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Krajské zastupiteľstvo zrušilo partnerstvo s ruským krajom na Sibíri 
Toto volebné obdobie ne-
bolo aktívne, v minulosti
prebehli návštevy.

KOŠICE. Košický samosprávny
kraj (KSK) zrušil partnerstvo s
ruským Krasnojarským krajom.
Odstúpenie od rámcovej dohody
o spolupráci s týmto regiónom
Ruskej federácie schválilo v pon-
delok krajské zastupiteľstvo. Za

hlasovalo 33 poslancov, zdržalo
sa 11, proti nebol nikto. 

Uznesenie je reakciou na
ruskú vojenskú inváziu na Ukra-
jinu. 

„Odstúpenie Košického sa-
mosprávneho kraja od tejto
rámcovej dohody vnímame ako
dôležitý symbol solidarity a po-
rozumenia s našimi ukrajin-
skými partnermi, zároveň tým

vyjadrujeme postoj Košického
samosprávneho kraja k aktuál-
nej situácii na Ukrajine,“ uvie-
dol predseda KSK Rastislav Trn-
ka (nezávislý). 

Dohodu s Krasnojarským
krajom, ktorý leží v oblasti Sibíri
a je 48-krát väčší ako celé Slo-
vensko, schválilo krajské zastu-
piteľstvo 18. februára 2008. Išlo o
jediné partnerstvo, ktoré KSK

mal s regiónom Ruska. 
„Musím povedať, že za tohto

volebného obdobia žiadna spo-
lupráca neprebiehala, v minu-
losti došlo k akýmsi návštevám.
Neviem vyhodnotiť prínos, záro-
veň vzhľadom na udalosti, ktoré
sa udiali posledné dva mesiace
na Ukrajine, si myslím, že je to
správny krok,“ povedal novi-
nárom Trnka.  (tasr) Podľa župana nebolo partnerstvo aktívne. FOTO: JUDY

Ukrajinskí umelci pozvali
na pódium svojich kraja-
nov, ktorých z domova
vyhnala vojna. 

KOŠICE. Slzy v očiach, objatia,
silné emócie. To všetko priniesol
pondelkový večer na Malej scé-
ne Štátneho divadla Košice. 

Špeciálne predstavenie mul-
tižánrovej inscenácie Milada
Horáková venoval košický balet
obetiam ukrajinského mesta Bu-
ča a všetkým civilným obetiam
nezmyselnej vojny na Ukrajine. 

Emócie lomcovali aj prítom-
nými hosťami, prezidentkou Zu-
zanou Čaputovou, premiérom
Eduardom Hegerom a ukrajin-
skými rodinami, ktoré utiekli
pred hrôzami vojny a našli do-
časný domov v Košiciach. 

Desiatky ukrajinských ute-
čencov čakali pred predstave-
ním na popredných slovenských
predstaviteľov, aby im mohli vy-
jadriť svoju vďaku za to, čo Slo-
vensko posledné dva mesiace ro-
bí pre Ukrajinu a pre tých, ktorí
museli opustiť svoje domovy. 

„Chceme sa poďakovať za to,
že sme mohli tu na Slovensku
nájsť druhý domov, že Slovensko
pomáha nielen nám, ale aj tým,
ktorí ostali brániť našu Ukraji-
nu. Znamená to pre nás veľmi
veľa,“ poďakoval sa Mychajlo Sal-
tovskyj z Mykolajivskej oblasti v
centrálnej Ukrajine. Prečo sa
rozhodli práve pre Slovensko?

Ako nám Mychajlo prezra-
dil, keď sa pred dvoma mesiac-
mi pri úteku z Ukrajiny rozho-
dovali, kam s mamou pôjdu, vy-
brali si Slovensko. 

„Vedeli sme o tom, aký vzťah
k Ukrajincom tu je a vedeli sme,
že mama si tu možno nájde
prácu,“ vysvetlil. 

S mamou na začiatku marca
absolvoval strastiplnú päťdňovú
cestu, otca nechali na Ukrajine. 

„Sme s ním v kontakte. Teraz
hovorí, že už je to aj u nás lepšie,
odrazili útoky. A aj preto veríme,
že všetko už bude čoskoro lepšie
a budeme sa môcť vrátiť,“ hovorí
Mychajlo. 

Premiér Heger pripomenul,
že sami sme sa pred rokmi ocitli
v podobnej situácii. 

„Máte môj veľký obdiv. Veľ-
mi vám ďakujem za to, akým ste
pre nás príkladom. Postavili ste
sa veľmi hrdinsky proti ruským
vojskám, čo sme my v roku 1968
nedokázali. Ukazujete nám, aká
je v živote dôležitá sloboda. Pre
nás nie ste len priatelia, ale pre-
dovšetkým bojovníci za našu
spoločnú slobodu. A naše srdcia
nám nedovoľujú nepomáhať
vám. Musíme vám pomôcť. A bu-
deme vám pomáhať, koľko bude-
me vládať a spolu s vami veríme
vo vaše víťazstvo,“ prihovoril sa

ukrajinským rodinám premiér
Heger. 

Premohli ich slzy
Všetci spoločne si potom spolu s
prezidentkou Zuzanou Čaputo-
vou pozreli netradičné spracova-
nie príbehu azda najznámejšej
obete komunistických monster
procesov, Milady Horákovej, v
multižánrovej inscenácii Ondre-
ja Šotha. 

Tá od svojej premiéry v roku
2019 pri každej repríze vyvoláva
v hľadisku búrku emócií a inak
to nebolo ani v pondelok. 

A búrka zosilnela aj po tom,
ako Tetiana Lubska, jedna z

mnohých ukrajinských taneč-
níčok a tanečníkov v košickom
balete, vzlykajúc a so slzami v
očiach pozvala ukrajinských
utečencov medzi umelcov, ktorí
im svoju podporu vyjadrili obja-
tiami. 

Prezidentka: 
Príbeh Milady nezomrel
„Dnešný večer sa ma veľmi
osobne dotkol, lebo vďaka to-
mu, ako ho umelci spracovali,
nezomrel príbeh Milady Ho-
rákovej spolu s ňou. A aj vďaka
tomu si môžeme stále pripo-
mínať, akú cenu má sloboda. A
príbeh Milady Horákovej, hoci

sa skončil nešťastne, má veľmi
ďalekosiahle posolstvo aj pre
súčasnú dobu,“ povedala po
špeciálnom predstavení prezi-
dentka Zuzana Čaputová. 

A ako doplnil premiér Edu-
ard Heger: „Je to veľmi silný
príbeh, ktorý ukazuje na krutosť
dvoch režimov, ktoré sme v na-
šej histórii zažili – fašizmus a ko-
munizmus. Diktátorské režimy,
ktoré prinášali ľuďom smrť,
bránili spravodlivosti a jednoz-
načne ukázali, že práve demo-
kracia je to zriadenie, ktoré dáva
priestor životu, slobode a ľudskej
dôstojnosti.“   

ANNA NOVOTNÁ
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Vzájomné objatia a pocit veľkej podpory. FOTO: ARCHÍV Protagonisti špeciálneho predstavenia sa odfotili s prezidentkou Čaputovou. FOTO: FB/ZUZANA ČAPUTOVÁ

Prezidentka Čaputová zažila v divadle  
monster proces. MALA SLZY V OČIACH
„MÁTE MÔJ VEĽKÝ OBDIV,“ POVEDAL PREMIÉR HEGER UTEČENCOM   

Predstaviteľka Milady Horákovej - Alena Ďuránová s prezidentkou 
Zuzanou Čaputovou. FOTO: FB/ZUZANA ČAPUTOVÁ

Mychajlo Saltovskyj ďakuje premiérovi Eduardovi Hegerovi za pomoc Slovenska Ukrajine.
FOTO: ARCHÍV


