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Investičné aktivity 
našej mestskej časti

vás pozýva

27. mája 2018 | nedeľa
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

14.30 – 18.00 v parku pri fontáne
pri obchodnom stredisku Ondava

 UJO ĽUBO (16.00 – 17.00)
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 CVČ CHARKOVSKÁ 1
 ROZPRÁVKOVÉ POSTAVIČKY
 UKÁŽKY ČINNOSTI POLÍCIE A HASIČOV 
 PENOVÁ ŠOU
 SÚŤAŽE

Mestská časť 
Košice-Dargovských hrdinov 

Bližšie informácie na stránke
www.kosice-dh.sk

PROGRAM:

OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI 

KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV

www.kosice-dh.sk  www.facebook.com/dargovskychhrdinov

V rámci schváleného rozpočtu 
miestnym zastupiteľstvom 
našej mestskej časti je na 
tento rok pripravených viacero 
investičných aktivít.
„Tie vychádzajú zo 
stanoveného plánu, podnetov 
poslancov a občanov. 
Spomeniem niektoré z nich 
– ide o doplnenie svetelných 
bodov na parkoviskách na 
uliciach Bielocerkevská, 

Kurská a Fábryho, nasvietenie 
priechodu pre chodcov na 
zastávke MHD Fábryho. 
Dôjde aj k rekonštrukcii 
detských ihrísk ako súčasti 
medziblokových priestorov na 
uliciach Charkovská, Ovručská 
a Benádova. Za dôležité 
považujeme aj rozširovanie 
parkovacích možností, tentoraz 
sa to bude týkať Kurskej 
a Bielocerkevskej ulice,“ 

rozhovoril sa Jozef Andrejčák, 
starosta mestskej časti 
Košice-Dargovských hrdinov.
Doplníme aj ďalšie investičné 
aktivity: dobudovanie chodníka 
pod ZŠ Krosnianska 2 na 
bezpečnejší prejazd detí. 
V jesenných mesiacoch bude 
prebiehať aj odvodnenie 
svahu v lokalite medzi 
ulicami Lidické námestie 
a Benádova na bikrosovej 

dráhe. V pláne je aj spustenie 
projektu uzamykateľných 
kontajnerovísk. Zároveň v 
spolupráci s mestom Košice, 
ako správcom cestných 
komunikácií, budú postupne 
realizované rekonštrukcie 
schodísk (Ulica kpt. Jaroša 13, 
Povstania českého ľudu 36, 
Benádova 25, zastávka MHD 
Postupimská) a chodníkov 
popri hlavnej ceste. 

Mestská časť 
Košice-Dargovských 
hrdinov vás pozýva

DEŇ 
FURČE

NEDEĽA 10. JÚNA od 16.30
PROGRAM:

LUKÁŠ ADAMEC (18.30)

ŠČAMBA (17.00)
�  SKÁKACIE ATRAKCIE PRE DETI  �  OHŇOVÁ ŠOU  

Program všetkých podujatí bude doplnený a podrobné informácie 
budú zverejnené na stránke www.kosice-dh.sk.

PARK PRI FONTÁNE 
PRI OC ONDAVA
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Komisie miestneho zastupiteľstva 
Košice-Dargovských hrdinov

Finančná komisia   
Predseda: JUDr. Ladislav Gaura  
Členovia: Mgr. Jana Rubická, Ing. Vladimír 
Potemra, JUDr. Viktor Zvolenský  
 
Prerokováva a vyjadruje sa:
• k návrhu rozpočtu mestskej časti na 

príslušný rozpočtový rok a k návrhu na 
zmeny rozpočtu,

• k záverečnému účtu mestskej časti,
• k hospodáreniu a nakladaniu s majet-

kom mestskej časti, prípadne majetkom            
prenechaným mestskej časti na dočasné 
užívanie,

• k štvrťročným výsledkom plnenia roz-
počtu mestskej časti a v prípade potreby 
navrhuje prijať rozpočtové opatrenia,

• k návrhom zásad hospodárenia s finanč-
nými prostriedkami mestskej časti a k 
návrhom zásad hospodárenia s majet-
kom mestskej časti a ich doplnkom.

Kontroluje:
• vedenie účtovníctva a finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, rozpočtu mesta a 

iným subjektom,
• dodržiavanie zásad hospodárenia, 

nakladania a efektívneho využívania 
majetku mestskej časti a pritom dbá na 
jeho plné účelové využitie,

• hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť 
vynakladania finančných prostriedkov 
rozpočtu mestskej časti.

Komisia na ochranu verejného 
poriadku, životného prostredia a 
výstavby 
Predseda: Eduard Valkovský  
Členovia: Ing. Matúš Sedlák, Ing. Marián 
Sidor, MUDr. Ján Sekáč, Adrián Pakan 

Na svojich pracovných zasadnutiach sa 
venuje príprave investičných akcií v mest-
skej časti v zmysle schváleného rozpočtu. 
Pravidelne sa riešia podnety s Mestskou 
políciou stanica Východ (ktorej veliteľka 
sa zúčastňuje na zasadnutiach komisie), 
ako napríklad existujúce vraky, problema-
tika chovu a držania psov, otváracích ho-
dín prevádzok. Členovia komisie zároveň 

dávajú podnety aj na dopravné značenia, 
nefunkčné svetelné body a iné, ktoré sú 
následne prekonzultované s referátom 
dopravy Magistrátu mesta Košice, ako 
správcom komunikácií alebo Dopravným 
podnikom mesta Košice.

Komisia sociálna, kultúry  
a športu 
Predseda: Mgr. Tomáš Hargaš 
Členovia: Ing. Martin Sopko, Zuzana Repo-
vá, Emil Královič 

Zaoberá sa aktuálnymi problémami a 
situáciou v sociálnej oblasti na úseku 
opatrovateľskej služby, ktorú mestská 
časť zabezpečuje prostredníctvom 17 
opatrovateliek. Členovia komisie rokujú 
aj o plánovaných akciách organizovaných 
mestskou časťou. Zároveň sa aktívne 
zapájajú organizačne do prípravy podu-
jatí, ktoré mestská časť Košice-Dargov-
ských hrdinov  organizuje pre občanov 
(Deň detí, Deň Furče, Family Sport Day, 
Mikuláš). 
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Komisie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargov-
ských hrdinov ako stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány 
miestneho zastupiteľstva plnia úlohy podľa zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení. Komisie zasadajú najmenej raz za tri 
mesiace, prípadne podľa potreby. Komisie spolupracujú pri tvorbe 
materiálov, ktoré sa týkajú mestskej časti.

FARBY - LAKY 

„znovu otvorená
       predajňa“

Povstania českého ľudu 1  
 / furča, modrák /, Košice 

Tel : 055/6719917
               furca@ferocolor.sk
                 www.ferocolor.sk

Otváracie hodiny :
Pondelok - Piatok : 7:30-17:00

Sobota : 8:00-12:00

Ponúkame široký sortiment :

zabezpečíme aj dopravu

- farby na drevo, kov, interiér, exteriér, strechy, betón..
- farby na problémové povrchy:meď, zinok, mosadz, hliník, nerez..
- laky, lazúry lepidlá, 
- tmely maliarske a murárske náradie 
- riedidlá, rozpúšťadlá, stavebná chémia, žieraviny
- stavebné lepidlá, suché omietkové zmesi 
- farby v sprejoch, rôzne technické spreje
- ochranné pomôcky
- zatepľovací  systém, miešanie farieb
- miešanie omietok, miešanie soklových mozajok
- pri registrácii ihneď získavate trvaĺú zľavu
- čo nemáme to rýchlo zabezpečíme 

Zabezpečujeme aj realizácie:
           zateplenia a rôzne stavebné a maliarske práce.

„každý zákazník 
     dostane 
           darček“

„furča“
„v novom šate a sortimente“

Parkovanie priamo pred predajňou.
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Preteky organizoval rovnako 
ako po minulé roky O5 Bežecký 
klub Furča, ktorý vznikol ešte 
v roku 2004. Jeho členom patrí 
poďakovanie za výbornú orga-
nizáciu. 
Štart pretekov bol už tradične 
pred budovou Stavebného 

bytového družstva III na Fur-
čianskej 60. Súťažilo sa na trati 
v lesoparku našej mestskej časti 
po promenádnom chodníku na 
Zelený dvor a späť. Celé preteky 
sa niesli vo výbornej atmosfére. 
Víťazom maratónu v mužskej 
kategórii a zároveň držiteľom 

Putovného pohára Memoriálu 
Štefana Semana sa stal vďaka 
času 2:35:27 h slovenský 
reprezentant Jozef Urban. 
Na druhom mieste skončil 
Július Kaľavský (2:56:47 h) a 
tretia priečka pripadla Jánosovi 
Bogárovi (2:59:18 h). Víťazkou 
v ženskej kategórii sa stala 
Zlatica Semanová (3:59:36 h), 
vdova po Štefanovi Semanovi. 
Na druhom mieste dobehla Eva 
Marková (4:02:07 h) a tretie 
miesto obsadila Alžbeta Tiszová 
(4:10:50 h). 
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Jozef Urban víťazom 15. ročníka 
Furčianskeho maratónu

Pokúsime sa získať dotáciu 
v projekte WiFi4Europe
Mestská časť Košice-Dargov-
ských hrdinov sa zaregistrovala 
a pokúsi sa získať dotáciu na 
hotspoty – bezdrôtové prístu-
pové body. 

„Aj napriek dlhu voči štátnemu 
rozpočtu sa snažíme sledovať 
rôzne menšie výzvy, o ktoré 
môžeme aj v našej pozícii zabo-
jovať. Jednou z mála je aj výzva 
priamo z Európskej komisie,“ 
vraví starosta Jozef Andrejčák.     

Európska komisia podporuje 
myšlienku bezplatného pripojenia 
WiFi pre občanov aj návštevníkov 
v parkoch, na námestiach, vo 
verejných budovách, knižniciach, 
zdravotných strediskách a múze-
ách všade v Európe prostredníc-
tvom iniciatívy WiFi4Europe. Preto 
pripravuje  výzvu v rámci progra-
mu WiFi4Europe na získanie 
poukazov, z ktorých bude  možné  
financovať náklady na vybavenie 
a inštaláciu WiFi hotspotov na 

V sobotu 14. apríla sa uskutočnil už 15. ročník Fur-
čianskeho maratónu – Memoriálu Štefana Semana. 
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 Vysokých Tatrách. 

6
6
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1 adresa v Košiciach na 
telefonickú objednávku
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verejných priestranstvách.  Obce 
môžu získať poukaz WiFi4Europe 
s pevnou sumu vo výške 15-tisíc 
eur. Obce, ktoré tento poukaz 
získajú, vyberú „strediská verej-
ného života“, kde sa nainštalujú 
hotspoty (bezdrôtové prístupové 
body) WiFi4Europe.

Extrém 
maratón 
28. júla
Pre bežeckých 
nadšencov tu máme 
ešte jednu informáciu. 
Na Furči sa 28. júla 
uskutoční už 15. ročník 
Extrém maratónu.



Gymnázium sv. Edity 
Steinovej nie je len 
obyčajnou školou. 
Okrem učenia, písomiek 
a rôznych testov v nej 
nájdete aj zanietených 
učiteľov a šikovných 
žiakov.

O tom sa počas jedného 
mesiaca mohli presvedčiť 
všetci obyvatelia Košíc, kto-
rí od 11. apríla do 13. mája 
navštívili výstavu Anna 
Franková – Odkaz dejín 
dnešku. Za touto výstavou 
stálo vzdelávanie učiteľov 

dejepisu a občianskej náuky, 
ktorí spolupracovali s Nadá-
ciou Milana Šimečku. Učili 
sa novým technikám výučby 
zložitých historických mo-
mentov. Neskôr k spolupráci 
pristúpili aj študenti, ktorí 
sa angažovali vo vzdelávaní. 

A to nie pre známky, ale aby 
pomohli svojim vrstov-
níkom v celých Košiciach 
spoznávať hrôzy holokaustu 
cez príbeh mladého diev-
čaťa – Anny Frankovej. Jej 
myšlienka, že každý človek 
môže konať dobro, a to hneď 
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teraz, sa stala nepísaným 
mottom celého projektu. 
Naučila študentov viac roz-
mýšľať nad hodnotou života, 
nad priateľstvom, ochotou 
a vnímať toto ako cennosti, 
ktoré sa nedajú kúpiť za 
peniaze.

Študenti Gymnázia sv. Edity 
Steinovej však nemyslia len 
na svoje vzdelávanie a odo-
vzdávanie vedomostí. Majú 
aj veľa záľub. Tie naplno 
predviedli počas benefičné-
ho koncertu. Napriek tomu, 
že išlo o benefičný koncert, 

peniaze nešli pre školu. 
Študenti si našli organizá-
ciu, ktorej by chceli pomôcť 
viac. Tou organizáciou bolo 
Centrum včasnej intervencie 
v Košiciach, na ktorého 
fungovanie prispeli sumou 
500 eur.

Škola ako každá iná. 
Napriek tomu iná. Škola, 
ktorá učí študentov zabúdať 
na seba a viac myslieť na 
iných. Aj takéto je Gymná-
zium sv. Edity Steinovej na 
Charkovskej 1 – značkou s 
hodnotami.

OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV 1/2018
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OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV 1/2018

6 |

PRHGRAM | HD 1. MÁJA DH 30. JÚNA

MHD SPHJENIE: AUTHBUS Č. 71, 72, 15, 54, 55 
ZASTÁVKA PHLIKLINIKA VÝCHHD.

Výmenník Jegorovovo nie je v pravom slova zmysle výmenníkom. Je to bývalá materská škola, ktorá však 

plní rovnaké poslanie ako ostatné výmenníky. Poskytuje pomoc a podporu tvorivým, umeleckým či komu-

nitným nápadom a aktivitám, ako aj miesto pre ich realizáciu. Je centrom komunitného diania na sídlisku 

Dargovských hrdinov. Svoje zručnosti si môžu jeho obyvatelia rozvíjať na niekoľkých tvorivých worksho-

poch frivolitkovania a patchworku, na kurzoch šitia alebo tvorivých dielňach. V pravidelnom programe 

výmenníka nájdete aj športové aktivity, napr. šerm s dlhým mečom, jogu či orientálny tanec.

ŠTVRTKY
17.30 – 18.30

PHWER YHGA 

Zacvičte si s našou lektorkou Tatianou, ktorá sa yoge venovala u 
tanečníka a učiteľa yogy Fredyho.  Kontakt na lektorku Tatianu: 0905 
550 608 / tvargovcakova@gmail.com  Permanentka: 99 €

16. MÁJ 
20. JÚN

16.30 – 18.00

ŠIKHVNÉ RUKY | FRIVHLITKHVANIE 
Na workshope sa naučíš ako ľahko navrhnúť a vytvoriť čipkované ozdo-

by podľa vlastných predstáv. Vstup voľný.

2. MÁJ
6. JÚN

16.00 – 17.00

ŠIKHVNÉ RUKY | PATCHWHRK 
Ak máš doma zvyšky látky alebo obnosené šaty, prines ich so sebou 

do výmenníka a vytvor si svoj vlastný originálny kúsok. Vstup voľný.

SOBOTY
16.00 - 21.00

KINH FURČA 040 22
Premietanie filmov pre deti a dospelých vo Výmenníku. Vstupné:  
1,5 - 4 € v závislosti od druhu filmu.

25. MÁJ
8. JÚN

9.00 – 19.00

TEMATICKÉ KURZY ŠITIA
Naučte sa šiť vlastné odevy či bytové doplnky. Cena kurzu sa mení 
podľa počtu lekcií. Prihlás sa u na jkadankova@popka.sk

UTORKY  
A PIATKY

17.00 – 19.00

ŠERM DLHÝM MEČHM | WHRKSHHP 
Výuka základov šermu pre záujemcov od 15 rokov, kde dôraz je klad-

ený na bezpečnosť, realistickosť a efektivitu. Vstup voľný.

PONDELKY
17.30 – 19.00

HRIENTÁLNY TANEC S AISHHU | WHRKSHHP 
Zatancujte si s nami pre radosť, relax či zdravie. Vstup voľný.

PONDELKY
17.00 – 18.30

TVHRIVÉ DIELNE SH SILVIHU
Naučte sa, ako si vyrobiť šperky podľa vlastnej fantázie alebo  
dekorácie na skrášlenie svojich domovov. Vstupné: 5 €

UTORKY 
3. A 10. MÁJ

16.00 – 19.00

KURZ ŠITIA | NA ŠIJACHM STRHJI PRE ZAČIATHČNÍKHV
Naučte sa šiť vlastné odevy či bytové doplnky. Cena kurzu sa mení 
podľa počtu lekcií. Prihlás sa u lektorky Jany Kadaňkovej /0949 242 
842, jkadankova@popka.sk

Konzervatórium Jozefa 
Adamoviča na Exnárovej 
ulici 8 v Košiciach 
oslavuje v školskom 
roku 2017/2018 už  
25. výročie založenia. 

Škola vznikla 1. septembra 1992 
pod názvom Stredná umelecká 
škola, pretože okrem hudobné-
ho a hereckého odboru boli na 
nej aj výtvarné odbory.
Za 25 rokov prešla škola 
obrovským vývojom, dnes je to 
plnoodborové konzervatórium, 
to znamená, že okrem hudob-
ného odboru a hudobno-dra-
matického odboru (herectvo) sú 
tu aj odbory spev a tanec. Meno 
nesie po známom slovenskom 
hercovi, režisérovi a pedagógovi 
Jozefovi Adamovičovi, ktorý  
na škole pôsobil bezmála  

10 rokov až do svojej smrti. Táto 
významná osobnosť slovenskej 
kultúry zmenila smerovanie 
tejto školy a škola chce byť 
verná jeho odkazu a pokračovať 
v nastúpenom trende.
O vysokej úrovni výučby sved-
čia aj výsledky, ktoré dosahujú 

žiaci na významných súťažiach 
doma aj v zahraničí, množstvo 
vystúpení, koncertov a diva-
delných predstavení. Škola sa 
zúčastňuje aj na kultúrnom 
živote našej mestskej časti, 
pravidelne organizuje vystú-
penia či už pre dôchodcov, 

žiakov materských, základných 
a stredných škôl, ale aj pre 
širokú verejnosť, napríklad 
MDŽ, Deň učiteľov, Deň matiek, 
Deň detí, vianočné vystúpenia, 
vystúpenia pri príležitosti rôz-
nych podujatí organizovaných 
mestskou časťou Košice-Dar-
govských hrdinov.
V apríli si škola pripomenula 
výročie svojho založenia a zá-
roveň výročie narodenia Jozefa 
Adamoviča. Slávnostným kon-
certom „25. krokov k úspechu“, 
ktorý sa uskutočnil 25. apríla v 
Historickej radnici, a slávnost-
ným absolventským koncertom 
tanečného odboru, ktorý bol 
26. apríla tiež v Historickej 
radnici. V mesiacoch máj a jún 
bude škola organizovať ďalšie 
podujatia, o ktorých sa dočítate 
aj na jej stránke www.konja.eu.

Konzervatórium oslávilo „dvadsaťpäťku“

foto: Joseph Marčinský
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Mesto Košice sa zapojilo 
do výzvy vyhlásenej 
Ministerstvom 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky 
v rámci prioritnej osi  - 
Zlepšenie kvality života 
v regiónoch s dôrazom na 
životné prostredie.

„Regenerácia vnútrobloku síd-
liska Dargovských hrdinov, Ko-
šice“ – predmetom predloženej 
žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok k tomuto projektu 
je realizácia stavebných prác 
a sadovníckych úprav na 
verejnom priestranstve ohra-
ničenom bytovou zástavbou 
ulíc Zupkova, Buzulucká a 
Krosnianska. 

V rámci regenerácie vnútroblo-
ku budú navrhované: 
• odstránenia viacerých nevy-

užívaných spevnených plôch 
a ich konverzia na zeleň a 
odpočinkové zóny, 

• sadovnícke úpravy, 
• rekonštrukcia mlatových 

chodníkov, 
• rekonštrukcia detského 

ihriska – nové herné prvky a 

dopadová plocha, 
• osadenie nového mobiliáru 

(odpadkové koše, lavičky, 
stojany na bicykle).

Žiadosť je v súčasnosti v štádiu 
hodnotenia. Podobná žiadosť 
bude mestom Košice podaná aj 
na revitalizáciu vnútroblokového 
priestoru medzi ulicami Tokajícka 
a Kalinovská, kde je navrhnuté 
okrem iného aj nové detské ihrisko.  

Klub je zameraný predovšetkým 
na všeobecnú športovú prípravu 
najmenších basketbalistov 
– už pre žiakov prvej triedy 
základnej školy, dokonca už od 
posledného ročníka materskej 
školy. V tomto klube naučia 
vaše deti basketbalovému ume-

niu hravou formou, od prvých 
písmen basketbalovej abecedy, 
až po čo najlepšie zvládnu-
tie všetkých basketbalových 
zručností. 
Hlavným cieľom trénerského 
tímu v Galaxy Košice (Ivan 
Sehnálek, Peter Lechman, 

Mirka Demeková) nie je iba 
naučiť deti hrať basketbal, ale 
predovšetkým u nich vybudovať 
skvelú tímovú atmosféru i vzťa-
hy, rešpekt a úctu ku športu ako 
pozitívnemu spoločenskému 
fenoménu. 
V klube robia celoročný nábor 
chlapcov s ročníkom narodenia 
2008 a mladších.

KONTAKT
E-mail: kontakt@basketgalaxy.sk
Telefón: +421 911 177 200

Regenerácia vnútroblokov 
sídliska Dargovských hrdinov

u“

Školský basketbalový klub 
Galaxy Košice 
Školský basketbalový klub Galaxy Košice vznikol síce iba nedáv-
no, ale jeho tréneri majú bohaté dlhoročné skúsenosti s výchovou 
mladých basketbalistov. Tréningy sú organizované v telocvičniach 
troch základných škôl na Furči: ZŠ Ľudovíta Fullu na Maurerovej 
21, ZŠ Krosnianska 2 a ZŠ Fábryho 44.
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Na Furči sa od začiatku 
apríla tešíme z úplne 
nového workoutového 
ihriska. V našej mestskej 
časti je určené všetkým, 
ktorí obľubujú cvičenie 
s vlastnou váhou svojho 
tela.

Ihrisko vybudovali na 
priestranstve medzi Ulicou 
povstania českého ľudu a 
Maurerovou. O jeho výstavbu 
sa najviac zaslúžili mladí 
športoví nadšenci, členovia 
občianskeho združenia Špor-
tom za Slovensko. Na moderné 
cvičebné stredisko prebudovali 
niekdajšie málo využívané 

asfaltové ihrisko. 
Prevažnú časť fi nancií inves-
tičného projektu s rozpočtom 
17-tisíc eur poskytla mestská 
časť Košice-Dargovských 
hrdinov, ale využité boli aj pe-
niaze z dotácie z ministerstva 
fi nancií. 
Oplotené ihrisko je otvorené 
každý deň od rána do večera 
a verejnosť ho bude môcť 
využívať zdarma. Okrem 
rôznych prekážok a cvičebného 
náradia by na ňom mala 
zakrátko pribudnúť aj lezecká 
stena. Cieľom tohto projektu je 
aktívne podporiť cvičenie ľudí, 
zdravý životný štýl a miestnu 
komunitu. 

Máme vybudované nové 
workoutové ihrisko


