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Vážení Staromešťania,
konečne prišlo leto a ja verím, že si ho s nádejným ústupom pan-
démie aj vychutnáme. Všetci potrebujeme voľne dýchať, chodiť 
medzi ľudí a relaxovať aj v našom krásnom historickom centre. 
Uplynulé tri mesiace od posledného vydania sme sa naplno sna-
žili splniť úlohy, ktoré sme si spolu s poslancami predsavzali a na-
plánovali. 

Chcem sa Vám veľmi pekne poďakovať za podporu, milí Staro-
mešťania, ale aj prevažnej väčšine konštruktívnych miestnych 
poslancov, skrátka všetkým, ktorí majú úprimný záujem o rozvoj 
našej mestskej časti. 

Ako som sa už raz vyjadril, niektorí neúspešní kandidáti na sta-
rostu sa so svojou prehrou vyrovnajú deň po voľbách, niektorí  
o mesiac, ba až rok, ale sú aj takí, ktorí sa so svojou prehrou ne-
vyrovnajú nikdy. Lenže mňa spolu s fantastickým tímom pracov-
níkov úradu a ostatnými dobroprajnými miestnymi poslancami 
nezastaví v našej každodennej práci žiadny kriklúň. Hádok a deš-
trukcie je v celom štáte dosť, chcem, aby sme v Starom Meste 
pracovali pre ľudí s optimizmom, hľadali riešenia a nie vyvolávali 
konflikty a boje.

Našťastie sa nám, aj napriek polenám, ktoré sú nám hádzané pod 
nohy, darí pretvárať Staré Mesto na miesto, kde sa oplatí žiť. 
Už aj oficiálne prieskumy potvrdzujú, že sa zvyšuje kvali-
ta života občanov - Staromešťanov.

O všetkých našich aktivitách a splnených úlohách sa 
dočítate na ďalších stranách. Uvidíte, že sa snaží-
me plniť všetky sľuby, ktoré sme vám dali.

Nedá mi sa nepochváliť našimi dobro-
voľníckymi aktivitami v oblasti čistoty 
a verejného poriadku v lesíku nad 
atletickým oválom pri ZŠ L. Novo-
meského, v lokalitách Stromovej 
ulice a okolo Pošty 2 pri stanici. 
Moja veľká vďaka patrí všetkým, 
ale hlavne občianskemu združe-
niu Trash Heroes Košice a spoloč-
nosti KOSIT, bez ktorých by sme to 
nedokázali. Výsledok však naozaj 
stojí za to, po rokoch sú zdevasto-
vané a odpadom zasypané miesta 
minulosťou. 

Spúšťame ďalšiu etapu realizácie uzamykateľných klietkových 
kontajnerovísk v takmer desiatich lokalitách. Nezabúdame ani na 
problematiku pouličnej prostitúcie na Masarykovej ulici, kde sú 
už aktuálne osadené tri fotopasce, ktoré pomohli odlákať kliente-
lu tamojším “predajným ženám“ takmer o 60 percent. Teším sa, 
že sa nám darí aspoň čiastočne riešiť túto právne komplikovanú 
problematiku, pretože touto ulicou prechádza denne množstvo 
detí a mladistvých do blízkych škôl.

Tešiť sa môžete aj na revitalizáciu dvoch detských ihrísk na Jesen-
nej a Slovenskej jednoty. Z úrovne mestskej časti sa nám podarilo 
osadiť zopár lavičiek hlavne vedľa Mlynského náhonu, kde mô-
žete relaxovať pri vode a v súčasnosti už prebieha osadzovanie 
ďalších takmer 30 lavičiek prostredníctvom Správy mestskej zele-
ne. Verím, že tieto lavičky ocenia nielen naši Staromešťania, ale aj 
návštevníci z okolia.

Dovoľte mi, aby som sa touto formou poďakoval všetkým kon-
štruktívnym poslancom MČ, a špeciálna vďaka patrí miestnej 
poslankyni MUDr. Magdaléne Galdunovej za jej neúnavnú ener-
giu, ktorú vynakladá pri zlepšení bezpečnosti na cestách v rám-
ci Kuzmányho sídliska. Aj vďaka nej sa dnes môžeme tešiť z no-

vých bezpečnejších farebných priechodov pri OC LIPA na 
Kuzmányho ulici a OC Fresh na Strojárenskej ulici.  

Zo srdca jej ďakujem aj ako mojej životnej partner-
ke, že stojí vždy pevne pri mne, lebo ako sa hovorí 
„za všetkým hľadaj ženu.“ V mojom prípade to pla-

tí dvojnásobne. Bez nej by som asi nedokázal popri 
svojej práci starostu Starého Mesta čeliť zlobe, s kto-

rou sa stretávam cez neustále ataky jedného miest-
neho poslanca a neúspešného kandidáta na starostu 

v jednej osobe. 

Na záver mi dovoľte, zaželať Vám krásne sl-
nečné leto, plné zdravia a bohatých zážitkov  

so svojimi blízkymi. 

A teraz sa už, prosím, pri dobrej káve či 
čaji, v pokoji začítajte do nášho naj-

novšieho čísla Staromestských listov, 
aby Vám nič neušlo z diania v našej 
najkrajšej mestskej časti Košíc.      

 Ing. Igor PETROVČIK
              starosta
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Milí Staromešťania!
Nedá mi začať inak 
ako - dočkali sme sa 
a znášané pande-
mické opatrenia pri-
jaté v záujme ochra-
ny nášho zdravia 
sa výrazne uvoľnili. 
Teraz je čas konečne 
využiť slobodu naj-
lepším možným spô-
sobom a aj preto mi 
dovoľte vyjadriť veľ-

ké uznanie a hlbokú vďaku za súdržnosť, 
solidaritu, ochotu pomôcť, ale aj svedo-
mitosť či ohľaduplnosť. Vďaka nášmu spo-
ločnému víťazstvu sa vraciame do života, 
na ktorý sme boli zvyknutí. Ulice zaplavu-
jú ľudia, otvorili sa podniky, školy, obcho-
dy, či kultúrne stánky ako divadlá, galérie, 
múzeá a zelenú dostali aj športové podu-
jatia, z ktorých sa ja, ako zamestnanec od-
boru športu  Ministerstva školstva a stále 
aktívny športovec radujem najviac. Teším 
sa aj na podujatia organizované v Starom 
Meste, na ktoré by som Vás veľmi rád po-
zval. Určite si nenechajte ujsť program 
Staromestského kultúrneho leta na Do-
minikánskom námestí každú sobotu, sú-
ťaž a prehliadku najkrajších psov Starého 
Mesta v Mestskom parku, či Košičanom 
známe Slávnosti vína. Aby toho nebo-
lo málo, organizovať budeme aj súťaž  
o najkrajší balkón a predzáhradku Staré-
ho Mesta, no zapojiť sa budete môcť aj do 
Staromestského streetballového turnaja. 
Verím, že sa budú po dobrých skúsenos-
tiach z minulých rokov opäť usporadú-
vať aj brigády, kde spoločne prispejeme 
k zveľadeniu prostredia našej najkrajšej 
mestskej časti. Keďže naše možnosti boli 
za ostatný rok značne obmedzené, určite 
sa rovnako ako ja tešíte najmä na stretnu-
tia s rodinou a známymi, ako aj na iné 
rôzne podujatia. Pevne verím, že sa takto 
stretnem aj s Vami – obyvateľmi Starého 
Mesta a budeme mať možnosť diskutovať 
o témach, ktoré Vás trápia a v ktorých vi-
díte potenciál na zlepšenie. V poslednom 
období sme sa s kolegami poslancami 
prihovárali k obyvateľom v špecifických 
lokalitách najmä prostredníctvom ankiet 
a prieskumov verejnej mienky. Dnes je to 
trendom, ktorý najlepšie reflektuje nakla-
danie s verejnými financiami a zohľadňu-
je aby sa prostredie, v ktorom občan žije, 
spravovalo podľa jeho predstáv. Aj preto 
plánujeme s kolegami v budúcnosti vy-
konať podobné prieskumy, aby sme zistili  
a najlepšie rozhodli v témach, kde chce-
me počuť Váš názor a kde aj vy očakávate 
progres. Aj napriek tomu, že obdobie pan-
démie nás v projektoch mierne zbrzdilo, 
v ďalšom období sa plánujem zamerať 
najmä na sľuby, s ktorými som Vás oslovil, 
nakoľko poslanec tu nemá byť len pred 
voľbami. Naďalej budem dbať o čistotu 
verejných priestranstiev a o ich úpravu.  
V najbližšom období sú pre mňa prioritou 
kontajneroviská a začať proces revitalizá-
cie Hvozdíkovho parku. V mojom záujme 
sú hlavne hmatateľné výsledky a napre-
dovanie Košíc. V závere mi dovoľte popriať 
Vám príjemné prežitie letných mesiacov  
a najmä radosť z návratu do života, ktorý 
sme v bitke s pandémiou vybojovali.

Mgr. Peter GACÍK,
poslanec

V apríli 2021 vydali traja členovia posla-
neckého zboru MČ Košice-Staré Mesto in-
formačný leták s názvom Staromestské 
novinky, ktorý nechali distribuovať do poš-
tových schránok v Starom Meste. Upo-
zorňujeme Staromešťanov, že sa jednalo  
o súkromnú aktivitu troch miestnych poslan-
cov, ktorí  svojim konaním poškodili dobré 
meno redakčnej rady Staromestských listov. 
Ako jeden z dôvodov vydania letáku uvádza-
jú na strane 1: „Podnietila nás v tom aj sna-
ha participovať na miestnom periodiku, ktorá 
bola zamietnutá aj napriek skutočnosti, že ná-
klady naň sú financované z rozpočtu mestskej 
časti.“ Redakčná rada Staromestských listov 
sa ostro ohradzuje voči tomuto tvrdeniu. Po-
čas vykonávania mandátu vo volebnom ob-
dobí 2018 – 2022 zaslali autori spomínaného 
informačného letáku redakčnej rade do apríla 
2021 spolu dva príspevky. Jeden z nich došiel 
po uzávierke čísla a bol na základe hlasovania 
členov rady odmietnutý, keďže nepojednával  
o dianí v MČ, ale predstavoval inštitút celo-
národného referenda. Každý volený zástupca 

občanov i široká verejnosť môžu poslať do 
redakcie námet na článok. Redakčná rada sa 
však pri svojej činnosti riadi štatútom periodi-
ka Staromestských listov, kde v § 9, bod 4 sto-
jí: „O zaradení novej či aktuálnej rubriky alebo 
článku do príslušného vydania Staromestských 
listov rozhoduje redakčná rada nadpolovičnou 
väčšinou hlasov.“ Tento demokratický princíp 
redakčná rada uplatňuje pri všetkých návr-
hoch na príspevky do Staromestských listov.

UPOZORNENIE
Upozorňujeme občanov, že oficiálny FB profil Mestskej časti Košice-Staré Mesto má 
názov: MČ Košice-Staré Mesto-oficiálna stránka. FB stránka Košice Staré Mesto je sú-
kromný profil Michala Djordjeviča.

Vyjadrenie redakčnej rady<<
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Celá Hlavná ulica je vlastne kompozícia na seba nadväzujú-
cej kvetinovej výsadby. Cenné historické budovy predeľujú parky  
s fontánami a lavičkami, ktoré spolu vytvárajú očarujúcu kom-
pozíciu histórie a prírody. Málokto vie, že výsadbu v centre môže 
ovplyvniť aj Okresný pamiatkový úrad, keďže ide o pamiatkovo 
chránenú lokalitu. 

Projektanti už rok vopred vymýšľajú „vzory“
„Preto naše výsadby v centre korešpondujú s historickým rázom 

centra a väčšina záhonov je vysádzaná v štýle ornamentálnych 
kvetinových kobercov. Projekcia začína s návrhom výsadby už rok 
vopred, aby sme stihli nakúpiť semená a cibuľky. 

Napríklad už teraz vieme, aké vzory budú na budúci rok zdobiť 
parky na Hlavnej ulici. Každoročne pridávame novinky vo forme 
nových kultivarov tulipánov či narcisov, alebo nové farebné kom-
binácie letničiek. Nemení sa ani tak druhová skladba, skôr pribú-
dajú nové šľachtenia z už osvedčených druhov. Naši projektanti 
musia sledovať trendy a inšpiráciu nehľadajú iba doma, ale vďaka 
internetu aj v zahraničí,“ prezradil Peter Sasák, referent pre styk  
s verejnosťou zo Správy mestskej zelene. Ďakujeme za ústreto-
vosť, ochotu a kvalitne odvedenú prácu riaditeľke Ing. Marte Po-
príkovej.

Staré Mesto zdobia čarovné
koberce z tisícov kvietkov

■
■
■
■ Nádherne zakvitnuté Staré Mesto obdivujú nie-
len Košičania, ale aj zahraniční hostia. V kvetinovej 
výzdobe mesta by ste na Slovensku márne hľadali 
konkurenciu. Za pôvabne utkanými kobercami pes-
trofarebných kvetín je množstvo tvrdej práce od-
borníkov zo Správy mestskej zelene. 
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Výsadba sa mení trikrát do roka
Počas roka sa realizujú tri etapy výsadieb. Postupne sa sadia 

letničky, trvalky a cibuľoviny s dvojročkami. Aktuálne prebieha  
v Starom Meste výsadba letničiek. Tá začína v máji a končí v júni. 

„Tento rok bol máj chladný a upršaný, čo predĺžilo vegetačné 
obdobie jarných cibuľovín, ktorým sme museli dopriať kúsok viac 
času v záhonoch. Preto sme začali s výsadbou letničiek o dva týždne 
neskôr, ako po minulé roky. Ale aj o tom je naša práca, musíme sa 
prispôsobovať počasiu a cyklom v prírode. Hlavnú ulicu máme pod-
ľa parkov rozdelenú na tri zóny. V najsevernejšej časti pri fontáne 
znamení s Koi kaprami máme vysadených približne 15 tisíc dvoj-
ročiek a cibuľovín, v okolí Spievajúcej fontány je 11 tisíc dvojročiek 
a cibuľovín a Južný park pri Kaplnke svätého Michala je domovom 
pre 7 tisíc dvojročiek a cibuľovín.“ 

Kvetiny zdobia aj vyše 100 stĺpov osvetlenia
Po odkvitnutí cibuľovín a dvojročiek sú nahradené približne rov-

nakým počtom letničiek. Kvetinovú výzdobu v záhonoch dopĺňajú 
desiatky kvetinových pyramíd a stovky segmentov a kvetináčov. 
Len na Hlavnej ulici máme ozdobených vyše 100 stĺpov verejného 
osvetlenia. Kvetiny na stĺpoch verejného osvetlenia sú rozmiestne-
né aj v priľahlých uliciach a to na Mlynskej, Alžbetinej, na Domini-
kánskom námestí, Zbrojničnej a na Námestí Osloboditeľov.

Sme zodpovednejší, krádeží a vandalstva je menej
Máme radosť, že každoročne klesá počet poškodených rastlín  

a záhonov, ale stále sa občas pritrafí, že nám zmizne zopár čerstvo 
vysadených rastlín. 

„Stále viac si totiž uvedomujeme, že verejný priestor je tu pre 
každého z nás a zodpovednosť nesieme svojím prístupom aj my 
ako obyvatelia. Odcudzené rastliny sa snažíme nahradiť z rezervy, 
horšie je to s náhradou cibuľovín, kde musíme spozorovať problém 
ešte na jeseň, keďže na jar ich už nie je možné dosádzať. Tento rok 
nám zatiaľ vznikla najväčšia škoda v hodnote 1440 € na poškode-
nej kvetinovej pyramíde pri Immaculate. Poškodenie sme hlásili po-
lícii a veríme, že vďaka kamerovým záznamom vypátrajú páchateľa 
alebo páchateľov, ktorí si kvetinovú pyramídu pomýlili s lezeckou 
stenou,“ doplnil ešte Peter Sasák.                                                    (REN)

Fotograe, maximálne 2 ks zasielajte na 
ivana.jarosikova@kosice-city.sk, poštou, alebo osobne.

NNaajjkkrraajjššíí  
balkón 

a predzáhradka v Starom Meste

UZÁVIERKA SÚTAŽE  

17. september 2021Mestská Časť 
Košice 

Staré Mesto

VVííttaazzii  zzíísskkaajjúú  zzaauujjíímmaavvéé  cceennyy..

Kritéria na hodnotenie predzáhradky a balkónov:
- celkový estetický vzhlad a kompozícia,

- pomer zastúpenia kvetín, byliniek,
- udržiavanie predzáhradky v sledovanom období
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Mohli by ste vysvetliť, prečo bol jeho vznik nevy-
hnutný a čo je jeho náplňou?

Oddelenie rozvoja v rámci organizačnej štruktúry predstavuje sú-
hrn interných a externých investičných aktivít mestskej časti. Je priro-
dzeným prepojením už existujúcich referátov s vyššou mierou špecia-
lizácie a odbornosti spracovania jednotlivých investičných projektov. 

S akými ambíciami ste nastupoval na tak dôležitý 
post? Čo predovšetkým chcete v krátkom čase zmeniť?

V administratívnom procese, ako takom, obzvlášť pri stavebných 
projektoch, je čas relatívnym pojmom (obzvlášť pri dvojstupňovej 
samospráve v Košiciach). Tak, ako každá iná mestská časť, aj mest-
ská časť Košice-Staré Mesto má svoje špecifiká. Spravované územie 
má úplne iný charakter zástavby ako „sídliská“ v ostatných častiach 
mesta, taktiež preferencie obyvateľov a poslancov vo veci ich ďalšie-
ho využitia sú diametrálne odlišné od iných MČ. Tak poslanci ako aj 
obyvatelia veľmi citlivo vnímajú svoje životné prostredie a preto je 
spracovanie niektorých projektov dlhšie, no o to adresnejšie. 

V súčasnosti administratívne spracúvame prípravu projektovej 
dokumentácie revitalizácie vnútroblokového priestoru Masarykovej 
kolónie tvoreného ulicami Letná, Jesenná, Jarná. V letných mesiacoch 
sa v zmysle schváleného rozpočtu pustíme do projektového spraco-
vania vnútroblokových „zelených“ priestranstiev na ul. Kpt. Nálepku/
Kuzmányho a priestranstva pri pravoslávnom chráme, zeleného ve-
rejného priestranstva na Dargovskej/Karpatskej ulici. Hlavnou, resp. 
nosnou myšlienkou týchto projektov je vytvoriť kvalitné životné pro-
stredie pre našich obyvateľov, ktoré bude reálne odrážať ich potreby 
trávenia voľného času (parkové úpravy, drobné vodné prvky mestské-
ho urbanizmu, adaptačné – „zelené“ opatrenia – ako napr. výsadba 
zelene), ale aj bežného každodenného života (doplnenia chýbajúcej 
technickej infraštruktúry – komunikácie, verejné osvetlenie, technic-
ká infraštruktúra odpadového hospodárstva a iné).

Predmetné lokality sú intenzívne využívaným verejným priestran-
stvom a životným prostredím našich obyvateľov a preto ich projekto-

vé spracovanie bude prebiehať počas celého kalendárneho roka, aby 
odzrkadľovali reálne potreby obyvateľov.

Nedávno ste boli spolu so starostom Igorom Petrov-
čikom prizvaní na verejné zhromaždenie obyvateľov 
funkcionalistického skvostu – tzv. Masarykovej ko-
lónie. Ako bude do toho mestská časť zainteresovaná  
a aký bude ďalší vývoj v súvislosti so schválenou 5 tisí-
covou dotáciou?

Zamestnanci mestskej časti, pán starosta a jednotliví poslanci boli 
prítomní pri prvých verejných prerokovaniach vlastníkov bytov pred-
metného spoločenstva Masarykovej kolónie. V súčasnosti prebieha-
jú stretnutia vlastníkov, ktorí bližšie konkretizujú svoje požiadavky  
a hľadajú spoločný konsenzus v návrhu na štruktúru pre spracova-
nie projektovej dokumentácie, revitalizácie predmetného verejného 
priestranstva. Po ukončení rokovaní a jasnom formulovaní požiada-
viek MČ obstará projektovú dokumentáciu a spustí proces adminis-
trácie projektu na žiadosť o externé zdroje financovania. 

Na MČ Košice-Staré Mesto pracujete od februára. 
Mohli by ste Staromešťanom priblížiť, na akých pro-
jektoch pracujete a na čo sa môžu tešiť v krátkodobom 
časovom horizonte, povedzme do konca tohto roka? 
Na čo ste už teraz hrdý, že sa vám podarilo?

V priebehu roka plánujeme spracovať projektové dokumentácie 
na revitalizáciu vnútroblokových priestorov v lokalitách:

• Masarykova kolónia
• Verejné priestranstvo pri pravoslávnom chráme
• Verejné priestranstvo Kpt. Nálepku/Kuzmányho
Revitalizácia detských ihrísk prebehne v priebehu roka v lokalite 

Tyršovho nábrežia a na Jesennej ulici (zároveň máme spracované pro-
jekty revitalizácií detských ihrísk v lokalite Park Angelinum a L. No-
vomeského, ktoré budú zahrnuté do návrhu rozpočtu na rok 2022). 
V letných mesiacoch prebehne oprava/revitalizácia basketbalového 
ihriska na Kuzmányho ulici a športového ihriska v lokalite Park An-
gelinum. 

Zlučovanie kontajnerovísk a ich dispozičná zmena prebehne pri-
bližne v dvadsiatich lokalitách na území mestskej časti. Podrobnejšie 
informácie k odpadovému hospodárstvu t. j. passportu (mape kon-
tajnerovísk), plánovanému zlučovaniu ako aj harmonogramu VKK 
plánujeme v blízkej dobe zverejniť na oficiálnej stránke MČ v prehľad-
nom mapovom podklade. 

Čo by ste poradili občanom, ktorí chcú akokoľvek 
zmeniť svoje okolie a majú dobré nápady.  Aký postup 
majú zvoliť?

Jeden zo skúsenejších kolegov ma raz poučil „vox populi vox dei“ 
– teda hlas ľudu, hlas boží. Každý občan má právo vyjadriť svoj názor, 
resp. požiadavku - úrad, starosta a poslanci sú tu pre neho za účelom 
prehodnotenia a realizácie jeho požiadaviek. Samozrejme realizácia 
jednotlivých aktivít závisí od možností schváleného rozpočtu mest-
skej časti. Tak ako každá samospráva, tak aj tá mestskej časti Koši-
ce-Staré Mesto, každoročne pripravuje návrh rozpočtu. Každý občan 
má právo sa k nemu vyjadriť, či už priamo alebo prostredníctvom svo-
jich volených zástupcov – starostu alebo poslancov. Preto by obča-
nia mali viac participovať na veciach verejných vo forme požiadaviek  
„v čase keď sa zbierajú“ a teda v čase prípravy nového rozpočtu ku 
koncu kalendárneho roka. Takýmto spôsobom môžu dosiahnuť, že 
ich zámer bude zapracovaný do rozpočtu a schválený, čo je východis-
kom pre jeho budúcu realizáciu.

(REN)

Nové oddelenie rozvoja 
rozbieha projekty revitalizácie

■ Na miestnom úrade jednej z najstrategickejších 
mestských častí vzniklo vo februári oddelenie roz-
voja, ktoré doteraz absentovalo. O rozhovor sme 
požiadali jeho vedúceho Olivera Kovácsa.

OLIVER KOVÁCS: HLAS ĽUDU, HLAS BOŽÍ
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<<Aj Stromová ulica dostala „letný strih“

Anketa v lokalite Park Angelinum 
rozhodla o multifunkčnom ihrisku

Burina, náletové dreviny, odpadky – to všetko znepríjemňova-
lo život občanom, bývajúcim na Stromovej, či Bellovej ulici, ale aj 
všetkým, ktorí tu denne prechádzajú. Zamakali sme a hneď je Staré 

Mesto opäť krajšie. Lebo centrum Košíc nie je len nádherná, kvetmi 
obsypaná Hlavná ulica, ale aj zákutia, o ktoré sa roky nik nestaral. Už 
to, našťastie, neplatí. Napokon, posúďte sami.                                  (REN)

Záujmom staromestských poslancov Petra Gacíka a Michala 
Djordjeviča bolo zistiť názor obyvateľov žijúcich v bezprostrednej 
blízkosti betónovej plochy ihriska Park Angelinum k využitiu úze-
mia určeného na šport. Poslanci v prieskume realizovanom v apríli 
2021 oslovili všetky bytové domy nachádzajúce sa v bezprostred-
nej blízkosti športoviska s otázkou, ako si predstavujú jej využitie. 
Účasť prevýšila 55% a z oslovených 365 domácností reagovalo 
na anketu 201. „Všetkým obyvateľom zapojených do ankety sa 
chceme úprimne poďakovať, že si našli čas a reagovali na našu 

aktivitu“, podotkli obaja poslanci. Vďaka participácii obyvateľov 
boli poslanci oboznámení s historickým vývojom situácie. Na 
základe zosumarizovaných informácií a výsledkov ankety obča-
nia preferujú, aby sa na predmetnej ploche realizovalo špecifické 
multifunkčné ihrisko. V tomto priestore by mohla vzniknúť plocha 
s umelým povrchom, ale bez basketbalových košov. V minulosti 
občania bývajúci v okolí realizovali petíciu za ich odstránenie. Na 
ihrisku by sa mohli vyskytovať malé bránky určené na minifutbal 
pre deti a plocha by slúžila podobným aktivitám  ako dnes. Okolitý 
plot by mali nahradiť silne tkané textilné siete, čím by sa predišlo 
hluku od nárazov zo súčasného pletiva. V druhej fáze by sa v nad-
väznosti na novú podobu ihriska mohlo rozmýšľať aj o osadení 
crossfitových zostáv, ktoré v súčasnosti naberajú na popularite.

Peter GACÍK, Michal DJORDJEVIČ

Odpad i náletové dreviny sú minulosťou, občania ďakujú, že sme našli riešenie v spolupráci s dobrovoľníkmi a spoločnosťou Kosit.

■
■
■

VÝSLEDKY ANKETY
Využitie hlasov

Multifunkčné ihrisko (malé futbalové bránky) 107
Rozšírené nové detské ihrisko s pieskoviskom a modernými hrací-
mi zostavami (prepojenie s existujúcim detským ihriskom) 51

Crossfitové športovisko (určené na posilňovanie tela) 43

Poznáte vo svojom okolí Staromešťana alebo Staromešťanku, 
ktorí sú vo svojom odbore vynikajúci, či už ide o vedu, šport, lite-
ratúru, biznis, či iný odbor? 

Alebo kolektív športovcov, umelcov, vedcov, spevákov, či ta-
nečníkov, ktorí sú skvelí a zaslúžia si ocenenie?

Tak neváhajte a do 12. augusta 2021 doručte svoje návr-
hy buď osobne na Miestny úrad MČ, sekretariát starostu ale-
bo e-mailom na kultura@kosice-city.sk. Formulár, ktorý je 
potrebné vypísať k návrhu na ocenenia nájdete na https:// 
kosice-city.sk/verejne-ocenenia-mc/                                                 (REN)

NAVRHNITE OSOBNOSTI NA OCENENIA MČ KOŠICE-STARÉ MESTO

PRED PRED

PO PO
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„Lokalita roky chátrala, čo ma veľmi mrzelo, pretože v nej vidím 
veľký potenciál a som presvedčený, že v dnešnej dobe je každý zele-
ný kus mesta obrovskou vzácnosťou, o ktorú sa treba starať a chrá-

niť ju pre naše deti. Vyčistenie lesíka nad základnou školou, vedľa 
átriovej výstavby z čias socializmu, cez ktorý vedie schodisko spája-
júce Staré Mesto s Terasou, patril medzi moje starostovské priority,“ 
vysvetľuje starosta MČ Košice – Staré Mesto Igor Petrovčik.

Útočisko asociálov a narkomanov je minulosťou
Mestská časť Košice – Staré Mesto nie je vlastníkom lesíka, tým 

je Mesto Košice. Staromestská samospráva má nájomnú zmluvu 
na správu lokality takmer 12 rokov.

„Za ten čas lesík nepatril medzi priority bývalého vedenia mest-
skej časti a premenil sa na útočisko asociálov, narkomanov a bez-
domovcov, ktorí v ňom prespávali. Výsledkom bol odpad do výšky 
pol metra, staré válendy, matrace, kreslá, ale dokonca i injekčné 

Tony odpadu sú preč, zelený lesík sa skvie v plnej kráse

■ Zelené pľúca „Kuzmánky“ – nádherný lesík, 
ktorý sa rozprestiera od átriových domov na Mu-
ránskej ulici ponad atletický štadión ZŠ Novomes-
kého, sa po rokoch zaskvel v plnej kráse. Takmer  
9 árov zanedbanej zelene, doslova zasypanej čierny-
mi skládkami, sa spoločným úsilím vedenia miest-
neho úradu, ale i dobrovoľníkov podarilo premeniť 
na čarovné miesto na relax i tréning.

Nádherný lesík lemuje atletický ovál pri ZŠ Novomeského. „Zelené pľúca“ Kuzmánky pokračujú ponad židovský cintorín až ku „amfiku“ popri bytovom komplexe Nová Terasa.

Tony odpadu, postelí, matracov, starých konárov a dokonca injekčných striekačiek a fliaš od alkoholu sa podarilo vyčistiť vďaka spoločnému nasadeniu starostu, zamestnancov úradu, združeniu Trash Heroes Jara Stančáka a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa poriadne zapotili. Ďakujeme, stálo to za to!
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Tony odpadu sú preč, zelený lesík sa skvie v plnej kráse

striekačky. Som veľmi rád, že sa nám podarilo spoločnými silami 
a spolufinancovaním mestskej časti, dobrovoľníkov, neziskovým 
združením Trash Heroes a Jarom Stančákom dať túto pôvabnú časť 
do perfektného stavu,“ dodáva starosta.

Na ťahu Mesto Košice i mestská polícia
Miestni poslanci schválili uznesenie, ktorým rozhodli, že lesík 

sa po vyčistení odovzdá v perfektnom stave do správy Mesta Ko-
šice, resp. jeho príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene, 
ktorá disponuje odborným personálom i materiálnym vybavením 
potrebným na jeho permanentnú údržbu.

„Významnú funkciu má aj Mestská polícia v Košiciach, ktorá by 
mala systematicky a tvrdo trestať vandalov, ktorí by chceli v lesí-

ku znovu zhromažďovať odpad alebo popíjať a odhadzovať fľaše. 
Viem si v tejto lokalite predstaviť malú kaviarničku, možno aj ná-
učné včelie úle v hornej časti, zrevitalizovanie chodníčkov. Kreatívni 
ľudia s láskou k zeleni by určite vymysleli aj ďalšie aktivity, ktoré by 
obohatili život na sídlisku.“

Renáta NÉMETHOVÁ, Foto: Pavel KOŠÍK, REN

Všetkých Staromešťanov prosíme, aby boli všímaví k svoj-
mu okoliu a akékoľvek prejavy vandalizmu, znečisťovania 
nielen v tejto lokalite, ale aj nesprávne parkovanie okamži-
te hlásili na operatívny e-mail Mestskej polície v Košiciach -  
koordinator.stred.msp@kosice.sk.

Schody sú ideálnym tréningom na stehná.„Zelené pľúca“ Kuzmánky pokračujú ponad židovský cintorín až ku „amfiku“ popri bytovom komplexe Nová Terasa.

Tony odpadu, postelí, matracov, starých konárov a dokonca injekčných striekačiek a fliaš od alkoholu sa podarilo vyčistiť vďaka spoločnému nasadeniu starostu, zamestnancov úradu, združeniu Trash Heroes Jara Stančáka a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa poriadne zapotili. Ďakujeme, stálo to za to!
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■■■
Zasadalo miestne zastupiteľstvo
Poslanci vilu majstra Löfflera nepredali, poplatok v škôlkach nezvýšili

OZ Úsmev ako dar svoju žiadosť stiahol
Hneď v úvode rokovania však starosta Igor Petrovčik informo-

val poslancov o liste od OZ Úsmev ako dar, v ktorom stálo, že svoj 
zámer prehodnotili.

„Žiadosťou zo dňa 18. februára 2021 sme vás prosili o pomoc 
pri skutočnom zabraňovaní a predchádzaní bezdomovectva rodín  
s maloletými deťmi v Starom Meste odsúhlasením dlhodobého 
nájmu bytových častí Löfflerovej vily na Kmeťovej ulici v Košiciach.  
Po obhliadke budovy a vytypovaní troch potenciálnych bytov na 
poschodí sme zistili, že by vila nebola vhodná na bývanie osame-
lých matiek s maloletými deťmi v kombinácii s umelcami, ktorí  
v druhej časti tvoria,“ napísal v liste Radoslav Dráb z Úsmev ako dar. 

„Ďakujeme za všetko vaše úsilie, ktoré ste spolu s nami dopo-
siaľ vložili do tohto mimoriadneho projektu a veríme, že spoločne 
nájdeme náhradné riešenie pomoci chudobným a ohrozeným rodi-
nám s maloletými deťmi v Starom Meste,“ doplnil.

OZ Rovás dalo ponuku na kúpu vily
Od roku 2010 má vilu v prenájme občianske združenie ROVÁS. 

Na májovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva vystúpil zá-
stupca združenia a predniesol záujem vilu odkúpiť do vlastníctva  
s tým, že v tomto období majú možnosť zohnať externé zdroje 

a sú ochotní zaplatiť cenu podľa znaleckého posudku. Väčšina 
poslancov súčasného miestneho zastupiteľstva je však presved-
čená, že vila má zostať v majetku Starého Mesta.

Poslanec Pavol Priester v diskusii povedal: „Plaváreň sme pre-
dali, ale ďalšie majetky by som ako poslanec nerád rozpredal. Hľa-
dajme spôsoby cez výzvy ako externé zdroje zohnať.“ 

Priester očakáva, že nový šéf oddelenia rozvoja, ktorý posilnil 
miestny úrad špeciálne pre potrebu riešenia investícií a fondov, 
využije svoje skúsenosti a nájde spôsob, ako získať externé zdroje 
na rekonštrukciu vzácnej vily.

Podľa poslankyne Ľuby Blaškovičovej by sa staromestské za-
stupiteľstvo malo k návrhu na kúpu vily vyjadriť, pretože podná-
jomníci potrebujú mať nejaký výstup. 

„Obrátili sa na nás, lebo majú možnosť získať zdroje, zainvesto-
vať, zlepšiť prostredie. Za predaj ruku nezdvihnem, ale za dlhodo-
bejší prenájom na dobu určitú s jasne stanovenými podmienkami 
zrejme áno,“ dodala poslankyňa.

O predaji nehlasovali, zachovali status quo
Poslanec Zoltán Hanesz pripomenul, že Rovás je v nájme desať 

rokov a budova je na mŕtvom bode a potrebuje investície ako soľ. 
Informoval, že podľa znaleckého posudku spred roka a pol má vila 
hodnotu 554 tisíc eur s pozemkom. „Pokojne môžeme hlasovať  
o zámere odkúpiť, prečo nie? Budova potrebuje investície, na ktoré 
nemáme,“ povedal Hanesz.

Napokon sa o jej predaji ani nehlasovalo, poslanci sa rozhodli 
zachovať status quo. ROVÁS je naďalej nájomcom vily na dobu ne-
určitú s trojmesačnou výpovednou lehotou.

Príspevok na úhradu v škôlkach nezvýšili
Poslanci sa rozhodli pomôcť rodičom detí, ktoré navštevujú 

staromestské materské školy a nezvýšiť príspevok na čiastočnú 
úhradu nákladov z 15 na 20 eur. Rokovania vo všetkých komisi-
ách ukázali, že v čase pandemických dopadov na rodinné rozpoč-
ty by nebolo férové zvyšovať náklady na deti. Poslanci rozhodli,  
že mestská časť zadotuje prípadný výpadok materským školám zo 
svojho rozpočtu. Podľa vedúcej finančného oddelenia môže zna-
menať balík cca 15 tisíc eur.

Na výstavbu vežiaku už páky nemajú
Roky pripravovaná výstavba bytového domu na ulici kpt. Ná-

lepku bola ďalším bodom programu. Starosta Igor Petrovčik in-
formoval poslancov, že Komisia finančná, výstavby a verejného 
poriadku odporučila miestnemu zastupiteľstvu vydať súhlasné 
stanovisko k uzavretiu zmluvy o vecnom bremene, t. j. nájme inži-
nierskych sietí a prístupovej komunikácií ku stavenisku.

Poslanec Zoltán Hanesz, šéf finančnej komisie, vyhlásil,  
že mestská časť už nemá v rukách žiadneho žolíka. „Sme mimo 
hry, loptu nám už vzali. Karty v rukách má mesto a investor,“  
zdôraznil Hanesz. Uznesenie, že Miestne zastupiteľstvo MČ Koši-
ce-Staré Mesto nesúhlasí s uzavretím zmluvy o vecnom bremene 
(inžinierske siete) a uzavretím nájomnej zmluvy (prístupová cesta 
a chodníky) pre Bytový dom kpt. Nálepku medzi Mestom Košice 
a City Paradise Development, staromestskí poslanci nepodporili. 

Novou riaditeľkou uznávaná výtvarníčka
Po odchode poverenej riaditeľky Múzea Vojtecha Löfflera 

Zuzany Tegdovej predložil starosta Petrovčik poslancom návrh na 
novú poverenú riaditeľku. Stala sa ňou Noemi Ráczová, známa 
výtvarníčka a pedagogička. Vyštudovala nielen výtvarnú výchovu 
a anglický jazyk na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, ale i ilu-
strátorstvo a knižnú tvorbu na Vysokej škole výtvarných umení. 
Poslanci predložený návrh schválili.

Renáta NÉMETHOVÁ

■ Na májovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
MČ Košice – Staré Mesto mali poslanci rozlúsknúť 
dva návrhy, ktoré súviseli s vilou Vojtecha Löffle-
ra na Kmeťovej ulici. Umelecké združenie Rovás 
prejavilo záujem nehnuteľnosť kúpiť, združenie 
Úsmev ako dar deklarovalo záujem urobiť v jej 
časti núdzové bývanie pre osamelé matky s deťmi v 
ťažkej sociálnej situácii.

Vilu Vojtecha Löfflera na Kmeťovej ulici 
ohodnotil znalec pred 2 rokmi na 554 tisíc eur.
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<< Skládka odpadov pri Pošte 2 
už nie je hanbou Starého Mesta

„Hľadal som riešenie, ako to dostať do vyhovujúceho stavu, vy-
čistiť a odviezť odpad i rozpadnutý, hrdzavý plot preč, hoci poze-
mok nie je náš, ale kazí meno Starému Mestu. Hľadal som riešenie, 
ako sa to dá, lebo, ako sa to nedá, to vie každý. Kým by sme sa to-
tiž dočkali doriešenia majetkových sporov, mali by sme potkanov  
z tejto lokality na pošte. Som pyšný na spoluprácu dobrovoľníkov 
z Trash Heroes Jara Stančáka, ale i ostatných dobrých ľudí, ktorí 
priložili ruku k dielu, veľmi ďakujem aj spoločnosti Kosit. Ten dobrý 
pocit z výsledku sa nedá ničím opísať, zase je o jeden „tmavý“ kút  
v Starom Meste menej,“ povedal starosta Igor Petrovčik.       (REN)

■ Za hrdzavým plotom, hneď vedľa frekventova-
nej Pošty 2 na Thurzovej ulici, neďaleko Mestského 
parku a novej bytovej výstavby sa roky hromadil 
odpad. V polorozpadnutých budovách prespávali 
asociáli, lokalita sa stala ideálnym miestom pre hlo-
davce. S radosťou oznamujeme, že už nie je hanbou 
Košíc.

Určite si zapíšte do kalendárov pia-
tok 9. a sobotu 10. júla 2021 vždy po-
poludní po skončení zeleninového trhu 
máte možnosť pokochať sa a potešiť 
kúpou originálnych odevov, nápaditých 
šperkov, vonných sviečok, drevených 
hračiek, háčkovaných tašiek, či tabu-
retiek, folklórom inšpirovaných mikín  
a množstvom ďalších kreatívnych vý-
robkov hand made od šikovných sloven-
ských dizajnérov.

Ak sa chcete ešte prihlásiť, 
na FB MAME market alebo 
na webe https://mamemarket.sk/ 
nájdete podrobné informácie.

Tešíme sa na vašu návštevu! 

Mame market 
na trhu 

Z dôvodu protipandemických opatrení 
v súvislosti so šírením ochorenia COVID–19 
bola vo viacerých obdobiach kalendárne-
ho roka 2020 a 2021 obmedzená možnosť 
využívať služby Mestskej krytej plavárne zo 
strany športovej verejnosti.

VZHĽADOM NA ZMENU VLASTNÍKA 
BUDOVY MKP, KTORÝM JE OD 27. JA-
NUÁRA 2021 MESTO KOŠICE, PERMA-
NENTKY ZAKÚPENÉ PRED TÝMTO TER-
MÍNOM UŽ NIE JE MOŽNÉ VYUŽIŤ.

1. V prípade záujmu o vrátenie finančných 
prostriedkov si je potrebné verifikovať 
permanentky zakúpené na Mestskej 
krytej plavárni v zriaďovateľskej funkcii 
MČ Košice–Staré Mesto v termíne od 16. 
októbra 2019 do 15. októbra 2020.

2. Verifikáciu permanentiek je možné zre-
alizovať v budove Mestskej krytej pla-
várne, ulica Protifašistických bojovníkov, 
kde na to bude vyčlenené samostatné 
pracovisko MČ  Košice-Staré Mesto,  
v termíne od 7. júna do 30. júna 2021, 

každý pracovný deň od 13. do 18. 
hod., ako sme o tom informovali na  
www.kosice-city.sk, ale aj v miestnej 
tlači.

3. Po verifikácii MČ Košice-Staré Mesto za-
bezpečí vyplatenie hodnoty zodpoveda-
júcej zostatku vstupov na základe vyššie 
popísanej verifikácie. Konkrétny postup 
ozrejmí zodpovedný pracovník pri verifi-
kácii. 

4. Tak čipové karty ako aj čipové hodinky 
sú nevratné. Čipové hodinky si budú 
môcť zákazníci ponechať a v prípade zá-
ujmu vyžiť pri zakúpení časových vstu-
pov – permanentiek.

5. Upozorňujeme, že po 30. júni už nebude 
možné uskutočniť verifikáciu nevyuži-
tých permanentiek. Verifikácia vstupov 
je plne a jedine v zodpovednosti pracov-
níka MČ Košice-Staré Mesto.

6. K verifikácii je potrebné predložiť identi-
fikačný doklad (OP) a čipovú kartu (čipo-
vé hodinky), Mestskú kartu Košice, ISIC 
kartu alebo EURO26 karty.

Nepreplávané permanentky preplatíme■ ■
■
■

■ Na Dominikánskom námes-
tí môžete zažiť dve poobedia 
originálneho dizajnu a krásy 
ručnej práce. 

PREDPRED

POPO
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kultúra

Nádherné diela prišli obdivovať aj rodičia, 
priatelia, kamaráti a na nádhernom nádvorí 
múzea im po mesiacoch lockdownu konečne 
mohli starosta Igor Petrovčik, zástupca Andy 
Ďurica, nová poverená riaditeľka múzea, 
uznávaná výtvarníčka i pedagogička Noemi 
Ráczová spoločne odovzdať zaujímavé ceny 
i diplomy.

„Veľmi sa tešíme, že sa konečne môžeme 
stretnúť na pôvabnom nádvorí staromestské-
ho múzea „Bélu báčiho“, ako majstra Vojtecha 
Löfflera volali priatelia. Urobili ste nám veľkú 
radosť, že ste vydarenými dielami a mohut-
nou účasťou v súťaži vzdali hold jeho odkazu 
– podporovať umenie. 

Cením si to o to viac, že ide o amatérsku 

súťaž, v ktorej ste všetci víťazi, pretože ste 
ukázali svoju fantáziu a namiesto internetu 
ste neváhali rozvíjať svoje vlohy a potešiť nás 
všetkých,“ ďakoval umelcom starosta Igor 
Petrovčik.

„Sama som detská ilustrátorka a pedago-
gička, takže musím povedať, že mnoho prác 
bolo naozaj veľmi vydarených a ich autori sú 
obdarení veľkým talentom, ktorí by bolo hrie-
chom nerozvíjať ďalej. Dúfam, že sa s ich die-
lami stretneme v ďalších ročníkoch,“ tešila sa 
riaditeľka Noemi Ráczová.

„Ďakujeme všetkým 252 umelcom, od 
škôlkarov až po 85-ročnú autorku, že neváhali 

V MÚZEU „BÉLU BÁČIHO” VLÁDLA VÝBORNÁ ATMOSFÉRA, ROZDÁVALI SA CENY

■ V Múzeu Vojtecha Löfflera sa konečne mohli zísť víťazi, malí a veľkí 
amatérski umelci, ktorí uchvátili porotu v súťaži, ktorú vyhlásilo odde-
lenie kultúry MČ Košice-Staré Mesto. Obrovský ohlas – 252 prihláse-
ných diel nás potešil a víťazi ukázali veľký talent a kreativitu. 

Odmenili sme víťazov 1 . ročníka výtvarnej súťaže Cena Vojtecha Löfflera
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ukázať svoj talent, fantáziu a veríme, že sa spolu s nimi prihlásia do 
nového ročníka aj tí váhavci, ktorí na prvý ročník nenašli odvahu,“ 
dodal zástupca starostu Andy Ďurica.

Podľa Ivany Jarošíkovej z oddelenia kultúry miestneho úra-
du je úžasné, koľko optimizmu a radosti je v obrázkoch, kto-
ré nakreslili deťúrence od škôlkarov po základné školy. „Sama 
mám dve dcérky, ktoré radi kreslia a preto sa teším, že sme dali 
možnosť deťom rozvíjať ich obrazotvornosť. Vidieť, ako sa s nimi 
tešia rodičia i starí rodičia, ktorí tu dnes prišli, je veľká radosť,  
že naša spoločná práca na úrade má zmysel.“

Poďakovanie patrí aj mladým muzikantom z Konzervatória Jo-
zefa Adamoviča, Exnárova 8 v Košiciach, ktorí prispeli k fantastic-
kej atmosfére slávnostnej vernisáže a odovzdávania cien.

Renáta NÉMETHOVÁ
FOTO: Pavel KOŠÍK, REN

Staromestský 

11. september 2021 (sobota) o 14:00 hod.

Program: Registrácia psov
Posudzovanie hlavných súťaži a oceňovanie víťazov jednotlivých tried
Poradenstvo v oblasti výchovy a výživy psov
Tanečná show psích tanečníkov
Možná adopcia psíkov spolupráci s OZ Psy ulice – zober si nás domov

Zmena času a programu vyhradená!

Prihlášky do súťaže nájdete na www.kosice-city.sk  
alebo na ivana.jarosikova@kosice-city.sk

POZÝVA VŠETKÝCH MILOVNÍKOV PSOV A ICH MILÁČIKOV NA SÚŤAŽ

Mestská Časť Košice - Staré Mesto

Mestský park oproti Poste 2

Staromestský 
Pes

11. september 2021 (sobota) o 14:00 hod.

Program: Registrácia psov
Posudzovanie hlavných súťaži a oceňovanie víťazov jednotlivých tried
Poradenstvo v oblasti výchovy a výživy psov
Tanečná show psích tanečníkov
Možná adopcia psíkov spolupráci s OZ Psy ulice – zober si nás domov

Zmena času a programu vyhradená!

Prihlášky do súťaže nájdete na www.kosice-city.sk  
alebo na ivana.jarosikova@kosice-city.sk

POZÝVA VŠETKÝCH MILOVNÍKOV PSOV A ICH MILÁČIKOV NA SÚŤAŽ

Mestská Časť Košice - Staré Mesto

Najkrajsí

Ďakujeme za 
spoluprácu: 

Mestský park oproti Poste 2

Ďakujeme za 
spoluprácu: 

oriesokvNaj

Odmenili sme víťazov 1 . ročníka výtvarnej súťaže Cena Vojtecha Löfflera

kultúra/hobby

Prelomovou aplikáciou vo varení Fridge Chef sa na Veľtrhu 
študentských firiem 2021 bude prezentovať študentská fir-
ma HERO, ktorá pôsobí na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského  
v Starom meste. Táto appka je revolúciou vo varení, v zlepšova-
ní kulinárskych schopností a najmä má aj ekologickú stránku.

Ako nám prezradil jej prezident Martin Ropek, po otvorení 
aplikácie si môžete prezerať celý zoznam receptov ako na kaž-
dej inej receptovej stránke, alebo si zvolíte možnosť nájsť si 
recept priamo pre vás.

„Po zvolení možnosti „Recept pre Vás“ uvidíte zoznam suro-
vín a vyhľadávacie okienko, do ktorého napíšete suroviny, kto-
ré máte aktuálne k dispozícii. Po navolení príslušných surovín 
aplikácia vyhodnotí recepty, ktoré vyhovujú Vašim podmien-
kam. Smelo sa pustite do varenia a nezabúdajte na to, že ste 

práve použili suroviny, 
ktoré mohli skončiť  
v koši bez využitia,“ 
predstavil jej fungo-
vanie M. Ropek s tým, 
že appka pôsobí pre-
ventívne aj pred zby-
točným vyhadzovaním 
jedla, lebo nám ukáže 
ako zmysluplne využiť 
suroviny v chladničke.                          

(REN)

Študenti vymysleli
super appku vo varení

■
■
■

■ Dobrý deň, píšem Vám v mene študentskej 
firmy HERO š.f., ktorá Jedným z našich pro-
jektov, s ktorým sa chceme prezentovať na je 
aplikácia Fridge Chef.
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kultúra

Na deťúrence čakali atrakcie 
od výmyslu sveta i „zmrzka“ grátis

Staromestský Medzinárodný deň 
detí sme oslávili báječne, toľko atrakcií 
deti už dlho nezažili. Zaspievali si a za-
tancovali s UsmievAnkou, kúzelník Gabi 
im vyčaroval veselé zvieratká z balónov, 
šoumen kováč Vepi Eperješi ich povozil 
na čarovnom vláčiku, dievčatá z agentúry  

Haf Haf ukázali psíkov, ktoré vedia tancovať  
a mnoho ďalších fígľov. Jeden z najlepších 

zmrzlinárov širo-
ko-ďaleko Ebrar 
Redepi z chýr-
nej splitskej dy-
nastie predvie-

dol šou, že drobci išli od smiechu do kolien  
a nemohli z jeho šikovných rúk oči spustiť. 
Pomohol nám aj obľúbený Pub Koridor, aby 
sme oslavu technicky zvládli. A nálada? 
Bola fantastická, slniečko svietilo a „zmrz-
ka“ chutila báječne.                                     (REN)

FOTO: Pavel KOŠÍK

●●●
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Pečený zemiak plnený bryndzou 
preliaty prepraženým maslom

Recept 
na víkend

Mestská časť Košice-Staré Mesto
Žiadosť o udelenie súhlasu na spracovávanie osobných údajov 
pre akcie organizované mestskou časťou Košice-Staré Mesto

Svojim podpisom udeľujem prevádzkovateľovi Mestská časť Ko-
šice-Staré Mesto, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov,  
v rámci informačného systému Evidencia obyvateľov, k spracúvaniu 
osobných údajov za účelom evidencie, komunikácie, prípravy a realizá-
cie kultúrnych, športových a iných podujatí organizovaných Mestskou 
časťou Košice-Staré Mesto vrátane slávnosti Jubilanti, ako aj pre doru-
čovanie prostriedkov zdravotníckej pomoci (napr. rúška, respirátory)  
a doručovanie iných informácií a korešpondencie, a to v rozsahu 
osobných údajov:

Meno a priezvisko: ………………………………………………………………………………….

Dátum narodenia: …………………………………………………………………………………..

Adresa: …………………..….………………………………………………………………………………

Telefón: ………………………………………………………………………………………………..……

E-mail: …………………….…………………………………………………………………………………

Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, 
konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, 
ktorý udeľuje na obdobie 10 rokov po naplnení účelu spracúvania , resp.  
30 dní po mojom odvolaní súhlasu. Po uvedenej lehote budú Vaše 
osobné údaje mechanicky zlikvidované a nebudú ďalej spracúvané  
v žiadnej databáze. 

,,Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je  
čl. 6 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – 
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verej-
nom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovate-
ľovi. Spracúvanie Vašich osobných údajov za týmto účelom môžete 
kedykoľvek namietať. Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných 
údajov nájdete na www.osobnyudaj.sk/informovanie alebo priamo 
u Prevádzkovateľa.“

V Košiciach dňa:                                

  podpis 

Mestská časť Košice-Staré Mesto
Žiadosť o slávnostné privítanie dieťaťa do života

Svojim podpisom udeľujem prevádzkovateľovi Mestská časť Ko-
šice-Staré Mesto, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov  
a údajov dieťaťa, v rámci informačného systému Evidencia obyvate-
ľov (Privítanie detí do života), k spracúvaniu osobných údajov za úče-
lom evidencie, komunikácie, prípravy a realizácie slávnosti Privítanie 
detí do života a to v rozsahu:

Meno a priezvisko dieťaťa: ………………………………………………..……………………

Dátum narodenia: ……………………………………………………………………………………

Meno a priezvisko matky dieťaťa: ……………………………………..…………………..

Meno a priezvisko otca dieťaťa: …………………………………………………………..…

Adresa: ………………………………………………………………………………………………………

Telefón: …………………………………………..…………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………..………..

Súhlasím s fotením (mojej osoby a dieťaťa), za účelom zverejnenia 
na FB a webe mestskej časti, prípadne na ilustračné účely (platí pre 
nahlásené deti narodené za rok 2021). Zároveň súhlasím aj zo zasie-
laním informácií týkajúcich sa mestskej časti – príprava a realizácia 
kultúrnych, športových a iných podujatí. Tento súhlas so spracova-
ním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informova-
ným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľuje na obdobie  
10 rokov po naplnení účelu spracúvania , resp. 30 dní po mojom odvo-
laní súhlasu. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky 
zlikvidované a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. 

,,Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov za účelom 
pozvania, zaslania poukážky a pamätného listu, resp. slávnostného prijatia 
a zablahoželania, je čl. 6 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo ve-
rejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 
Spracúvanie Vašich osobných údajov za týmto účelom môžete kedykoľvek 
namietať. Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete  
na www.osobnyudaj.sk/informovanie alebo priamo u Prevádzkovateľa.“

V Košiciach dňa:                                

   podpis 

Šefkuchár MAREK MRÚZ
<<

SUROVINY
Nové zemiaky 4 väčšie kusy
Májová bryndza         200 g
Čerstvé maslo z lahodnej smotany           80 g
Soľ, Čerstvý kôpor, Bravčová masť

POSTUP PRÍPRAVY:

Plnka: 
Zmiešame v miske vydlabanú zemiakovú hmotu, bryndzu  
a nadrobno nasekaný kôpor. Dochutíme soľou a ešte raz dôkladne 
premiešame.

Zemiaky:
Umyté zemiaky uvaríme v osolenej vode. Po odparení a vychlad-
nutí, zemiaky prerežeme na polovicu. Polievkovou lyžicou vydla-
beme v každej polovičke jamku a pred naplnením osolíme, príp. 
podľa chuti pridáme aj biele mleté korenie. Do vydlabanej jamky 
následne uložíme bryndzovú plnku. Pripravené porcie uložíme na 
vymastený plech, najlepšie domácou bravčovou masťou, a vloží-
me do predhriatej rúry. Pečieme pri 180°C cca 15 minút. Po upeče-
ní zemiaky prelejeme prepraženým maslom. 

Na záver pridáme veselú dobrú chuť.



organizuje
Mestská časť Košice - Staré mesto

www.KOSICE-CITY.skMČ Košice-Staré Mesto-ociálna stránka STARÝ PĽAC

26. 6.      KULINÁRSKE PREKVAPENIE

Staromestské Kultúrne LetoStaromestské Kultúrne Leto

V prípade nepriaznivého počasia sa vystúpenia rušia. Zmena programu vyhradená. Vstup na podujatia voľný.  Podujatia sa uskutočnia podľa  aktuálnych pandemických opatrení.

     PATRIA - skupina dobovej hudby 

     LILLY& MONI - dievčenské jazz - funkové duo     

    MICHAELA REGECOVÁ - inšpiratívna  gitaristka 

     ROBI M - skvelí interpreti zahraničných a slovenských coververzií

     KÚZELNÍK GABI - kúzla s  balónmi, žonglovanie, hry a zábava 

     PETER ONDRIA - známy imitátor Louisa Armstronga a Ray Charlesa

    RETRO DIXIELAND - tradičný jazz 

    BÁBKOVÉ DIVADLO KOŠICE - Čert a Kača.  
Humorný i poučný príbeh o nebojácnej Kači, múdrom pastierovi 
a oklamanom čertovi. Inscenácia je vhodná pre deti od 3 rokov.                              

    MOJSEJOVCI – otec a syn zahrajú obľúbené hity

  3. 7.

10. 7.

SILBAND - multižánrová cimbalová kapela
RETRODUCTOR - Večerná DJ Retro Party 

 17.7. 

 24.7.

31. 7.

    7.8.

14. 8. 

21. 8.

28. 8. 

Dominikánske námestie

...o jte Star� ��l�acchutna...o jte Star� ��l�acchutna // ......


