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príhovor

Vážení Staromešťania,
dovoľte mi, aby som vás pozdravil v adventnom 

čase a zaprial vám hlavne zdravé, pokojné  a požeh-
nané vianočné sviatky.

Predtým sa ešte poďme spoločne pozrieť na to, čo sme za 
predchádzajúce mesiace od minulého vydania stihli zrealizovať. 
Som rád, že sa na staromestskej radnici zišiel tím spolupra-

covníkov, ktorý napriek prebiehajúcej tretej vlne pandémie hľadá 
riešenia, ako pracovať naplno, nesťažuje sa na zlú dobu, ale berie 
ťažké časy ako výzvu. Kreatívne prispôsobuje svoju prácu úlohám  
a postupuje v napĺňaní našich cieľov aj môjho volebného progra-
mu.  

Teší ma, že sa na nás obraciate osobne, telefonicky, emailom, 
či prostredníctvom aplikácie „Odkaz pre starostu“ a žiadate nás  
o pomoc pri odstraňovaní nedostatkov, riešení  rôznych problémov 
v oblasti spolunažívania, čistoty a poriadku, ale aj v oblasti sociál-
nych vecí a školstva.

Chcem vás ubezpečiť, že prioritou nás všetkých na miestnom 
úrade je vybaviť všetky vaše podnety v čo najkratšom čase, a ak 
ide o finančne náročné alebo nároky mimo našej kompetencie, na-
smerovať realizáciu na správne inštitúcie alebo do časového plánu 
budúcoročného rozpočtu. 

Ak sa vám napriek tomu stalo, že ste mali inú skúsenosť, pro-
sím, kontaktujte ma priamo na môj email: starosta@kosice-city.sk, 
alebo pokojne zavolajte na moje číslo 0905 665 013. Som vám ke-
dykoľvek k dispozícii, aby som vás vypočul a pomohol, prípadne 
poradil.

Rád by som sa tiež poďakoval vedeniu Mesta 
Košice, že vypočulo moje dlhodobé snahy 

zlepšiť bezpečnosť a čistotu a poriadok 
nielen v historickej časti , ale aj okra-
jových lokalitách Starého Mesta. Už 
druhý mesiac máte možnosť priamo 
komunikovať s príslušníkmi Mestskej 

polície v Košiciach v novootvorenom 
operačnom stredisku na Hlavnej 59  

v budove Historickej radnice. Môžete tak 
okamžite požiadať o pomoc, službuko-

najúci policajt vás vypočuje a opera-
tívne zabezpečí riešenie v teréne. 

Verím, že našu snahu oceníte 
a v Starom Meste sa budeme 
všetci cítiť bezpečne.
Dnes už môžem spokojne 
skonštatovať, že sa nám po-
daril husársky kúsok, ktorý si 
naša najkrajšia mestská časť 
už dávno zaslúžila. V minu-
lom volebnom období sa ve-
denie absolútne nevenovalo 
tvorbe vízii a projektových 
dokumentácii pre rozvojo-
vé projekty. Preto sme sa 
s konštruktívnymi poslan-
cami, ktorým nie je ľa-
hostajný rozvoj Starého 
Mesta, pustili do práce, 
aby sme za účelom rea-
lizácie veľkých investič-

ným akcii dohnali inves-
tičný deficit. 

Intenzívne sme sa venovali 
prípravám projektových doku-
mentácií a tak vám s radosťou 

oznamujem, že ku koncu tohto roka máme pripravené rozvojové 
a investičné projekty v celkovej hodnote takmer 3,6 milióna eur.  
Z nich plánujeme zrealizovať v roku 2022 projekty za takmer  
730 tisíc eur, keďže viac nám možnosti rozpočtu nedovolia.

Za všetky spomeniem len tie najhorúcejšie a najdôležitejšie – 
pôjde o rekonštrukciu „Starého pľacu“ na Dominikánskom námestí 
(oprava časti dlažby a nové predajné stoly), rekonštrukciu vnútor-
ného dvora Malá Praha I, výstavbu nového chodníka, ktorý spojí 
Braniskovú a Tatranskú ulicu, pokračovať bude modernizácia a do-
plnenie ďalších detských ihrísk na L.Novomeského 4, na ul. Park An-
gelinum, Stará baštová, ale i modernizácia našich materských škôl. 

Napĺňa ma spokojnosťou, že budeme pokračovať vo výstavbe 
ďalších 15 uzamykateľných kontajnerovísk v rôznych lokalitách 
mestskej časti, vrátane jedného polopodzemného, ktoré pravdepo-
dobne vybudujeme na Karpatskej ulici. 

V budúcom roku sa potešia najmä obyvatelia z okolia Alvin-
czyho ulice, kde budeme rekonštruovať povrchovú komunikáciu  
v medzigarážovom priestore, začneme s realizáciou úplne nového 
smart solárneho verejného osvetlenia na Lomenej ulici. V spolu-
práci s Mestom Košice budú pokračovať rekonštrukcie asfaltových 
krytov ciest a chodníkov. 

V pláne sú i opravy ciest na uliciach Zbrojničná, Škultétyho, 
Protifašistických bojovníkov, Masarykova. A tiež kompletné rekon-
štrukcie chodníkov na uliciach Vojenská, Škultétyho a jedna kom-
pletná strana Jarnej, ale i na Masarykovej či Alvinczyho ulici.  

Verím, že sa nám podarí zrealizovať aspoň prvú fázu zveľade-
nia zeleného vnútroblokového priestoru vo dvore ulíc Kpt. Nálepku  
a Kuzmányho výsadbou stromov a náš budúci relaxačný zelený 
„Central“ park na Kuzmánke sa postupne stane realitou. Na pre-
lome rokov 2022/2023 by sme radi začali so samotnou realizáciou 
rozšírenia a zveľadenia zelenej plochy pri Pravoslávnom chráme. 

Možno si poviete, prečo to nejde rýchlejšie, ale berte, prosím, do 
úvahy naše finančné možnosti, ktoré nás limitujú v rozsahu i tem-
pe realizácie investičných projektov. Dúfam, že spomínané projekty 
odsúhlasia aj miestni poslanci na svojom decembrovom zasadnutí 
v podobe schválenia rozpočtu na rok 2022.

Verím, že v čase, keď čítate tieto riadky, je realitou aj nové se-
zónne klzisko v Mestskom parku, kde sa bude dať korčuľovať s rodi-
nami i priateľmi. Pomaly štartuje aj výstavba novej atletickej haly 
na ZŠ L. Novomeského.. 

Som veľmi rád, že som sa správne rozhodol a svojou dôsled-
nosťou som v súvislosti s pandemickými opatreniami v tretej vlne 
nenechal nič na náhodu. Nariadil som pretestovať aj očkovaných 
zamestnancov v našich materských škôlkach, ale aj na miestnom 
úrade, čím sa podarilo odhaliť pozitívnych zamestnancov. Za náš 
aktívny prístup v boji s pandémiou hlavne v prvej vlne sme spolu  
s ďalšími piatimi dobrovoľníkmi z našej MČ obdržali ocenenie pria-
mo od ministra vnútra SR Romana Mikulca.

Dovoľte mi, aby som sa na sklonku roka poďakoval všetkým 
konštruktívnym poslancom, ale aj celému tímu šikovných kolegov 
na miestnom úrade, bez ktorých by sa nám ani zďaleka nepodarilo 
pripraviť a realizovať také množstvo projektov a dennodenne riešiť 
vaše podnety v teréne. 

O tom, že to robíme dobre, svedčí aj najnovší publikovaný 
prieskum dôveryhodnosti z TIS, ktorý jednoznačne hovorí za všet-
ko. Vláde SR dôveruje 24%, NR SR 27% ale samosprávam až 54% 
občanom, za čo vám, občanom, veľmi pekne ďakujem.

Na záver vám chcem ešte raz zaželať pokojné sviatky so svojimi 
blízkymi. A všetkým naozaj šťastný a úspešný bezcovidový nový rok 
2022. Nech sa nám v ňom splnia aj tie najtajnejšie sny a nech sa 
svet znovu postaví z hlavy na nohy. 

              Váš starosta 
    Ing. Igor PETROVČIK 
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samospráva

Milí Staromešťania!
Vážení a milí Staro-
mešťania, dovoľte mi, 
aby som vám v tieto 
adventné dni, v tejto 
neľahkej dobe, ktorú 
spoločne prežívame, 
prihovoril v prvom 
ra de ako občan, váš 
sused z blízkeho oko-
lia či neďalekej ulice, 
no najmä ako srdcom 
Staromešťan. Po na-

šich krásnych Košiciach, vďaka svojmu dl-
horočnému povolaniu „realiťáka“, denne 
nachodím a najazdím desiatky kilometrov. 
Problémy Starého Mesta mám tak možnosť 
vnímať priamo v teréne, skutočne z prvej 
ruky a každý podnet je pre mňa výzvou ako 
v danej chvíli pomôcť, či zjednať nápravu 
vo verejnom priestore. Zoznam podnetov  
a vylepšení je naozaj dlhý, ba až bezodný. Žiaľ 
hierarchia miestnej samosprávy spadajúca 
pod rozpočet magistrátu ponúka obmedze-
né možnosti, napriek tomu však ani ten naj-
menší podnet v rámci našej MČ nezostane 
nepovšimnutý. Dal som verejný prísľub, že sa 
zasadím o kultivovanie, modernizáciu a es-
tetizáciu verejného priestoru a treba pove-
dať, že v tomto smere je vždy čo doháňať, no 
zároveň musím dodať, že Staré Mesto čakajú 
v blízkej budúcnosti krásne projekty. Mám 
veľkú radosť z obnovy ikonickej starej špor-
tovej haly a budem presadzovať aby okrem 
športu nakoniec ponúkla aj alternatívnu 
funkciu krásnej krytej tržnice vhodnej na 
kultúrne podujatia. Veľmi očakávaná je revi-
talizácia Mlynského náhonu ako aj priesto-
ru medzi ul. Kpt. Nálepku a Kuzmányho, na 
ktorej poctivo pracujeme. Osobne sa mi-
moriadne teším z projektu obnovy Domini-
kánskeho námestia vrátane výmeny nových 
predajných stolov. Sľúbil som, že v Starom 
Meste budú premaľované všetky hrdzavé 
zábradlia a postupne na tom pracujeme. 
Teší ma zrealizovaná úprava priestranstva 
pred staromestskou radnicou s kvetovou 
výsadbou v spolupráci so SmZ. No trápi ma  
a apelujem na dezolátny stav zastávok MHD 
a schodísk v koryte Štefánikovej ul., ako aj na 
stav vozoviek (Puškinova, Zbrojničná, atď.), 
chodníkov a obrubníkov vrátane bezbarié-
rových nájazdov. Trápi ma, rovnako ako vás,  
zo strany mesta a KDI skomplikované do-
pravné riešenie s obchádzkou na Drevnom 
trhu, s ktorým nesúhlasí ani väčšina reziden-
tov. Opakovane žiadam vybudovanie prie-
chodov pre chodcov s výstražným LED pod-
svietením, napr. na Štefánikovej ul., kde sa 
podarilo dosiahnuť aspoň nočné nasvietenie 
a orez krovín pre lepšiu viditeľnosť. Teším sa 
z obnovy ihrísk: Jesenná, Jakobyho, Dargov-
ská, Angelinum, atď., ako aj na nové herné 
prvky na Starej baštovej, kde je potreb-
né esteticky doriešiť stojisko kontajnerov  
aj osvetlenie podchodov. Hlasoval som  
a podporím vyčlenenie prostriedkov v roz-
počte na všetky projekty, ktoré nám pomô-
žu získať toľko potrebné eurofondy. Veľmi 
pekne vám, vážení Staromešťania, ďakujem 
za každý Váš podnet, žiadosť či tip na vylep-
šenie, lebo len spoločne dosiahneme aby sa  
v našom najkrajšom Starom Meste žilo lep-
šie, krajšie a zdravšie. Staré Mesto vždy bolo 
a bude moja srdcovka. Rovnako zo srdca, mi 
teda dovoľte vám popriať najmä pevné zdra-
vie, radostný vstup do nového roka a požeh-
nané prežitie vianočných sviatkov.

Andrej ĎURICA – Zástupca starostu
Miestny poslanec za obvod I.

Novinky v Starom meste

Deťom pre radosť
Dve vynovené ihriská čakajú na deťúrence 

na jar, ale i počas slnečných zimných dní. Z jed-
ného sa tešia na Jesennej ulici, druhé rozžiarilo 
detské očká na Tyršovom nábreží. 

Chodníky v Starom Meste 
menia dezén
MČ Košice - Staré Mesto má zásobník chod-

níkov, ktoré sú v zlom stave a podľa možnosti 
rozpočtu Mesta Košice sa postupne mení vzhľad 
tam, kde samospráva roky predtým nepohla 
prstom. Chodníky vo Feldovom parku pri OC 
Aupark (oproti plavárni) aj vnútorný chodník na 
ulici Kpt. Nálepku už voňajú novotou, rovnako 
i chodník na ulici Slovenskej jednoty. V tomto 
volebnom období sa realizuje historicky najviac 
opráv chodníkov za posledných 20 rokov. Je to 
nielen priorita starostov a poslancov, ale i vede-
nia Mesta Košice. 

Hrdzavé zábradlia 
v Starom Meste miznú
Červeno-biele sa menia podľa návrhu zá-

stupcu starostu Andyho Ďuricu na elegantné 
sivé, ako ste si už mohli všimnúť na všetkých 
stranách križovatky Hviezdoslavova - Kuzmá-
nyho.

Práce sa urobili pred Mestskou krytou 
plavárňou, natretý je i plôtik pred Geriatric-

kým centrom, ale i zábradlia na Štítovej ulici. 
Premena verejného priestoru má aj sociálny 
rozmer, práce zabezpečujú šikovní pomocníci  
z Charitného domu Svätej Alžbety na Bosáko-
vej ulici, s ktorým spolupracuje starosta Igor 
Petrovčik už vyše dvoch rokov. Hoci v živote ne-
mali veľa šťastia, denne však dokazujú, že keď 
dostanú šancu, vedia urobiť kus dobrej roboty. 
Vďaka! Spoluprácu si veľmi ceníme. 

Symboly Vianoc  na Hlavnej
Najväčší košický adventný veniec, ktorý 

každoročne vytvorili šikovné ruky spoločnos-
ti Správa mestskej zelene, môžete obdivovať 
na námestíčku pri Urbanovej veži. Tohtoroč-

ným vianočným stromom je smrek s výškou  
22 metrov, ktorý sa slávnostne rozsvietil 5. de-
cembra a rástol 70 rokov v košických mestských 
lesoch neďaleko Suchého vrchu pri vodnej nádr-
ži Ružín.       

<<
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Pracovisko je dostupné obyvateľom a návštevníkom centra 
mesta Košice počas pracovných dní od pondelka do piatku v čase 
od 07:00 hod. do 19:00 hod. 

Čím bližšie k občanom, tým rýchlejšia pomoc
„Bolo zriadené za účelom priblíženia sa k obyvateľom a návštev-

níkom mesta Košice, zvýšenia ich bezpečnosti a informovanosti. 
Samozrejmosťou je aj poskytovanie informácií súvisiacich s kom-
petenciami mesta Košice, pričom službukonajúci príslušník MsP 
nasmeruje občana tak, aby ten nemusel zdĺhavo zisťovať informá-
cie. V priestoroch vysunutého pracoviska MsP sídli aj Pohotovostná 
ochranná jednotka MsP (POJ). Príslušníci MsP zaradení do POJ v prí-
pade nahláseného narušenia verejného poriadku alebo páchania 
inej protiprávnej činnosti sú pripravení rýchle a efektívne vykonať 
zákrok,“ vysvetľuje veliteľ Mestskej polície – Stred Marek Trocha  
s tým, že i napriek krátkej dobe fungovania už zaregistrovali viace-
ro oznámení od občanov o porušovaní verejného poriadku, najmä 
na opilcov ležiacich na verejných priestranstvách.

Asociálov na uliciach zákon nerieši
„Celkovo príslušníci zo stanice MsP – Stred od začiatku roka zistili 

6457 priestupkov a 31 správnych deliktov, pričom na prvom mieste 
s počtom 5475 sú dopravné priestupky a na druhom mieste s poč-
tom 475 sú priestupky na úseku znečisťovania verejného priestran-
stva. Novodobým fenoménom dnešnej doby sú bezdomovci, kto-
rí svojím obťažujúcim správaním na frekventovaných miestach 
rôznym spôsobom narúšajú verejný poriadok. Aj keď príslušníci 
MsP neprispôsobivé osoby vykážu z miest, kde vzbudzujú verejné 
pohoršenie, tieto osoby sa po krátkom čase na miesta, z ktorých 
už boli vykázané znovu vrátia a takto sa to neustále opakuje. Voči 
asociálom nezaberajú ani represívne opatrenia v podobe ukladania 
pokút. Kvôli ich nemajetnosti je problematické nezaplatenú pokutu 
právne vymôcť,“ vysvetľuje veliteľ.

Ďalším problémom pri dokazovaní priestupkov je neochota 
ľudí svedčiť voči neprispôsobivým osobám. Občania síce privolajú 
hliadku MsP alebo PZ, ale po príchode hliadky chcú byť anonymní. 

„Bez svedeckých výpovedí občanov je tak veľmi problematické 
dokázať, že spomínané osoby sa skutočne dopustili priestupku. 
Hlavne pri priestupkoch týkajúcich sa verejného poriadku a  proti 
občianskemu spolunažívaniu je svedecká výpoveď občanov nevy-
hnutná.“

Prostitúcia nie je protiprávna, robia čo môžu
Na miestach, kde je predpoklad zdržiavania sa neprispôsobi-

vých osôb vykonáva mestská polícia hliadkovú činnosť vo zvýšenej 
miere. „Nemôžeme byť všade. Je preto potrebné, aby občania úzko 
spolupracovali s políciou a každé obťažujúce správanie neprispôso-
bivých osôb bezodkladne oznámili na bezplatnom telefónnom čísle 

zaujalo nás

Operatívne rieši asociálov i odpad na čierno 
Nové pracovisko Mestskej polície už fuNguje Na HlavNej 

■ Mestská polícia má od konca októbra nové vysu-
nuté pracovisko priamo na pešej zóne, v budove his-
torickej radnice na Hlavnej 59 v Košiciach. Starosta 
Igor Petrovčik, ktorý patrí od nástupu do funkcie  
k najväčším kritikom, volajúcim po poriadku s aso-
ciálmi v centre, nelegálnym odpadom a znečisťova-
ním verejných priestranstiev, verí, že občania nové 
pracovisko budú využívať a adresne žiadať rýchly 
zákrok a nápravu v spomínaných oblastiach.

Veliteľ Mestskej polície – Stred Marek Trocha Priestupok môžete nahlásiť na Hlavnej 59

Nadrozmerný odpad patrí do zberného dvora,  
dať ho ku kontajnéru je priestupok s pokutou.
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Kontajnery v úhľadných klietkach, ktoré 
prispievajú k čistote verejných priestran-
stiev v Starom Meste pribudli na Laca No-
vomeského 1 a 5, Magurskej 8, Tatranskej 
3 a 8, ale aj Československej armády 8.  
V tomto roku sme ich dokončili 6, celko-
vo zatiaľ v tomto volebnom období 22.  
Na budúci rok pokračujeme.                 (REN)

MsP 159, alebo na dobre známom telefón-
nom čísle Policajného zboru Slovenskej re-
publiky (ďalej len PZ SR) 158. Po takomto 
oznámení vyšle operačné stredisko v čo naj-
kratšom možnom čase na miesto udalosti 
policajnú hliadku,“ dodáva Trocha s tým, 
že rovnako operatívne treba postupovať 
aj v súvislosti s pouličnými prostitútkami 
v blízkosti stanice a Pošty 2.

Problém pouličnej prostitúcie nie je 
podľa veliteľa Trochu iba problémom mes-
ta Košice. S týmto problémom bojuje väč-
šina európskych miest. 

„Samotná prostitúcia nie je podľa práv-
neho poriadku Slovenskej republiky proti-
právna. Protiprávne môžu byť iba sprievod-
né javy, ktoré so sebou prostitúcia prináša. 
Ide najmä o rušenie verejného poriadku, 
rušenie nočného pokoja, znečisťovanie ve-
rejného priestranstva, rôzne formy obťa-
žovania, výtržníctva a pod. Z uvedeného 
teda vyplýva, že voči samotnej prostitúcii 
(postávanie vyzývavo oblečených žien na 
ulici) podľa zákona zasiahnuť nemôžeme,“ 
vysvetľuje veliteľ.

Dodáva, že je nevyhnutné, aby občania, 
ktorí využili tiesňovú linku 158 alebo 159 
a nahlásili protiprávne konanie prostitú-
tok, boli aj následne ochotní v danej veci 
poskytnúť polícii svoje osobné údaje a sve-
deckú výpoveď. Bez svedeckých výpovedí 
občanov je dokazovanie protiprávneho 
konania prostitútok sťažené a v mnohých 
prípadoch aj neúspešné. 

Na priestupky 
potrebujú svedkov
Od konca marca 2019 funguje na kaž-

dej stanici MsP služba ochrany životného 
prostredia – environmentálna hliadka. 
Príslušníci MsP, ktorí boli zaradení do en-
vironmentálnych hliadok aktívne riešia 
problémy životného prostredia v meste 
v spolupráci so všetkými orgánmi samo-
správy a štátnej správy.

„V prípade ak je občan svedkom proti-
právneho konania napr. vytvárania čier-
nej skládky, vykladania  nadrozmerných 
alebo stavebných odpadov na stanovištia 
kontajnerov a pod je potrebné, aby občan 
toto protiprávne konanie bezodkladne 
oznámili na tiesňovej linke MsP 159 alebo 
na tiesňovej linke PZ SR 158. Po takomto 
oznámení vyšle operačné stredisko v čo naj-
kratšom možnom čase na miesto incidentu 
policajnú hliadku, ktorá situáciu preverí  
a rozhodne aj o ďalšom postupe. Je vhodné, 
aby občan vyhotovil napr. fotodokumen-
táciu, poznačil si evidenčné číslo vozidla, 
alebo uviedol z ktorého bytového domu 
(nehnuteľnosti) došlo k vyneseniu odpadu 
a poskytol tieto údaje hliadke MsP.  Tieto 
údaje nám pomôžu identifikovať pôvodcu. 
Len takto môžeme spoločne prispieť k zme-
ne správania sa občanov,“ vyzýva občanov 
veliteľ Marek Trocha. 

Renáta NÉMETHOVÁ
Foto: Miro VACULA & ARCHÍV M.T.

aktuality

■ Ak sa máte chuť cez víkend 
prejsť, vyberte si lokalitu v pria-
mom srdci mesta Košíc, ktorú 
mnohí zaručene nepoznáte alebo 
nespoznáte, ako sa po rokoch ne-
záujmu bývalých radných zme-
nila.

■■■
Starý evanjelický cintorín
sa mení na Memoriálny park

Pribudli nové kontajneroviská

Za budovou krajského súdu na Žriedlovej 
ulici oproti Zimnému štadiónu L. Trojáka pri 
Starej sladovni sa vnoríte hore kopcom po 
udržiavanom chodníku do zeleného parku, 
ktorý vznikol na území bývalého evanjelic-
kého cintorína. Možno netušíte, že ten bol 
založený už v roku 1687. 

Bol to druhý najstarší cintorín v meste, 
pochovávalo sa na ňom do roku 1889.

Torzo cintorína bolo dlhodobo zarastené 
burinou, „zasypané“ odpadkami, lebo býva-
lé vedenia mesta sa o túto lokalitu nestarali. 
Ale v roku 2019, keď sa stali Košice Európ-
skym hlavným mestom dobrovoľníctva, za-
mestnanci košického magistrátu, MČ Košice 
Staré Mesto pod vedením starostu Igora Pet-
rovčika a zamestnanci MČ Košice Západ pod 
vedením poslanca a iniciátora záchrany areá-
lu Dominika Karaffu lokalitu bývalého evan-
jelického cintorína začali čistiť od hromady 
odpadu a konárov.

O územie sa teraz stará Správa mestskej 
zelene, ktorej zamestnanci urobili obrovský 
kusisko práce a zabezpečujú aj pravidelnú 
celoročnú starostlivosť. Na chodníkoch pri-
budli vďaka Dopravnému podniku mesta Ko-
šice lampy verejného osvetlenia. 

Cintorín sa stal už od svojho založenia 
miestom posledného odpočinku mnohých 
významných a pozoruhodných osobností 
Košíc. Obchodníkov, podnikateľov, advoká-
tov, verejných činiteľov, pochovaný tam bol 
aj priamy účastník občianskej vojny Severu 
proti Juhu, major Andrej Gállik – Gállfy.

Bol tam i hrob synov svetoznámeho ne-
meckého vydavateľa Otta Wiganda z 19. 
sto ročia, dôstojníkov, šľachticov, mestskej  
i cirkevnej inteligencie, tiež literáta a sloven-
ského evanjelického kňaza, Eduarda Škul-
tétyho.

Začiatkom konca tejto významnej his-
torickej pamiatky bol projekt (70. roky 20. 
storočia) cielenej likvidácie a snahy preme-
niť cintorín na park. Dovtedy ešte zachované 
kaplnky a náhrobky významných košických 
evanjelických rodín zrovnali so zemou ťažké 
mechanizmy, stáť ostala iba pohrebná kapln-
ka rodiny nemeckého generála Pohle – Roth.

Celý areál cintorína vrátane kaplnky dlhé 
desaťročia chátral, stal sa terčom asociálov, 
ktorí ho postupne zdevastovali. Sme radi,  
že smutná história je už minulosťou.     (REN)
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Milovníci stolného tenisu i basketbalu
majú veľkú radosť

Jeho kvalitu hneď ohodnotil naslovovzatý odborník Peter Kriš, 
“duša“ staromestských stolných tenistov seniorov, ktorí päť rokov po 
sebe vyhrali celomestskú ligu seniorov a v tomto roku získali strie-
borné medaily. 

Na novom stole si zahrali spolu so starostom Igorom Petrovčikom 

a pridali sa i ďalšie športovkyne z denného centra seniorov, vrátane 
jeho predsedníčky Márie Riesovej, ktoré si možnosť pohybu na vzdu-
chu pochvaľujú.

„Bez pohybu nie je život a platí to pre mladých i seniorov. Veľmi sa  
z toho tešíme, aj polhodinka na čerstvom vzduchu nám dodá veľa pozi-
tívnej energie a vylepší kondíciu,“ povedala Mária Riesová.

Spoločne skontrolovali aj práce na obnove basketbalového ihriska 
na Kuzmányho ulici vo dvore, ktoré už má nový povrch, nový plot, dva 
vchody a namaľované čiary.

Športovanie v Covid dobe je možné iba na čerstvom vzduchu, tak 
sme radi, že Staromešťania majú znovu širšie možnosti.              (REN) 

■ Nový stolnotenisový stôl už stojí v lokalite námes-
tia pred OC Tip Top na Kuzmányho sídlisku. Stačí 
si vziať rakety s loptičkou a prísť si vo voľnom čase 
zahrať na čerstvom vzduchu.

<<

■ Snažíme sa riešiť všetky podnety 
od ľudí, odstraňovať nedostatky, uro-
biť všetko, čo sa dá v rámci možnos-

tí staromestského rozpočtu. Teší nás, 
keď sa nám veci daria a vy ste spokojní!  

 Ďakujeme za vaše podnety i poďakovania. 
 Jiřina Chladná - za rýchle zabezpečenie vyčistenia kanála vo 

dvore na Komenského 16
 Pán Sakáč - za opravu (osadenie nového) oprašovača na Pa-

jorovej ulici
 Pani Černajová - telefonické poďakovanie za presunutie spo-

maľovacieho prahu (retardéra) na Löfflerovej ulici
 Poďakovanie za inštaláciu kontajnerovísk (oklietkovanie) - 

Novomeského 1 (p. Karpelesová), Haviarska 8 (Ing. Capek) 
 Juraj Cicholes - poďakovanie za promptné osadenie nového 

koša ma psie exkrementy na Tyršovom nábreží
 Magdaléna Vodzinská - poďakovanie za doplnenie nádoby 

na triedený zber (papier) na Jiskrovej ulici
 Pani Tancsáková - telefonické poďakovanie za presun lavičky 

zo Slovenskej jednoty 36 na 48
 Viliam Gajdoš - poďakovanie za informáciu a vysvetlenie  

k plánovaniu prekrytia kontajneroviska na Letnej 2
 Pani Kažimírová - telefonické poďakovanie za vybavenie ore-

zania stromu pred bytovým domom na ulici Kpt. Nálepku 
15 a za aktívny prístup pána starostu k riešeniu problémov 
občanov vrátane zlepšenia čistoty a poriadku

 Eva Poliaková - za vyzbieranie odpadkov v celom okolí na Ja-
kobyho ul.

 Jozef Bodnár - poďakovanie za podrobnú odpoveď týkajúcu 
sa padajúcej omietky z budovy na rohu Moyzesovej/Alžbeti-
nej

 Miroslav Pramuka - poďakovanie za práce na Lomenej ulici  
a celkový prístup k riešeniu problémov v tejto lokalite

 Mgr. Iveta Hnidiaková - poďakovanie za pomoc pri zabezpe-
čení veľkokapacitného kontajneru pre MŠ

 Ing. Petra Gardošíková - poďakovanie za prácu okolo detské-
ho ihriska na ul. Park Angelinum 

 Tomáš Závodský - poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k od-
stráneniu nálepiek na dopravných značkách na Alžbetinej 
ulici

 Elena Petrová - poďakovanie starostovi za uprataný a čistý 
areál Evanjelického cintorína

 Ján Hudák - poďakovanie za zabezpečenie opravy výtlku  
na Bocatiovej ulici

 Pani Šafčáková - poďakovanie za zabezpečenie nočného kľu-
du v súvislosti s opakujúcou sa nelegálnou a hlučnou akciou 
na Bačíkovej ul.

 Mária Suchá - poďakovanie za rýchle vybavenie jej podnetu 
v súvislosti s opravou dlažby pri detskom ihrisku na Zádiel-
skej ul.

 Zdena Langová - poďakovanie za rýchle vyriešenie upratania 
neporiadku v okolí Dargovskej 1

 Ing. Alena Prokopovičová - poďakovanie za opravu verejného 
osvetlenia na ul. pri Miklušovej väznici

 Ivana Bartlová - poďakovanie za skvelú prácu a prístup pri 
vybavení dvoch spomaľovacích retardérov na Žriedlovej ul.

 Terézia Dančáková - telefonické poďakovanie za rýchle vy-
bavenie výmeny kontajnera na tuhý komunálny odpad za 
triedený zber (papier) na Alvinczyho 19

 Ladislav Mato - telefonické poďakovanie za výmenu lavičiek 
na detskom ihrisku, doplnenie čiar pre cyklistov, natretie zá-
bradlia a ďaľšie práce v okolí Kuzmányho sídliska

 Silvia Medzihradská - poďakovanie za pozametanie kon-
tajneroviska vo dvore Park Angelinum, vrátane vyčistenia 
chodníka od buriny a zarastenej trávy                   Miloš TIMKO

Spokojní občania ďakujú
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Za kolektív staromestského miestneho úradu sme priniesli vrcho-
vato naplnený nákupný kôš plný dobrôt, s pomocou neváhali ani mi-
lovníci psíkov starosta Igor Petrovčik a poslankyňa Ľuba Blaškovičová, 
ktorá prišla so svojimi dvoma psíkmi a dcérou Kristínou. Balík prinie-
sol aj poslanec Michal Djordjevič. Do večera sa Havkobus naplnil vďa-
ka šľachetným občanom takmer do plna a tak sa tri útulky v Košiciach 
už nemusia obávať zimy a nedostatku jedla, či iných potrieb, ktoré 
psíky nevyhnutne potrebujú.                                                                    (REN)

Havkobus naplnili vrchovato<<
■ Autobus Dopravného podniku mesta Košice pri-
šiel za pomocou útulkom pre psíkov a iné zvieratká 
priamo na Strojárenskú ulicu. A dobrí ľudia nevá-
hali a priniesli deky, koberce, plachty a samozrejme 
granulky, konzervy, ryžu a cestoviny, skrátka všet-
ko, čo psíky nielen v zime potrebujú.

Staromešťania nesklamali, 

Navštívil nás šéfarchitekt 
Inšpiratívna debata a dohoda na 

pravidelných pracovných stretnu-
tiach, ktoré budú nápomocné  
v zmenách verejných priestran-
stiev, najmä mimo pešej pamiatko-
vej zóny. Takto sa dá krátko zhodno-
tiť vzácna návšteva víťaza konkurzu 
na šéfa Útvaru hlavného architekta 
mesta Košice Petra Kroppa, ktorý 
prijal pozvanie starostu MČ Koši-
ce – Staré Mesto Igora Petrovčika, 
aby sa nielen spoznali, ale spoločne 
začali riešiť množstvo problémov, 
ktoré trápia najstaršiu a najkrajšiu 
časť Košíc.

Obaja sa zhodli na tom, že pre 
komfortný život občanov je rovna-
ko, ak nie ešte viac ako samotná 

architektúra budov, dôležitá tvor-
ba prostredia, kvalita verejných 
priestranstiev od parkovania až po 
udržiavanú zeleň, chodníky a služ-
by občianskej vybavenosti. 

Na záver si Petr Kropp a starosta 
Igor Petrovčik tľapli na pravidelné 
stretnutia v teréne, aby sa problé-
mové veci postupne podarilo zme-
niť, odstrániť, alebo aspoň kon-
cepčne naštartovať podľa možnosti 
rozpočtu.

Lipa na pamiatku obetí
pandémie covid-19
Keď pôjdete okolo Auparku, 

zastavte sa pri čerstvo zasadenej 
lipe vo Feldovom parku v susedstve  
a spomeňte si na tých, ktorí nemali 
toľko šťastia a podľahli nebezpeč-
nému vírusu, ktorý zmenil naše 
životy. Za spoluprácu ďakujeme  
OZ Skutočné obete a SMZ.

Uctili sme si obete 
tragédie električky

Uplynulo 43 rokov od nešťastia, 
ktoré navždy poznačilo osudy mno-
hých košických rodín. Pri nehode 
električky neďaleko amfiteátra za-
hynulo 9 ľudí, ďalší ostali zmrzače-
ní na celý život. Starosta MČ Košice 
– Staré Mesto Igor Petrovčik si uctil 
obete tragédie zapálením symbo-
lickej sviece a kyticou na mieste 
pamätníka, ktorý stojí na Pajorovej 
ulici v blízkosti panelákov, kde vyko-
ľajenú električku v ten osudný deň 
zastavili stromy. Bolo 30. októbra 
1978, 7.20 ráno, v električke číslo 6 
sa viezlo asi 200 cestujúcich.  Bola 
preplnená, ľudia sa tlačili v rannej 
špičke. Tí, ktorí sa do nej nedostali 
ani nevedeli, aké majú šťastie. Od 
novej nemocnice sa dolu kopcom 
rútila obrovskou rýchlosťou a v zá-
krute sa vykoľajila. Následky boli 

fatálne. Nehoda si vyžiadala deväť 
mŕtvych, vrátane vodičky, štyria  
z nich nemali ani 18 rokov.

Nové klzisko v parku 
Do Vianoc malo byť hotové 

klzisko v Mestskom parku. Na-
chádza sa na voľnej ploche pri 
vstupe do kúpaliska. Starosta 
Igor Petrovčik sa na kontrolnom 
dni  (začiatkom decembra v čase 
uzávierky), tešil, že v čase pan-
démie dostanú nielen Staromeš-
ťania možnosť vyšantiť sa na 
korčuliach na čerstvom vzduchu. 
Klzisko, ktoré sa v lete preme-
ní na streetbalové ihrisko, bude 
stáť aj s chladiacimi zariadeniami  
550 tisíc eur. Investorom je Mesto 
Košice.                                           (REN)

STRUČNE
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Keď si v 90. rokoch minulého storočia chcel ako študent zarobiť, 
začal sprevádzať turistov po historických pamiatkach Košíc. Vedel 
anglicky, rusky a španielsky. „Bol som na čerstvom vzduchu, mohol 
som používať cudzí jazyk a ešte som za to dostal vtedajších 200 ko-
rún. Paráda. Horšie však bolo, že Košice zahraničných turistov takmer 
nelákali, prichádzalo ich veľmi málo. Tak sme dostali s kamarátom, 
šéfom Mestského informačného centra Lacom Koránom nápad, že 
poďme sprevádzať po vlastnom meste Košičanov. Bol to geniálny ná-
pad, obrátili sme povolanie turistického sprievodcu tak trochu naruby,  
ale ukázalo sa, že ľudí to zaujalo a postupne začali chodiť.“

Košičanov prilákal na potulky po vlastnom meste
Aby ľudí prilákal, musel sa na potulky pripravovať a vždy vymyslieť 

novú atraktívnu tému. „V tom období ešte nebol internet, ani toľko 
kníh o Košiciach. Vo Večerníku vychádzali na pokračovanie články od 
košického historika Joža Duchoňa, plné zaujímavých informácií, ktoré 
som hltal a odkladal si. Cizeloval som si výklad, aby bol nabitý zaují-
mavými informáciami. Chcel som, aby sa ľudia nenudili dlhočiznymi 
výkladmi z histórie, ale aby sa pútavou a vtipnou formou veľa dozve-
deli o budovách, sochách, uliciach, po ktorých denno-denne chodia  
a vôbec netušia, čo všetko sa na týchto miestach odohralo v dejinách. 
Po potulkách na Hlavnej ulici, Chráme Svätej Alžbety nasledovali Ži-

dovské Košice, Podzemné Košice, ale napríklad aj potulky po Tabačke, 
či Technickej univerzite, kde som dokonca v rámci konferencie o robo-
tizácii sprevádzal aj robotov, ktorých na diaľku riadili tabletmi. Máme 
za sebou takmer 100 tém a viac ako 150 tisíc ľudí, ktorých sme sprevá-
dzali,“ smeje sa Milan Kolcun.

Nesmierne ho teší, že svojimi potulkami spustili hnutie záujmu  
o vlastné mestá, lebo následne sa ozvali z Prešova, s podobným pro-
jektom začali v Bardejove a postupne sa pripájali ďalšie mestá na Slo-
vensku. Z jedného turnusu za mesiac sa postupne stalo 15 turnusov 
a vyše 500 ľudí za víkend, keď s Milanom sprevádza napríklad v ma-
ďarčine aj Zoltán Balassa a ďalší. 

Milan Kolcun sa postupne vzdelával, aby obsiahol témy potuliek 
a vedel ľuďom sprostredkovať informácie, na ktoré oni nemajú čas. 
Sám začal dokonca písať knihy o Košiciach, má ich doposiaľ na konte 
osem, k tomu dve básnické zbierky a antikonzumný román o osob-
nostnom dozrievaní jedného mládenca Najnovší hriech. 

Študovaných historikov, ktorí ho z času na čas podrobili kritike, 
rozčuľovať nechce, vždy im odkáže, že je mostíkom medzi ľuďmi k ich 
knihám. Uvádza zdroje, z ktorých čerpá a každý, kto má o vec hlbší 
záujem, má možnosť si to v odbornej publikácií naštudovať.

Ak sa robí so srdcom a vytrvalo, ľudia to ocenia
Ak mal na potulke tému, viažúcu sa ku košickým osobnostiam, vši-

mol si, že i keď sa rozkrája a opíše niekoho, čo najplastickejšie, nie je 
to ono. Zatúžil pritom, aby mohol ľuďom sprostredkovať stretnutie 
s ľuďmi, ktorí ho očarili a aby tí verejne neznámi vedci, konštrukté-
ri, architekti, sochári, výrobcovia krojov, čipiek a mnohí ďalší, prišli  
do jeho show a v príjemnom prostredí Malej scény Štátneho divadla 

portrét

Legendárne potulky po vlastnom meste už navštívilo 
viac ako 150 tisíc ľudí

■ Už 18 rokov Košičanom na legendárnych Po-
tulkách ukazuje vlastné mesto a záujem je stále 
obrovský. Neprejde deň, aby sa nepreviezol po 
centre na svojom originálnom bicykli a žiadny 
bedeker mu nemôže byť konkurenciou. Milan 
Kolcun v tomto roku získal Cenu MČ Košice – 
Staré Mesto. 

<<

Po košickom Starom Meste sprevádzal 
aj slávneho režiséra Juraja Jakubiska
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portrét

Legendárne potulky po vlastnom meste už navštívilo 
viac ako 150 tisíc ľudí

v Košiciach viedli debatu Bez šepkára. Tak pred ôsmimi rokmi nazval 
svoj ďalší projekt, ktorý sa postupne stal rovnako úspešným fenomé-
nom ako potulky. Vždy štyri menej známe osobnosti doprevádzajú 
celebritného hosťa a niekedy sa stane, že ho aj pretromfnú svojou 
ľudskosťou, úprimnosťou, umom, vtipnosťou, či autentickosťou. 

„Myslím, že úspech týchto projektov je v tom, že sme ich robili  
s láskou a radosťou, dali sme do toho srdce a hlavne vytrvalosť. Nene-
chali sme sa odradiť. A zvlášť som pyšný na to, že sme nedostali žiadne 
dotácie, dokázali sme to, lebo sme zaujali ľudí a oni našu snahu oce-
nili,“ komentuje Milan úspech, o akom nikdy nesníval. I teraz si stále 
hovorí, že ten dar od Boha, ktorý dostal, treba využívať na pestovanie 
láskyplných vzťahov medzi ľuďmi k histórii a vzácnym osobnostiam,  
k svojmu mestu. „Nezabúdam na pokoru, vážim si podporu ľudí, 
vážim si, že sa nestretávam so závisťou, hoci ma pred ňou varovali. 
Jediné mínus je, že ma občas zastavia ľudia na ulici, ktorí si myslia,  
že keď robím tie potulky, tak mám za nich vyriešiť problém, ktorý 
majú, presvedčiť radných, aby tam a tam bolo ihrisko a podobné veci. 
Na druhej strane, ja sám sa prechádzam po meste v rôznych zákutiach, 
tak rýchlo zistím, kde nesvieti lampa, alebo niečo treba opraviť, vy-
padnutú dlažbu a tak podobne a to potom posúvam ďalej.“

Cíti sa ako boháč, robí už len to, čo chce
Za najväčšie bohatstvo považuje Milan Kolcun to, že už robí iba 

to, čo chce a s kým chce. „Som šťastný človek, že som došiel do tohto 
levelu. Ten pocit, že si režírujem život, ma napĺňa radosťou. Keď je nie-
čoho veľa, niektoré veci odrieknem. Vraj iba 17 percent ľudí na svete 
robí v živote len to, čo chce. Už som sa k nim zaradil, nemám šéfa, iba 
asistentky, je to úžasné.“  

Málokto vie, že legendárny košický potulkár má doktorát zo sú-
časnej kubánskej literatúry a na Kube bol na polročnom študijnom 
pobyte. Pred štyrmi rokmi však definitívne zanechal učiteľovanie na 
bilingválnom gymnáziu, kde učil španielčinu stredoškolákov. Odvte-
dy je pánom svojho času. 

„Druhé tajomstvo šťastia je nebyť chamtivý. Neženiem sa za ničím, 
nepotrebujem sa predvádzať autami, outfitmi, cestujem lowcostovo, 
nenakupujem len značky. Sú to zbytočnosti, ktoré len oberajú o silu, 
energiu a peniaze a duši dlhodobo nesvedčia. Jediná vec, na ktorú 
míňam peniaze a nepozerám na ceny sú knihy a historické pohľad-
nice, ktorých mám maličkú zbierku. Materiálno ma veľmi nezaujíma. 
Chodím na mojom starom bicykli, ktorý mi výborne slúži na premiest-
ňovanie, obliekam sa prevažne v second handoch, kde si hľadám za-
ujímavé kúsky. Ulietavam na lesklých materiáloch a koži. Na penia-
ze nepozerám, keď ide o divadlo, raz za čas zájdem aj do Bratislavy,  

či Prahy, kde som schopný chodiť na predstavenia aj každý večer. Rád 
cestujem, ale nie lietadlom, tých sa bojím. Nemám rád dovolenky typu 
ležím pri mori a smažím sa na slnku, preferujem túlanie sa po mes-
tách, objavovanie antikvariátov, divadiel, kaviarní, umeleckých diel  
a dobrých nápadov v mestách pre ľudí, ktoré by bolo možné aplikovať 
aj na Košice.“

Je vďačný, že pri svojej práci mohol osobne stretnúť a rozprávať  
s mnohými vzácnymi a múdrymi ľuďmi, pražským arcibiskupom Do-
minikom Dukom (celebroval omšu na pohrebe Václava Havla i Karla 
Gotta – pozn. red.), ale aj sprevádzať mnoho veľvyslancov, či naprí-
klad režiséra Juraja Jakubiska.

Keď je práca aj relaxom v meste, ktoré miluje
A ako relaxuje? „U človeka, pre ktorého je jeho práca hobby, je aj 

relaxom. Po vydarenej potulke som taký pozitívne naspídovaný, že 
bola fajn atmosféra, že mi ľudia nejaké nové veci dopovedali, že sa 
príjemne cítili, odchádzajú s úsmevom, že toto je pre mňa dobíjacia 
stanica. Mám rád oldies muziku, aj si rád zájdem zatancovať a pre-
vádzkujem urbárny turizmus, túlanie sa po mestách, v cudzine i po 
Košiciach. Preto ma nemôže nahradiť ani najkvalitnejší bedeker, lebo 
len sprievodca, ktorý žije so svojim mestom, vie, prečo je tá a tá ulica 
zavretá, akú náhradnú hru hrajú v divadle, lebo Alena Ďuránová je 
chorá, kde majú výborné presso a kde makovú štrúdľu. Mám dokonca 
od majiteľov aj kľúče od niektorých prechodových brán, lebo mi veria 
a rešpektujú moju snahu ukazovať ľuďom zákutia Košiíc, mesta, ktoré 
by som nevymenil za žiadne na svete.“                      

 Renáta NÉMETHOVÁ
FOTO: Miro VACULA

MilaN kolcuN vie viac ako bedeker

V talk schow vyspovedal aj prezidenta Rudolfa SchusteraNa retro bicykli  ho možete denne stretnúť v centre mesta

Potulky si pochvaľovali aj staromestské seniorky
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Košičanka a Staromešťanka. Čo 
pre vás toto spojenie znamená? 

Košice sú mojou dušou, srdcom, minu-
losťou i prítomnosťou. Mám 82 rokov a iba 
13 z nich som prežila mimo nich. Narodi-
la som sa v učiteľskej rodine v Drienovci, 
prvé roky života som prežila v škole v Barci 
a potom sme prišli do Košíc. Boli to vojno-
vé roky. Útržky detskej pamäte vyvolajú 
spomienky na dvor barčianskej školy, plný 
nemeckých vojakov, neskôr pivničná izba  
v Košiciach na Rázusovej, kde sa tiesnilo 
okolo 20 žien a detí a v našom byte nad 
nami už bývali sovietski vojaci. Nebolo to 
radostné detstvo, ale zjavne ma posilnilo. 
Potom prišiel Prešov, stredná škola, uni-
verzita a po jej absolvovaní som v roku 
1960 s čerstvým diplomom a vzrušujúcim 
očakávaním nástupila do Dvanásťročnej 
strednej školy na Kováčskej 28. Mala som 
obrovskú radosť, že som znova doma,  

v Košiciach, kde som okrem práce za kated-
rou behala v športovej hale pod ligovými 
košmi a všetko radostne i úspešne. K upev-
neniu mojich košických koreňov prispela aj 
svadba s výnimočným človekom – archi-
tektom Lacom Štofkom, vášnivým Staro-
mešťanom z Kováčskej ulice. Bol to práve 
jeho otec, ktorý si povedal, že nielen Buda-
pešť bude mať reštauráciu 12 apoštolov, 
ale budú ju mať i Košice. Zriadil ju a otvoril. 
Košice tak dostali novú atrakciu, no komu-
nisti ju znárodnili a môj manžel sa aj vďaka 
Košiciam učil znova žiť po šiestich rokoch 
jáchymovského väzenia, kam ho po vy-
konštruovanom politickom procese poslali 
komunistickí sudcovia. Napriek boľavým 
spomienkam život ide ďalej. Spoznala som 
mnoho dobrých ľudí, prechádzala denne 
okolo nádherných pamiatok, vdychovala 
atmosféru čarovného mesta, jeho tole-
rantnosť, priateľstvo a históriu. Precesto-

vala som európske veľkomestá, zámorské 
svetové centrá, ale úprimne, žiadne by 
som nemenila za Košice.

Poznávajú a zdravia vás desiat-
ky, stovky bývalých študentov. 
Napĺňalo vás toto povolanie?

Narodila som sa 28. marca ako Ján Amos 
Komenský. Každá oslava Dňa učiteľov bola 
znásobená a milé pozdravy od študentov 
potešili a povzbudili. Učiť slovenský a rus-
ký jazyk bola nemalá výzva, ale ponúkala 
široké spektrum ako pôsobiť na reč, mys-
lenie, aj umelecký vkus mladých. Bola to 
éra socializmu a podľa pokynov mala mať 
každá hodina “výchovný cieľ“ s odkazom 
na budovanie socialistickej vlasti. Bolo 
treba nemálo odvahy hovoriť o zakáza-
ných autoroch, o tabuizovaných umelcoch,  
o slobode umeleckej tvorby. Ale oplatilo sa. 
Nie veľmi dávno mi bývalý študent nášho 

rozhovor

■ Neprehliadnuteľná osobnosť. 
Zaujme nielen svojou výškou, 
ľubozvučnou slovenčinou, hl-
bokým hlasom, ale i výraznou 
charizmou a energiou. Napriek 
tomu, že už prekročila osemde-
siatku je vždy upravená a plná 
aktivít, stále číta a výborne hrá 
bridž, angažuje sa v Soropti-
mist clube a má rada spoločnosť. 
Cena MČ Košice – Staré Mesto za 
rok 2021 je v dobrých rukách. Ju-
dita Štofková bola prvou pono-
vembrovou námestníčkou pri-
mátora a na stretnutie s ňou ako 
učiteľkou slovenčiny si nadšene 
spomínajú celé generácie gym-
nazistov.

Ocenená Judita Štofková: 
Precestovala som svet, 
ale čarovné Košice by som nemenila

S dcérou a vnučkouPrecestovala kus sveta, nórske fjordy ju uchvátili
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Za úspešné zvládnutie 
situácie v súvislosti s pan-
démiou Covid a zrealizova-
nými zmenami v zvyšovaní 
komfortu v starostlivosti 
o seniorov ocenil starosta 
riaditeľa Vysokošpecializo-
vaného odborného ústavu 

geriatrického sv. Lukáša 
PhDr. Juraja Sýkoru, MPH, 
MBA. Jeho kariéra je zau-
jímavá aj v tom, že začínal 
ako profesionálny plavec 
na Osemročnom športo-
vom gymnáziu v Košiciach 
a neskôr pôsobil aj ako in-
štruktor a tréner. Násled-
ne sa pustil do štúdia na 
Strednej zdravotníckej ško-
le, pokračoval v štúdiu na 
Fakulte zdravotníctva Kato-
líckej univerzity v Ružom-
berku, kde získal titul Bc. 
na katedre ošetrovateľstva. 
Magisterský titul obhájil na 
Trnavskej univerzite, Fakul-
te zdravotníctva a sociálnej 
práce a neskôr získal titul 

MPH v odbore Odborník 
na riadenie vo verejnom 
zdravotníctve a MBA na 
Warsaw Managament 
Uni versity Apsley Business 
School London. Titul PhDr. 
obhájil rigoróznou skúškou 
z Manažmentu znalostí 
sestier o resuscitácii. Z po-
zície leteckého záchranára 
špecialistu sa cez vedúce-
ho stanice stal riaditeľom 
Záchrannej služby Košice  
a od roku 2019 je riadite-
ľom v geriatrickom centre, 
kde sa snaží skvalitniť služ-
by tak, aby klienti mohli  
v plnom komforte prežiť je-
seň života.

Za významný prínos pre 
starostlivosť o zdravie obča-
nov nielen Starého Mesta, 
ale i z Košíc ocenil sta rosta 
MUDr. Pavla Babjaka, ktorý 
ako vojenský lekár pôsobil 
od roku 1989 vo Vojenskej le-
teckej nemocnici v Košiciach, 
kde sa venoval klinickej me-
dicíne v odbore vnútorné le-
kárstvo. Zastával mnohé ve-
dúce pozície, bol zástupcom 
primára interného oddelenia 
i primárom oddelenia dlho-

dobo chorých a zástupcom 
riaditeľa nemocnice pre veci 
lekárske. 

Bol aj členom špeciálne-
ho medicínskeho tímu, kto-
rý v roku 2000 liečil prezi-
denta SR Rudolfa Schustera, 
ale i hlavným lekárom misie 
UNFICYP na Cypre. Od roku 
2009 sa venuje svojim pa-
cientom v internej ambulan-
cii v Univerzitnej nemocnici  
i Nemocnici Svätého Micha-
la.

Za výrazné aktivity v propagácii a oži-
vení staromestskej Uličky remesiel doma  
i v zahraničí, mimoriadny talent a zručnosť 
pri vykonávaní tradičného remesla a spo-
lupráci pri organizovaní staromestských 
kultúrnych podujatí umeleckému kováčovi 
Vladimírovi Vepi Eperješimu. Dielňa majstra 
kováča sa nachádza na Hrnčiarskej ulici 15  
v Košiciach, kde kováč Vepi „čaruje“ a vyrába 
ručne kované výrobky. Venuje sa výhradne 
umeleckému kováčstvu pre domácich i za-
hraničných zákazníkov. Produkcia zahŕňa vý-
robu nožov, kozubov, sôch a plastík, zábradlí 
a balkónov, ale najviac ho preslávila originál-
na a jedinečná kovová ZOO – ním vyrobené 
exotické zvieratá, ale aj nádherný retro tátoš 
z kovu na štyroch kolesách, či vzducholoď,  
na ktorej natáčali klip v centre Košíc aj Kan-
dráčovci.

udalosti

gymnázia daroval knihu s venovaním. 
Citujem: Pani profesorke, ktorá ďaleko 
pred inými vedela, akú cenu má slobo-
da. A ktorá ďaleko lepšie ako iní vedela 
priblížiť cenu literatúry (vďaka JUDr. Jan-
ko Štiavnický). Áno, boli to nežnokrásne 
časy stáť pred študentmi, otvoriť svoje 
srdce a otvárať ich srdcia. Bolo prísne i 
kamarátsky, bolo veselo i bolestne. Ale 
stálo to za to. Stretávam svojich študen-
tov, nasledujú objatia, slová úcty i vďaky, 
pozvania na nové stretnutia. Iste som aj 
niekomu nechtiac ukrivdila, ale hádam 
mi odpustili.

Krátko po Novembri´89 ste sa 
stali prvou ženou – námestníč-
kou primátora Mesta Košice...

17. november je pre mňa od roku 1962 
dôležitý, je to deň deň mojej svadby. To 
som ešte netušila, že až dodnes budem 
spájať tento deň s pojmom sloboda, hoci 
paradoxne ja som v tento dátum o svo-
ju slobodu prišla (smiech). Strata mojej 
slobody bola radostná a dobrovoľná, ví-
ťazstvo slobody nad komunistickým dik-
tátom bolo neľahké, čakané, vytúžené  
a nebojím sa povedať aj slávne. A koneč-
ne prišli zmeny, nové tvorivé sily, nové 
myslenie, nové vedenie. A zrazu miesto 
školskej triedy kancelária námestníčky 
primátora. Otvorené priame jednania, 
plány, rozhodnutia, úvahy. Pracovný deň 
bol nekonečný...Urobili sme veľa pozitív-
neho, ale iste aj dosť chýb. Bolo to ťažké 
obdobie a škola volá mi znelo v ušiach 
stále. Preto som sa s radosťou vrátila do 
školy.

I keď ste už na dôchodku, stá-
le ste aktívna aj v Soroptimist 
International Klube, ktorý vás 
navrhol na Cenu MČ Košice - Sta-
ré Mesto a poslanci nomináciu 
schválili. Potešilo a prekvapilo?

Po dovŕšení dôchodkového veku som 
ešte učila na rôznych školách, neskôr 
som už bola babičkou na plný úväzok, 
lebo moja dcéra Lucia sa stala tlmoč-
níčkou v europarlamente v Bruseli a dve 
pomerne malé deti zostali u mňa v Ko-
šiciach. Veľa pozitívnej energie naberám 
nielen v bridžovom klube, ale aj z nášho 
dámskeho klubu Soroptimist. Spolu sme 
pomohli niektorým školám, deťom s ne-
ľahkým osudom, ale podporili aj rozvoj 
talentovaných detí. Návrh na cenu ma 
potešil a dojal...

Blížia sa Vianoce, čo by ste po-
priala Staromešťanom?

Nastáva adventný čas, duchovné 
uvoľňovanie a zamyslenie neprichá-
dza, lebo ho prehlušujú tragické správy  
o covide, nakazených, trpiacich, mŕtvych. 
Napriek tomu verím, že bude lepšie, že 
život sa vráti do normálu. Naše milo-
vané krásne mesto opäť rozžiaril via-
nočný strom. Moji milí Košičania, blízki 
Staromešťania, starosta Igor Petrovčik s 
poslancami i kolektívom na staromest-
skej radnici, prajem nám všetkým k Via-
nociam predovšetkým zdravie, lebo keď 
bude slúžiť, budeme veselí.

Ľuba BLAŠKOVIČOVÁ

Ceny starostu 
MČ Košice - Staré Mesto

■
■
■

Za kvalitnú učiteľskú 
prácu a výborné výsledky 
školy i jej žiakov, ktorí sa 
úspešne uplatňujú na vý-
berových stredných a vy-
sokých školách ocenil sta-
rosta v kategórii kolektívy 

Pedagogický zbor ZŠ Laca 
Novomeského za kvalitnú 
učiteľskú prácu a výborné 
výsledky školy i jej žiakov, 
ktorí sa úspešne uplatňujú 
na výberových stredných  
a vysokých školách. 

Spracovala: Renáta NÉMETHOVÁ
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Pán docent, v prvom rade blahoželáme k oceneniu. Udele-
nie Ceny mesta Košice, ktorú vám na návrh našej mestskej časti 
schválilo mestské zastupiteľstvo, je vyvrcholením vašej životnej 
cesty. Zaspomínajme si spolu na to, kde sa začala a aké zákruty, 
stúpania a zrejme aj prekážky ste museli prekonať?

Svoj pracovný život som zasvätil využitiu poznatkov z jadrovej 
fyziky, ktorú som vyštudoval na Univerzite Komenského v Brati-
slave. Po príchode do Košíc v roku 1966 som najprv pôsobil ako 
odborný asistent na Katedre jadrovej fyziky Prírodovedeckej fa-
kulty UPJŠ a od roku 1969 (v dôsledku politického postihu v čase 
normalizácie) som odišiel na Kliniku rádioterapie Fakultnej ne-
mocnice so zodpovednosťou za chod ožarovacích prístrojov a vý-
počty plánov pri liečbe onkologických pacientov. Po vzniku Výcho-
doslovenského onkologického ústavu v roku 2003 som pôsobil 
ako vedúci matematicko-fyzikálneho úseku kliniky až do svojho 
odchodu na dôchodok. 

Pri mojom nástupe do praxe bola počítačová technika v rá-
dioterapii nádorových ochorení (a medicíne vôbec) absolútnou 

neznámou. Mojou víziou sa stala predstava - využiť jej možnos-
ti pri výpočtoch ožarovacích plánov v rádioterapii onkologických 
pacientov. Spolu s kolegom zo štúdií RNDr. Eugenom Futášom 
sme vyvinuli program pre výpočty ožarovacích plánov. Program 
UNIV sme postupne rozšírili do 24 nemocníc v bývalom Českoslo-
vensku. Satisfakciou za vynaložené úsilie bola skutočnosť, že za  
15 rokov využívania programu poslúžil vyše 12 000 pacientom  
z nášho kraja a zhruba 240 000 onkologických pacientom v Česko-
slovensku pri ich liečbe a predĺžení života. 

Pôsobili ste v oblasti, ktorá za pol storočie urobila obrovský 
skok vpred a ak ste chceli s ostatnými udržať krok, museli ste ne-
ustále študovať, spolupracovať s inými pracoviskami a prenášať 
nové poznatky do praxe...  

Áno, inak to nejde. Vedecký titul - kandidáta matematicko-fy-
zikálnych vied (CSc.) som získal na ČSAV v Prahe a na docenta som 
habilitoval na Trnavskej univerzite. Absolvoval som zahraničné 
pobyty v Anglicku, USA, Nemecku, kde som súčasne inštaloval  
a zaviedol program BioGray vyvinutý v Košiciach. Vyše 16 rokov 
som pôsobil ako hosťujúci vysokoškolský pedagóg na VŠ zdravot-
níctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, UPJŠ v Košiciach i 
v projekte ERASMUS pri výučbe zahraničných študentov. Pripra-
voval som doktorandov k získaniu titulu PhD. Realizačné výstupy 
nášho výskumu vo forme projektu BioGray boli rozšírené na rá-
dioterapeutické pracoviská v SR a v Česku i na desiatky centier  
v USA, Veľkej Británii, Nemecku, Rakúsku a Poľsku. Záujem oň naj-
novšie prejavilo aj Rusko.

Z vášho životopisu sme sa dozvedeli, že ste autorom vyše 120 
pôvodných vedeckých a odborných publikácií, 100 zlepšovacích 
návrhov, na domácich a zahraničných konferenciách ste pred-
niesli okolo 250 prednášok. Aj vašou zásluhou sa liečebné metó-
dy v rádioterapii nádorových ochorení v Košiciach podarilo dostať 
na svetovú úroveň zavedením tzv. stereotaxie – mimoriadne 
presnej a účinnej rádioterapii. Pred niekoľkým mesiacmi sa v mé-
diách sa objavila správa o veľkom úspechu vašej publikácie, ktorá 
sa dostala medzi štyri najpredávanejšie knihy na svete v odbore 
radiačná onkológia... 

Áno, ide o monografiu „Klúč k rádiobiologickému modelo-
vaniu účinkov v radiačnej onkológii (Key to Radiobiological Mo-
delling Effects in Radiation Oncology)“, ktorú som napísal spolu  
s RNDr. Janom Končíkom v roku 2018 a ktorú vydalo vydavateľ-
stvo LAMBERT Academic Publishing v Nemecku. Taký úspech po-
teší každého autora.

Pôsobili ste viacero funkčných období tiež ako poslanec miest-
neho zastupiteľstva Staré Mesto. Ako vnímate súčasný rozvoj na-
šej najkrajšej mestskej časti?

Ako miestny poslanec som mal možnosť 24 rokov (1990-2014) 
sledovať rozvoj Starého Mesta i aktívne sa na ňom podieľať. Pre 
zaujímavosť, ako poslanec som zosobášil 950 manželských pá-
rov. Keď porovnám jednotlivé volebné obdobia, hodnotím sú-
časný rozvoj Starého Mesta, aj napriek pandémii, za skutočne 
markantný. Uzatváracie priestory okolo kontajnerov, udržiavané 
detské ihriská, nové lavičky, rozširovanie zelene - všetko sú zna-
ky zodpovedného prístupu starostu a miestneho zastupiteľstva 
k životnému prostrediu v najatraktívnejšej časti Košíc. Kritickým, 
až traumatizujúcim fenoménom však zostáva alarmujúci nedo-
statok parkovacích miest spôsobený nárastom počtu motorových 
vozidiel. Viem, že miestne zastupiteľstvo je len v role žiadateľa na 
riešenie tohto narastajúceho problému, ale pritlačiť a dôrazne 
požadovať vyriešenie by mali poslanci mestského zastupiteľstva 
za našu mestskú časť. Lebo my, jazdiaci Staromešťania, denne 

rozhovor

Životné situácie riešme 
s humorom a úctou k ľuďom!

Docenta Pavla Matulu ocenili za celoživotnú aktivitu Cenou mesta Košice   

■ Jadrový fyzik doc. RNDr. Pavol Matula, CSc.,  
dlhoročný obyvateľ našej mestskej časti, bol medzi 
26 osobnosťami, ktoré na slávnostnom ceremoniáli 
12. novembra v historickej radnici ocenili najvyšší-
mi mestskými vyznamenaniami. Pri tejto príležitos-
ti sme ho požiadali o rozhovor.

Primátor odovzdáva Cenu mesta 

Docentovi Matulovi gratulovali starosta Igor Petrovčík, 
Mária Riesová a Katka Čižmáriková z Denného centra seniorov
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Október je Mesiacom úcty k starším a tak ako každoročne 
pripravil miestny úrad pre členov denného centra slávnostné 
stretnutie. Tentoraz bolo trochu netradičné pre opatrenia kvô-
li koronavírusu. Preto sa konalo nie v osvedčenej radničnej sále, 
ale vonku, v areáli koliby Zlatá podkova na Sídlisku KVP. Vyhláške 
hygienikov a covid automatu bolo učinené zadosť. Rozľahlý areál 
umožňoval rozptyl účastníkov a dostatok miesta na posedenie, 
tanec i športovanie.  

Seniorov pozdravil pán starosta i prednosta, ktorí im spolu  
s ďalšími zodpovednými pracovníčkami miestneho úradu ponúkli 
chutný guľáš. Kto mal chuť, mohol si v stánku vybrať kávu, čaj, 
zákusok i pivko alebo kofolu. Potešila tiež štýlová staromestská 
taška s drobnými darčekmi, medzi ktorými bol tiež žiadaný vita-
mín D.

S pribúdajúcou teplotou stúpala i nálada aj vďaka umelcovi, 
známemu spevákovi  Jaroslavovi Dvorskému, ktorý pozdravil sta-
romestských seniorov zmesou populárnych melódií. Žilky rozo-
hrial aj DJ Janko Spišák, kto mal chuť, zaspieval si pri harmonike 
alebo zahral petang.                                                                                  KČ

bojujeme o kúsok miesta na zaparkovanie. Čiastkovým riešením 
problému môže byť ešte vodorovné značenie parkovacích miest 
pozdĺž ulíc, ktoré „donúti“ nezodpovedných vodičov nezabrať 
nesprávnym zaparkovaním až dve parkovacie miesta. Takto by sa 
vytvorilo na každej ulici 4-5 parkovacích miest navyše. Konečným 
riešením je podľa mňa však cesta k realizácii projektov parkova-
cích domov.

Pre všetky tieto aktivity ste zrejme často boli mimo domov...
Pre každého – aj mňa - má deň len 24 hodín, do ktorých sa 

stopercentne nedajú vtesnať aktivity. Výsledky v povolaní by som 
nebol mohol dosiahnuť bez dlhoročnej obetavosti a ústretovosti 
manželky Antónie, ktorá má najväčšiu zásluhu aj na výchove na-
šich dvoch synov, úspešne pôsobiacich vo vedných odboroch his-

tória a informatika. Spolu sa tešíme zo štyroch vnúčat, len škoda, 
že bývajú až v Prahe.

Ste aktívnym členom Denného centra seniorov MČ Košice - 
Staré Mesto, kde už roky vediete spevácku skupinu Dubina.  

Pre mňa je to možnosť ako rozvíjať jednu z mojich záľub - hru 
na gitare, klavíri a spev. Stretávame sa každý týždeň a radi prij-
meme pozvanie zaspievať rovesníkom aj v zariadeniach sociál-
nej starostlivosti. Hudba vyvoláva lepšiu náladu, upokojuje dušu  
i myseľ a mne pomáha dodržiavať životné krédo: riešiť životné si-
tuácie s humorom a úctou k ľudom.

Ďakujem za rozhovor.
Katarína ČIŽMÁRIKOVÁ 

Foto: Miro VACULA a archív P. MATULU

seniori

<< ”Netradičný“ Mesiac úcty k starším
Nálada bola výborná

Docent P. Matula na pracovisku s úspešnou publikáciou
Dubina potešila seniorov na Garbiarskej, 
(docent Pavol Matula hrá na gitare)  

Guláš sa vydaril na jednotku

Zaspieval aj operný spevák
Jaroslav Dvorský

Obsluhovať pomáhal aj starosta
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kultúra

VÝSTAVY
STÁLA EXPOZÍCIA

OD A PO Z
JOZEF J. AMRICH - MARTIN ZBOJAN 
Kurátor: PETER MARKOVIČ
Prezentácia dvoch podôb súčasného 

maliarstva - dvoch generačne blízkych  

košických autorov strednej generácie Joze-
fa J. Amricha (1960) a Martina Zbojana 
(1960). Oboch autorov spája vášeň pre 
klasicky koncipovaný a vnímaný „záves-
ný“ obraz a kultivovaný vzťah k štetcovej 
maľbe. 

Jozef J. Amrich fascinujúcim spôsobom 
prehlbuje vizuálne a výtvarné možnosti 
tradičnej maľby temperou, ktorej maliar-
sky efekt posúva do nevšednej umelcovi 
vlastnej precíznej a technicky brilantnej 
výtvarnej formy. Umelec prepája počíta-
čové prostredie a nevšednú maliarsku pre-
cíznosť. Posledné série umelcových malieb 
sa inšpiráciou vracajú k dávnym prežitkom 
detstva a k hlbšie zasunutým spomien-
kam.

Martin Zbojan nasmeroval svoju teraj-
šiu maľbu od melan-cholických a medita-
tívnych ranných diel k maľ-be s výrazným a 
sviežim koloristickým akcentom. Podobne 
ako Amrich i Zbojan narába s digitálnymi 
bitmi ale v podobe inšpirácie primárnou 
fotografiou. Momentky dneška, sýty kolór 
malieb a sústredenie sa na životný hedo-
nizmus charakterizuje jeho novšie smero-
vanie.

Trvanie výstavy: 
2.12.2021 - 6.2.2022

ČIERNE NA BIELOM 
MARIÁN STRAKA 
Kurátor: PETER MARKOVIČ
Autor sa venuje soche, objektu, inšta-

lácii a v poslednom období výraznejšie 
pracuje so špecifickou veľko-formátovou 
aj komornejšou formou osobito koncipo-
vanej ručne odtláčanej autorskej grafiky. 

V dielach komornejšieho charakteru autor 
rieši aj hĺbkotlačový vstup s lineárnymi 
prostriedkami. Vystavený súbor dopĺňajú 
komorne koncipované organicky cítené 
objekty, plastickou a priestorovou štruk-
túrou rozvíjajúce základné hodnoty umel-
covho výtvarného programu.

Trvanie výstavy: 
2.12.2021 - 6.2.2022

VÝSTAVY V ÁTRIU MÚZEA
NEVIDITEĽNÉ NÁMESTIA
- LE PIAZZE INVISIBILI
Výstava fotografii talianskych námestí 

a literárnych textov známych talianskych 
spisovateľov

Trvanie výstavy: 
do 6.12.2021

VIANOČNÉ A NOVOROČNÉ 
POZDRAVY
Výber z prác žiakov Školy umeleckého 

priemyslu, Jakobyho 15 v Košiciach
Trvanie výstavy: 
15.12.2021 - 16.1.2022

VEČERNÁ KRESBA S FILIPOM
Vhodné pre začiatočníkov aj pokroči-

lých cena: 3 €

Každý štvrtok: 
od 17.30-19.30
Zmena programu vyhradená
Podujatia sa uskutočnia v súlade s plat-

nými protipandemickými opatreniami na 
základe aktuálnych odporúčaní RÚVZ SR.

■
■
■

Program december 2021 - február 2022
Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20, Košice 040 01

J. J. Amrich - Z cyklu Záhrada

Martin Zbojan - Za vodou

Marián Straka - Objekt

Viac informácii: www.lofflermuzeum.sk | www.facebook.com/VojtechLofflerMuseum | www.instagram.com/muzeumvojtechalofflera/

Múzeum otvorenéUt-Pia: 10.00 - 18.00So-Ne: 13.00 – 17.00
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DOBROTY NA SVIATOČNÝ STÔL…
Marinované rebierka
na pive a mede

recepty

■ Blížiace sa sviatočné dni si treba užiť v čo najlepšej pohode s blízkymi a dopriať si 
lahôdky, na ktorých prípravu nie je počas roka dostatok času. Šefkuchár a konateľ spo-
ločnosti Gastroservis Marek Mrúz pre vás vybral vynikajúce recepty, ktoré osviežia váš 
repertoár a počas silvestrovských osláv vyčaria na stole tú pravú gurmánsku atmosféru.

<<Hokkaido 
pomazánka
Potrebujeme: 
1 menšia hokkaido tekvica
250 g maslo
100 g mletý parmezán 
100 g mandle lupienky 
soľ 
mleté biele korenie 
muškátový orech 
cherry olivy na dozdobenie 
bagetu alebo veku na natieranie 

Postup prípravy:
Hokkaido si rozkrojíme na 

4 časti, vyberieme semiačka, 
necháme so šupkou, osolíme, 
pokvapkáme olivovým olejom  
a dáme piecť na 160 stupňov na 
40 minút. 

Ideálne je upiecť hokkaido 
deň vopred. Následne si ju vy-
mixujeme do hladka spolu so 
zmäknutým maslom, pridáme 
parmezán a dochutíme 
podľa chuti. Môžeme 
použiť cukráren-
ské vrecúško na 
nanášanie na 
pečiva, dozdo-
bíme nasucho 
opraženými 
mandľovým 
lupienkami.

Chrenová 
pomazánka
Potrebujeme: 
150 g smotanový chren 
250 g mascarpone 
100 g kyslá smotana 
200 g šunka v celku 
soľ 
biele korenie 

Postup prípravy:
Šunku si nakrájame na menšie 

kocky a dáme na mastnom papie-
ri upiecť do rúry na 220 stupňov  
a cca 10 minút. 

Ostatné suroviny si vymieša-
me do hladka a dochutíme. Na 
veku nanášame cukrárenským 
sáčkom, aby sme dosiahli ele-
gantný vzhľad. Dozdobíme podľa 
vlastnej fantázie. 

Postup prípravy:
Rebrá si narežeme na menšie kúsky, dobre nasolíme  

a dáme na 24 hodín do chladničky.
Marinádu pripravíme tak, že slaninu a cibuľu si opečieme 

do zlatista, pridáme cesnak, pretlak, restujeme a o chvíľku pri-
dáme med, ocot, sójovú omáčku a čierne pivo. Všetko spolu 
dusíme na miernom ohni do mäkka asi 2 hodinky.

Domácu marinádu si rozmixujeme tyčovým mixérom  
do hladka a ak je riedka, necháme ešte trocha zredukovať  
na miernom ohni alebo zahustíme solamylom.

Rebrá si umyjeme, osušíme a poukladáme vedľa seba  
na plech, potrieme na oboch stranách  marinádou a pečieme 
na 120 stupňoch asi 90 minút. Následne odkryjeme, potrieme 
marinádou ešte raz a pod funkciou gril dopečieme do zlatista.

Zemiaky môžeme piecť v šupke spolu s rebrami, alebo si 
ich uvaríme vo vode a následne pod grilom dopečieme do 
chrumkava. Podávame nakrojené a preliate kyslou smotanou 
a posypané cibuľkou. 

Zvyšnú marinádu môžeme podávať aj k rebrám ako dip, 
ako príloha sa hodí nakladaná zelenina podľa vlastného vý-
beru a chuti.

Potrebujeme: 
1.2 kg vysoké 
bravčové rebierka 
0.5 l čierne pivo
100 g slanina 
200 g med 
0.2 l sójová omáčka 
0.1 l jablčný ocot
4 strúčiky cesnaku 

100 g paradajkový pretlak 
300 g červená cibuľa 
8 ks stredné zemiaky 
250 g kyslá smotana 
štipka chilli
mladá cibuľka 
sterilizovaná zelenina
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Dajte o sebe vedieť 
v  Staromestských listoch!
■ Zásah 10 tisíc domácností 
 - distribúcia poštou!
■ Sme v baroch, kaviarňach 
 a inštitúciách v meste!

V prípade 
viacnásobnej 
inzercie je cena 
stanovená DOHODOU.

Objednávateľom reklamy dodané
 hotové grafické predlohy musia 
byť vo formátoch PDF, alebo 
TIFF v rozlíšení min. 300 DPI.

Cenník:
Strana A4 450 eur
Polovica A4 330 eur
Štvrtina A4 180 eur

Individuálny formát
reklamnej plochy 
po dohode 
o umiestnení 
1 cm2 = 2,50 eur
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SPLNENÝ SEN 
SPRED 100 ROKOV■ V Mestskom parku otvoria rezort Villa Sandy        str. 10-11

NAJ STAROMESTSKÝ ORIEŠOK■ O súťaž havkáčov bol 
 obrovský záujem                    str. 5

Na "Starom pľaci"  sa varili dobroty

  str. 8-9

VYSADILI SME 
27 STROMOV■ Pomáhali rodiny s deťmi  i seniori                                               str. 6

Spávne znenie vylúštenej krížovky znie: ”Neplač, že zapadlo slnko, lebo slzy ti zabránia vidieť hviezdy." 
Z množstva správnych odpovedí sme vylosovali týchto troch správnych lúštiteľov: 
Silviu Ondrašovičovú z Vojenskej 7, Ing. Milana Jamnického z Kuzmányho 35 a Evu Turzákovú z Laca Novomeského 1.  Gratulujeme! 
Po vecné ceny si môžete prísť na Miestny úrad MČ Košice - Staré Mesto na Hviezdoslavovej ulici vždy v stredu od 8. do 17. hod  
do podateľne na prízemí. Na rovnakú adresu môžete priniesť vylúštenie novej tajničky alebo poslať na redakcia@kosice-city.sk


