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SEVERÁK

Najstaršie umiestnená socha Žiaci na budo-
ve Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej 
z  roku 1957, Pohoda (Sediaca žena s  kvetom) (1978) 
v priestoroch Strediska sociálnej pomoci mesta Ko-
šice na Garbiarskej ulici, Dievča s  holubicou (1966) 
v  priestoroch Univerzity Veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach, Odpočívajúca rodina V. (1965), 
to je len niekoľko z  umeleckých diel, ktoré po sebe 
tento umelec svetového formátu zanechal. Na území 
Košíc sa ich nachádza takmer 20. Bol jednou z kľúčo-
vých postáv povojnového sochárstva na Slovensku. 
Základnou témou jeho tvorby bol ľudský život, uva-
žovanie o jeho zrode, hodnote a ochrane.

OSOBNOSTI

Ján Mathé
Umelec, ktorý svojou tvorbou
zmenil tvár Košíc
14. júna by sa jeden z najvýznamnejších slovenských sochárov 
Ján Mathé, ktorý tvoril a žil v našej mestskej časti, dožil 100 
rokov. Hoci nás opustil už pred vyše desiatimi rokmi v úcty-
hodnom veku nedožitých 90 rokov, jeho diela sa stali ikonické 
a dodnes krášlia rôzne miesta v Košiciach. Niekoľko z nich sa 
nachádza aj v našej mestskej časti.

„Každé umelecké dielo, odkedy je človek 
človekom, vzniká ako dôsledok túžby umelca 
povedať niekomu niečo. Ja som sa len vždy 
snažil dielami pravdu čo najjednoduchšie 
a najzrozumiteľnejšie vyjadriť.“

– Ján Mathé
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 y … najstaršie umiestnené sochy Žiaci vytvoril Ján Mathé len ako 35 ročný?
 y … námestie Jána Mathého sa do roku 2013 volalo Námestie nádeje?
 y … vila rodiny Mathéovcov je národnou kultúrnou pamiatkou?
 y … manželka Jána Mathého, Eva Mathéová, oslovila mesto s ponukou zriadiť vo vile, kde umelec tvoril, 
múzeum?

Námestie sa v tomto roku 
dočká revitalizácie

Námestie Jána Mathého s  majestátnym súsoším 
Odpočívajúca rodina V. je jedným z  najznámejších 
miest v  našej mestskej časti. Po stretnutí s  obyva-
teľmi, ktoré sa uskutočnilo ešte v septembri 2021, sa 
naša mestská časť v spolupráci s Útvarom hlavného 
architekta mesta Košice posunula o  krok ďalej na 
ceste k revitalizácii tohto priestoru. Priamo pred sú-
soším sme za prítomnosti hlavného architekta mes-
ta Košice, námestníka primátora, starostu mestskej 
časti a poslancov koncom mája odprezentovali víziu 
samotných intervencií, ktorú si môžete pozrieť na 
mobilnom výstavnom systéme.

Vďaka intervenciám by malo dôjsť k okamžitému 
skvalitneniu verejného priestoru v rámci dostupné-
ho rozpočtu a zároveň by mali slúžiť ako príprava na 
celkovú revitalizáciu, ktorá bude predmetom súťaže. 
Jednotlivé zásahy by mali priniesť prvky a funkčnú 
náplň, ktorá námestiu chýba.

„Námestie Jána Mathého patrí medzi obľúbené 
miesta v  našej mestskej časti. Som rada, že sme 
v  tomto roku realizovali prvé kroky k  tomu, aby sa 
tento priestor revitalizoval. Vďaka tomu už v najbliž-
ších týždňoch pribudne zeleň, ktorá v tomto priesto-
re rozhodne chýbala. Verím, že aj vďaka podnetnej 
diskusii s občanmi nájdeme spoločné riešenie, ktoré 
ocenia všetci Severania,“ skonštatovala poslankyňa 
mestskej časti Mária Tomášová.

Mestská časť by do rekonštrukcie mala prispieť su-
mou 50 tisíc Eur z vlastných zdrojov, prvých výraz-
nejších zmien sa námestie dočká už v priebehu naj-
bližších týždňov.

Starosta si uctil pamiatku položením venca na Námestí Jána 
Mathého pri jednom z jeho najznámejších diel Odpočívajúca 
rodina V.

Vedeli ste, že…
Fotografie diel Jána Mathého: Marianna Bodnárová.

Diskusie s obyvateľmi sa zúčastnili hlavný architekt mesta Košice 
Petr Kropp, referentka pre urbanizmus Kristína Horvátová, starosta 
František Ténai a  poslanec mestského zastupiteľstva Ladislav 
Rovinský.
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Prvý ročník Dní MČ Košice - Sever 
sme oslávili spolu so stovkami Severanov
Oceňovanie osobností Severu, kopec zážitkov a program pre všetky vekové kategórie pri-
lákal na obľúbené miesta v našej mestskej časti stovky návštevníkov. Výsledkom boli štyri 
dni plné stretávania, diskusií a nové očakávania do ďalších rokov.

Námestie Jána Mathého, Kultúrno-spoločenské 
centrum na Obrancov mieru, Podhradová, Alpinka, 
ale aj park Anička žili od štvrtka, 28. apríla do 1. mája 
oslavami dní mestskej časti. Už prvý deň prinie-
sol slávnostné otvorenie petangového ihriska spolu 
s  turnajom pre seniorov, divadelné divadelné pred-
stavenie Teta na zjedenie študentov Gymnázia na 
Alejovej pod taktovkou poslankyne Márie Sadovskej.

Na námestí Jána Mathého sa predviedli deti zo ZŠ 
Tomášikova 31, Košickí špivaci ľudovou hudbou ro-
zospievali publikum a hudobný zážitok znásobil ko-
morný orchester Musica Iuvenalis s Mariánom Luká-
čom a  Maksymom Kutsenkom. Záver večera patril 
hudobnému vystúpeniu Smokie revival v  podaní 
Marcela Normana.

Druhý deň prebehla preventívna dopravná výchova 
pre deti z materských škôl pod vedením Mestskej po-
lície zo stanice Sever, spojená s kreslením na asfalt. 
Popoludnie hudbou spríjemnila spevácka skupina 
Severanka a hudobná skupina Pavelčákovci, príjem-
ný zážitok pre návštevníkov pripravili aj deti zo ZŠ 
Hroncova 23.

Sobotný program sa odohral predovšetkým v parku 
Anička, kde sa predviedli policajné kone a  psy, deti 
si mohli bezplatne v areáli Anička užiť skákací hrad, 
animátorov či kreslenie na tvár, vďaka OZ Poď na dvor 
sa na Kisdyho ulici uskutočnil swap oblečenia a večer 
spríjemnili Košicki špivaci vystúpením pri prameni 
Gajdovka.

Posledný deň osláv si Severania užívali v lanovom 
parku na Alpinke, kde mali deti bezplatný vstup, spo-
ločne sme otvorili sezónu košickej Detskej železnič-
ky v Čermeli a návštevníkov Alpinky rozhýbal aj Máj-
Fest – premiérová alpinková veselica.

Orchester Musica Iuvenalis uzavrel oslavy na Gaj-
dovke krásnym koncertom. V  úplnom závere pred-
stavitelia mestskej časti slávnostne umiestnili defib-
rilátor AED pri farnosti sv. Ondreja na Podhradovej. 
Išlo už o tretí defibrilátor umiestnený v našej mest-
skej časti. Ďalšie dva nájdete pri OC Mier pri lekárni 
a OC Merkúr tiež pri lekárni.

PODUJATIA
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Park Anička sa opäť stal miestom, kde všetci ro-
dičia so svojimi deťmi strávili príjemné dopoludnie. 
Mestská časť pripravila zaujímavý program, v ktorom 
si mohli deti vďaka príslušníkom Záchrannej služby 
Košice, Hasičského a záchranného zboru a skupiny 
mladých hasičov KRTKO skúsiť, aké je to byť záchra-
nárom či hasičom. Predviedli sa aj kone z oddelenia 
hipológie Krajského riaditeľstva Policajného zboru 
v  Košiciach a  vďaka príslušníkom Mestskej polície 
v Košiciach si mohli deti, ale aj dospelí pozrieť prá-
cu policajných psov. Nechýbala burza kníh, ktorú 
pripravila Knižnica pre mládež mesta Košice a malé 
súťaže a odmeny pre vytrvalcov.

„Začiatok leta sa na Severe už tradične spája s ak-
tivitami pre všetkých Košičanov. Dni mestskej čas-
ti, ale aj oslavy dňa detí sú jedinečnou príležitosťou 
hovoriť s  našimi obyvateľmi, vypočuť si zaujímavé 
podnety, ale aj diskutovať o ich potrebách. Veľmi ma 
teší, že tieto akcie nestrácajú na obľube, práve nao-
pak, každoročne ich navštevuje viac a viac ľudí. Ešte 
viac ma tešia všetky pozitívne reakcie a úsmevy na 
tvárach najmenších. Verím, že si počas leta nájdeme 
aj ďalšie príležitosti na stretnutia a spoločne si užije-
me jedinečnú atmosféru, ktorú dokážeme na Severe 
vytvoriť,” netajila nadšenie poslankyňa mestskej čas-
ti Mária Sadovská

Spoločne vytvárame tradície
Prvý júnový víkend sa niesol v znamení osláv dňa detí. Mestská časť spolu s bezpečnost-
nými zložkami a Knižnicou pre mládež mesta Košice pripravil pre deti a rodičov dopolud-
nie plné zážitkov a súťaží.

PODUJATIA
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Do jarných brigád sa zapojili desiatky obyvateľov
Aj túto jar miestny úrad našej mestskej časti už tradične zorganizoval brigády „Spoločne za 
čistejší Sever“. Desiatky dobrovoľníkov skrášlili park Anička a Podhradovú.
Naši obyvatelia aj v tomto roku dokázali, že im záleží 
na okolí a za prvé dva aprílové víkendy, napriek ne-
priaznivému počasiu, spoločne skrášľovali obľúbené 
lokality v  našej mestskej časti. Výsledkom bolo, že 
neuveriteľných 32 kubíkov odpadu putovalo z príro-
dy tam, kam patrí. Okrem zberu odpadu sme realizo-
vali aj inštaláciu košov pre psíčkarov na Watsonovej 
ulici, o ktoré bol medzi obyvateľmi najväčší záujem. 
Ďalšie sa nachádzajú vo výbehoch na uliciach Hron-
cova, Park Duklianskych hrdinov, Podhradová, v par-
ku Anička, na Watsonovej, Havlíčkovej a  Hlinkovej. 
Ďakujeme všetkým zúčastneným za plné nasadenie 
a chuť zmeniť svoje okolie a partnerom za občerstve-
nie a služby, ktoré v rámci aktivít poskytli.

AKTIVITY
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Na Severe pribudli mestské aj prírodné cyklotrasy

Bezpečnosť na prvom mieste

Po Urbánkovej bicyklom bezpečnejšie

Cyklochodník na Urbánkovej a Potočnej ulici v cel-
kovej dĺžke 650 metrov, ale aj prírodné traily v okolí 
našej mestskej časti, môžu vďaka investícii mesta po 
novom využívať cyklisti aj návštevníci mestskej čas-
ti Košice - Sever.

V spolupráci s KE.CY - Košické cyklotraily o.z. je pre 
verejnosť dostupných už 25 kilometrov trailov, ktorý-
mi sa všetci cyklisti dostanú do zaujímavých miest 

v  okolí našej mestskej časti. Najnovšie môžu všet-
ci návštevníci rekreačnej lokality Bankov využívať 
upravené cyklotraily Držhuba, Zlatoklopka a Lesmír.

Na tento rok je v okolí Bankova naplánovaná aj úpra-
va a  predĺženie existujúceho cyklotrailu Davidoff. 
Vďaka úprave sa predĺži existujúca trasa, pribudnú 
terénne prvky a zjednoduší sa prístup k flowtrailovej 
časti trate.

Bezpečne na bicykli a  kolobež-
ke bol aj názov výtvarnej súťaže, 
ktorú mestská časť Košice - Sever 
vyhlásila v spolupráci s Krajským 
riaditeľstvom policajného zboru 
v  Košiciach. Starosta František 
Ténai ocenil až dvoch víťazov, 
ktorí si odniesli úplne novú cyk-
listickú prilbu.

Keďže nám záleží na bezpeč-
nosti nielen cyklistov, ale aj chod-
cov, pripravili sme v  spolupráci 
s  preventistkami KR PZ v  Koši-
ciach dopravno-bezpečnostnú 
akciu zameranú na cyklistov 
a  kolobežkárov. Pri cyklochodní-
ku na konečnej zastávke elektri-
čiek Havlíčkova tak absolvovali 
kontrolu povinnej výbavy, bezpeč-
nostných prvkov a  kontrolu na 
prítomnosť alkoholu. Pre deti boli 
pripravené malé súťaže a  každý 
zodpovedný cyklista či kolobež-
kár si odniesol malú odmenu.

Nadšencov mestskej cyklistiky potešila správa, že 
mesto dokončilo plánovanú rekonštrukciu Urbánko-
vej a Potočnej ulice, na ktorej pribudol cyklochodník. 
Ten zdokonalil cyklistickú infraštruktúru v  mest-
skej časti a v neposlednom rade zvýšil aj bezpečnosť 
v danom úseku.

„Naša mestská časť má jedinečnú polohu a vytvára 
prirodzenú hranicu medzi prírodou a mestom. Som 
veľmi rád, že sa nám v spolupráci s mestom postupne 
darí zdokonaľovať cyklistickú infraštruktúru tak, aby 
sa nielen naši obyvatelia, ale aj všetci, ktorí plánujú 
z mesta výlet do prírody, mohli všade dostať rýchlo 
a bezpečne,” doplnil zástupca starostu Jozef Filipko.

Pre všetkých, ktorí by chceli vyskúšať nové trasy, dávame do pozornosti aj cyklobus Dopravného podniku 
mesta Košice, ktorý od 1. mája premáva počas voľných dní na linke 14 medzi zastávkami Havlíčkova, 
Alpinka a Jahodná, chata.

AKTIVITY
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V polovici apríla mestská časť z vlastných zdrojov opravila chodníky na uliciach Svor-
nosti, Heydukovej a Záborského, ktoré boli v havarijnom stave. Po výmene povrchu bude 
lokalita pre našich obyvateľov opäť o čosi bezpečnejšia. Priaznivé počasie však umožnilo 
rozbehnúť aj ďalšie rekonštrukcie komunikácií.

Meranie intenzity dopravy prebehlo na križovatkách Komenského x Obrancov mieru, 
Tolstého x Obrancov mieru a Národná trieda x Obrancov mieru. Dôvodom je pripravovaná 
oprava komunikácie Obrancov mieru s prípadným zjednosmernením časti alebo celej uli-
ce kvôli legalizácii parkovacích miest na ceste a chodníku.

Čermeľská cesta už nebude 
„testovacou dráhou 
na tlmiče“

V máji sa začala 6 týždňová rekonštrukcia Čermeľ-
skej cesty. Úsek od konca Komenského ulice pred 
konečnou zastávkou električky Havlíčkova, až po 
zastávku autobusov Letecká, dostane nový asfaltový 
koberec. Súčasťou prác je aj oprava obrubníkov a pri-
ľahlého chodníka.

Práce realizuje spoločnosť Eurovia SK, ktorá uspela 
vo verejnom obstarávaní s  najnižšou sumou. Počas 
trvania prác je úsek obojstranne prejazdný v jednom 
pruhu, vodičov však ovplyvnia dočasné obmedzenia 
dopravy z priľahlých ulíc. MHD bude v tomto úseku 
premávať bez obmedzení.

„Čermeľská cesta je už aj viac ako desať rokov skôr 
necertifikovanou testovacou dráhou na tlmiče a  re-
klamou na film 50 odtieňov sivej, než kvalitnou ces-
tou. Som rád, že magistrát ju zaradil do balíka ciest, 
ktoré prejdú súvislou rekonštrukciou. Skvalitní to 
cestovanie nielen obyvateľom našej mestskej časti, 
ale aj všetkým Košičanom, ktorí cestujú do obľúbe-
ných rekreačných lokalít v meste a jeho okolí,“ kon-
štatoval poslanec mestskej časti Martin Rogovský.

V  máji sa mestská časť v  rámci ochrany zelene 
pustila do rekonštrukcie parkovísk na Hlinkovej ulici, 
ktoré už slúžia motoristom a aktivity budú pokračo-
vať. Rekonštrukcie sa v  blízkej dobe dočkajú naprí-
klad obyvatelia Kustrovej ulice.

Vďaka priaznivému počasiu 
sa naplno rozbehla 
sezóna opráv ciest a komunikácií

Stav pred a po oprave chodníkov.

AKTUALITY
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Pribúdajú aj nové športové ihriská

V areáli ZŠ Polianska sme 11. mája za prítomnosti 
primátora a riaditeľky školy slávnostne otvorili nové 
multifunkčné ihrisko, ktoré bude okrem školákov 
slúžiť aj športujúcej verejnosti. Deti ho hneď aj otes-
tovali na hodine telesnej výchovy a  radosť malých 
športovcov hovorila za všetko.

„S  obnovou a  budovaním športovísk v  našej MČ 
nekončíme. V  rámci projektu revitalizácie areálu 
v ZŠ Park mládeže začalo stavebné konanie, ktorého 
predmetom je zriadenie hokejbalového ihriska, čím 
sa opäť rozšíria možnosti športovania na Severe,” do-
plnil poslanec mestskej časti Vladimír Puškár.

Ulicu Na stráni osvetľuje 20 nových svietidiel. Pribudnú ďalšie
V závere marca mestská časť Košice - Sever zabezpečila projektovú dokumentáciu a reali-
záciu inštalácie 20 nových LED svietidiel a rozvádzača na úseku ulice Na stráni v celkovej 
dĺžke 850 metrov. Reagovala tak na dlhoročnú potrebu občanov z tejto lokality.

Namontované boli nielen svie-
tidlá, súčasne boli posilnené aj 
elektrické rozvody. Po počiatočnej 
fáze testovania bolo začiatkom 
apríla osvetlenie spustené do plnej 
prevádzky. Realizáciu vykonala 
Východoslovenská distribučná a.s, 
ktorá uzavrela s mestskou časťou 
zmluvu o poskytovaní služby.

Po oprave komunikácií vnút-
roblokov v  lete 2021 išlo o  ďalší 

výrazný zásah do tejto lokality na 
podnet obyvateľov. Okrem ulice Na 
stráni je v  súčasnosti už vydané 
rozhodnutie o  umiestnení stavby 
pre osvetlenie v parku medzi ulica-
mi Čárskeho a Kustrova, kde bude 
umiestnených 6 nových stožiarov. 
Doplneniu dvoch stĺpov verejného 
oslovenia sa potešia aj obyvatelia 
na začiatku Krupinskej ulice.

AKTUALITY
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V  KSC sa donedávna stretáva-
li predovšetkým seniori z  našej 
mestskej časti, ktorí tam chodili 
športovať, učiť sa či venovať sa 
rôznym aktivitám. Priestor na po-
schodí bol však dlhodobo nevy-
užitý, tak sme v  spolupráci s  ob-
čianskym združením Poď na dvor, 
ktoré sa snaží do komunity pri-
niesť zaujímavé projekty, rozbehli 
projekt komunitnej pracovne. Tá 
by mala slúžiť rodičom s  deťmi, 
pracujúcim na home-office, ale aj 
ostatným vekovým kategóriám, 
ktoré sa chcú stretávať a  nadvä-
zovať kontakty. Na stretnutí sa 
z podnetných diskusií s občanmi 
zbierali nápady na to, ako nový 
priestor čo najefektívnejšie vyu-
žiť.

Iniciatíva Poď na dvor je susedská iniciatíva, ktorá vznikla v roku 2016. Jej cieľom je širšia spoločenská 
zmena uskutočňovaná prostredníctvom malých a lokálnych zmien v konkrétnej komunite.

Ako sa skontaktovať s poslancami MČ Sever?
Kontakty na poslancov, e-mailové adresy a  prípadne telefónne čísla sú zverejnené na www.kosicesever.sk/poslanci. 
Občania môžu využiť linku kancelárie starostu Miestneho úradu MČ Košice Sever, ktorá v prípade potreby zabezpečí 
sprostredkovanie a odovzdanie informácie od občana, ktorý má záujem riešiť svoje záležitosti a podnety s konkrétnym 
poslancom. Telefonujúci je povinný nechať na seba kontaktné údaje.

Prvú komunitnú pracovňu v Košiciach máme na Severe
28. mája sme spoločnou grilovačkou, varením guľáša a petangovým turnajom otvorili prvý 
komunitný co-working v Kultúrno-spoločenskom centre (KSC) na Obrancov mieru.

PRE OBYVATEĽOV

Poslanecké dni júl/august – každú stredu v čase 16.00 – 17:00 hod.
13. 7. 2022 Bc. Lukáš Novák
20. 7. 2022 Ing. Vladimír Puškár
27. 7. 2022 Mgr. Martin Rogovský

3. 8. 2022 Mgr. Mária Sadovská
10. 8. 2022 Ing. Bartolomej Szabó
17. 8. 2022 JUDr. Andreja Takáčová

24. 8. 2022 Ing. Mária Tomášová
31. 8. 2022 Ing. Milan Baraník
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Máte aj vy nápad ako skrášliť svoje okolie? Staráte sa o kvetiny a zeleň pri svojom paneláku či budujete 
komunitnú záhradu? Ozvite sa nám a nájdeme spôsob ako podporiť vašu snahu a budeme sa spoločne tešiť 
zo zelenšieho Severu.

055 / 63 247 73

info@kosicesever.sk

www.kosicesever.sk

Úradné hodiny od 3. 5. 2021
Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 15:00

Senior klub Severan má nové vedenie

Viac zelene na Severe

Senior klub Severan združuje aktívnych 
seniorov, ktorí sa v  priebehu roka venujú 
množstvu športových a umeleckých aktivít.

Na poslednom stretnutí si členovia klubu volili 
nových členov Samosprávy klubu, ktorých funkčné 
obdobie je 2 roky. Novými členmi sa stali: Soňa Ger-
geľová, František Hlaváček, Ružena Repaská, Ivan 
Moravitz a František Čačko. Post predsedníčky klubu 
obhájila pani Soňa Gergeľová.

Poslaním Senior klubu je podnecovať aktivitu obča-
nov mestskej časti v dôchodkovom veku, začleňovať 
ich do života spoločnosti, a  tak ich zbavovať pocitu 
osamelosti, uspokojovať ich kultúrne a spoločenské 
potreby a  poskytovať im spoločenské a  poradenské 
služby.

"Rada by som vyzdvihla športové aktivity a úspe-
chy členov v bowlingu, petangu či boči. Tieto prvotné 
aktivity Severu prevzali aj iné väčšie kluby v meste", 
hrdo uviedla staronová predsedníčka Soňa Gergeľová.

Novým, ale aj staronovým členom prajeme veľa 
nápadov do ďalších mesiacov a  vyjadrujeme obdiv 
a vďaku za ich aktívnu činnosť.

Vo vnútrodvore na Tolstého 
ulici pribudla vďaka nadšeniu 
a  spoločnej práci obyvateľov ko-
munitná záhrada. Okrem krás-
nych kvetov v nej možno nájsť aj 
bylinky či paradajky, z ktorých sa 
čoskoro bude tešiť celá ulica.

Vyhodnotili sme tiež súťaž 
o najkrajšiu vyzdobenú jarnú pre-
dzáhradku/záhradku. Ocenené 
boli dve dámy, ktoré sa s  láskou 
starajú o  zeleň vo svojom okolí 
a do súťaže zaslali fotografie svo-
jej práce. Ďakujeme, že sa podie-
ľate na zveľadení priestoru, v kto-
rom žijeme.

PRE OBYVATEĽOV
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SEVERÁK

Vyhliadková veža Hradová
Otváracie hodiny od 1. 6. 2022 – 31. 8. 2022
utorok - piatok 10.00 - 18.00
sobota – nedeľa 10.00 - 19.00
 
Detská železnica Košice
1. 7. Jazdíme za vysvedčenie na detskej železnici
Veľké vlakové výlety 2022
2. 7. , 13. 8. Za pokladmi Abova do Moldavy a Medzeva  
– jazda vláčikom na trati Moldava-Jasov-Medzev 
a späť s bohatým programom

23. 7. , 6. 8. , 20. 8. Cesta do praveku - jazda mimoriad-
nym vlakom na trase Košice - Nižná Myšľa a späť  
s interaktívnym programom pre celú rodinu
 
Botanická záhrada UPJŠ Košice
Letné koncerty v záhrade
10. 7. 2022 18:00 hod.
Chorus Universitatis Šafarikianae – Od baroka  
po filmové melódie v podaní univerzitného zboru.

24. 7. 2022 18:30 hod.
MODUS - Nové a staré hity legendárnej slovenskej 
skupiny.

7. 8. 2022 18:30 hod.
Norbert Daniš - Slávne klavírne skladby v podaní  
vynikajúceho klaviristu.

14. 8. 2022 18:30 hod.
7.P.M. - Finalista súťaže Košický zlatý poklad 2021

HSF SYSTEM Race Jahodná 2022
13. 8.–14. 8. 2022, Košice Sever – Jahodná
Disciplíny: Slalom, PROFITUNING CUP
 
Jahodná rezort – Aponi dog race
27. 8. 2022 – Prekážkový beh so psom
 
Active life – Spoznaj behom Košice – Sever
19. 7. 2022

LETO NA SEVERE

AREÁL ANIČKA  košice
30. 7. 2022

DIVADLÁ
SKÁKACIE HRADY

ANIMÁTORI
MASKOTI
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