Prinášame vám týždenný prehľad najzaujímavejších udalostí,
ktoré sa udiali na košickom magistráte.

Košické Vianoce budú iné ako po minulé roky

Košické rozprávkové Vianoce v centre mesta sa vzhľadom na súčasné protiepidemiologické
opatrenia uskutočnia len v oklieštenej forme. Košičania sa však môžu tešiť na bohatú vianočnú
výzdobu či na Vianočné rádio. Namiesto tradičných stánkov s občerstvením v severnej časti Hlavnej
ulice budú môcť jej návštevníci využiť služby viacerých tamojších reštauračných zariadení. Tie
majú aj v týchto dňoch v prevádzke vyhrievané terasy, za ktoré v tomto roku neplatia mestu žiadne
poplatky za zaujatie verejného priestranstva.
Mesto Košice malo na tohtoročný vianočný program pripravených takmer 60 hlavných
a sprievodných podujatí s takmer tisíckou účinkujúcich.

Vo vedení Steel arény došlo k zmenám

Vo vedení Steel arény a OZ Košická aréna sa udiali zmeny. Valné zhromaždenie a Správna rada
akceptovala odstúpenie prezidenta OZ Košická aréna Pavla Miškova a ukončenie pôsobenia Igora
Havrilu v pozícii generálneho manažéra Steel arény po vzájomnej dohode. Pavla Miškova nahradí
viceprezident pre inžinierske činnosti a inovácie spoločnosti U.S. Steel Košice David Hathaway.
Z postu prvej viceprezidentky odstúpila aj Oľga Černá, na ktorej miesto nastúpi Lukáš Mrázko
z U.S. Steelu Košice. Všetci sa zhodli na potrebe vyriešenia vážnej finančnej situácie, v ktorej sa
momentálne Steel aréna nachádza. Mesto Košice v roku 2020 do hokeja investovalo takmer
250 000 eur, z čoho je na financovanie prevádzky a investícií v Steel aréne vyčlenených 130 000 eur.

Mesto Košice podporuje kreatívny priemysel, umelcom
ponúka rezidenčné štipendium

Mesto Košice prostredníctvom neziskovej organizácie Creative Industry Košice (CIKE) vyhlasuje
výzvu na predkladanie žiadostí o rezidenčné štipendiá. Podpora formou domácich rezidencií je
určená pre umelcov a profesionálov z oblasti kultúry a kreatívnych odvetví, ktorí budú môcť tvoriť
a rozvíjať svoje profesionálne aktivity doma, v ateliéroch alebo v online prostredí. Výzva stanovuje
3 okruhy podpory, a to umeleckú tvorbu, rozvojové aktivity jednotlivca alebo organizácie, v ktorej
pôsobí a výskumné aktivity. Dĺžka rezidencie predstavuje dva mesiace, celkové rezidenčné
štipendium je 1000 eur.

Košice ako magnet - východné Slovensko má potenciál
konkurovať iným európskym regiónom v oblasti inovácií

Mestá na východe Slovenska majú potenciál stať sa pulzujúcimi centrami a zaujímavou alternatívou
k Bratislave. O tom, ako naštartovať náš región tak, aby sa stal príťažlivý pre talenty, mladých
ambicióznych ľudí a inovácie, diskutovali účastníci 3. ročníka odbornej virtuálnej konferencie East
Innovation Conference 2020 organizovanej Americkou obchodnou komorou (AmCham). Okrem
expertov zo súkromnej sféry vystúpili na konferencii s názvom Magnet Cities napríklad štátny
tajomník ministerstva investícií a regionálneho rozvoja SR Marek Antala či veľvyslankyňa Spojených
štátov na Slovensku Bridget Brink. Zámery mesta Košice svojim vstupom prezentoval viceprimátor
Marcel Gibóda.

Magistrát mesta Košice je opätovne prístupný verejnosti

Po štyroch týždňoch si občania Košíc opäť môžu svoje úradné záležitosti vybaviť v priestoroch
Kancelárie prvého kontaktu. Otvorené sú všetky jej pracoviská - miestne dane, miestne poplatky
za odpad, všeobecné informácie (referát sociálnych vecí), osvedčovanie, kopírovanie, pokladne,
podateľňa i vybavovanie parkovacích kariet.

Kosit zrealizoval prvý preventívny posyp ciest

Mesto Košice vychádza v ústrety cestujúcej verejnosti a vodičom. Prostredníctvom spoločnosti Kosit
zabezpečilo preventívny posyp kopcovitých terénov a mostov, aby boli ranné cesty vzhľadom na
aktuálne počasie bezpečné.
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Newsletter mesta Košice sme si Vám dovolili zaslať na základe Vášho záujmu o novinky primátora
mesta Košice. V prípade nesúhlasu sa z odoberania tohto newslettera môžete kedykoľvek
jednoducho odhlásiť.

