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Investičné aktivity v roku 2022
Podľa schváleného rozpočtu bude 
mestská časť Košice-Dargovských 
hrdinov realizovať v roku 2022  
viacero investičných aktivít s pri- 
hliadnutím na ich rozloženie podľa 
jednotlivých volebných obvodov a 
aj na základe podnetov poslancov 
miestneho zastupiteľstva a obyva-
teľov.

 DVE REVITALIZÁCIE VEREJNÝCH 
PRIESTRANSTIEV 
Hlavnou investičnou aktivitou fi-
nancovanou z rozpočtu mestskej 
časti je revitalizácia verejného pries- 
transtva pred gréckokatolíckym 
kostolom pri Poliklinike Východ.  
„V prvej etape boli vlani v novembri 
odstránené betónové plochy a staré 
asfaltové plochy, boli urobené prí-
pravné práce na budúce napojenie 
chodníka. V roku 2022 dôjde k roz-
šíreniu už existujúceho parku, vý-
sadbe zelene, vybudovaniu chodní-
kov, osadeniu verejného osvetlenia, 
lavičiek, smart lavičiek. Ďalšie eta-
py budú spojené s napojením vybu-
dovaného chodníka na Krosniansku 
ulicu a vybudovaním komunitného 
centra, ktoré bude realizovať men-
šie kultúrne aktivity,“ vraví starosta 
mestskej časti Košice-Dargovských 
hrdinov Jozef Andrejčák. Ďalšou 
potešujúcou správou je schvále-
nie dotácie na projekt revitalizácie 
vnútroblokových priestorov na Li-
dickom námestí, Tokajíckej, Kurskej 
a Kalinovskej ulici. Súčasťou tohto 
projektu bude nové detské ihrisko, 
fit ihrisko, lavičky, výbeh pre psov a 
výsadba zelene. 

 IHRISKÁ
V spolupráci so Správou mestskej 
zelene Košice dôjde v našej mest- 
skej časti k modernizácii viacerých 
detských ihrísk v podobe výmeny 
či doplnenia herných prvkov. Na 
základe podnetov obyvateľov a po-
slancov miestneho zastupiteľstva 
vybudujeme nové fit ihriská s lezec-
kými, gymnastickými či workouto-
vými prvkami. 

 SCHODISKÁ, CHODNÍKY, 
PARKOVACIE MIESTA
V spolupráci s mestom Košice ako 
správcom komunikácií dôjde k re-
konštrukcii viacerých schodísk 

(pri ZŠ Krosnianska 2, od Pošty 22 
smerom na Zupkovu, Benadova 6 a 
8, Fábryho 1, zastávka MHD pri OC 
Torysa). Dôjde aj k rozšíreniu par-
kovacích miest na Adlerovej ulici a 
k dokončeniu stredového zábradlia 
na hlavnom cestnom ťahu (Trie-
de arm. gen. Ludvíka Svobodu) i v 
lokalite pri zastávke MHD Miestny 
úrad. Zo súvislých rekonštrukcií 
chodníkov spomeňme tieto: Char-
kovská pri garážach, Adlerova, 
úseky na častiach ulíc Dvorkinova, 
Clementisova, Jegorovovo námes-
tie (pri Dennom centre). Realizovať 
sa bude aj viacero menších opráv 
chodníkov. Budú urobené aj pro-
jektové prípravy chodníka od Kur-
skej ulice smerom k biznis centru 
na Prešovskej ceste a za dôležitú 
možno považovať štúdiu realizova-
teľnosti pešieho napojenia medzi 
mestskou časťou Košice-Dargov-
ských hrdinov a Košickou Novou 
Vsou smerom k obchodnému cen-
tru ShopBox.

 REKONŠTRUKCIE VNÚTROBLO-
KOVÝCH CIEST A PODCHODOV 
„Veľmi dôležitá je realizácia opráv 
vnútroblokových komunikácií a 
podchodov, ktoré sú v majetku 
a správe mesta. Mali byť v oveľa 
lepšom a bezpečnejšom stave. S 

mestom Košice na túto tému pravi-
delne komunikujeme. V roku 2022 
sa budú realizovať opravy vnútro- 
blokových ciest na Jaltskej ulici pri 
OC Torysa a na Krosnianskej ulici. 
Rovnako dôležitou je aj rekonštruk-
cia podchodu pod hlavnou cestou 
medzi Kalinovskou a Adlerovou 
ulicou. Mesto Košice sme zároveň 
požiadali o prípravu projektovej do-
kumentácie rekonštrukcie ďalšieho 
podchodu pri OC Torysa,“ pozname-
nal k tejto téme Jozef Andrejčák.

 OSVETLENIE
V spolupráci s mestskou políciou a 
spoločnosťou ANTIK Telecom dôjde 
k rozšíreniu siete bezpečnostných 

kamier. „Budeme pracovať na ďal-
ších projektoch k novým svetelným 
bodom pri OC Lidl pri zastávke 
MDH Fábryho a na priechode pre 
chodcov pri čerpacej stanici Lukoil. 
Komplexná výmena svietidiel bude 
realizovaná na hlavnom cestnom 
ťahu na Triede arm. gen. Ludvíka 
Svobodu,“ skonštatoval Jozef An-
drejčák.

 AKCIE PRE VEREJNOSŤ
Pokiaľ to pandemická situácia 
umožní, určite sa budú organizovať 
už tradičné a obľúbené podujatia, 
ako sú oslava Medzinárodného dňa 
detí, Family Sport Day, koncerty v 
parku pri fontáne či letné kino.

28. MARCA 2022 od 8. hodiny
Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci so spoloč-
nosťou H+EKO uskutoční bezplatný zber starých a nepotrebných 
elektrospotrebičov z ulíc: Kurská, Kalinovská, Lidické námestie, 
Tokajícka, Benadova, Bašťovanského, Jegorovovo námestie, Jalt-
ská, Postupimská, Kpt. Jaroša, Bielocerkevská, Povstania českého 
ľudu, Maurerova, Dvorkinova, Clementisova.

ZBER ELEKTROODPADU
29. MARCA 2022 od 8. hodiny
Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci so spoloč-
nosťou H+EKO uskutoční bezplatný zber starých a nepotrebných 
elektrospotrebičov z ulíc: Adlerova, Fábryho, Exnárova, Krosnian-
ska, Ulica Sv. rodiny, Ovručská, Zupkova, Charkovská, Buzulucká, 
Na hore, Drieňová, Orechová, Prešovská, Sečovská, Slivník, Vo 
Výmoli, Vyšná Úvrať.

AKO NA TO?
Odber nahláste telefonicky na miestny úrad našej mestskej časti na čísla 055 300 90 09, 055 300 90 06 
počas úradných hodín alebo e-mailom na adresu zivotne@kosice-dh.sk a uveďte potrebné údaje
(typ a počet spotrebičov, meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonický kontakt).

POZOR!!! 
Požiadavku na odvoz nám nahláste najneskôr do 23. marca 2022.

Staré nepotrebné elektrospotrebiče pripravte v obytných domoch večer, prípadne ráno v deň zberu do 8. hodiny v spoločných priestoroch 
brány. Pracovníci po príchode zazvonia a po otvorení vchodových dverí ich naložia do vozidla. Obyvatelia v rodinných domoch uložia 

elektroodpad k bráne z vnútornej strany. Je potrebné, aby ste v priebehu dňa až do odvozu umožnili vstup do týchto priestorov.

Elektroodpad sú všetky elektrozariadenia, ktorých sa chce ich vlastník zbaviť – chladničky, práčky, sporáky, televízory, monitory, ale aj 
malé elektrospotrebiče: rádiá, počítače, náradia, hračky, vysávače, žehličky a iné, ktoré taktiež nepatria do bežného kontajnera.

INFORMÁCIE NÁJDETE AJ NA WEBE www.kosice-dh.sk.  ĎAKUJEME, ŽE SA STARÁTE O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

Mestská časť Košice- 
Dargovských hrdinov
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Furčania, oceňme osobnosti mestskej 
časti KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV
V roku 2022 bude mestská časť 
Košice-Dargovských hrdinov prvý- 
krát v histórii oceňovať osobnosti 
nášho sídliska. 

CENA MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-
-DARGOVSKÝCH HRDINOV
Je verejným ocenením, ktoré 
udeľuje miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Košice-Dargovských 
hrdinov jednotlivcom a kolektí-
vom za osobitný prínos pri rozvoji 
mestskej časti, ako aj za vynika- 
júce tvorivé výkony, významné vý-
sledky a mimoriadne zásluhy vo 
vedeckej, technickej, umeleckej, 
športovej, publicistickej, pedago-
gickej a verejnoprospešnej činnos-
ti. Cenu udeľuje mestská časť na 
návrh poslancov a komisií miest-
neho zastupiteľstva, občianskych 
združení, vedeckých, vzdelávacích, 
športových a umeleckých inštitúcií 
a obyvateľov mestskej časti. 

Cena sa udeľuje raz ročne, naj-

viac trom jednotlivcom a jednému 
kolektívu alebo právnickej osobe s 
trvalým pobytom alebo sídlom na 
území mestskej časti Košice-Dar-
govských hrdinov. 

CENA STAROSTU MESTSKEJ ČASTI 
KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV
Je verejným ocenením, ktoré 
udeľuje starosta za osobitný prínos 
pri rozvoji mestskej časti, za vyni-
kajúce výkony, významné výsledky 
a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, 
technickej, umeleckej, športovej, 
publicistickej, pedagogickej a ve-
rejnoprospešnej činnosti. Staros-
ta udeľuje túto cenu na základe 
vlastného uváženia s prihliadnu-
tím na návrhy poslancov, občian-
skych združení, vedeckých, špor-
tových, kultúrnych, umeleckých  
a vzdelávacích inštitúcií a občanov. 

Cena sa udeľuje raz ročne, naj-
viac dvom jednotlivcom a jednému 
kolektívu alebo právnickej osobe s 

trvalým pobytom alebo sídlom na 
území mestskej časti Košice-Dar-
govských hrdinov.

AKO PODAŤ NÁVRH NA OCENENIE?
Návrhy na verejné ocenenie môžu 
podávať obyvatelia mestskej časti, 
starosta mestskej časti, zástupca 
starostu, poslanci miestneho za-
stupiteľstva, komisie miestneho 
zastupiteľstva, miestny kontrolór, 
prednosta miestneho úradu, práv-
nické osoby, nadácie, združenia a 
fondy alebo verejnoprávne inštitú-
cie pôsobiace na území mestskej 
časti, ale aj ostatní obyvatelia Ko-
šíc a Slovenska.

Navrhovateľ zodpovedá za ob-
sahovú a formálnu stránku návr-
hu, ktorý musí obsahovať: osobné 
údaje navrhovaného, jeho meno a 
priezvisko, titul, dátum narodenia, 
adresu trvalého pobytu, zamest-
nanie, štátnu príslušnosť, súhlas 
dotknutej osoby so spracovaním 

a zverejnením osobných údajov 
podľa osobitného predpisu, zdôvod-
nenie návrhu na udelenie verejného 
ocenenia, najmä podrobné zhodno-
tenie doterajšej činnosti, súhlas dot- 
knutej osoby s nomináciou na ude-
lenie verejného ocenenia, okrem 
návrhu na ocenenie "in memoriam".

Návrhy na udelenie verejného 
ocenenia môžete podávať do 15. ap-
ríla 2022 písomne na adresu mest-
skej časti Košice-Dargovských hrdi-
nov (Povstania českého ľudu 1, 040 22 
Košice) alebo ich zaslať e-mailom 
(sekretariat@kosice-dh.sk). 

Návrhy bude posudzovať oso-
bitná výberová komisia, ktorá 
vyhodnotí predložené návrhy naj-
neskôr do 15 dní odo dňa ich prija-
tia a predloží svoj návrh starostovi 
mestskej časti, ktorý návrh násled-
ne predloží na rokovanie miestne-
ho zastupiteľstva. Verejné ocene-
nia sa budú každoročne udeľovať  
v priebehu prvého polroka.  

Z hľadiska verejnoprávnosti možno 
aktuálne za najprínosnejšie radnič-
né periodikum označiť nový mesač-
ník „KOŠICE V SKRATKE“, ktorý za-
čal vlani vydávať košický magistrát.
Spomedzi hodnotených 84 titulov sa 
F-kuriér v porovnaní s predchádza-
júcim rebríčkom posunul vyššie 
o päť miest. Spomedzi košických 
mestských častí predstihli F-kuriér 

jedine Ťahanovské noviny, ktoré vy-
dáva mestská časť Košice-Sídlisko 
Ťahanovce (12. miesto). Skončili sme 
vyššie ako ostatné veľké košické 

mestské časti, ktoré vydávajú vlast-
né periodikum: Sídlisko KVP (22.), 
Košice-Západ (24.), Košice-Juh (40.), 
Košice-Staré Mesto (45.) a Košice-

-Nad jazerom (54.). Na posledných 
priečkach rebríčka skončili noviny 
samospráv miest Tvrdošín, Humen-
né a Rimavská Sobota.  

Časopis F-kuriér obsadil celko-
vé 20. miesto v rebríčku Hlásne 
trúby – v poradí treťom hodnotení 
užitočnosti, objektívnosti a verej-
noprávneho charakteru radničných 
novín v 100 najväčších mestských 
samosprávach (radničné noviny 
vydáva 84 z nich) – ktoré uskutoč-
nila nezisková mimovládna orga-
nizácia Transparency International 
Slovensko (TIS).

Časopis F-kuriér v prvej dvadsiatke hodnotenia 
Transparency International Slovensko



V sobotu 9. apríla sa uskutoční 
19. ročník Furčianskeho marató-
nu – Memoriálu Štefana Semana. 
Túto športovú akciu už pravidelne 
podporuje aj mestská časť Koši-
ce-Dargovských hrdinov. Preteky 
organizuje tradične O5 Bežecký 
klub Furča, ktorý založili v roku 
2004. 

Štart pretekov bude pred budo-
vou Stavebného bytového druž-
stva III na Furčianskej 60 v sobotu 
9. apríla ráno o 10. hodine, ešte 
predtým sa uskutoční slávnost-
né otvorenie. Maratónska súťaž 
sa pobeží na trati v lesoparku po 
promenádnom chodníku na Zele-

ný dvor a späť (celkovo šesť kôl). 
Víťaz v mužskej kategórii sa stane 
držiteľom Putovného pohára Me-
moriálu Štefana Semana, víťazka 

v ženskej kategórii sa stane drži-
teľkou Pohára starostu mestskej 
časti Košice-Dargovských hrdinov.
Tieto preteky sú súčasťou dvoj-

kombinácie furčianskych marató-
nov. Sčítavať sa budú dosiahnuté 
časy na Furčianskom maratóne 
a na eXtrém maratóne, ktorý sa 
v našej mestskej časti uskutoční  
30. júla.

Štefan Seman počas svojej be-
žeckej kariéry zabehol 49 marató-
nov, 100-kilometrovú trať zvládol 
8-krát, bežeckú 12-hodinovku 
absolvoval 2-krát, 24-hodinovku 
odbehol šesťkrát. Tento dlhoročný 
bežecký nadšenec, žijúci na Furči 
aj so svojou rodinou – manželkou 
Zlaticou a tromi deťmi, tragicky 
zahynul vo februári 1997 počas 
tréningového behu na trase vo Vy-
sokých Tatrách.

23. 3.  Ing. Dušana Sobodová

30. 3.  Ing. Vladislav Stanko, 

 MBA, LL.M.

6. 4. Eduard Valkovský

13. 4. Mgr. Dominik Babušík

20. 4. Jaroslav Dvorský

27. 4.  Roland Georgiev

4. 5. Mgr. Ľubor Kalafus

11. 5.  Mgr. Marián Krasnovský

18. 5.  Ing. Roman Križalkovič

25. 5. RNDr. Miriam 

 Melišová-Čugová

1. 6.  Ing. Matúš Novák

8. 6.  Mgr. Jana Rubická

15. 6.  MUDr. Ján Sekáč

22. 6.  Ing. Dušana Sobodová

29. 6.  Ing. Vladislav Stanko, 

 MBA, LL.M.

Spoločnosť Ekocharita Východ postupne ruší stanovištia kon-
tajnerov na zber šatstva. Netýka sa to iba našej mestskej časti, 
keďže táto spoločnosť sa rozhodla celoplošne ukončiť činnosť. 
Namiesto piatich kontajnerov na šatstvo, ktoré sa nachádzali v mest- 
skej časti Košice-Dargovských hrdinov, môžu obyvatelia využiť na da- 
rovanie oblečenia napríklad tieto organizácie:

Arcidiecézna charita Košice
(www.charita-ke.sk, adch-ke@charita-ke.sk, 0910 842 576) 
 
OÁZA Bernátovce – Nádej pre nový život
(www.new.oaza-nadej.org, oaza.bernatovce@gmail.com, 0948 443 481)
 
Úsmev ako dar – pobočka Košice
(www.usmev.sk, kosice@usmev.sk, 055 230 44 01)
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Od stredy 2. marca prebieha do 
konca marca v zasadačke miest-
neho úradu mestskej časti Koši-
ce-Dargovských hrdinov výstava 
výtvarníčky Beáty Čop, košickej 
rodáčky, ktorá žije na Furči. V 
priestoroch miestneho úradu si 
môžete pozrieť výstavu 18 diel – 
olejomalieb na plátne či dreve – v 
pondelok, utorok a stredu v čase 
od 13.00 do 16.00 h.  

Ako každá minca, aj tvorba Beáty 
Čop má dve strany. Jedna je repre-
zentovaná obrazmi so spoločným 

motívom „Tváre a duše“, ktoré sú 
výslednicou stretu vnútorného 
sveta autorky s vnútorným sve-
tom spoločnosti dnešných dní. 
Sama výtvarníčka nazýva túto 
oblasť „abstrakt“. Je to jej srd-

covka, pri práci na nej preniká 
do nám neznámych svetov, aby 
prostredníctvom svojich obra-
zov sprostredkovala „pohľady z 
druhej strany“. Ďalšia strana jej 
tvorby s názvom „In natura“ pred-

stavuje obrazy matky prírody v jej 
najúchvatnejších polohách a jej 
nádhernej mnohorakosti. Láska k 
prírode a k slnku je tým motívom, 
ktorý zachytáva aj vo svojich ob-
razoch.

Blíži sa 19. ročník Furčianskeho maratónu

Informácia k zrušeniu stanovíšť 
kontajnerov na šatstvo

Výstava obrazov výtvarníčky Beáty Čop v priestoroch miestneho úradu

Poslanecké dni sa konajú každú stredu (v pracovných dňoch) v čase od 
15.30 do 16.30 h v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-
-Dargovských hrdinov na Povstania českého ľudu 1. Obyvatelia majú 
možnosť prísť za poslancami miestneho zastupiteľstva a oboznamovať 
ich s podnetmi a návrhmi na činnosť v rôznych sférach. Takto vyzerá 
prehľad zostávajúcich poslaneckých dní v prvom polroku 2022:

POSLANECKÉ DNI PRE OBYVATEĽOV
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Aktívni furčianski dôchodcovia si aj napriek 
pandémii dopriali pekné spoločné chvíle
Jednota dôchodcov Slovenska 
združuje vďaka Základnej organi-
zácii 09 Košice-Dargovských hrdi-
nov celkovo 87 aktívnych dôchod-
cov z našej mestskej časti, ktorí aj 
napriek dlhotrvajúcej a nepríjem-
nej pandémii koronavírusu nechce-
li ani v roku 2021 prežiť svoj život 
iba pobytom doma pri sledovaní 
televízie.

„Človek je od nepamäti tvorom 
spoločenským, rád sa stretáva, roz-
práva a zabáva. Počas uplynulých 
mesiacov boli pre pandémiu takéto 
stretnutia veľmi obmedzené. Avšak 
aj v priebehu minulého roka, pre-
dovšetkým v lete, prišlo uvoľnenie, 
ktoré nám z tohto pohľadu padlo 
veľmi vhod a využili sme ho na zor-
ganizovanie viacerých našich akcií,“ 

vraví Margita Rychtáriková, pred-
sedníčka Základnej organizácie 09 
Jednoty dôchodcov Slovenska.

„Vlani v máji sme zorganizovali 
stretnutie v lesoparku na Furči, ktoré 
sme spojili aj s vyplatením ročných 
členských príspevkov, no predovšet-
kým so získaním informácií o pri-
pravovaných aktivitách, na ktoré sa 

mohli členovia prihlásiť,“ vysvetľuje 
Margita Rychtáriková. V lete počas 
uvoľnených opatrení dôchodcovia 
z nášho sídliska absolvovali jedno- 
dňové výlety vlakom do Spišskej No-
vej Vsi a Bachledovej doliny. Uvarili 
si guľáš na Bankove, kde si spoločne 
strávený čas spestrili aj súťažami v 
šípkach, hode na cieľ či hode lop-

tičkou do koša. Záujemcovia mohli 
zájsť na týždenný rekondičný pobyt 
do kúpeľov v Turčianskych Tepli- 
ciach a Vyšných Ružbachoch alebo 
do Tatranskej Lomnice.

„Pandemická situácia nám nedo-
voľuje stretávať sa tak často, ako 
by sme chceli. Veríme však, že sa 
to všetko zlepší a budeme sa stre-
távať častejšie na ďalších poduja-
tiach. Veď udržiavanie sociálnych 
kontaktov aj duševného a fyzického 
zdravia je dôležité pre aktívny život 
v seniorskom veku,“ dodala Mar-
gita Rychtáriková, predsedníčka 
Základnej organizácie 09 Jednoty 
dôchodcov Slovenska.

Ak by sa do tohto združenia chce-
li pridať ďalší dôchodcovia z mest-
skej časti, viac informácií získajú na 
čísle 0908 878 220. 
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