulici. Z  jej vý-
sledkov vyplynulo, že hlasujúci občania by na neďalekej spevnenej 
asfaltovej ploche mali najradšej kontajnerovisko (záujem je najmä 
o polopodzemné) a oddychovú zónu, so zeleňou a lavičkami. Poslanci 
schválili revitalizáciu tohto priestoru a mestskú časť teraz čaká vypra-
covanie projektu a jeho predloženie na príslušné inštitúcie.

Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj revitalizáciou dvoch športovísk. 
V Parku Angelinum stálo v minulosti basketbalové ihrisko, no na žia-
dosť občanov boli koše postupne odstránené. Poslanci sa zhodli na 
adaptovaní tejto plochy na moderné workoutové ihrisko pre všetkých 
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športovcov, ktorí si radi zacvičia na čerstvom vzduchu. Modernizáciou 
prejde aj basketbalové ihrisko na Kuzmányho 13. Vo volebnom ob-
vode 1 sa zase občania dožadovali doplnenia verejného osvetlenia. 
Poslanci schválili projekt i jeho realizáciu. 

Podporíme komunitný život v Masarykovej kolónii
Občania žijúci v  bankových blokoch Masarykovej kolónie (Letná 

– Jesenná – Jarná) roky upozorňujú na potrebu investície do tejto 
dvorovej časti. V medzivojnových Košiciach patril predmetný priestor 
k oáze pokoja a komunitného života, kde nechýbal bazén, lavičky, od-
dychová zóna a ihrisko. Zastupiteľstvo schválilo financie na vypraco-
vanie projektu obnovy Masarykovej kolónie, ktorý budú pripomien-
kovať aj angažovaní obyvatelia tejto lokality. Radi by sme skrášlili aj 
pýchu medzivojnových Košíc v obvode 2.

Okolie chrámu sa premení na park s lavičkami
Výrazné zmeny sú naplánované v okolí pravoslávneho chrámu na 

ČSA, ktoré umožnila demontáž plechového plota po takmer dvadsia-
tich rokoch. Zastupiteľstvo vypočulo názor prevažnej väčšiny miest-
nych obyvateľov, ktorí sa v ankete jednoznačne vyjadrili za parkové 
úpravy, lavičky, chodníčky a želali si aj nejaký vodný prvok – fontánu. 
Príprava revitalizácie lokality sa začne spracovaním projektu, ktorý 

zohľadní všetky potreby občanov.

Pokračujeme v „klietkovaní“ kontajnerovísk
V tomto roku plánujeme zrevitalizovať 7 až 10 kontajnerovísk, 

vybudovať pevné podkladové plochy na stojiskách a klietky na kľúč. 
Implementujeme požiadavky občanov, s ktorými sa na nás pravidel-
ne obraciate a zoznam robíme tak, aby sa modernizácia týkala kon-
tajnerovísk vo všetkých troch volebných obvodoch.

Finančné prostriedky investujeme aj do objektov, ktoré sú našim 
majetkom, alebo ich máme v správe. Nádherná sobášna sieň v staro-
mestskej radnici dostane konečne potrebnú vzduchotechniku. Pro-
jekty na modernizácie sme naplánovali  v  staromestských škôlkach, 
opravy chystáme aj v Múzeu Vojtecha Löfflera.

Poslanci dali zelenú príprave viacerých projektov, s ktorými je 
možné žiadať o externé zdroje, ale prvým krokom je kvalitne spraco-
vaná projektová dokumentácia. Prefinancovaním prípravy si mestská 
časť vytvorí zásobník, aby mohla aktuálne operatívne reagovať v prí-
pade vypísania výzvy v príslušnej oblasti. 

Potešíme aj rodičov detičiek v Starom Meste, ktoré prišli na svet 
v roku 2020. Z dôvodu pandémie sme nemohli organizovať obľúbenú 
slávnosť „Privítanie novorodencov do života“. Všetkým rodičom po-
šleme darčekové poukážky od mestskej časti v  priebehu roka 2021 
poštou.                                                                                                              (ren)

samospráva

■ Chceme svoj zelený „Central 
park“ na Kuzmánke, tak by sa 
dal zjednodušene vyhodnotiť 
prieskum staromestskej poslan-
kyne MUDr. Magdalény Galdu-
novej, ktorá sa občanov z oko-
litých obytných domov formou 
ankety do schránok opýtala, čo 
si želajú v lokalite trávnatej plo-
chy medzi ulicami Kuzmányho – 
Magurská – kpt. Nálepku a ulici 
ČSA. Jasné nie dostal podzemný 
parkovací dom, za ktorý hlaso-
valo minimum občanov.

POSLANECKÉ PRIESKUMY VEREJNEJ  MIENKY NA SÍDLISKU KUZMÁNYHO
Ľudia v ankete: Chceme zelený „Central park“

Na tomto území sa v minulosti uvažovalo o výstavbe podzem-
ného garážového domu, ku ktorej aj na základe nesúhlasnej pe-
tície občanov nedošlo. V súčasnosti sa zelená plocha využíva ako 
futbalové ihrisko alebo na prechádzky so psami. 

„Technická univerzita sa ako majiteľ unimobunkovej schátralej 
budovy po intenzívnych rokovaniach starostu s kvestorom zavia-
zala, že v krátkom čase stavbu definitívne odstráni a voľná plocha 
sa tak ešte rozšíri. Táto trávnatá plocha je najväčším voľným zele-
ným priestranstvom na Kuzmányho sídlisku. Preto som sa rozhodla 
svojich susedov, malých i veľkých, seniorov, aby sa všetci vyjadrili, 
čo si želajú. Aby sme mohli zrealizovať predstavu väčšiny a neza-
čali pripravovať projekt bez toho, aby sme vedeli, čo ľudia vlastne 
chcú,“ vysvetľuje poslankyňa MUDr. Magdaléna Galdunová, prečo 
oslovila anketovým listom 738 domácností v okolí. 

Dotazník vyplnilo a odovzdalo (alebo poslalo e-mail, či sms) 
385 domácností, pričom jednu z piatich možností z ankety si zvo-
lilo 564 občanov. „Všetkým susedom z okolitých i mojej ulice, ktorí 
sa zodpovedne zapojili zo srdca ďakujem, že si našli čas a v kruhu 
svojich rodín podumali, čo by si želali. Som rada, že vaše túžby sú 
totožné s mojou predstavou i víziou starostu a projekt revitalizácie 
zelenej plochy na oddychovú zónu podporili aj poslanci staromest-

ského miestneho zastupiteľstva tak, aby sme po spracovaní projek-
tu mohli pristúpiť k realizácii,“ dodala poslankyňa Galdunová.                                                    

(ren)

VÝSLEDKY HLASOVANIA OBČANOV
1. Oddychová zóna so zeleňou, kríkmi, stromami  
a parkovou výsadbou, chodníčkami, lavičkami, níz-
kymi pouličnými lampami, prípadne s piknikovými 
miestami, či možnosťou vytvorenia bio záhradiek  
s vyvýšenými záhonmi.

182 
hlasov 32%

2. Kombinácia oddychovej zóny (viď vyššie), ohra-
deného venčoviska pre psov a plnohodnotného 
multifunkčného ihriska

110 
hlasov 20%

3. Kombinácia oddychovej zóny (viď vyššie) a  
crossfitového ihriska s pieskoviskom a modernými 
hracími zostavami

120 
hlasov 21%

4. Kombinácia oddychovej zóny (viď vyššie) a  
crossfitového ihriska na posilňovanie tela aj pre 
dospelých

114 
hlasov 20%

5. Podzemný garážový dom 38 hlasov 7%
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novinky

Fotku môžete poslať na e-mailovú ad-
resu mestského referátu vytlky@kosice.sk, 
alebo zavolať na telefónne číslo 16 126  
a doplniť informáciu, kde sa nachádza.

Podnety preveria a zaradia do opráv
Zamestnanci referátu parkovania a 

údrž  by komunikácií Magistrátu mesta Ko-
šice každý podnet preveria. Ak sa ukáže ako 
opodstatnený, zaradia ho do plánu opráv 
na nasledujúce obdobie. Tieto práce s po-
užitím štandardných teplých obaľovaných 

asfaltových zmesí potrvajú na najhorších 
zdokumentovaných úsekoch do polovice 
apríla 2021.

Mestskí poslanci v nedávno prijatom roz-
počte na tento rok vyčlenili 3,7 milióna eur 
na súvislé opravy komunikácií a chodníkov  
a na ich bežnú údržbu. 

Okrem opráv výtlkov sa začalo aj so zbe-
rom posypového materiálu. Odhaduje sa, 
že ho je na cestách a chodníkoch po zime  
cca 1500 ton.                                                         

 (red)

Výsledkom spolupráce Maďarskej republiky a Košického samo-
správneho kraja je podpora projektu rekonštrukcie Dolnej brány v 
objeme 180 tisíc eur. Múzeum pod zemou v Starom Meste sa po  
22 rokoch od jeho otvorenia vtedajším primátorom Rudolfom 
Schusterom dočká nového šatu, aby sa stalo lákadlom pre turistov  
i školákov, ktorí v ňom zažijú zaujímavú formu výučby dejepisu. 

Do konca roka by sa malo zmeniť na moderný historický kom-
plex s potenciálom prilákať nielen domácich, ale i zahraničných 

návštevníkov. Múzeum Dolná Brána je vďaka svojej nesmiernej his-
torickej hodnote zapísané do Ústredného zoznamu pamiatkového 
fondu ako súčasť národnej kultúrnej pamiatky Mestské opevnenie. 

Pribudne nová expozícia s multimediálnymi prvkami, virtuálne 
hry pre deti i dospelých s vojenskou historickou tematikou, interak-
tívne prvky, ktoré poskytnú zábavu aj vedomosti z histórie nášho 
mesta, trojrozmerné archeomodely vstupnej brány a opevnenia 
mesta.                                                                                                              (ren)

Nafoťte a pošlite nám dieru na ceste, ktorá vás štve! 
<<

Múzeum Dolná brána dostane nový šat

Začali sa opravy výtlkov 
na cestách po celom meste

■ Opravy ciest po zime odštartovali po celom meste. V MČ Staré Mesto 
sa budú prioritne opravovať ulice, po ktorých jazdí MHD - Bačíkova, 
Bajzova, Kuzmányho, Moyzesova, Murgašova, Protifašistických bo-
jovníkov, Timonova, Zbrojničná. Ak viete o výtlku alebo veľkej diere 
na ceste alebo chodníku kdekoľvek v Starom Meste, dajte nám vedieť, 
aby sme doplnili zásobník pre cestárov. 

Na motoristov číha diera na ceste na kru-
hovom objazde za Jumbo centrom v smere 

od Alvinczyho na Masarykovu ulicuCestári už pracujú v košických uliciach

Poslanci miestneho zastupiteľstva MČ 
Staré Mesto a Mesta Košice rozhodli, že 
Mestská krytá plaváreň prejde do majetku 
mesta. Ubezpečujeme všetkých majiteľov 
permanentiek, že ich nepreplávané, ale 
zaplatené minúty určite neprepadnú. Po 
znovuotvorení plavárne budete informo-
vaní.                                                              (ren)

O permanentky na 
plaváreň neprídete

Nová streetartová maľba zdobí zadnú 
stenu staromestskej sobášnej siene. „Ľu-
dia v tejto dobe nezažívajú najkrajšie časy, 
sú obmedzení pandémiou, ktorá vedie  
k negativite a smútku. Na to, aby sa človek 
udržal v zdravej rovnováhe je vždy dôle-
žité hľadať to pekné aj tam, kde to nie je 
na prvý pohľad ľahké. Vždy je dôvod na 
úsmev,“ hovorí mladý autor Matej Rimai.  
V MČ Staré Mesto máme vytypovaných 
niekoľko lokalít, kde sa nachádzajú neváb-
ne, zanedbané múry, či zadné steny vý-
menníkov. Ak máte umelecké vlohy, dobrý 
nápad a chuť ho zrealizovať, dávame šan-
cu šikovným umelcom, ktorí skrášlia Staré 
Mesto. 
Píšte na kultura@kosice-city.sk           (ren)

Grafiťáci, prihláste sa! 
Skrášlite šedé múry

Mestské opevnenie objavili počas premeny Hlavnej ulice v r. 1998 Unikátne priestory ponúkajú multifunkčné využitie
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Čoskoro by mala odštartovať rekonštrukcia An-
gels arény. Nemyslite si, že by bolo vhodnejšie situo-
vať halu na zelenú lúku niekde na Všešportový areál  
v nadväznosti na nový futbalový štadión, kde je aj 
dostatok parkovacích možností? Aký je váš názor na 
jednu z možností prenechať túto halu na krytú tržnicu  
s možnosťou využitia aj na kultúrno-spoločenské 
podujatia a v napojení na Park na Moyzesovej ulici 
vytvoriť akúsi La Ramblu v centre ako to navrhoval 
starosta Petrovčik?

Barcelonská La Rambla sa ako verejný priestor používa o nie-
koľko storočí dlhšie ako naša „Moyzeska“, ktorej veľmi pomohla 
revitalizácia v rámci EHMK 2013 a najmä výborné lampy osvet-
ľujúce stred aleje. Budem rád, ak sa Moyzesova ulica ešte viac 
priblíži pohodovej atmosfére Barcelony, myslím si však, že základ-

ným predpokladom je zníženie intenzity automobilovej dopravy. 
Ak necháme domom viac priestoru, možnosť budovania letných 
terás, stánkov a stíšime dopravu, podporíme pohyb chodcov  
a cyklistov. Ak sa budú cítiť bezpečne, ožije aj obchod a reštau-
račné služby na východnej strane ulice. Mysleli sme na to už pri 
príprave rekonštrukcie Angels arény, ale najmä jej okolia. Cieľom 
je zlepšiť predpoklady pre živý priestor, letné sedenie aj pultový 
predaj. Zároveň má rekonštrukcia aj silný  ekologický podtón, keď 
prvý raz zachytávame na mestskej budove všetku dažďovú vodu 
z celej strechy športovej haly, s možnosťou jej využitia pre údržbu 
aleje. Dnešné športové haly sú multifunkčné a v prípade záujmu 
určite bude okrem športových podujatí možná aj organizácia vý-
stav, trhov alebo koncertov. 

Mohli by ste ako mestský architekt a obyvateľ Sta-
rého Mesta v jednom povedať, ktoré nové investície-
vás obzvlášť tešia a ktoré už menej a prečo?

Najväčšiu radosť mám  z čerstvých výsledkov architektonickej 
súťaže na Mestský bytový dom Jesenského (na mieste bývalého 
zberného dvora). Víťazom výborne obsadenej súťaže, kde prišlo až 
39 návrhov sa stal košický ateliér. Rozvrhnutie zástavby na pozem-
ku v tvare T sa férovo správa voči susedom a súčasne zabezpečuje 
vhodnú orientáciu všetkých bytov na svetové strany. Racionálne 
dispozičné riešenia bytov prinášajú vysokú kvalitu bývania, vyu-
žitie pavlačí, spolu so zelenou časťou dvora podporuje komunitné 
aktivity. Navrhovaná kaviareň je spolu s plochou pre letné sedenie 
vítaným oživením Jesenského ulice a v budúcnosti môže profitovať  

rozhovor

■ Vzhľad a komfort verejných 
priestorov v Starom Meste výraz-
ne vylepšia zaujímavé projekty, 
ktoré sú pripravené na realizáciu.  
V rozhovore so šéfom Útvaru 
hlavného architekta mesta Ko-
šice, Staromešťanom Martinom 
Jergušom, sme boli zvedaví aj na 
plány do blízkej budúcnosti. 

<<

Návrh úpravy zanedbanej plochy pri Angels Aréne na Kuzmányho ulici. Cieľom je doplniť stromy a zeleň a vytvoriť tak príjemný verejný priestor   
na relax i stretnutia ľudí po zápasoch a koncertoch. Foto:  Autori projektu z ATRIUMSTUDIO.SK

Staré Mesto bude atraktívnejšie,
štartujú zaujímavé projekty
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rozhovor

z očakávanej rekonštruk-
cie križovatky Masary-
kova - Štefánikova, ktorá 
prostredie upraví v pro-
spech chodcov a cyklistov. 

Pripravujeme aj ďalšie 
súťaže, nedávna diskusia 
o rekonštrukcii Mestskej 
krytej plavárne upozor-
nila na potrebu revitali-
zácie celého verejného 
priestoru od Pošty 2 až po 
McDonald. Architektonic-
ky neusporiadaný je pred-
staničný priestor, zeleň 
okolo podzemného krytu, 
priestor medzi železnič-
nou a autobusovou stani-
cou, predpolie kúpaliska 
Červená hviezda, priestor 
pred Mestskou krytou 
plavárňou, Drevný trh aj 

ďalšie. Cieľom je vytvoriť koncepciu pre všetky verejné priestory 
v danej lokalite, vrátane tých v areáli „Čeháčka“ a MKP. 

Už dávnejšie máme takmer hotové súťažné podmienky na pre-
dĺženie pešej zóny z Hlavnej ulice južným smerom až po Špitálsky 
kostol a Fejovu ul.  zdržiava nás zložitá dopravná situácia a veľa 
variánt pre cyklistickú dopravu, kde je ťažké rozhodnúť sa. Máme 
ešte v pláne niekoľko konzultácií a dúfam, že čoskoro podmienky 
zverejníme.

Výrazné zmeny sa chystajú aj na Kasárenskom ná-
mestí za OC Urban (bývalý Prior).

Je to tak. Už v roku 2019 sme v spolupráci s pamiatkármi za-
bezpečili pre túto lokalitu architektonicko-historický výskum, 
ktorý zdokumentoval vývoj tohto územia a načrtol jeho možné 
pokračovania. Cieľom je vypísať na riešenie urbanisticko-architek-
tonickú súťaž, ktorá zmení zanedbanú plochu parkoviska pri kine 
Úsmev na plnohodnotný verejný priestor, doplní pokiaľ možno čo 
najviac zelene a zacelí jazvu v pôvodne súvislej historickej zástav-
be skvelou architektúrou. Vhodnou spoluprácou s verejnosťou  
a v danej lokalite pôsobiacimi organizáciami by sme chceli podpo-
riť plnohodnotné oživenie tohto priestoru.

Zmeny čakajú aj okolie Alvinczyho ulice, kde sa 
pôvodné skladové areály v blízkosti železničnej trate 
postupne transformujú na komplex bytov. Mnohí ob-
čania si myslia, že jestvujúca dopravná sieť v tejto lo-
kalite situáciu neunesie…

Odsúhlasovanie projektu Albelli sa začalo už pred 10 rokmi  
a okrem množstva bytov, ktorých sa Košičania dožadujú, prinesie 
i malý kruhový objazd na známej križovatke Rampová-Slovenskej 
jednoty. Ten vylepší dnešnú situáciu. Pribudnú tiež nové zastávky 
MHD so zastávkovými nikami, ktoré umožnia plynulo obchádzať 
autobus počas jeho státia na zastávke a poskytnú lepší komfort 
pre nastupujúcich a vystupujúcich. Toto územie je potrebné strá-
žiť, aby sa príliš intenzívnou zástavbou „neprehrialo“. Práve preto 
tu mesto už pred niekoľkými rokmi zabezpečilo dopravno-kapa-
citné posúdenie, zamerané na dopravné uzly Masarykova - Ná-
rodná trieda a Slovenskej jednoty - Národná trieda. Projekt Albelli 
bol odsúhlasený až po podrobnom posúdení dopravnej situácie. 

Na Alvinczyho ulici na mieste bývalých skladov oproti Čížiku 
vyrastá obrovský areál moderných bytov s terasami 

a pre zvládnutie náporu dopravy pribudne kruhový objazd 
na križovatke Slovenskej jednoty – Rampová.

Na mieste bývalého zberného dvoru na Jesenského ulici v centre Košíc (blízko kruhového objazdu s Jumbo centrom) 
vyrastie do dvoch rokov obytný dom v tvare T s nájomnými bytmi, s kaviarňou a zeleňou vo dvore.

Vizualizácie: OON Design s.r.o., autori víťazného návrhu z architektonickej súťaže Ing. arch. Igor Hradský a Ing. arch. Ladislav Balogh

Malinovského kasárne na Moyzesovej. 
Budúceho investora limitujú pamiatkári, 

ale stavať môže byty s doplnkovými 
službami a zeleňou. 

Pozeráte sa zhora na areál bývalej tabakovej továrne, 
ktorá sa rekonštrukciou za 18 miliónov zmení na Kreatívne centrum 

pre umelcov a prirodzene tak doplní KulturFabrik v susedstve.

VIZUALIZÁCIA: ALBELLI 

FOTO: ARCHÍV

VIZUALIZÁCIA: AUTORI PROJEKTU ATRIUMSTUDIO.SK 
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rozhovor

Hlásia sa tu však aj ďalší investori, ktorí budú musieť preukázať 
životaschopnosť svojich zámerov najmä z hľadiska zabezpečenia 
dopravy. Z toho mám trochu obavy, pretože šírka uličných priesto-
rov aj križovatiek je limitovaná už existujúcou zástavbou a bude-
me sa musieť vysporiadať aj so zrušením úrovňového železnič-
ného prejazdu na Rampovej ulici, ktorý bude potrebné nahradiť 
mimoúrovňovým, s možnosťou prechodu aj pre peších a cyklistov.

Čo sa chystá na dolnom konci Starého Mesta?
Aj druhý okraj Starého mesta sa rozvíja, okolie Floriánskej ulice 

prešlo za posledných 15 rokov veľkými zmenami a pripravujú sa 
ďalšie projekty v súlade s územným plánom zóny. Mesto v gescii 
so svojím podnikom Správou mestskej zelene pripravuje revita-
lizáciu bývalého evanjelického cintorína na Žriedlovej ulici s roz-
šírením parkových priestorov aj na mestské pozemky za starou 
sladovňou.

Mnohí občania sa pýtajú, čo sa deje s areálom bý-
valých Malinovského kasárni na Moyzesovej, ktoré 
roky chátrajú. Sú vám známe plány majiteľov pozem-
kov? Čo by si na najlukratívnejších 5 hektároch v cen-
tre mesta želal mestský architekt, ak by o tom mohol 
rozhodnúť sám a mal aj finančné krytie?

Na to, že košické centrum má za sebou viac ako 800 ročnú 
históriu, tu máme stále prekvapivo veľa stavebných možnos-
tí. Želal by som si, aby v Starom meste bolo menej chátrajúcich  
a nevyužívaných budov. Naším najvýznamnejším „brownfiel-
dom“ sú bezpochyby Malinovského kasárne. Existujúce objekty 

sú napospol čerstvo pamiatkovo chránené. Práve preto, že plány 
majiteľov pozemkov nie sú dlhodobo známe, venovali sme areálu 
kasární minulý rok  na ÚHA mimoriadnu pozornosť. Snažili sme sa 
definovať optimálnu mieru ich zástavby, aj využitia v územnom 
pláne mesta. Absolvovali sme náročné rokovania s majiteľmi aj  
s pamiatkármi, návrh bolo možné verejne pripomienkovať, o čom 
sme informovali dotknutých listom aj zverejnením na webovej 
stránke mesta. Či bude finálny návrh regulácie prijatý, môže roz-
hodnúť mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní v máji.

Osobne by som na ploche bývalých Malinovského kasární pre-
feroval vyvážený mix zelene, občianskej vybavenosti a bývania. 
Bol by som veľmi vďačný osvietenému investorovi, ktorý by pri vý-
stavbe postupoval formou súťaže návrhov, ku ktorej by sa mohla 
vyjadriť verejnosť aj odborníci.

Niet hádam Staromešťana, ktorý by si neželal vrátiť 
vodu do centra. V tejto chvíli je to len sen, ale poteší aj 
revitalizácia Mlynského náhonu od Jumbo centra po 
Hlinkovu ulicu. Na čo sa môžeme tešiť?

Obzvlášť ma teší rekonštrukcia Mlynského náhonu, ku ktorej 
prebehla náročná urbanisticko-architektonicko-krajinárska súťaž. 
Vyhrala trojica autorov Hanáček, Fejo, Gloneková. Už tento rok by 
mal byť dokončený projekt jedného z najproblematickejších miest 
vodného toku, ktorým je „zhybka“ oproti Národnej banke pri Roko-
ku. Víťazi súťaže navrhli na tomto mieste prepojenie formou kru-
hovej lávky, ktorá sa stala výrazným symbolom pre celý projekt. 
Spolu s premodelovaním toku Mlynského náhonu na tomto mies-
te na vizuálne atraktívne „ostrovy“ by lávka a prekládky sietí mali 
byť realizované už budúci rok. Uspokojenie vo mne vzbudzuje aj 
aktívna a veľmi konštruktívna spolupráca s občianskym združením 
Mlynský náhon pri príprave súťaže aj realizácie návrhov. 

Hneď na druhej strane sa chystá tiež veľkolepý pro-
jekt. Čo to bude?

Je super, že pokračuje rekonštrukcia areálu bývalej tabakovej 
továrne, tentoraz pod názvom Kreatívne centrum. Projekt za 18 
miliónov eur nielen zveľaďuje priestory bývalého priemyselného 
areálu a prináša mu novú úroveň využitia, ale môže postupne po-
zitívne ovplyvniť celé svoje širšie okolie. Úvahy o prepojení Krea-
tívneho centra, KulturFabrik a priestoru okolo Mlynského náhonu, 
s potenciálom výrazne zmeniť dnešný dopravný charakter štvor-
prúdovej ulice v tejto časti mesta ilustruje aj víťazný návrh kolek-
tívu p. arch. Hanáčka.

Renáta NÉMETHOVÁ

Voda v meste 
je čarovným prvkom, 
revitalizácia 
Mlynského náhonu 
prinesie možnosti 
člnkovania, 
korčuľovania v zime, 
navrhnuté nábrežie 
nabáda radných 
utĺmiť dopravu 
na Gorkého o jeden 
jazdný pruh.

VIZUALIZÁCIE: 
VÍŤAZI SÚŤAŽE 
HANÁČEK, FEJO, 
GLONEKOVÁ

Prepojenie formou kruhovej lávky, ktorá sa stala symbolom 
víťazného projektu, na mieste zhybky oproti Národnej banke 

pri Rokoku, vytvorí vizuálne atraktívne ostrovy. 
Stáť by mala v r. 2022.
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inzercia

Ikonický OD URBAN na Hlavnej už
čoskoro privíta prvých návštevníkov<<

Tak, ako najkrajšia pešia zóna na Slovensku, aj ob-
chodný dom na Hlavnej ulici je neodmysliteľnou sú-
časťou Košíc. Ikonická stavba zmenila hlavné korzo 
mesta už v roku 1968 a pre niekoľko generácií bola nie-
len miestom nákupov, ale aj dôležitým orientačným 
bodom. Všetko, čo na nej Košičania mali vždy radi, 
ale aj veľa nového v sebe teraz spojí OD URBAN. Ne-
zameniteľná architektúra sa po citlivej rekonštrukcii 
stane jednou z dominánt centra Košíc a do lokality pri-
nesie opäť život.

Práve kvalitné produkty a  užitočné služby v  modernom 
a  funkčnom interiéri, doplnené výnimočnou gastronómiou, sú 
tým, čo robí život v meste jednoduchým a príjemným. OD URBAN 
plní sľub o rozšírení existujúcej ponuky služieb na Hlavnej ulici. 

Potraviny obsadí nemecká sieť LIDL
Na troch podlažiach tak zákazníci hneď pri otvorení nájdu via-

ceré známe a obľúbené značky, ako BENU Lekáreň, dm drogerie 
markt či GECO Tabak. Kvalitu konceptu OD URBAN ocenil aj naj-
obľúbenejší predajca potravín na Slovensku – LIDL, ktorý bude 
zároveň najväčšou obchodnou prevádzkou v obchodnom dome. 

Svoje obchodné priestory už pripravujú aj značky ALBI, PEPCO, 
Mi STORE, DAFFER a kvetinárstvo VICTOR, kvalitnú literatúru zase 
prinesie kníhkupectvo MARTINUS. V čase otvorenia budú nájom-
covi sprístupnené aj unikátne kancelárske priestory na najvyššom 
podlaží obchodného domu, ktoré ponúknu nezameniteľný výhľad 
na centrum Košíc.

Ambíciou pri rekonštrukcii OD URBAN bolo najmä pomôcť oži-
viť prostredie Hlavnej ulice, čo bude po skončení pandémie ešte 
aktuálnejšie, ako predtým. Všetci nájomcovia obchodného domu 
sa už teraz tešia, ako sa nový obchodný dom stane nielen nákup-
nou destináciou, ale aj obľúbeným miestom pre relax a stretnutia 
s priateľmi.  

Väčšina stavebných a rekonštrukčných prác, ktoré 
sú v kompetencii developera, aj interiérových úprav 
v objekte OD URBAN bude ukončených v priebehu 
marca a apríla. Ako posledné pred otvorením bude 
prebiehať dočistenie a vyspravenie umeleckej fasá-
dy s typickými obkladovými tvarovkami. Práve his-
toricky chránená fasáda od akademickej sochárky 
Jany Bartošovej-Vilhanovej je charakteristickým 
prvkom obchodného domu a ku košickému korzu 
jednoducho patrí.
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komentár

Aj takto by sa dala charakterizovať nová séria 
zmien, ktorou si prešla dopravná obslužnosť v juho-
východnej časti centrálnej zóny Starého Mesta. Pri-
búda cyklistov, rekreačných bežcov, kolobežiek, no 
naopak nepribúda cyklochodníkov, bezbariérových 
nájazdov, inteligentných priechodov, či vyhradených 
pruhov pre vozidlá. Z bývalých dlhoročných skratiek 
pre rýchly presun vozidiel domácich rezidentov sa 
stávajú naopak po novom skôr obchádzkové trasy. 

Chýba koncepcia? Alebo ju treba prehodnotiť? Akoby tieto zmeny 
navrhoval niekto z iného mesta, alebo niekto, kto do centra zájde len 
občas na kávičku. Mestská časť s lokálnymi poslancami nápady na 
zlepšenia, cyklochodníky či priechody sype z rukáva, no výhovoriek 
zo strany správcu ciest, prečo je nemožné ich realizovať, je stále viac  
a zlepšenia pribúdajú len pomaly.

Zelená vlna, tá je snom každého Staromešťana, ktorý by sa chcel 
denne z Moyzesovej na Puškinovu, cez 6 semaforov okolo Auparku 
dostať plynule a bez zastavenia domov na Štefánikovu, Mlynskú, 
Vodnú či Kováčsku ulicu. Praktickou západo-východnou skratkou bola 
kedysi opačne otočená Pribinova ulica ako aj prirodzená odbočka  
od plavárne vpravo na ul. Drevný trh a ul. Puškinova. Po ukončení re-
konštrukcie električkových tratí sa lokálna doprava presunula k tran-
zitnej poza Aupark a cez semafory a najnovšie je už i tak zbytočne 
dlhá spodná trasa do centra opäť o niečo dlhšia.

Po novom osadení zákazu odbočenia na Rooseveltovej ul. musia 
vodiči absolvovať ďalšiu, necelý kilometer dlhú obchádzku dolu do 
cestnej slučky v koryte pod Jakabovým palácom. Táto vozovka je však 
už značne vyjazdená, za dažďa kvôli hladkému asfaltu šmykľavá, 
rozbitá, s prepadnutými ostrými kanálovými vpusťami a zvlneným  
asfaltom na vjazde aj výjazde. Nečudo, veď ešte pred niekoľkými de-
kádami túto cestu tvorilo zaplavené dno Mlynského náhonu. Necelý 
kilometer novej obchádzky by bol však zaiste znesiteľnejší, ak by sa-
motná vozovka, na ktorú bola doprava presmerovaná, v celom profile 
vykazovala kvality a atribúty modernej komunikácie. 

Vjazd aj výjazd z koryta Štefánikovej ul. už dlhšie v tomto stave 
naozaj nie je vhodným a ani reprezentatívnym jediným dopravným 
vstupom k východnej časti pešej zóny, Mlynskej ulici, či Jakabovmu 
palácu. Trieda Protifašistických bojovníkov, Puškinova či Štefánikova 
ulica už dávno potrebujú nový povrch, nočné osvetlenie, či inteligen-
té LED priechody pre chodcov. Pri záťaži, ktorou si tieto komunikácie 
denne prechádzajú a pri počte kolíznych situácií, kedy sa vozidlá na 
mokrej vozovke dostávajú do šmyku, do protismeru a spôsobujú tak 
dopravné nehody so škodovými udalosťami, bolo už včera skutočne 
neskoro.  

Rezidenti, ako aj zástupca starostu MČ-Staré Mesto Andrej Ďu-
rica spolu so starostom Igorom Petrovčíkom, si v októbri 2020 do-
volili spoločne vyjadriť svoj nesúhlas voči rozhodnutiu KDI s Magis-
trátu mesta k zmene dopravného značenia a reorganizácii dopravy  
s osadením značky zákaz odbočenia z ul. Rooseveltova na ul. Drev-
ný trh v smere od Krytej plavárne. Minimálne teda aspoň do času, 
kým sa nezrealizuje oprava povrchu vjazdu a výjazd z koryta Štefá-
nikovej triedy, kadiaľ nová obchádzka vedie. Zodpovední radní ešte 
na jeseň minulého roka prisľúbili ďalšie rokovanie so zástupcami MČ  
a vyhodnotenie vzniknutej situácie, no napriek oficiálnej požiadav-
ke k žiadnej zmene či zlepšeniu doteraz nedošlo. Všetci návštevní-
ci, domáci, rezidenti či zásobovanie centrálnej mestskej zóny, tak aj 
naďalej denne musia do centra dochádzať po o niečo dlhšej a navy-
še rozbitej obchádzkovej trase. Ako sa hovorí doslova zrejme podľa  
hesla „dookola bližšie“. 

Zostáva teda len veriť, že cesta sa nezačne opravovať až v časoch 
uvoľnenia pandemického lockdownu, ale magistrát to stihne ešte 
skôr, kým sú cesty prázdnejšie, aby na tejto ceste ako na momentál-
ne jedinom vstupe do centra, následne nenastal lockdown dopravný.  

Andy ĎURICA 
zástupca starostu 

Quo vadis doprava, 
alebo “dookola bližšie” 

■
■
■

Drevný Trh - Nový zákaz odbočenia

Nehody - Štefánikova

Zápchy - Štefánikova
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charita

Dôchodca, ktorý potrebuje pomôcť s nákupom, sa môže tele-
fonicky nahlásiť na číslo 0910 186 658 vždy deň pred nákupom 
do 14:00.

Nákupy budú prebiehať počas týždňa: pondelok, stredu a  
v piatok. Presný čas nákupu sa dohodne pri telefonovaní.

V rámci vašej a našej ochrany prosíme dôchodcov, aby taktiež 
mali na sebe rúško a aby nákupný zoznam spolu s taškou a pe-
niazmi mali prichystané vopred a odovzdali nám to medzi dve-
rami.

Ak viete o niekom, kto by potreboval pomoc s nákupmi, nevá-
hajte mu poskytnúť tento kontakt!

Nákupy sú len v rámci mestskej časti Staré mesto a v rámci na-
šich kapacitných možností.                                                                     (ren)

Šéfka jedálne v Štátnych lesoch Viera Ja-
nigová nielen uvarila so svojim kolektívom 
150 obedov, ale pomohla aj realizovať pro-
jekt pomoci starostu Igora Petrovčika a obe-
dy darovali tým rodinám, ktoré sa s deťmi 
ocitli v existenčnej núdzi. Veľká vďaka patrí 
aj Marekovi Mrúzovi z Jedálne Vojvodská 
Košice a spoločnosti Philip Morris Interna-
tional za pomoc pri zabezpečovaní teplých 
obedov pre sociálne odkázané rodiny i osa-
melých seniorov. 

Balíky pomoci s trvanlivými potravina-
mi smerovali aj k obyvateľom Charitneho 
domu Sv. Alžbety na Bosákovej ulici. Ďalšie 
balíčky odniesol starosta so svojím zástup-
com Andym Ďuricom do  OZ Maják nádeje, 
kde sa starajú najmä o sociálne odkázané 
rodiny s deťmi. Tretiu várku odniesli do spo-
ločnosti Úsmev ako dar, kde sa starajú o ro-
diny s deťmi v núdzi. „Veľmi si cením aktívnu 
pomoc a spoluprácu starostu pri zabezpečo-
vaní teplých obedov pre tých najbiednej-
ších,“ hovorí Rado Dráb z Úsmevu ako dar.

Do úžasného projektu pomoci osame-
lým seniorom s malými dôchodkami sa 
zapojili žiaci základných škôl i šikovné ria-
diteľky staromestských škôlok, starosta i 
poslankyňa  Magdaléna Galdunová, ktorí 

spolu s Lenkou Remeteiovou a QUICKLINE 
Taxi logisticky zabezpečili rozvoz krabíc pl-
ných cukroviniek, trvanlivých potravín a hy-
gienických potrieb.

Ďakujeme všetkým za pomoc a sme 
šťastní, že sme mohli urobiť radosť senio-
rom, ktorí boli od prekvapenia až dojatí. 
Ďakujeme aj všetkým tým, ktorí priniesli na 
Staromestský vešiak pomoci teplé kabáty 
a  vetrovky, aby pomohli tým, ktorí na novú 
vetrovku nemajú.                                           (ren)

V  novembri 2020 oslovil MUDr. Pavla 
Priestera, predsedu Komisie zdravotnej a so-
ciálnej, mladý pár (Petra a Dávid) s ponukou 
pomôcť dôchodcom v  našej mestskej časti. 
Darcovia chceli materiálne podporiť občanov 
s  nízkym starobným alebo invalidným dô-
chodkom. Podľa dostupných údajov v  data-
báze sme vybrali 30 mien, pre ktorých Petra 
a Dávid pripravili vianočné balíčky. 15 z nich 
pre ženy a 15 pre mužov. Medzi vianočnými 
darmi nechýbali papuče, kozmetika, drogé-
ria a  potraviny. Po prevzatí 30 vianočných 
balíčkov sme museli urobiť harmonogram 
rozvozu, keďže kvôli pandémii nebolo mož-
né pozvať občanov na úrad a obdarovať ich 
v  našich priestoroch. V  priebehu troch dní 

Pavol Priester s  predsedom redakčnej rady 
Staromestských listov, Martinom Konečným, 
rozvážali v Starom Meste vianočné balíč-
ky dôchodcom. Všetci boli milo prekvapení, 
keďže táto pomoc nebola dopredu avizova-
ná. Niektorí zo spoluobčanov žili vo veľmi 
skromných podmienkach a prosili nás o ďal-
šie potraviny. Práve Komisia zdravotná a soci-
álna je tu aj na to, aby pomáhala dôchodcom 
s  najnižším príjmom. V  prípade, že ste sa 
ocitli v  núdzi, neváhajte sa obrátiť na refe-
rentku sociálnych vecí z  kancelárie starostu 
MČ na čísle 055/6827156 alebo e-mailom  
na adrese socialne@kosice-city.sk.

  Martin KONEČNÝ

Darcovia prejavili záujem pomáhať starším občanom v našej MČ<<

Starkým nakúpia dobrovoľníci zo Skautskej služby

Rozdávali obedy, teplé kabáty i krabice radosti

Vianočné balíčky potešili dôchodcov

■ Starosta MČ Staré Mesto si s radosťou tľapol  
s koordinátorkami Skautskej služby Košice, kto-
rá dobrovoľnícky, bez nároku na odmenu, tri dni  
v týždni zabezpečí nákupy pre osamelo žijúcich se-
niorov, ktorí sa nemajú na koho obrátiť.

■ Pre rodiny, ktoré sa ocitli  
v existenčnej núdzi, sme rozvá-
žali teplú stravu a potraviny. 
Seniorom sme darovali balíčky 
s papučami a chutmými dobro-
tami. 

Pavol Priester s vianočnými balíčkami 
pre starobných a invalidných dôchodcov

Starosta Igor Petrovčik so zástupcom 
Andym Ďuricom s balíčkami potravín 

pre Úsmev ako dar
Poslankyňa MUDr. Magdaléna Galdunová 

pomáhala roznášať krabice lásky
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naši seniori

„Haló... S čím vám môžeme pomôcť?“

Seniori sa dovolajú na tri čísla
Miestny úrad zabezpečil až tri telefónne linky a vždy v stredu 

a vo štvrtok v čase od 13. do 16. hodiny boli k dispozícii operáto-
ri na číslach: 0907 620 386, 0907 620 569, 0907 621 283. Linka 
vzájomnej pomoci je bezplatná, funguje tak, že senior prezvoní  
a vzápätí mu pracovníci zavolajú naspäť, ak má záujem. „Linku 
sme zriadili v spolupráci s Psychosociálnym centrom Košice, aby 
podnety, ktoré si vyžadujú pomoc odborníkov, boli okamžite posu-
nuté na správne miesto. V obsluhe linky nám pomáhajú žiaci od-
boru sociálno-výchovný pracovník zo Súkromnej strednej odbornej 
školy na Bukoveckej ulici, ktorá má ako prvá v Košiciach akreditáciu 
MŠ SR na vyučovanie tohto študijného odboru,“ doplnil informácie 
prednosta MÚ MČ Košice-Staré Mesto Matúš Háber. 

Pilotne prvýkrát odštartovala linka 27. januára. Vďaka dobrej 
medializácii v tlači i RTVS sa o nej seniori dozvedeli a tak telefóny 
vyzváňali jedna radosť. Od začiatku februára sa išlo naostro a evi-
dencia hovorov a ich obsahu sa rozrastala rýchlym tempom.    

Študenti pomáhajú seniorom i sebe
Sprostredkovateľom spolupráce našej mestskej časti a Súk-

romnej strednej odbornej školy Bukovecká 17, Košice, bolo Psy-
chosociálne centrum Košice. „Naši žiaci z odboru sociálno-výchov-
ný pracovník sa na odbornú prax pripravujú v  rámci teoretických 
odborných predmetov, kde majú možnosť zoznámiť sa a naučiť sa 
princípom komunikácie, pomoci a podpory. Preto je pre nich pria-
ma práca s  klientom, a  to už akéhokoľvek veku a  statusu, veľmi 
prínosná,“ hovorí Liana Ivanová, pedagogička SSOŠ na Bukoveckej 
ulici. „Na linku vzájomnej pomoci sa ozývajú seniori ako špecifická 
skupina. Komunikácia s  nimi mladým ľuďom umožňuje spozná-
vať medzigenerečné názory, postoje a  chápanie rôznych súvislos-
tí. Učia sa trpezlivosti, vnímajú pohľad seniorov a ich analýzu sú-
časnej náročnej situácie.“ Ktosi povedal, že je lepšie raz zažiť ako 
stokrát počuť. Budúci sociálno-výchovní pracovníci  dostali takto 
možnosť teoretické predmety aplikovať priamo v praxi, v teréne. 
Celý február sa striedali po trojiciach. Ako hodnotia doterajšiu tzv. 
priebežnú prax? 

Mária Valisková (IV.A): „Som vďačná za túto príležitosť pomá-
hať ľuďom aj takou formou. Reagovali sme na každé zazvonenie 
mobilov, klientom sme na ich požiadanie zavolali späť. Seniori te-
lefonovali z rôznych dôvodov. Napríklad ešte nedostali respirátor, 
pýtali sa na možnosti stravovania a kúpy lístkov. Samozrejme, bolo 
niekoľko otázok, na ktoré sme nevedeli okamžite odpovedať, tak 
sme na internete odpoveď vyhľadali a klientov kontaktovali.“ 

Jozef  Lenard (III.A): „Prax sa mi veľmi páči, je to niečo, čo človek 
nezažíva každý deň. Zo začiatku som bol veľmi nervózny, keď mi 
niekto zavolal. Z môjho pohľadu je to veľmi dobrá skúsenosť, ktorú 
môžem využiť aj po ukončení štúdia.“

Otázky na stravovanie, sčítanie i očkovanie
Veľký počet telefonujúcich prinútil miestny úrad prirodzene 

rozšíriť obsluhu linky na celý týždeň. Okrem spomínaných vyme-
dzených hodín v stredu a vo štvrtok sa rozšírila možnosť poskyto-
vať pomoc seniorom na každý pracovný deň v týždni počas celého 
pracovného času. Jeden telefón bol na sociálnom, druhý na odde-
lení kultúry a tretí v dennom centre seniorov.

„Takmer dvojmesačný sumár naznačuje, že seniori naozaj potre-
bujú radu, usmernenie i  povzbudenie v  týchto náročných časoch. 
Témy telefonátov prebiehali vo vlnách – spočiatku bolo najviac 
volaní ohľadne podmienok a možností stravovania, potom o  res-
pirátoroch, nasledovala vlna otázok na povinnosť pri sčítaní oby-
vateľstva. V posledných dňoch sa seniori intenzívne zaujímali o prí-
stup a podmienky k podaniu vakcíny proti COVID-19. Podrobnejšie 
sa o nich píše na inom mieste v Staromestských listoch,“ bilancuje  
jedna z „operátoriek“ linky vzájomnej pomoci Katarína Čižmá-
riková, koordinátorka denného centra seniorov. „Zo všetkých te-
lefonátov, i keď to naši seniori zväčša nepovedali na priamo, znel 
smútok za možnosťami stretávať sa s rovesníkmi i širšou rodinou, 
za kultúrnymi podujatiami v dennom centre, za obyčajným kávič-
kovaním v centre a na trhu. Stratený rok v živote seniora znamená 
viac ako u mladého človeka. Preto povzbudenie že bude lepšie, vy-
držme, každému padne dobre. “                 

Seniorom sa bude pomáhať aj naďalej
Seniori zo Starého Mesta dostali poštou balíček s kvalitným 

respirátorom, členovia Denného centra seniorov pri MČ Staré 
Mesto následne aj vitamínový balíček od Dr. Maxa. V spolu-
práci so Skautskou službou zabezpečujeme osamelým senio-
rom aj nákupy. „Za každú pomoc sme vďační. Mohlo sa stať,  
že niektorých roznášajúci doma nezastihli, alebo chýbali označenia 
na poštových schránkach. Tí nech dajú vedieť na našu linku. Kaž-
dému radi podáme pomocnú ruku,“ hovorí K. Čižmáriková.        (ik)

Pre staromestských seniorov sme zriadili Linku vzájomnej pomoci■
■
■

■ „Situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu 
už trvá dlho a nepriaznivo dolieha na psychiku star-
ších občanov, najmä osamelých. Záleží nám na psy-
chickej pohode staromestských seniorov, preto sme 
sa rozhodli zriadiť pre nich Linku vzájomnej po-
moci a umožniť im, aby sa v prípade záujmu mohli 
porozprávať, prípadne požiadať o pomoc,“ povedal 
starosta  MČ Košice-Staré Mesto Igor Petrovčik. 

Predsedníčka výboru Denného centra seniorov Mária Riesová 
s respirátorom, ktorí dostali staromestskí seniori domov poštou

Mladí študenti pomáhajú tým, ktorí to teraz najviac potrebujú
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Nedávno ste sa stali poverenou riaditeľkou múzea, 
aké boli vaše pocity?

Poverenie vedením múzea na jeden rok pre mňa znamená predo-
všetkým zodpovednosť. Zároveň sa však s kolegami tešíme, pretože 
vidíme potenciál tohto miesta a máme veľa plánov na jeho nielen 
umelecké využitie.

Čo pre vás osobne Múzeum Vojtecha Löfflera zna-
mená? Akoby ste ho predstavili niekomu, kto v ňom 
nikdy nebol, čo je na ňom pozoruhodné?

Pre mňa osobne znamená uvedomenie si, že mám šťastie, že mô-
žem každé ráno chodiť do práce s radosťou. Predstavovať múzeum 
niekomu, kto v ňom ešte nebol, je pre mňa vždy zaujímavá skúse-
nosť. Predovšetkým sa každý čuduje, že je to galéria. Želaním majstra 
Löfflera, ktorý svoje umelecké diela a zbierku daroval mestu Košice, 
bolo, aby sa v priestoroch vystavovala tvorba mladých, začínajúcich 

umelcov. Tento koncept galerijnej činnosti je pre mňa osobne veľmi 
zaujímavý a jedinečný aj v tom, že na Slovensku sa nenachádza ďalšia 
galéria alebo múzeum, ktorých zriaďovateľom je mestská časť. Tým, 
že MČ Košice-Staré Mesto vyvíja takúto činnosť v oblasti podpory kul-
túrnych činností je vzácne a obdivuhodné. 

V súčasnosti síce prežívame obdobie pandémie, ale   
zaujíma nás, aké sú vaše plány na rok 2021? Na aké vý-
stavy sa môžeme tešiť, ak sa situácia zlepší?

Uzatvorenie výstavných priestorov pre verejnosť je pre nás neprí-
jemné. Dáva nám to však príležitosť počas tohto obdobia vylepšiť 
mnohé veci, na ktoré sme doteraz nemali toľko času. V roku 2021 
je pre nás prvoradé zušľachtenie výstavných priestorov. Tešíme sa 
však aj na skrášlenie a zefektívnenie nádvoria múzea, keď sa oteplí. 
Výstavný plán musíme samozrejme upravovať. Myslím si, že keď sa 
naša činnosť opäť rozbehne, návštevníci sa majú na čo tešiť. Plánuje-
me výstavy umelcov, ktorých tvorba je podľa mňa výnimočná v mno-
hých ohľadoch. Najviac príťažlivé na pripravovaných výstavách je to, 
že chceme vystaviť monumentálne diela Vojtecha Löfflera v priesto-
roch stálej expozície, čím zmeníme jej roky známu podobu. Svojou 
atypickou pocitovou schopnosťou tieto umelecké diela plne narušia 
zaužívaný charakter miestnosti a návštevník sa ocitne v akomsi hyb-
ridnom priestore.

Z môjho pohľadu je  dôležité, aby sme spájali komunitu ľudí, ktorí 
si vo voľnom čase nájdu čas na umenie, vhodný priestor na realizá-
ciu svojich obľúbených činností, ktoré rozvíjajú ich osobnosť. Staro-
mestské múzeum Vojtecha Löfflera má veľký potenciál, aby tento cieľ 
mohlo sprostredkovať. Víziou je rozhodne celková úprava budovy, za-
traktívnenie stálej expozície múzea, nádvoria a reštaurovanie uličnej 
fasády domu. Chceme zostať verní odkazu majstra Löfflera - dávať 
príležitosti na prezentáciu najmä mladým umelcom a podieľať sa na 
kultivovaní spoločnosti prostredníctvom umeleckých diel, ktoré u nás 
budú obdivovať.                                                                          Renáta NÉMETHOVÁ

Zuzana Tegdová: Chystáme prekvapenie. 
Vystavíme monumentálne diela 

■ Novou poverenou riaditeľkou staromestského 
Múzea Vojtecha Löfflera sa stala Zuzana Tegdová. 
Absolventka histórie na UPJŠ v Košiciach sa už po-
čas vysokej školy zaujímala o riadenie a manažment 
inštitúcií, ktoré zachovávajú a sprístupňujú kultúr-
ne dedičstvo. Do múzea nastúpila pred troma rok-
mi ako ekonómka a postupne získala skúseností zo 
všetkých oblastí činností, ktoré sa jej teraz zídu.

Paradoxy doby - namiesto umeleckých diel a koncertov 
prebiehalo v múzeu testovanie. FOTO: František IVÁN 

Všetkým nadšeným a veľmi krea-
tívnym amatérskym umelcom, malým 
i veľkým, ktorí sa zapojili do celomest-
skej výtvarnej súťaže, zorganizovanou 
MČ Staré Mesto, dlhujeme spoločnú 
výstavu. Keď sa pandemická situácia 
zlepší a hygienici povolia otvoriť sta-
romestské Múzeum Vojtecha Löfflera, 
tak si v jeho výstavných priestoroch 
na Alžbetinej 20 budete môcť prezrieť 

nádherné dielka maliarov – ocenených  
i neocenených. Tešíme sa, že víťazom jed-
notlivých kategórií odovzdáme ceny osob-
ne. Len vám zatiaľ nevieme povedať pres-
ný termín. Preto sledujte FB: Košice-Staré 
Mesto-oficiálna stránka a www.kosice-city.
sk alebo sa informujte na kultura@kosi-
ce-city.sk. V každom prípade vedzte, že sme 
na vás nezabudli a veríme, že sa čoskoro  
v zdraví uvidíme.                                                    (ren)

Výstava amatérskych maliarov už čoskoro

MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA MÁ NOVÚ RIADITEĽKU
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„Veľmi mi prekážali odpadky v prírode, čierne skládky. Je hrozné, 
ako sa dokážu niektorí ľudia chovať k prírode, k svojmu životnému 
prostrediu. Pneumatiky, plastové fľaše, odpadky rôzneho druhu po-
kojne vyhodia na okraji lesa, či parku. Nepochopiteľný postoj, veď 
tu žijeme a v takom prostredí budú vyrastať naše deti. Nechcel som 
len vyplakávať, chcel som ísť príkladom, motivovať, že niekedy stačí 
málo, hodinka dve zamakať a ten dobrý pocit sa nedá opísať,“ vy-
svetľuje staromestská posila Jaro Stančák. 

Buď zmenou, ktorú chceš vidieť
Prezrádza aj motto, ktorým sa neziskové združenie Trash Hero-

es (Odpadkoví hrdinovia), ktoré založil, riadi. Inšpiroval ich Gán-
dhi. „My sme tí, na ktorých sme čakali. Buď zmenou, ktorú chceš 
vidieť vo svete.“ Čistota verejných priestranstiev vrátane okolia 
kontajnerov patria medzi priority, na ktorých nám na staromest-
skej radnici veľmi záleží. 

„Aktivity Jara Stančáka mi boli veľmi sympatické, videl som sku-
točný záujem o vec, zapálenie zo srdca. Vyhľadal som ho, našli sme 
spoločnú reč a dohodli sa na spolupráci,“ hovorí starosta Igor Pet-
rovčik.

Práca ho teší, keď vidí výsledky
Za posledné týždne sa na nepoznanie zmenila roky zanedbaná 

lokalita Thurzovej ulice pri Pošte 2, okolie Jumbo centra a chystá 
sa veľká akcia čistoty v lesíku nad atletickým oválom nad L. Novo-
meského, kde sa rokmi nahromadil obrovský odpad. 

„Teší ma, že sme so starostom na jednej vlne, čistota prírody  
a zelene je dôležitá pre náš život a zdravie. Našiel som tu príjemných 
kolegov a práca ma teší, lebo ja makám rád, keď vidím výsledky.“                                                                                    

Renáta NÉMETHOVÁ 

■ Do tímu staromestského úradu pribudol vo feb-
ruári Jaro Stančák, v Košiciach už známy ako „od-
padkový hrdina“. Od prvého kola pandemických 
opatrení sa spolu so svojimi kamarátmi doslova 
zhrozili, ako to vyzerá v rekreačných oblastiach v 
okolí Košíc, ale aj priamo na zeleni  vedľa činžia-
kov. Nezačali písať sťažnosti, radšej si vyhrnuli ru-
kávy a začali pravidelne pri prechádzkach zbierať 
odpad do vriec. Dokopy už vyzbierali takmer 3 tisíc 
vriec odpadu!

„Odpadkový hrdina“ inšpiruje a motivuje 
rozhovor

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 ►



13. - 14. týždeň 18. - 19.  týždeň
26.3. - 30.3.2021 27.4. -30.4.2021

stanovište MK 
na KO - Magurská 1-3,

Kuzmányho 31-33

Jarná 8 - 10 pri dočasnom 
stanovišti MK 

pre dvor „Malá Praha

križovatka (roh) 
Tajovského - Alžbetina

dvorová časť 
Komenského 

za reštauráciou Šport
stanovište MK na

KO - Kuzmányho 27,
 Magurská 2

stanovište MK 
na KO Jilemnického

č. 6-10 - dvorová časť 

stanovište MK na KO
Floriánská 2 - 6

stanovište MK na 
KO dvorová časť 

Zimná č. 15

Park Angelinum 6
pri stanovišti MK

Magurská 15  parkovisko
pred ZŠ Námestie 

Laca Novomeského 2
stanovište MK na KO
 dvor Čsl. armády 33

dvor. časť Jarná, 
Zimná, Letná, Pajorova

Kpt. Nálepku 17
 stanovište MK

Branisková č. 2
stanovište MK

18. - 19.  týždeň 22. - 23. týždeň 26. - 27. týždeň
30.4. - 4.5.2021 25.5. - 28.5.2021 28.5. - 1.6.2021 22.6. - 25.6.2021 25.6. - 29.6.2021

Bellova, Stromová,
Lomená - dvor

stanovište MK na KO
Garbiarska č. 7

Svätoplukova - dvorová časť 
pri stanovišti MK na KO Štítová - ku garážam Štefánikova č. 46

Masarykova č. 21 parkovisko
2.5. - 4.5.2021

Masarykova č. 4 parkovis.

stanovište MK na KO
Branisková č. 1

stanovište MK na KO 
Park Angelinum č. 18

stanovište MK na KO
Karpatská

stanovište MK na KO
Tatranská č. 19

Slov. jednoty parkovisko
medzi č. 38 - 40

stanovište MK na KO 
Jakobyho č. 3 pri garážach Bajzova - pri ubytovni ŽSR

Vodná - Štefánikova pri 
premostení 

na Rumanovu

križovatka (roh) 
Mäsiarska - Bačíkova

Slov. jednoty č. 48 
pri garážach

stanovište MK na KO 
Kuzmányho č. 5 Jesenná ul. pri bare Faraón stanovište MK na KO

Vojenská 10
stanovište MK na KO

Tatranská č. 2 - 8
Kuzmányho 17, 
stanovište MK Pajorova 16, stanovište MK roh ulíc Timonova 

Tajovského
Palackého - Bajzova 

(za stánkami)
roh ulíc Kováčska

 Vodná (parkovisko)

Jiskrova - dvorová časť stanovište MK na KO Haviar-
ska, Hutnícka, Alvinczyho Stará baštová - dvor. časť stanovište MK na KO Komen-

ského č. 27 Jesenná č. 20, 22

Strojárenská 11 Tyršovo nábrežie 6 Hutnícka 4 Lomená – Masarykova
 ku garážam

Škultétyho 10
pod garáže

legenda: MK - malokapacitný kontajner • KO - komunálny odpad • st. - stanovište
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■  náklad 10 tisíc kusov
■  garantovaná distribúcia poštou do schránok
■  sme všade, kde sú ľudia
■  po lockdowne v baroch i kaviarňach

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

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

<<
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