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SEVERÁK

Mestská časť Košice - Sever zrekonštruovala 
detské ihriská za vyše 140 tisíc Eur, pribudnú ďalšie

K dvanástim detským ihriskám, ktoré prešli rekon-
štrukciou od roku 2019 sa pridá do konca októbra ho-
kejbalové ihrisko na ZŠ Park Mládeže s rozmermi 32 
x 53 metrov za vyše 200 tisíc Eur, ktoré zrekonštruuje 
mesto z vlastných zdrojov.

Okrem novej hokejbalovej plochy tam v rámci revi-
talizácie vznikne aj dažďová záhrada s rozlohou 112 
m2. S prácami sa začne už v najbližších dňoch a pod-
ľa zmluvy by dielo malo byť hotové do 60 pracovných 
dní, teda približne do konca októbra. Ihrisko bude 
prístupné aj pre verejnosť, vstup bude umožnený cez 
aplikáciu, ktorú môžete poznať z  ihriska na Polian-
skej. V pláne je aj revitalizácia tamojšieho atletické-
ho oválu.

V mestskej časti sa nachádza celkovo 32 detských 
ihrísk a  7 workoutových zón. V  posledných rokoch 
mestská časť z vlastných zdrojov revitalizovala tre-
tinu z  nich. Najvýraznejšia investícia putovala do 

detského ihriska na Národnej triede, ktoré prešlo. Re-
konštrukciou v dvoch etapách za vyše 30 tisíc Eur.

V prvej etape boli osadené herné prvky pre menšie 
deti, odpadkový kôš a mobiliár, v druhej boli pridané 
prvky pre malé aj väčšie deti a ďalšie lavičky.

Výraznejšie investície boli realizované aj na špor-
tovom ihrisku na Hlinkovej, či na detskom ihrisku 
na Hroncovej. Nové ihrisko zas pribudlo v spolupráci 
s mestom a Správou mestskej zelene na Ovečke.

“Som rád, že sa nám darí plniť záväzky, ktoré sme 
dali naším obyvateľom a  systematicky zlepšujeme 
podmienky pre šport a relax detí aj dospelých v našej 
mestskej časti. Odmenou sú reakcie detí, aj rodičov, 
ktorí tieto vylepšenia vnímajú. V investíciách bude-
me pokračovať podľa možností aj naďalej a ja verím, 
že vylepšení sa postupne dočkajú všetky objekty, 
ktoré to potrebujú,” skonštatoval zástupca starostu 
mestskej časti Košice - Sever Jozef Filipko.

Ihrisko na Polianskej si otvoríte cez mobil
V  máji tohto roku mestská časť v  spolupráci 

s mestom otvorila multifunkčné ihrisko pri ZŠ Polian-
ska, ktoré prichádza s  pilotným riešením otvárania 
a  to pomocou mobilnej aplikácie ANTIK SmartWay, 
ktorú stačí stiahnuť do mobilu a po registrácii a načí-
taní QR kódu sa otvorí zámok ihriska. Po úspešnom 
testovaní je zámok plne funkčný a  ihrisko sa teší 
z prvých športovcov.

Onedlho pribudnú ďalšie nové ihriská
V  súčasnosti prebiehajú práce na Gerlachovskej, 

kde sa začalo s odstraňovaním starých nefunkčných 
hracích prvkov a prípravnými prácami tak, aby v čo 
najkratšom čase boli inštalované nové hracie prvky 
a  ihrisko uvedené do prevádzky v  najbližších týž-
dňoch.

V  najbližšom období mestská časť v  spolupráci 
s mestom pripravuje projekty pre ihrisko na Watso-
novej 55 a tiež ihrisko pre hendikepované deti na Ná-
rodnej triede 47.

ROZVOJ
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Rekonštrukcie v materských školách

Ulica pri ZŠ Hroncova je po novom školskou zónou
Vedenie mestskej časti Košice - Sever prišlo s návrhom na označenie Hroncovej ulice ako 
školská zóna. Dôvodom bolo zvýšenie bezpečnosti detí a chodcov.

Návrh odsúhlasilo mesto Košice, spolu s Krajským 
dopravným inšpektorátom a v lokalite bolo osadené 
nové dopravné značenie. To prikazuje vodičom jaz-
diť v  tejto zóne najviac rýchlosťou 20 km/h, umož-
ňuje chodcom používať cestu v  celej šírke, sú však 
povinní umožniť vozidlám jazdu. Okrem toho môžu 
vodiči zastaviť a stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb 
chodcov. V rámci zásahov bolo obnovené aj označe-
nie parkovacích miest.

“Hroncova ulica pri rovnomennej základnej škole 
v našej mestskej časti je denne intenzívne využívaná. 
Som rád, že všetci zainteresovaní bez akýchkoľvek 
námietok či pripomienok súhlasili s návrhom a po-
mohli zvýšiť bezpečnosť detí v našej mestskej časti. 
V kontexte začiatku nového školského roka a takmer 
dvoch rokoch prerušovaného štúdia bola táto zmena 

nevyhnutná a ja verím, že vodiči, ale aj chodci budú 
ohľaduplní a  nové pravidlá im uľahčia nevyhnutné 
úkony pri vození detí do školy,” konštatoval František 
Ténai, starosta mestskej časti Košice - Sever.

Podľa slov riaditeľa ZŠ Hroncova Martina Fazekaša 
ide o pozitívnu zmenu: “V našej škole študuje v tomto 
školskom roku vyše 700 žiakov. Našou prioritou je to, 
aby sa v škole, ale aj cestou do a zo školy, cítili žiaci 
bezpečne. Preto veľmi pozitívne vnímam, že Hronco-
va ulica je školskou zónou.”

Pozornosť venujeme aj materským školám v našej 
mestskej časti. V  nedávnej minulosti v  spolupráci 
s Magistrátom mesta Košice prebehli zásahy v škôl-
kach na Boženy Nemcovej 4, Obrancov mieru 16, Ob-
rancov mieru 20, Park mládeže 4, Polianskej 4 a Wat-
sonovej 2. V  mnohých sa menili elektroinštalácie, 

vynovili sa svietidlá a nábytok, obnovili herné prvky 
v  exteriéri, pribudlo nové gastrozariadenie, menil 
sa strešný plášť či zrenovovali sociálne zariadenia. 
Mestská časť má v pláne pokračovať v  týchto zása-
hoch v spolupráci s magistrátom aj v iných školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

ROZVOJ
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Vďaka vám, Severania, vznikne na Gerlachovskej 
nové centrum pre seniorov

V  zdevastovanej budove bývalej materskej ško-
ly na Gerlachovskej ulici na Podhradovej vznikne 
nové centrum komunitných služieb. Rozhodli o tom 
obyvatelia ešte v roku 2020 po tom, čo mestská časť 
zverejnila na webe anketu, v  ktorej mohli hlasujúci 
rozhodnúť o tom, ako mesto naloží so schátranou bu-
dovou bývalých detských jaslí.

Zariadenie bude poskytovať služby 30 seniorom. 
V súčasnosti sa pripravuje projektovádokumentácia. 
Celkové predpokladané náklady predstavujú 2,8 mi-
lióna eur.

Podľa informácií z magistrátu mesto aktuálne oča-
káva vhodnú výzvu na podanie žiadosti o finančnú 
podporu z Plánu obnovy.

“Samotná anketa nám v minulosti dokázala, že naši 
obyvatelia chcú byť súčasťou rozhodovacieho proce-
su a nám sa podaril splniť dôležitý záväzok, aktívne 
ich doň zapojiť. Vďaka tomu sa už o pár mesiacov ru-
ina môže premeniť na kvalitné a moderné centrum 
pre seniorov,” uviedol Vladimír Puškár, poslanec 
mestskej časti Košice-Sever.

Zámer vybudovania centra pre seniorov podporilo v ankete takmer 300 Košičanov.

Financovanie poskytovania domácej opatrovateľskej služby

AKTIVITY

Mestská časť Košice – Sever reagovala na výzvu, ktorej cieľom bola podpora obnovy po kríze spojenej s pan-
démiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hos-
podárstva. Vo výzve Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa nám podarilo uspieť 
a získať externé zdroje na financovanie poskytovania domácej opatrovateľskej služby zo zdrojov Európskej 
únie na dobu 24 mesiacov vo výške 497 760,00 EUR.

Vizualizácia návrhu.

Pôvodný stav. Plánovaný projekt.
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Aktívni seniori z klubu Severan na konci septem-
bra súťažili v  stolnom tenise, šípkach, petangu, bi-
cyklovaní a tiež vedomostnom dueli. Svojim nadše-
ním a  radosťou zo športu znova dokázali, že vek je 
len číslo, ak robíte veci s radosťou. Mestská časť tento 
zámer s radosťou podporila a športovci si tak odnáša-
li domov ako spomienku krásne ceny.

Kultúrno-spoločenské centrum na Obrancov mieru 
je miestom, kde sa stretávajú seniori nielen z našej 
mestskej časti. Pri aktivitách patrí medzi najobľúbe-
nejší petang, na ktorý využívajú ihrisko vybudované 
priamo pri KSC.

“Vyjadrujem obdiv všetkým, ktorí sa odhodlali a za-
bojovali v pripravovaných súťažiach. Členovia klubu 
Severan sú mimoriadne aktívni vždy s nimi so záuj-
mom diskutujeme o nových nápadoch a podnetoch. 
Som rada, že tento priestor využívajú naplno a  ve-
rím, že sa nám aj v ďalších mesiacoch podarí zlepšiť, 
či priniesť úplné nové prvky do priestoru, aby sme 
o čosi viac rozšírili možnosti trávenia voľného času 
všetkým návštevníkom,” uviedla Mária Sadovská, 
predsedníčka kultúrnej komisie.

Aktívni seniori sa tešia úspechu 
aj na celomestskej úrovni

Vzhľadom na dobré priestorové podmienky v  ob-
jekte môžu seniori realizovať aj nové športové aktivi-
ty, na ktoré doteraz neboli vhodné podmienky. Vďaka 
tomu reprezentujú mestskú časť aj za jej hranicami.

“Vzhľadom na dobré tréningové podmienky naši 
seniori dosahujú aj dobré výsledky v celomestských 
športových súťažiach poriadaných radou seniorov 
mesta Košice. Aj touto cestou sa chcem poďakovať 
miestnemu úradu Košice-Sever a  zvlášť jeho sta-
rostovi za ústretovosť a dobrú spoluprácu,” uzavrela 
predsedníčka samosprávy Senior klubu Soňa Gerge-
ľová.

V  máji tohto roku na poschodí objektu mestská 
časť v  spolupráci s  OZ Poď na dvor otvorila aj prvý 
komunitný coworking Sevila, ktorý počas leta priví-
tal rodičov s deťmi, ktorí tam našli zázemie pri práci, 
či stretávaní.

Aktívni seniori z  klubu Severan na konci septembra súťažili v  stolnom tenise, šípkach, 
petangu, bicyklovaní a tiež vedomostnom dueli.

Športová mini olympiáda seniorov na Severe

Senior klub Severan združuje aktívnych seniorov, ktorí sa v priebehu roka venujú množstvu športových 
a  umeleckých aktivít. Poslaním Senior klubu je podnecovať aktivitu občanov mestskej časti v dôchod-
kovom 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.

Coworkingové centrum Sevila je pre vás otvorené počas pracovných dní od 9.00 do 12.00.

AKTIVITY
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Zdokonaľujeme dopravnú infraštruktúru 
v našej mestskej časti

Pred dvoma rokmi bola realizovaná oprava cesty na uliciach Študentská a Odborárska a nedávno k nej pri-
budla aj rekonštrukcia chodníka od Čárskeho po Kustrovu ulicu, kde bolo opravených viac ako 600 m2 plochy 
a chodníky sú tak pre chodcov opäť bezpečné.

Mestská časť Košice-Sever je plná krásnej zelene, ktorú často poškodzujú vodiči. Aby sme zabránili jej ďalšej 
devastácii parkujúcimi vozidlami, zeleň bola v  kritických miestach spevnená tvárnicami, ktoré stabilizujú 
devastované miesta, zabránia vynášaniu hliny a podstatne zlepšia miestne vsakovacie pomery. Vďaka tejto 
úprave sa zamedzí zanášaniu kanalizácie a zabezpečí sa prejazdnosť komunikácie pre záchranné zložky.

Na základe početných podnetov občanov mestská 
časť iniciovala a  realizovala revitalizáciu zastáv-
ky MHD na Mieri. Po odstránení starej konštrukcie, 
oprave steny garáží, dokončení elektrickej prípojky 
a úprave povrchu pribudne v najbližších dňoch nový 
prístrešok. Cestujúci tak budú môcť čakať na spoje 
komfortne.

Mestská časť Košice - Sever v spolipráci s mestom dokončila opravu na frekventovanej 
Čermeľskej ceste. Oprava prebehla v úseku od konca Komenského ulice pred konečnou 
zastávkou električky Havlíčkova po zastávku autobusov Letecká. Nový povrch dostala nie-
len vozovka ale aj priľahlý chodník. Zhotoviteľ zároveň upravili prechody na bezbariérové 
v súlade s projektovou dokumentáciou. Nedávno bolo dokončené aj nové vodorovné do-
pravné značenie a cesta tak môže slúžiť všetkým motoristom.

Zastávka na Mieri

Zimná údržba v mobile
Mesto v tomto roku opäť spúšťa apli-
káciu Zimná údržba, prostredníc-
tvom ktorej sa môžu obyvatelia zapo-
jiť do dočisťovania chodníkov počas 

zimy, od 15. 11. do 31. 3. Pre adopciu chodníka je po-
trebné nainštalovať si aplikáciu Zimná údržba pre 
Android alebo pre Apple.

AKTUALITY
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Odhadované náklady by sa mali vyšplhať na 
takmer 200 000 Eur a  na realizáciu bude zhotoviteľ 
potrebovať 5 mesiacov. Presné termíny budú známe 
po získaní všetkých povolení.

V návrhoch bola aj možnosť výstavby 
svetelnej križovatky

Dlho očakávaný kruhový objazd nebol jediným 
navrhovaným riešením. Mesto oslovilo dopravného 
inžiniera Pavla Titla, aby vypracoval alternatívne 
riešenie. Projektant pre tento uzol navrhol pre tento 
uzol svetelnú križovatku. Na základe dopravno-ka-
pacitného prieskumu sa však kruhový objazd ukázal 
vhodnejší ako toto riešenie.

Magistrát zabezpečil vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre okružnú križovatku. Na základe 
nej bolo vydané v  roku 2020 aj územné rozhodnu-
tie. Mesto si v  roku 2022 nechalo spracovať aj do-
pravno-kapacitné posúdenie tohto dopravného uzla. 
Z  jeho záverov vyplýva, že zvýšeniu plynulosti do-
pravy v tejto lokalite najviac pomôže kruhový objazd, 
ktorý by mal kapacitne vyhovovať výhľadovo až do 
roku 2053. Ten je možné zrealizovať skôr ako cestnú 
svetelnú signalizáciu, ktorá podľa prepočtov vychá-
dza o niečo drahšie v porovnaní s kruhovým objaz-
dom.

Návrh riešenia okružnej križovatky sa prvýkrát 
objavil v plánoch mesta už v roku 2006, no jeho re-
alizácii dlhé roky bránili aj nevysporiadané majet-
kové vzťahy okolitých pozemkov. Ten posledný sa 
podarilo vysporiadať až minulý rok. O návrhu na vy-
budovanie kruhového objazdu mesto komunikovalo 
so všetkými zúčastnenými stranami. Išlo o zástupcu 
investora, dotknuté štátne orgány a  vedenie mest-
ských častí Sever a Ťahanovce.

K zníženiu zaťaženia križovatky by malo prispieť 
aj obmedzenie prejazdu nákladných áut

Zníženiu množstva áut jazdiacich cez Kostolian-
sku cestu by mali pomôcť aj aktuálne rokovania 

spoločnosťou Eurovia Kameňolomy s.r.o., ktorá tam 
prevádzkuje kameňolom. Snahou mesta je, aby ich 
nákladné autá už od budúceho mesiaca počas rannej 
špičky vôbec neprechádzali touto križovatkou.

Starosta Severu František Ténai (nezávislý) sa dl-
hodobo zasadzoval za zlepšenie priepustnosti križo-
vatky a bezpečnosti, keďže tam na vlastnej koži zažil 
dve nepekné dopravné nehody. Privítal, že prejazd 
tým ťažko prejazdným miestom už nebude problé-
mom a neustálym zdrojom kolíznych situácií.

„Pre motoristov je prejsť križovatkou veľký problém, 
navyše každé ráno tam počas pracovných dní musí 
dopravu riadiť polícia. Som rád, že sme sa v mestskej 
časti s kompetentnými zhodli na tom, že najbezpeč-
nejším riešením je práve vybudovanie „kruháča“, pre-
tože pred vstupom naň je potrebné spomaliť. Ďaku-
jeme aj vedeniu mesta za ich konštruktívny prístup 
a  verím, že najneskôr koncom budúceho roka tam 
otvárame novú bezpečnú a  plynulú okružnú križo-
vatku,“ uviedol Martin Rogovský, poslanec mestskej 
časti Košice - Sever.

Mesto roky hľadalo riešenie, proces komplikovali 
zmeny

Mesto sa roky snažilo pomôcť motoristom bez toho, 
aby muselo križovatku prestavať. Návrh na zákaz od-
bočenia vľavo od Vodárenskej ulice smerom ku Crow 
aréne však zamietol Krajský dopravný inšpektorát 
v Košiciach.

„Stálo nás veľké úsilie, aby sme mohli vysporiadať 
všetky pozemky súvisiace s  touto križovatkou. Pri-
jali sme zásadu, že pri každom riešení dopravných 
uzlov automaticky požadujeme dopravno-kapacitné 
posúdenie. Na základe dát sa následne rozhodneme 
o  tom, aké technické riešenie použijeme. Zvažovali 
sme dve porovnateľné alternatívy riešenia križovat-
ky, z  ktorých vyšiel víťazne kruhový objazd. Naše 
rozhodnutia nie sú o pocitoch, ale o nevyvrátiteľných 
faktoch, čo je aj tento prípad,“ uviedol riaditeľ magis-
trátu Marcel Čop.

Križovatka na Kostolianskej ceste prejde zmenami, ktoré majú zvýšiť jej priepustnosť v ča-
soch dopravnej špičky. Mesto tam začiatkom leta 2023 plánuje začať s výstavbou kruhové-
ho objazdu.

Vodiči prechádzajúci cez križovatku na Kostolianskej 
sa po rokoch dočkali - mesto vybuduje nový kruhový objazd

AKTUALITY
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Kalvária  
a Rozália
Neďaleko Kalvárie sa na-
chádza aj cintorín sv. Ro-
zálie, ktorého súčasťou je aj 
cintorínska kaplnka. O  nej 
ale aj iných témach sme 
sa rozprávali s  farárom Dp. 
Marekom Ondrejom z  far-
nosti na Podhradovej.

10. júla 2022 ste vo farnosti slá-
vili krásne výročie – 25 rokov po-
sviacky farského Kostola sv. On-
dreja. Ako prebiehali oslavy tohto 
jubilea?

V  tomto roku sme prežili nád-
hernú udalosť, ktorá bola výni-
močnou. Slávili sme 25. výročie 
posviacky chrámu v  Košiciach 
na Podhradovej. S  úctou a  vďač-
nosťou sme si spomenuli na tých, 
ktorí sa všemožne snažili o to, aby 
po páde totalitného režimu bol aj 
na sídlisku Podhradová vybudo-
vaný kostol. Tí, ktorí tu žili a  pre 
toto dielo pracovali by vedeli roz-
právať o tom, aké to bolo neľahké. 
Toto dielo malo veľa neprajníkov 
a aj dnes má. Nájdu sa indivíduá, 
ktoré by kostol najradšej zrovnali 
so zemou a nemajú problém to po-
vedať nahlas. No je omnoho viac 
tých, ktorí pochopili, že kostol je 
dušou sídliska  – mestskej časti. 
Tu sa dejú veci, ktorým nie všetci 

rozumejú, no dôležité je, že sa tu 
denne modlí za naše rodiny, cho-
rých, opustených, deti, mládež, 
mesto a jeho predstaviteľov, ako aj 
za ochranu obyvateľov od chorôb 
a vojen.

Slávnosť dňa 10.  7.  2022 začala 
slávnostnou sv. omšou, ktorú slá-
vil pán biskupský vikár Dr. Vladi-
mír Šosták. Zúčastnilo sa na nej 
množstvo veriacich ako aj hosti, 
či predstaviteľov Mesta Košice 
a MČ Košice - Sever.

Program pokračoval spoločným 
obedom v priestoroch pri kostole, 
kultúrnym programom (spome-
niem Rabadu, či Rendošovcov) 
ako aj atrakciami pre deti (kolo-
toč, jazda na koni, maľovanie na 
tvár, rôzne súťaže). Podarilo sa 
nám pripraviť naozaj peknú sláv-
nosť, ktorá sa neskončila požeh-
naním v  kostole, ale pokračovala 
príjemným stretnutím mnohých 
pri stole, kde si mohli pochutnať 
na guľáši, či grilovaných dobro-
tách. Pre deti samozrejme ne-
mohla chýbať cukrová vata… Som 
rád, že sa na slávnosti zúčastnili 
aj naši priatelia z  Ukrajiny, ktorí 
boli veľmi nápomocní. Máme ich 
vo farnosti okolo 50 a od marca sa 
o  nich denne staráme, aj vďaka 
podpore dobrých ľudí. Veľmi som 
vďačný všetkým, ktorí sa priči-
nili o  prípravy slávnosti výročia 
posviacky, či na farskej úrovni, 
alebo na úrovni spolupráce s  MČ 
Košice - Sever na čele s  pánom 
starostom a poslancami. Je dôle-
žité sa stretávať a byť spolu – lebo 
vo vzťahoch prirodzene rastieme 
a dozrievame.

Ako pokračujú plány na výstav-
bu pastoračného centra? Máte 
pre farníkov dobré správy?

V  posledných rokoch sme sa 
výrazne posunuli ďalej. Ak nemá-
te pozemok, tak nemôžete urobiť 
nič, darmo máte urobený projekt. 
Podarilo sa nám však v decembri 
minulého roka dostať na jednanie 
Mestského zastupiteľstva Košice 
bod o  zámenu pozemkov medzi 
Mestom Košice a  farnosťou. Je 
správne, aby pozemky, ktoré užíva 
Mesto Košice a  sú vo vlastníctve 
Cirkvi, prešli do jeho vlastníctva. 
Naša farnosť zámenou získala po-
zemky okolo kostola, kde vybudu-
je zázemie – pastoračné centrum. 
Som rád, že sa to po mnohých 
rokovaniach podarilo a našli sme 
kompromis, ako riešiť majetkovo 
neurovnané záležitosti. Aktuál-
ne čakáme na zápis do katastra 
a  následne sa môžu rozbehnúť 
náležitosti súvisiace s priebehom 
jednotlivých konaní smerujúcich 
k povoleniu výstavby.

Pred 27 rokmi požehnal pápež 
Ján Pavol II počas svojej návštevy 
Košíc základný kameň farského 
kostola, ktorého 25. výročie po-
sviacky sme slávili v  tomto roku. 
Za dva roky boli veriaci schopní 
postaviť kostol k úcte sv. Ondreja 
- apoštola. Minulý rok počas svojej 
návštevy Košíc v našej farnosti na 
štadióne Lokomotíva pápež Fran-
tišek požehnal základný kameň 
pastoračného centra. Chcem vy-
jadriť nádej, že jeho výstavba sa 
bude realizovať v  krátkom čase, 
a to aj napriek neustálemu nedo-
statku financií, a že to bude nie len 

KALVÁRIA A ROZÁLIA

Zdroj: Farnosť sv. Ondreja, Podhradová.

Zdroj: Farnosť sv. Ondreja, Podhradová.
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stavba, ale aj domov pre všetkých, 
ktorí majú k farnosti blízko. Hovo-
rí sa: „Odvážnemu Pán Boh praje!“ 
Tak do toho!

V  priebehu posledných rokov 
sa venuje väčšia pozornosť a sta-
rostlivosť aj cintorínu sv. Rozálie. 
Znova ožíva tiež kaplnka sv. Ro-
zálie, ktorá je miestom konania 
rôznych udalostí. Povedzte nám 
o nich prosím viac.

Cintorín sv. Rozálie je jedným 
z najkrajších cintorínov v Európe. 
Jeho hodnota je duchovne ale aj 
historicky a  umelecky nevyčís-
liteľná. Je to nádherná zbierka 
rôznych štýlov, či prevedenia hro-
bových architektúr, zelene a uspo-
riadania. Aj preto je celý areál 
Národnou kultúrnom pamiatkou 
a  v  rámci neho je ďalších viac 
ako 50 objektov chránených ako 
národné kultúrne pamiatky. Žiaľ 
mnohí si to neuvedomujú a vedo-
me zeleň, komunikácie, mobiliár, 
či architektúry poškodzujú.

Farnosť sa po svojom vzniku 
v roku 2013 stala jeho vlastníkom. 
Cintorín sa teda nachádza na sú-
kromnom pozemku. Bola to ne-
ľahká úloha začať sa o neho starať 
a  spravovať ho. Je to zároveň aj 
výzva, aby sme sa ako Cirkev ne-
báli starať o vlastné majetky a zá-

roveň ich zveľaďovali. Vlastníctvo 
a  správa majetkov je vlastným 
právom Cirkvi! Farnosť správu 
cintorína zabezpečuje cez spo-
ločnosť, ktorá je riadna zapísaná 
v obchodnom registri SR.

Máte pravdu, že za posledné 
roky ožila i kaplnka sv. Rozálie. Po 
mojom príchode do Košíc som na-
šiel na cintoríne opustenú kapln-
ku, ktorá bola postavená na pre-
lome rokov 1714/1715. Ide o  malý 
kostolík oktogonálneho pôdory-
su s  barokovou výzdobou. Bolo 
smutné, že za bývalých čias tu bol 
sklad náradia a stavebných mate-
riálov. Počas môjho niekoľkoroč-
ného pôsobenia v  Taliansku som 
bol ohromený úctou obyvateľov 
k  svojím svätým. Pokúsil som sa 
o to aj u nás v Košiciach a myslím, 
si že po niekoľkých rokoch úprim-
nej každodennej snahy, sa kult sv. 
Rozálie znova obnovuje a  naberá 
na svojej intenzite. Svedčí o  tom 
aj posledná púť začiatkom sep-
tembra, na ktorej sa zúčastnili 
stovky ľudí nie len z Košíc. V rám-
ci príprav na slávnosť (tzv. Trojd-
nie sv. Rozálie) sme mohli prijať 
aj vzácnych hostí zo Sicílie kon-
krétne správcu baziliky v Palerme 
Mons. F. Sarulla, kde sa uchováva-
jú ostatky tejto mocnej svätice.

Ľuďom sa stala zvlášť blízkou 

počas pandémie, nakoľko je pat-
rónkou proti moru a  epidémiám. 
Každodenné prenosy sv. omší 
prispeli k šíreniu jej kultu, no zá-
roveň aj úprimnému záujmu ľudí 
o  toto posvätné miesto. Prichá-
dzajú do Košíc, aby navštívili nie 
len kaplnku, cintorín, ale aby aj 
načerpali duchovnú posilu na 
mieste, kde pre rokmi stála pus-
tovňa, v ktorej viac ako sto rokov 
žili muži  – pustovníci modliaci 
sa za košičanov dňom i nocou. Je 
mojou túžbou obnoviť starobylého 
ducha tohto pútnického miesta, 
úctu k  nemu. Verím, že mi Pán 
Boh dá ešte nejaký ten čas, aby 
sme to mohli realizovať.

Cieľom neziskovej organizácie je získavanie finanč-
ných prostriedkov na obnovu a  udržiavanie národ-
ných kultúrnych pamiatok, vzácnych gotických sta-
vieb a poskytovanie duchovných a kultúrnych hodnôt.

V minulom roku sa uskutočnilo na Kalvárii stretnu-
tie so zástupcami rímskokatolíckej cirkvi, ktorá je 
vlastníkom kaplniek aj väčšiny pozemkov. Cirkev po-
dala žiadosť na rekonštrukciu na Krajský pozemkový 
úrad, tento to chce ale riešiť komplexnejšie. Potrebná 
je totiž aj úprava terénu či komunikácie, presné zame-

ranie, sondy a vo finále aj kompletné projektové zame-
ranie a architektonicko-historický prieskum.

“Je našou povinnosťou zveľaďovať unikátne dedič-
stvo v našej mestskej časti. Kalvária patrí medzi ob-
ľúbené miesta prechádzok Severanov a návštevníkov. 
Verím, že sa nám ju aj vďaka tejto iniciatíve v spolu-
práci s mestom a všetkými zúčastnenými podarí zve-
ľadiť tak, aby mohla slúžiť ďalším generáciám” uviedla 
Mária Tomášová, predsedníčka komisie rozvoja.

Po podnetoch z viacerých strán, vrátane mestskej časti vyčlenilo mesto Košice 20 000 Eur 
na rekonštrukciu Kalvárie. Realizátorom bude nezisková organizácia Perly Gotickej cesty, 
ktorá už v minulosti rekonštruovala Urbanovu vežu za vyše pol milióna Eur.

Mesto vyvíja postupné kroky k rekonštrukcii Kalvárie

Košická Kalvária nachádzajúca sa v našej mestskej časti je miesto, na ktorom je zobrazená celá krížová 
cesta s najväčším kalvárskym kostolom na Slovensku. Na ceste ku kostolu od amfiteátra sa nachádza cel-
kovo 16 rokokových kaplniek, ktoré od polovice 19. storočia slúžili ako krypty zámožných rodín.

Vedeli ste, že…?

KALVÁRIA A ROZÁLIA

Otec Marek a  starosta spoločne sadia 
strom na Rozálii.
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH 
V ROKU 2022

TERMÍN VOLIEB
Voľby do orgánov samosprávy mesta Košice (komunálne voľby) sa uskutočnia na základe zákona č. 180/2014 

Z. z. o  podmienkach výkonu volebného práva v  znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“) 
v sobotu 29. októbra 2022 v čase od 7:00 do 20:00 hod. Na úrovni mesta sa bude voliť primátor mesta Košice a poslanci 
mestského zastupiteľstva.

Komunálne voľby sa v tomto roku prvýkrát uskutočnia spolu s voľbami do orgánov samosprávnych krajov (tzv. regi-
onálnymi voľbami) – ako spoločné voľby. Mesto Košice zverejňuje informácie týkajúce sa primárne volieb do orgánov 
samosprávy mesta (t. j. nie volieb do orgánov mestských častí, ani volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja).

VOLEBNÉ OBVODY
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 166 ods. 3 volebného zákona uznesením č. 1037 zo dňa 16. júna 2022 určilo, 

že poslanci budú volení v 14 volebných obvodoch.
Pre voľby primátora tvorí mesto Košice jeden jednomandátový volebný obvod.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV V MESTE KOŠICE

VOĽBY PRIMÁTORA
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na primátora mesta Košice:

1. Jaroslav Džunko, RNDr. Ing., 71 r., vynálezca, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
2. Jozef Karabin, Ing., MBA, 43 r., starosta, nezávislý kandidát
3. Miloslav Klíma, Ing., 44 r., výkonný riaditeľ, nezávislý kandidát
4. Monika Kováčová, JUDr., 36 r., zamestnankyňa verejnej správy, nezávislá kandidátka
5. Štefan Lasky, Ing., 56 r., manažér, nezávislý kandidát
6. Milan Lesňák, Ing., 42 r., ekonóm, ZA ĽUDÍ
7. Viliam Novotný, MUDr., MPH, 49 r., lekár, SPOLU - občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS - Občianski 

demokrati Slovenska
8. Jaroslav Polaček, Ing., 45 r., primátor mesta, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, SME RODINA, NOVA, 

SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, Strana rómskej koalície - 
SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZME-
NA ZDOLA

VOĽBY DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach je dostupný vo forme osobit-

ného dokumentu (https://bit.ly/3ecfdOJ).

VOĽBY STAROSTU MČ KOŠICE - SEVER
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu MČ Košice - Sever:

1. Štefan Benko, 43 r. (Republika), samostatne zárobkovo činná osoba
2. Štefan Ferencsík, MVDr., 53 r., manažér, Hlas - Sociálna demokracia
3. Matej Kundrát, Bc. 29 r., IT špecialista, (nezávislý)
4. František Ténai, Ing., MBA., 52 r., starosta a predseda občianskeho združenia, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda 

a  Solidarita, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. 
Regióny, Strana rómskej koalície - SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov sám alebo prostredníctvom inej osoby 
obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti 
a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Požiadať môžete telefonicky na: kancelária prvého kontaktu 055 / 632 47 73 alebo právne oddelenie 
Mgr. Török 055/63 247 76.
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VOĽBY DO MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MČ KOŠICE - SEVER
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Košice-Sever

Volebný obvod č. 1
1. Štefan Ferencsik, MVDr., 53 r., manažér, HLAS - sociálna de-

mokracia
2. Norbert Jurík, 23 r., študent, STRANA MODERNÉHO SLOVEN-

SKA (SMS)
3. Tomáš Kišiday, 55 r., stredoškolský učiteľ, nezávislý kandidát
4. Zdenka Košová, Mgr., 47 r., kultúrna mediátorka a sociálna pra-

covníčka, nezávislý kandidát
5. Ladislav Kuczik, Ing., 55 r., ekonóm, Kresťanskodemokratic-

ké hnutie, Sloboda a  Solidarita, SME RODINA, SZÖVETSÉG 
- Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Ná-
rodnosti. Regióny, NOVA, Strana rómskej koalície - SRK, DOBRÁ 
VOĽBA a  Umiernení, OBYČAJNÍ ĽUDIA a  nezávislé osobnosti 
(OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

6. Matej Kundrát, Bc., 29 r., IT špecialista, nezávislý kandidát
7. Igor Kupec, Mgr., 37 r., grafický dizajnér, nezávislý kandidát
8. Miloš Lešták, Ing. arch., 68 r., dôchodca, Zmena zdola, Demokra-

tická únia Slovenska
9. Martin Pavlov, Mgr. art., DiS, 30 r., projektant dažďových záhrad, 

nezávislý kandidát
10. Martin Rogovský, Mgr., 45 r., riaditeľ, Kresťanskodemokra-

tické hnutie, Sloboda a  Solidarita, SME RODINA, SZÖVETSÉG 
- Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Ná-
rodnosti. Regióny, NOVA, Strana rómskej koalície - SRK, DOBRÁ 
VOĽBA a  Umiernení, OBYČAJNÍ ĽUDIA a  nezávislé osobnosti 
(OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

11. Mária Sadovská, Mgr., 58 r., stredoškolská učiteľka, Kresťan-
skodemokratické hnutie, Sloboda a  Solidarita, SME RODINA, 
SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA 
- Maďari. Národnosti. Regióny, NOVA, Strana rómskej koalície - 
SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

12. Adrián Šoltés, Ing., 44 r., technický riaditeľ, HLAS - sociálna de-
mokracia

13. Mária Tomášová, Ing., 60 r., inžinierka - pracovníčka v sociál-
nych službách, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a So-
lidarita, SME RODINA, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. 
Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, NOVA, Strana 
rómskej koalície - SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia 
(KÚ), ZMENA ZDOLA

Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.

Volebný obvod č. 2
1. Viliam Beňo, Ing., 61 r., stavebný inžinier - odborný referent ve-

rejného obstarávania, Kresťanskodemokratické hnutie, Slobo-
da a Solidarita, SME RODINA, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemze-
tiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, 
NOVA, Strana rómskej koalície - SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umier-
není, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, 
Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

2. Jozef Filipko, Ing., 56 r., kontrolór, Kresťanskodemokratic-
ké hnutie, Sloboda a  Solidarita, SME RODINA, SZÖVETSÉG 
- Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Ná-
rodnosti. Regióny, NOVA, Strana rómskej koalície - SRK, DOBRÁ 
VOĽBA a  Umiernení, OBYČAJNÍ ĽUDIA a  nezávislé osobnosti 
(OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

3. Jozef Horváth, 73 r., divadelný manažér, Hnutie Občan Národ 
Spravodlivosť

4. Štefan Kertés, Ing., MPH., 50 r., zdravotnícky záchranár, HLAS - 
sociálna demokracia

5. Monika Kokošková, 45 r., capability manager, SPOLU - občian-
ska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS - Občianski 
demokrati Slovenska

6. Alžbeta Konček, Mgr., 41 r., klinický monitor, nezávislý kandidát
7. Lukáš Novák, Bc., 32 r., manažér, Kresťanskodemokratické hnu-

tie, Sloboda a  Solidarita, SME RODINA, SZÖVETSÉG - Magya-
rok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. 
Regióny, NOVA, Strana rómskej koalície - SRK, DOBRÁ VOĽBA 
a Umiernení, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

8. Arina Řeháková, 72 r., dôchodkyňa, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NE-
ZÁVISLÍ KANDIDÁTI

9. Štefan Surmánek, PhDr., CSc., 69 r., starobný dôchodca, REPUB-
LIKA

10. Bartolomej Szabó, Ing., 45 r., strojný inžinier, Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Sloboda a Solidarita, SME RODINA, SZÖVETSÉG 
- Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Ná-
rodnosti. Regióny, NOVA, Strana rómskej koalície - SRK, DOBRÁ 
VOĽBA a  Umiernení, OBYČAJNÍ ĽUDIA a  nezávislé osobnosti 
(OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

11. Alexander Székely, 57 r., referent, Slovenské Hnutie Obrody
12. Roman Škantár, Ing. arch., 51 r., architekt, ZA ĽUDÍ
13. Natália Tomeková, 21 r., študentka, SPOLU - občianska demok-

racia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati 
Slovenska

14. Erik Weiss, doc. Ing., PhD., 43 r., vysokoškolský pedagóg, ZA 
ĽUDÍ

Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.

Volebný obvod č. 3
1. Milan Baraník, Ing., 58 r., stavebný inžinier, SPOLU - občianska 

demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS - Občianski de-
mokrati Slovenska

2. Marián Bednarčík, Ing., 59 r., inšpektor, SMER - sociálna demok-
racia, Slovenská národná strana, ŽIVOT - národná strana

3. Andrej Danečko, Ing., 35 r., podnikateľ, HLAS - sociálna demok-
racia

4. Erika Feherová, 50 r., pokladníčka, REPUBLIKA
5. Radoslav Hric, Ing., 37 r., podnikateľ, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NE-

ZÁVISLÍ KANDIDÁTI
6. Zuzana Hronecová, Ing., 54 r., vedúca oddelenia investícií, Slo-

venské Hnutie Obrody
7. Vladimír Puškár, Ing., 42 r., regionálny riaditeľ, Kresťanskode-

mokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, SME RODINA, SZÖVET-
SÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. 
Národnosti. Regióny, NOVA, Strana rómskej koalície - SRK, 
DOBRÁ VOĽBA a  Umiernení, OBYČAJNÍ ĽUDIA a  nezávislé 
osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDO-
LA

8. Andreja Takáčová, JUDr., 67 r., právnička, nezávislý kandidát
9. Vladimír Vágási, Mgr., 60 r., riaditeľ, Kresťanskodemokratic-

ké hnutie, Sloboda a  Solidarita, SME RODINA, SZÖVETSÉG 
- Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Ná-
rodnosti. Regióny, NOVA, Strana rómskej koalície - SRK, DOBRÁ 
VOĽBA a  Umiernení, OBYČAJNÍ ĽUDIA a  nezávislé osobnosti 
(OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

10. Vladimír Žiarný, Ing., 50 r., vedúci oddelenia investičnej prípra-
vy a výstavby mostov, Kresťanskodemokratické hnutie, Slobo-
da a Solidarita, SME RODINA, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemze-
tiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, 
NOVA, Strana rómskej koalície - SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umier-
není, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, 
Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

Volebné právo osôb, ktoré majú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany ve-
rejného zdravia pred ochorením COVID-19, vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgá-
nov samosprávnych krajov upravuje Zákon č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách 
do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
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SEVERÁK

BEZPEČNOSŤ

Utorok 27.  9.  2022 Mestská časť Košice  – Sever 
v spolupráci s Mestskou políciou Košice opäť zorga-
nizovala pre prváčikov základných škôl (Hroncova, 
Tomášikova, Polianska) besedu na tému „Bezpečnosť 
pri školách“. Začal sa školský rok a každý z nás si pra-
je, aby sa deti po prázdninách dostali každý deň bez-
pečne do školy. Príslušníkmi MsP bolo žiakom vy-
svetľované dopravné značenie, ukážka zastavovania 
vozidiel terčíkom, ako správne jazdiť na bicykli, alebo 
ako sa správať na prechode pre chodcov. Prezento-
vané boli aj núdzové telefónne čísla na základne zá-

chranné zložky, či dôležitosť nosenia reflexných prv-
kov na viditeľnom mieste. Deti sa taktiež oboznámili 
s pomôckami, ktoré pri svojej práci policajti používa-
jú, ako napr. reflexná vesta, putá, obušok, terčík.

„Sme radi, že sa táto aktivita po pandemických ča-
soch obnovila a naši prváčikovia sa zoznámia so zá-
sadami bezpečného pohybu v blízkosti ciest a budú 
tak vo väčšom bezpečí nie len pri ceste do školy“, 
ocenila riaditeľka ZŠ Tomášikova, PaedDr. Renáta 
Obšatníková.

Bezpečnosť na školách

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.

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


