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Ceremoniál spojený s udeľovaním 
vyznamenaní a verejných uznaní 

sa konal už po druhý krát v histórii 
mestskej časti. Konal sa v zasadacej 
miestnosti Miestneho úradu mestskej 
časti Košice – Sídlisko Ťahanovce a 
pozvanie naň prijali okrem ocene-
ných aj starostovia mestských častí, 
riaditelia základných škôl, členovia 
Miestnej rady a poslanci Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Košice 
– Sídlisko Ťahanovce.
Miestne zastupiteľstvo MČ udeli-
lo Cenu mestskej časti
 Kolektívu trénerov Karate klubu 
UNION Košice – Ing. Petrovi Bo-
zogáňovi, Ing. RNDr. Emilovi Pe-
trvalskému. CSc., Michalovi Dudi-
čovi a Petrovi Šimkovi za významný 
podiel na realizácii športovej výcho-
vy mládeže v mestskej časti Košice 
– Sídlisko Ťahanovce

 MUDr. Michalovi Becovi za do-
siahnuté významné úspechy v lite-
rárnej činnosti.
 Klaudii Kinskej za vynikajúce 
športové výsledky a reprezentáciu 
mestskej časti Košice – Sídlisko Ťa-
hanovce.
Starosta mestskej časti udelil 
Cenu starostu mestskej časti
 Ing. Marte Laskovskej za osobný 
podiel a zásluhy v prospech mestskej 
časti Košice – Sídlisko Ťahanovce
 RSDr. Viktorovi Lehockému za 
osobný podiel a zásluhy v prospech 
mestskej časti Košice – Sídlisko Ťa-
hanovce
 Starosta mestskej časti udelil Plaketu 
Plukovníkovi Ing. Andrejovi Sa-
lancimu za záslužnú činnosť v pro-
spech mestskej časti Košice- Sídlis-
ko Ťahanovce

UDEĽOVALI VEREJNÉ UZNANIA
A VYZNAMENANIA

Ing. Marta Laskovská preberá cenu  starostu MČ časti z rúk starostu

Oblasti záujmu MČ:
Doprava
Energetika a tepelné hospodárstvo
Rozvoj bývania, územné a priestoro-
vé plánovanie
Riešenie otázky marginalizovaných 
skupín obyvateľov (neprispôsobiví 
občania, bezdomovci)
Rozvoj podnikania a služieb, ekono-
mický rozvoj
Revitalizácia mestskej časti, cestovný 
ruch, oddych 

Rozvoj športu
Kultúra, história, cirkev
Životné prostredie, odpadové hospo-
dárstvo
Príroda, lesy, voda
Bezpečnosť mestskej časti
Zdravie a zdravotníctvo v mestskej 
časti
Vzdelanie a výchova – základné ško-
ly, materské školy a základná ume-
lecká škola
Informatizácia mestskej časti, infor-

mačné technológie
Vonkajšie vzťahy mestskej časti
 Plán sociálno - ekonomického roz-
voja Mestskej časti Košice - Sídlisko 
Ťahanovce (ďalej len MČ) je doku-
ment, ktorý na základe už pozna-
ného, z krátkej histórie MČ, hľadá 
riešenia problémov v krátkodobých, 
strednodobých a dlhodobých eta-
pách rozvoja s nasledovným cieľom :
Vytvoriť podmienky pre dlhodobý 
všestranný rast mestskej časti s jeho 

následnou udržateľnosťou, s dôra-
zom na zdravie, bezpečnosť, prospe-
ritu  a sociálnu spravodlivosť pre jej 
obyvateľov.
 Hlavnými nástrojmi na dosiahnutie 
tohto cieľa by mali byť hlavne využi-
tie existujúcich sociálno-ekonomic-
kých, prírodných a geografických
podmienok, technických a ľudských 
zdrojov v MČ ako aj kooperácia MČ 
s inými MČ, mestom Košice a in-
štitúciami majúcimi celoslovenský i 
medzinárodný charakter.

Osnova plánu sociálno-ekonomického rozvoja MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce

Prichádza k vám prvé číslo oča-
kávaných Ťahanovských novín, 

ktorých poslaním bude približovať 
vám náš každodenný sídliskový 
život, prinášať potrebné aktuálne 

informácie z rokovaní miestneho 
zastupiteľstva , z činnosti starostu, 
poslancov, škôl, občianskych zdru-
žení, spoločenských organizácií, 
cirkví, miestneho úradu. Ich súčas-
ťou budú samozrejme aj informácie 
športových klubov o dosiahnutých 
výsledkoch a určite sa dozviete nie-

čo aj o kultúrnych podujatiach, or-
ganizovaných na sídlisku i o práci 
tých, ktorí v tejto oblasti pôsobia. 
Neobídeme však ani problémy, kto-
ré nás všetkých trápia a pokúsime 
sa nájsť spoločne cestu k ich rých-
lemu vyriešeniu. Dáme priestor an-
ketám i občianskej verejnej diskusii 

na rôzne témy. Tých 
obyvateľov, ktorí na-
šej mestskej časti vý-
znamne pomáhajú, 
pochválime a pred-
stavíme všetkým ich 
snaženia a dosiahnu-
té pracovné výsled-
ky. Budeme však aj 
pranierovať a verejne 
kritizovať všetko to, 
čo na sídlisku neradi 
vidíme a čo nám zne-
príjemňuje život.
Naše Ťahanovské 
noviny budú zatiaľ 
vychádzať štyrikrát 
v roku. Ak sa nám 
podarí nájsť v roz-
počte ďalšie finančné
zdroje, periodicitu 
ich vydávania určite 
zvýšime. Teším sa na 
vzájomnú spoluprácu 

a som presvedčený, že Ťahanovské 
noviny si časom obľúbite a nájdete 
v ich obsahu to, čo potrebujete k 
svojej práci, zábave, oddychu alebo 
aj niečo na zamyslenie.

JUDr. Cyril Betuš
starosta

Vážení čitatelia!
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Miestne zastupiteľstvo

Por. číslo Uzávierka 
materiálov

Rokovanie

VIII. 6.2.2004 11.2.2004

IX. 9.4.2004 14.4.2004

X. 11.6.2004 16.6.2004

XI. 13.8.2004 18.8.2004

XII. 15.10.2004 20.10.2004

XIII. 3.12.2004 8.12.2004

Miestna rada

Por. číslo Uzávierka 
materiálov

Rokovanie

VII. 23.1.2004 28.1.2004

VIII. 26.3.2004 31.3.2004

IX. 28.5.2004 2.6.2004

X. 30.7.2004 4.8.2004

XI. 1.10.2004 6.10.2004

XII. 26.11.2004 1.12.2004

starosta MČ  JUDr. Cyril Betuš
prednosta MÚ  JUDr. Nadežda Černá
zástupca starostu  Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc.

Oddelenie organizačno – právne
ref. majetkovo – právny  Mgr. Beáta Olšinárová – vedúca odd.
ref. podnikateľský a bytový Ing. Andrea Levická 
ref. organizačný  Ing. Janka Rajňáková
 Tomáš Čižmárik
ref. personálnej práce a sekretariát Zuzana Petričková
 Zuzana Šimčíková
Ekonomické oddelenie
ref. finančný Ing. Helena Badaničová – vedúca odd.
pokladňa Erika Hercegová  
ref. práce a miezd Marta Kiselová
ref. účtovnej evidencie Mária Gédrová
dane Emília Babjaková
Oddelenie výstavby a životného prostredia
ref. výstavby Ing. Miron Jesenský – vedúci odd.
ref. stavebného poriadku, dopravy a spojov Ing. Alica Fedáková
ref. životného prostredia, CO Mgr. Ivan Varholák
ref. PO BOZP, vnútorná správa Martin Matyasek
Oddelenie správne a sociálne
ref. správny JUDr. Dana Sabová – vedúca odd.
ref. sociálny Jaroslava Pešková
ref. evidencie obyvateľstva Jana Buriánková
osvedčovanie  listín a podpisov Jarmila Repčíková

O R G A N I Z A Č N Á  Š T R U K T Ú R A
MÚ MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce

DÔLEŽITÉ
TELEFÓNNE ČÍSLA

Zoznam dôležitých telefónnych čí-
siel pre volanie v núdzi, ohrození, 
pre nahlásenie porúch elektriny, 
plynu, vody, verejného osvetlenia, 
dopravných komunikácií, odvozu 
komunálneho odpadu

MÚ MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce
636 04 30
636 25 82
636 25 83

Centrálny dispečing  112
Polícia  158
Ústredňa mestskej polície  159
Úradovňa MP – s. Ťahanovce
 636 56 07
Zdravotníctvo  155
Hasiči  150

Poruchy
Elektrina  622 77 77
Plyn  622 19 15
Voda  642 75 07
Verejné osvetlenie – VEROS, s.r.o.
 729 50 88
Odvoz komunálneho odpadu – Kosit, a.s.
 727 07 84
Čistota  komunikácií – Kosit, a.s.
 727 07 63
Údržba komunikácií – Kosit, a.s.
 678 38 30
Správa mestských komunikácií
 16 126

Časový plán rokovaní Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady
mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce na rok 2004

 V súlade s §13 ods. 4 písm. b) a 
c) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. 
o obecnom zraiadení v znení zákona 
612/2002 Z.z. a §8 zákona NR SR č. 
314/2001 Z.z.

VYDÁVAM ZÁKAZ
VYPAĽOVANIA PORASTOV

1. Právnická osoba a podnikajúca fy-
zická osoba nesmie:
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a 
stromov,
- zakladať oheň v priestoroch alebo 
na miestach, kde by mohlo dôjsť k 
jeho rozšíreniu,
- spaľovať horľavé látky na voľnom 
priestranstve bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu okresného ria-
diteľstva Hasičského a záchranného 
zboru
2. Fyzická osoba je povinná:
- konať tak, aby nedošlo k vzniku 
požiarov pri prevádzkovaní palivo-
vých spotrebičov, elektrotepelných 
spotrebičov, zariadení ústredného 
vykurovania a iných spotrebičov, pri 
skladovaní, ukladaní a pri používaní 
horľavých látok a pri manipulácii s 
otvoreným ohňom,

- dodržiavať vyznačené zákazy a 
plniť príkazy a pokyny týkajúce sa 
ochrany pred požiarmi,
- dodržiavať zásady protipožiarnej 
bezpečnosti pri činnostiach spoje-
ných so zvýšeným nebezpečenstvom 
vzniku požiaru alebo v čase zvýšené-
ho nebezpečenstva požiaru.
3. Fyzická osoba nesmie:
- fajčiť alebo používať otvorený pla-
meň na miestach so zvýšeným nebez-
pečenstvom vzniku požiaru,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a 
stromov,
- zakladať oheň v priestoroch alebo 
na miestach, kde môže dôjsť k jeho 
rozšíreniu.
 V tejto súvislosti upozorňujem 
občanov mestskej časti, že Okresné 
riaditeľstvo Hasičského a záchran-
ného zboru môže uložiť právnickej 
a podnikajúcej osobe, ktorá poruší 
povinnosti vyplývajúce zo zákona 
NR SR č. 314/2001 Z.z. pokutu až 
do výšky 500 000 Sk a fyzickej osobe 
za porušenie ustanovení uvedeného 
zákona pokutu do výšky 10 000 Sk.

JUDr. Cyril Betuš - starosta MČ

VYPAĽOVANIE TRÁVY
VÁS MÔŽE VYJSŤ DRAHO...
Nikomu netreba zvlášť zdôrazňovať, že zakladanie ohňa na verejných priestran-
stvách je podriadené prísnym pravidlám protipožiarnej bezpečnosti. Nespočetné 
výjazdy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na sídlisko Ťahanovce sú 
však dôkazom, že ich dodržiavanie berieme príliš na ľahkú váhu. Ide predo-
všetkým o vypaľovanie trávy na trávnatých porastoch v okolí obytných blokov 
(Americká trieda, Ázijská trieda, Helsinská ul). 
Chceme vás preto upozorniť na dodržiavanie zákona v oblasti požiarnej ochrany, 
a to v záujme vášho zdravia i v záujme ochrany prírodných a iných materiálnych 
hodnôt.
V súvislosti s ochranou proti požiarom vydal starosta mestskej časti toto opatrenie:

Milí ťahanovčania,
výsledky ankety  na internetovej 
stránke mestskej časti, apely z radov 
poslancov, ako aj vaše ohlasy sa jasne 
priklonili k tomu, aby sme vám  po-
núkli Ťahanovské noviny – tlačené 
periodikum s periodicitou 4x ročne 
mesiace ako najlacnejší a najdostup-
nejší zdroj informácií o činnosti 
samosprávy sídliska Ťahanovce, o 
živote obyvateľov sídliska, o ich 
potrebách a požiadavkách, sťaž-
nostiach i nových námetoch, ktoré 
by prispeli k zlepšeniu komuniká-
cie medzi občanmi a ich volenými 
zástupcami. Našim spoločným  
cieľom je zlepšiť kultúru i úroveň 

života v mestskej časti.
 V rubrike Z Vašich listov... dá-
vame priestor všetkým z vás, ktorí 
chcete upozorniť na zaujímavé ná-
pady, prípadne vás trápia nevyrieše-
né problémy vo vašom okolí alebo 
sa chcete podeliť o úspechy, ktoré 
ste dosiahli vy alebo vaši priatelia, 
či susedia. 

Svoje príspevky  zasielajte na adresu 
redakcie :
MÚ MČ Sídlisko Ťahanovce
Redakcia Ťahanovských novín
Americká trieda 15
040 13 Košice
alebo e-mailom na adresu:
mutah@tahanovce.sk

Z vašich listov
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V uplynulom kalendárnom roku 
Miestne zastupiteľstvo mestskej 

časti Košice –Sídlisko Ťahanovce pri-
jalo štyri všeobecne záväzné nariadenia  
(VZN) a to:

 - VZN mestskej časti Košice – Sídlisko 
Ťahanovce číslo 1/2003 o poskytovaní 
dotácií a návratných finančných výpo-
mocí, ktoré ustanovuje podmienky po-
skytovania dotácií a návratných finanč-
ných výpomocí z rozpočtu mestskej 
časti Košice – Sídlisko Ťahanovce práv-
nickým osobám, ktorých zakladateľom 
alebo zriaďovateľom nie je mestská časť, 
a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí 
majú sídlo alebo trvalý pobyt na území 
mestskej časti za predpokladu, že mest-
ská časť má na tento účel v rozpočte na 
príslušný rozpočtový rok určené finanč-
né prostriedky.

 - VZN mestskej časti Košice – Sídlisko 
Ťahanovce číslo 2/2003 o dodržiavaní 
čistoty a poriadku na území mestskej 
časti, ktoré upravuje povinnosti vlastní-
kov, správcov a užívateľov nehnuteľností 
a verejných priestranstiev, ako aj obyva-
teľov a návštevníkov mestskej časti Ko-
šice – Sídlisko Ťahanovce, s cieľom do-
siahnuť čisté a zdravé životné prostredie, 
udržiavať čistotu a poriadok na území 

mestskej časti.

 - VZN mestskej časti Košice – Sídlisko 
Ťahanovce číslo 3/2003 o státí a parko-
vaní vozidiel a vyhľadávaní nežiadúcich 
vozidiel na verejných priestranstvách 
mestskej časti Košice – Sídlisko Ťaha-
novce, ktoré upravuje státie, parkova-
nie motorových vozidiel v zmysle zá-
kona číslo 315/1996 Z.z. o premávke 
na pozemných komunikáciách, zák. č. 
55/1984 Zb. o pozemných komuniká-
ciách a vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou 
sa vykonáva zákon o pozemných ko-
munikáciách a ďalej upravuje spôsob 
spoplatnenia vyhradeného parkovania 
na území mestskej časti v zmysle zák. č. 
544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch 
a Všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti č. 2/1999 o miestnych 
poplatkoch v znení doplnkov. Toto 
nariadenie upravuje tiež podmienky 
vyhľadávania nežiadúcich vozidiel na 
verejných priestranstvách mestskej čas-
ti.

-  VZN mestskej časti Košice – Sídlisko 
Ťahanovce číslo 4/2003 o dani z ne-
hnuteľnosti, ktoré určuje sadzby dane 
z pozemkov, dane zo stavieb a dane z 
bytov a taktiež upravuje možnosti da-
ňových úľav.

Prehľad o všeobecne záväzných nariadeniach 
MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce prijatých v roku 2003

 Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej 
len nariadenie) upravuje podmienky 
držania a chovu psov v mestskej časti 
Košice – Sídlisko Ťahanovce a je záväz-
né pre všetky fyzické a právnické oso-
by držiace a chovajúce psov na území 
mestskej časti, a to aj len prechodne.
Spoločenstvá vlastníkov bytov zahrnú 
ustanovenia tohto nariadenia primera-
ne do svojich domových poriadkov.

EVIDENCIA PSOV
1. Každý pes držaný nepretržite viac 
ako 90 dní na území Slovenskej repub-
liky podlieha evidencii psov (ďalej len 
evidencia). Majiteľ, alebo držiteľ psa 
je povinný prihlásiť psa do evidencie v 
lehote do 30-tich dní od uplynutia po-
sledného dňa lehoty uvedenej v prvej 
vete v mieste, kde sa pes v danom roku 
prevažne nachádza.
2. Evidenciu psov vedie mestská časť.
3. Každú zmenu skutočnosti a údajov, 
ktoré sa zapisujú do evidencie je maji-
teľ, resp. držiteľ psa povinný oznámiť 
do 30-tich dní od zmeny skutočnosti 
alebo údaja mestskej časti.
4. Do evidencie sa zapisuje najmä:
- evidenčné číslo psa,
- tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní 
psa, ak ho pes má,
- meno, priezvisko a trvalý pobyt maji-
teľa alebo držiteľa psa,
- umiestnenie chovného priestoru ale-
bo zariadenia na chov, v ktorom sa pes 
na území mestskej časti zdržiava, ak sa 
umiestnenie nezhoduje s miestom tr-
valého pobytu majiteľa alebo držiteľa 
psa,

- skutočnosť, že pes pohrýzol človeka 
bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej 
obrane alebo v krajnej núdzi,
- úhyn psa,
- strata psa.
5. Mestská časť vydá majiteľovi, resp. 
držiteľovi psa zapísaného do eviden-
cie evidenčnú známku psa (ďalej len 
„známka“). Na známke je uvedené evi-
denčné číslo psa, názov mestskej časti 
a údaj o tom, či je pes nebezpečným 
psom. Známkou majiteľ (držiteľ) psa 
preukazuje totožnosť psa. Poplatok za 
vydanie známky je vo výške 50.- Sk a je 
splatný pri zápise psa do evidencie.
6. Známka je neprenosná na iného 
psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu 
známky je majiteľ (držiteľ) psa povinný 
do 14 dní od vtedy, čo odcudzenie, zni-
čenie, alebo stratu známky zistil, ozná-
miť mestskej časti. Mestská časť vydá 
majiteľovi(držiteľovi) psa náhradnú 
známku za úhradu vo výške 100.- Sk.

VODENIE PSA
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru 
alebo zariadenia na chov môže len oso-
ba, ktorá je fyzicky a psychicky spôso-
bilá ho ovládať v každej situácii, pričom 
je povinná predchádzať tomu, aby pes 
útočil alebo iným spôsobom ohrozoval 
človeka, alebo zvieratá a zabraňovať 
vzniku škôd na majetku, prírode a ži-
votnom prostredí, ktoré by pes mohol 
spôsobiť.

PRÁVA A POVINNOSTI
CHOVATEĽOV PSOV

1. Psy sa nesmú vodiť:

- na detské ihriská a pieskoviská,
- na štadióny a iné verejnosti prístupné 
športoviská, toto obmedzenie sa ne-
vzt‘ahuje na psy, ktoré sa priviedli na 
športovisko za účelom športového ale-
bo výstavného účelu v rámci verejného 
podujatia a na verejné kúpaliská,
- na trhoviská v čase predaja,
- do reštaurácií, s výnimkou letných 
záhrad,
- na miesta označené tabuľou „Zákaz 
vodiť psov“
2. Na verejné priestranstvá (ulice s ob-
chodmi a službami, parky a oddychové 
zóny) neoznačené tabuľou „Voľný po-
hyb psov“ je povolené vodiť psa len na 
vôdzke.
3. Do verejných budov, dopravných 
prostriedkov a do spoločných priesto-
rov obytného domu je povolené vo-
diť psa len na vôdzke a s nasadeným 
ochranným košíkom.
4. Prísne sa zakazuje voľný pohyb psov 
v lesoparku a ostatnom území lesa na 
území mestskej časti (§ 21 ods.3 zá-
kona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v 
znení zákona č. 100/1977 Zb. a zákona 
č. 99/1993 Z. z.).
5. Voľný pohyb psov je povolený len na 
miestach označených tabuľou: „Výbeh 
pre psov“ resp. tabuľou „Voľný pohyb 
psov“. Priestranstvá určené na voľný 
pohyb psov v mestskej časti sú tieto: 
a/ pás v šírke 30m pozdĺž chodníka 
zo západnej strany Americkej triedy v 
úseku od čerpacej stanice SHELL po 
pohostinské zariadenie Panoráma - 
priestranstvo číslo 1,

b/ pás v šírke 30m z južnej strany Ázij-
skej triedy v úseku od areálu veľko-
obchodu pre podnikateľov METRO 
po areál vodojemu na Ázijskej triede 
– priestranstvo číslo 2,
c/ pásy chodníkov po oboch stranách 
záchytnej priekopy pod lesom (Čínska, 
Pekinská, Hanojská) v úseku od špor-
tového areálu OLYMPIA po vodojem 
nad Hanojskou ulicou – priestranstvo 
číslo 3,
d/ pásy v šírke 30m po oboch stranách 
panelovej cesty v úseku od rampy nad 
otočkou MHD na Ázijskej triede v dĺž-
ke 200 m v smere severnom (k bývalé-
mu zemníku) – priestranstvo číslo 4.
6. Mimo chovného priestoru, alebo za-
riadenia na chov musí mat‘ pes obojok 
a na ňom umiestnenú známku vydanú 
mestskou časťou.
7. Majiteľ (držiteľ) psa a ten, kto psa 
vedie, je povinný oznámiť svoje meno, 
priezvisko a adresu trvalého pobytu 
osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten kto 
psa vedie, je povinný oznámiť osobe, 
ktorú pes pohrýzol aj meno, priezvis-
ko a adresu trvalého pobytu majiteľa 
(držiteľa) psa. Súčasne je povinný 
skutočnosť, že pes pohrýzol človeka 
bez toho, aby bol sám napadnutý ale-
bo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v 
nutnej obrane, alebo v krajnej núdzi 
oznámiť mestskej časti.
 Týmto nariadením nie sú dotknuté 
ustanovenia Občianskeho zákonníka, 
Trestného zákona ako aj iných osobit-
ných predpisov (napr. zákon NR SR č. 
115/1995 o ochrane zvierat).

NIEKTORÉ USTANOVENIA VŠEOBECNE Z ÁVÄZNÉHO NARIADENIA ČÍSLO 2/2002
O PODMIENKACH DRŽANIA A CHOVU PSOV V MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SÍDLISKO ŤAHANOVCE

V katastrálnom území Nové Ťahanov-
ce a Ťahanovce prebieha od septembra 
2003 konanie o obnove evidencie niekto-
rých pozemkov a právnych vzťahov k 
nim podľa zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky číslo 180/1995 Z.z. o 
niektorých opatreniach na usporiadanie 
vlastníctva k pozemkom. Zhotovenie 
registra obnovenej evidencie pozem-
kov zadáva správny orgán - katastrálny 
úrad alebo pozemkový úrad. V prípade 
katastrálnych území Nové Ťahanovce a 
Ťahanovce je týmto správnym orgánom 
Správa katastra Košice a zhotoviteľom 
ROEP v uvedených katastrálnych úze-
miach je Geodézia Žilina a.s. so sídlom 
v Žiline. V súlade s citovaným zákonom 
bola správnym orgánom kreovaná komi-
sia, ktorej predsedom je prednostka MÚ 
MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce, členom 
komisie je zástupca Správy katastra Ko-
šice, zástupca Obvodného pozemkového 
úradu v Košiciach, zástupca Slovenského 
pozemkového fondu, zástupca Magis-
trátu mesta Košice, zástupca vlastníkov 
a nájomcov pozemkov ako aj zástupca 
Urbariátu obce Ťahanovce.
 Komisia spolupracuje so štátnymi 
orgánmi a účastníkmi konania pri prí-
prave a pri organizačnom zabezpečení 
zostavenia registra obnovenej evidencie 
pozemkov, zabezpečuje a zhromažďuje 
podklady potrebné na zostavenie registra 
a na rozhodnutie správneho orgánu. 
 Zhotoviteľ Geodézia Žilina spracoval 

Register obnovenej evidencie pozem-
kov a v súčasnom období Miestny úrad 
mestskej časti doručuje do vlastných rúk 
každému účastníkovi, ktorého miesto tr-
valého pobytu je známe, výpis z návrhu 
registra týkajúci sa pozemkov, ktoré sú 
podľa zistených údajov v jeho vlastníctve 
alebo v správe spolu s poučením o mož-
nosti podať námietky. Súčasťou výpisu 
je aj výzva na zaplatenie príspevku vo 
výške 100.- Sk, ktorý sa uhrádza prilože-
nou poštovou poukážkou. Správny orgán 
použije tieto príspevky na účely konania, 
pričom najmenej 50% týchto prostried-
kov poskytne obci ( v našom prípade 
mestskej časti) na zabezpečenie činnosti 
komisie.
Návrh registra obnovenej evidencie po-
zemkov je v jednom vyhotovení uložený 
aj na organizačno-právnom oddelení 
miestneho úradu.
 Námietky proti návrhu výpisu regis-
tra spolu s odôvodnením môže účastník 
konania podať komisii do 30 dní do dňa 
doručenia výpisu z návrhu registra a 
tieto námietky posúdi komisia, ktorá si 
na tento účel vyžiada vyjadrenie toho, 
koho práva boli námietkami dotknuté, 
svedecké výpovede osôb oboznámených 
s miestnymi pomermi a so svojím sta-
noviskom ich spolu predloží správnemu 
orgánu na rozhodnutie.
 Schválený register je verejná listina, 
na základe ktorej katastrálny úrad zapíše 
údaje registra do katastra nehnuteľností.

Informácia o Registri
obnovenej evidencie pozemkov 
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Malá oáza v podobe parčíka na  
Americkej triede je príjem-

ným miestom na posedenie pri fon-
táne, na rozhovor, či prechádzku s 
ratolesťami v príjemnom obkolesení 
kvetmi a zeleňou.
 Ťahanovská fontána, tak ako ostat-
né v meste, počas zimy spí a zobúdza 
sa opäť na jar, keď je slniečko dosta-
točne vysoko na to, aby vode, ktorá 
prúdi v jej útrobách umožnilo pokoj-
ne ovlažovať prostredie naokolo.
 Každoročne si rituál zobúdzania 
ťahanovskej fontány vzali pod svoju 
ochranu čitatelia z Knižnice pre mlá-

dež mesta Košice, ktorej tri pobočky 
pracujú na základných školách na 
sídlisku Ťahanovce.
 Nebolo tomu inak ani tento rok. 
Rozprávkou o vodníkovi, ktorému 
bolo treba splniť úlohy, aby dovo-
lil fontáne vytrysknúť a záverečnou 
piesňou z muzikálu Fontána pre Zu-
zanu sa deťom podarilo dosiahnuť, 
aby z trysiek fontány začala prúdiť 
voda...
 Podujatie s pesničkami a tancom 
si nenechali ujsť ani starostovia mest-
ských častí Sídlisko Ťahanovce a obce 
Ťahanovce.           Ing. J. Rajňáková

ZOBUDILI FONTÁNU

 Na stredu 31. marca pozvali medzi 
svojich malých čitateľov na Základnú 
školu Bruselská spisovateľku Gabrie-
lu Futovú, autorku obľúbených kni-
žiek o malých i veľkých bosorkách. 
Súčasťou besedy bola súťaž dvanás-
tich bosoriek - žiačok základnej ško-
ly, z ktorých po absolvovaní 4 kôl 
zvolili tzv. “ miss bosorku“. Členkou 
odbornej poroty bola okrem spolu-
žiakov dievčat aj samotná spisovateľ-
ka – veselá a dynamická mladá pani 
Gabriela Futová, ktorá s úsmevom a 
úprimnosťou odpovedala na zvedavé 
otázky detí.
 „K napísaniu prvej knižky pre deti, 
ktorá má názov „Naša mama je bo-
sorka“ ma inšpirovala knižka Malá 
bosorka, doteraz ju mám doma a je to 
moja najobľúbenejšia knižka. Bosorác-
ke príbehy mám veľmi rada , aj keď 
moja posledná knižka „Keby som bola 

bosorka“ už s bosoráctvom až tak nesú-
visí.“
 Vo svojej tvorbe sa autorka venuje 
predovšetkým súrodeneckým vzťa-
hom (Nezblázni sa mamička) a vzťa-
hom detí k rodičom (Hľadám lepšiu 
mamu). Na otázku, či aj ona túžila 
niekedy byť bosorkou, s úsmevom 
odpovedala: „Bosorkou v klasickom  
zmysle slova by som byť nechcela, ale 
chcela by som vedieť čarovať, aby sme 
sa všetci mali lepšie.“
 Ilustrácie svojich kníh autorka 
zverila odborníkom, s niektorými sa 
doteraz osobne nepozná, a na každú 
svoju vydanú knižku sa tešila, ako na 
veľké prekvapenie. „Keď mám v ruke 
svoju novú knižku, maznám sa s ňou a 
hladkám ju. Tak sa nej teším.“ Prvých 
kritikov svojich kníh má Gabriela 
Futová doma a sú nimi jej dve deti.

Ing. Janka Rajňáková

Knižnica pre mládež mesta Košice pripravila v rámci Týždňa detskej 
knihy v dňoch 29. marca – 2. apríla množstvo zaujímavých podujatí  

v oblasti literatúry pre deti. Okrem besied so spisovateľmi, autormi detskej 
literatúry sa konalo aj celomestské finále  súťaže O kráľa čitateľov Knižnice
pre mládež.V programe participovali aj pobočky zo sídliska Ťahanovce.

Týždeň detskej knihy

 Združenie žien Slovenska- Klub 
Košice I. a Ťahanovský podnik slu-
žieb s.r.o. zorganizovali  5. júna v 
priestoroch Skateparku oslavy Me-
dzinárodného dňa detí, nad ktorým 
prevzal patronát starosta mestskej 
časti JUDr. Cyril Betuš. 

 Podujatia sa okrem detí zo sídliska 
zúčastnili i deti z Detského domova 
z Uralskej ulice a Domova sociálnych 
služieb z Vyšného Opátskeho.
 Organizátori pripravili  zaujímavý 
a bohatý program. Medzi deti zavítali 
členovia Hasičského  a záchranného 
zboru s cisternovou automobilovou 

striekačkou. Okrem súťaží, v ktorých  
dokázali svoju šikovnosť a obratnosť, 
dostali deti i darčeky v podobe kul-
túrnych vystúpení tanečníkov zo 
skupiny ROONAH – víťazov me-
dzinárodnej súťaže na Pardubickej 
Ryengli, ktorí predviedli írske tance, 
skupiny NASHVILLE – víťaza me-
dzinárodnej súťaže v Žiline z apríla 
t.r. v country tancoch, skupiny his-
torického šermu TEMPLÁRI, ale aj 
vystúpenia žiačok základných škôl  
Mirky Oroszovej, Nikolky Kavkovej 
a Ajky Vendelovej.
 Sviatočnému charakteru podujatia 
pridala i účasť starostu mestskej časti  
Cyrila Betuša a prednostky miest-
neho úradu Nadeždy Černej. Práve 
im boli adresované myšlienky detí 
nášho sídliska, čo by ony, keby boli 
starostom alebo starostkou, chceli na 
našom sídlisku urobiť.
A ako vidia deti jeho budúcnosť?
 Chcú predovšetkým sídlisko bez 
odpadkov a smetí, sídlisko, kde je 
veľa zelene a kvetov, chcú aby ne-
spratníci neničili preliezky a detské 
ihriská a aby na to dozerala polí-
cia...aby rodičia vedeli počúvať 
svoje deti... no a predovšetkým, 
aby sme na sídlisku mali čo najskôr 
kúpalisko.

Jarmila Repčíková

Deň detí oslávili v Skateparku

Vstup Slovenska do Európy 
sprevádzalo počas prvých 

májových dní mnoho zaujíma-
vých podujatí. Každý, koho myš-
lienka spoločnej európskej rodiny 
oslovila, sa snažil dať najavo svoju 
radosť, svoje predstavy i nádeje do 
budúcnosti...
 S myšlienkou zapojiť sa do osláv 
prijatia Slovenskej republiky do 
Európskej únie sa pohrali aj peda-
gógovia zo Základnej školy, kto-
rá zhodou okolností nesie meno 
„hlavného mesta Európy“ Bruse-
lu. Spolu so žiakmi pripravili za-
ujímavú výstavu prác so súťažou  
žiackych družstiev škôl zo sídliska 
Ťahanovce formou vedomostného 
kvízu i súťaže zručnosti.

 Na podujatie prijali pozvanie aj 
starosta mestskej časti JUDr. Cyril 
Betuš a honorárny konzul Špani-
elskeho kráľovstva v SR Daniel 
Lučkanič. Ten vo svojom úvod-
nom príhovore zdôraznil potrebu 
intenzívneho vzdelávania mlá-
deže, predovšetkým v jazykoch, 
pretože práve komunikácia otvára 
brány do všetkých krajín Európy 
a ponúka možnosti pre aplikáciu 
našich vedomostí a schopností.  
 Heslo podujatia „ Kráčame s 
úsmevom do Európy“ , ktoré do-
minovalo expozícii vo vstupných 
priestoroch školy, doplnili žiaci 
výtvarnými prácami, predstavujú-
cimi jednotlivé členské štáty EÚ.

Ing. J. Rajňáková

Do Európy kráčame s úsmevom …
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V sobotu 8. mája sa súťažilo aj 
v skateboardingu. Mládež so 

šiltovkami naopak a kolieskami 
pod nohami mala tiež svoj DEŇ. 
Fotografie, zvečňujúce krkolomné
kúsky skejťákov dokazujú, že nápad 
umožniť im vyšantiť sa na mieste, 
pre tento účel najvhodnejšom, sa 
oplatilo zrealizovať.

S K AT E B OA R D I S T I
M A L I  S V O J  D E Ň

 V priestoroch novootvorenej reštau-
rácie „U Katky“ na Budapeštianskej ulici 
sa zišli priaznivci veselej muziky a dobrej 
zábavy na Ťahanovskom majálese.
 Po úvodnom príhovore hostiteľa sta-
rostu mestskej časti Cyrila Betuša sa v 
kultúrnom programe – mozaike piesní  
a tanca – predstavili žiaci zo základnej 
školy Belehradská a Michaela Luxová 
(na obr.) zo ZUŠ M. Hemerkovej.
 V druhej časti programu si vzali 
slovo členovia Klubu dôchodcov na 
sídlisku Ťahanovce a celý večer sa ďalej 
niesol v ich réžii.  JR

MAJÁLES

Už 8. ročník  súťaže v speve ľudových piesní pod ná-
zvom Ťahanovská ruža sa konal 8. júna v kultúrnom 

stredisku mestskej časti. Cieľom tohto obľúbeného poduja-
tia každoročne je  uchovávať tradíciu slovenskej ľudovej 
piesne a kultúry v povedomí mládeže, rozvíjať  estetické 
a kultúrne cítenie detí a mláde-
že, pestovať vzťah ku kultúrnym 
hodnotám.
 Spestrením tohtoročnej súťa-
že bolo, že okrem ZŠ Belehrad-
ská a ZŠ Juhoslovanská zo síd-
liska Ťahanovce  sa jej zúčastnili 
aj ďalšie dve základné školy,  ZŠ 
Želiarska a ZŠ Budimír.
 Príjemnú atmosféru podu-
jatia dotvárali ľudové kroje, v 
ktorých väčšina spevákov vystupovala a hodnotný kul-
túrny program, ktorým sa predstavili členky Detského 
folklórneho súboru Viganček,  víťazky krajskej súťaže 
folklórnych speváckych skupín v Margecanoch a účast-
níčky festivalu v Východnej, kde sa okrem iného chys-
tajú znova. O druhú časť programu sa postarali dievčatá 
zo ZŠ v Budimíri, ktoré na chvíľu prerušili folklórne 
ladené popoludnie a predviedli choreografiu zo súčas-
ných hitov populárnej hudby.
 Samotná súťaž prebiehala v  troch vekových kategóri-

ách. Výkony spevákov hodnotila odborná porota, ktorá 
v každej kategórii udelila 3 miesta.
 V prvej kategórii, kde súťažili žiaci 1. až 4. ročníka 
zvíťazila Veronika Korabská zo ZŠ Belehradská. Na 
druhom mieste sa umiestnil Patrik Olejňák zo ZŠ Juho-

slovanská. Tretí skončil Matej 
Poklemba zo ZŠ Belehradská.
 V druhej kategórii zís-
kali prvé dve miesta súrodenci 
Kentošovci zo ZŠ Belehradská. 
Erika sa stala víťazkou a jej brat 
Miško skončil druhý. Tretie 
miesto pripadlo v druhej kate-
górii Andrei Karaffovej zo ZŠ
Juhoslovanská.
V tretej kategórii si víťazstvo 

odniesla minuloročná víťazka Michaela Luxová, na 
druhom mieste sa umiestnila Simona Drobňáková , 
tretie miesto získala Adriana Kokindová, obe zo ZŠ 
Belehradská.
 V záverečnom príhovore starostu mestskej časti Cy-
rila Betuša zaznelo presvedčenie, že o rok sa na Ťaha-
novskej ruži stretneme na otvorenej scéne v priestoroch 
skate parku, kde bude môcť vychutnať krásu ľudovej 
piesne v podaní našich mladých folkloristov aj široká 
verejnosť.   Ing. Janka Rajňáková

Ťahanovská ruža 2004

 Slovenský folklór sa pomaly stráca 
z javísk našich kultúrnych ustanoviz-
ní, na pódiách ho vystriedali súčasné 
hudobné i tanečné trendy. Mnoho-
krát je to však na škodu veci, pretože 
práve folklór je prejavom identity 
národa, či regiónu. Je originálny , 
nenapodobiteľný .

 Košické osvetové stredisko , ktoré 
bdie aj nad týmto žánrom,  počas 
roka organizuje viacero folklórnych 
podujatí. Jedným z nich bola aj ne-
dávna súťažná prehliadka detského 
hudobného folklóru „Zahrajže mi, 
zahraj“ a súťaž sólistov tanečníkov v 
ľudovom tanci „Počerkaj, pocifruj“. 
Obe prehliadky sa uskutočnili 1. 
apríla 2004 v Centre voľného času 
Domino na Popradskej ulici.
 Podľa slov Veroniky Kentošovej, 
metodičky pre folklór Košického 
osvetového strediska, ktoré pove-
dala pre denník Korzár, zmyslom 
takýchto podujatí je najmä u detí 
odhaliť talenty, podnecovať vzťah k 
slovenskému 
folklóru a 
umožniť im 
p r e z e n t o -
vať výsledky 
svojej práce 
a porovnávať 
ich.
 Do detskej 
súťaže sa pri-
hlásilo 34 só-
listov spevá-
kov, sólistov 
inštrumenta-
listov a spe-
váckych sku-
pín z okresov 
Košice I – IV 
a Košice oko-
lie. Medzi ví-

ťazmi v jednotlivých kategóriách sa 
ocitli aj Ťahanovčania: 
-v súťaži spevákov - sólistov zvíťazila 
za okres Košice I Veronika Kentošo-
vá, 
–v súťaži speváckych skupín si pr-
venstvo za okres Košice I odniesla 
dievčenská spevácka skupina detské-
ho folklórneho súboru Viganček zo 
sídliska Ťahanovce
-treťou víťaznou ťahanovčankou sa 
stala Daniela Štarková z detského 
folklórneho súboru Čarnička, ktorá 
získala prvé miesto v okrese Košice 
II.
 Víťazi jednotlivých kategórií za 
všetky okresy sa predstavili 8. mája 

2004 na krajskej súťaži v Margeca-
noch, ktorá bola predkolom celo-
slovenského podujatia v Považskej 
Bystrici. Ťahanovskému Vigančeku 
sa opäť darilo. Získal prvé miesto.  
Na základe dosiahnutého úspechu  
ich Košické osvetové stredisko  vy-
bralo na účinkovanie na Abovských 
folklórnych slávnostiach v Rozha-
novciach dňa 27. júna  a dostali 
taktiež ponuku vystúpiť na Folklór-
nom festivale vo Východnej.  Ďal-
šou úspešnou účastníčkou súťaže v 
Margecanoch bola  Erika Kentošová, 
ktorá na krajskej súťaži v kategórii 
sólisti speváci obsadila 3. miesto.

Ing. Janka Rajňáková

NA SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ TRADÍCIE NEZABÚDAME



Obľúbeným miestom, kam 
sa chodí výhodne predávať 

i výhodne nakúpiť je trhovisko. 
V dnešnej dobe je jeho existencia 
priam nevyhnutná. Nielen preto, 
že zelenina , ovocie, či kvety sú 
čerstvo privezené zo záhrad, pod-
písala sa pod ňu predovšetkým 
hmotná núdza, v ktorej sa ocitá 
čoraz viacej ľudí.
 Miestne trhovisko tvoria 
priestory na Budapeštianskej 
ulici č. 42 – 48, stánky s trva-
lým stanovišťom. Zriaďovateľom 
trhoviska je Mestská časť Košice 
– Sídlisko Ťahanovce. Správcom 
trhoviska je TPS, spol. s r.o. so 
sídlom na Americkej triede 15 v 
Košiciach. 
 Na trhových miestach je povo-
lené predávať ovocie a zeleninu, 
sušené ovocie iba balené, ozna-

čené slepačie vajcia, kvety, via-
nočné stromčeky, knihy, drobné 
umelecké predmety a drobné re-
meselné výrobky, sklo, porcelán, 
keramika, spotrebné výrobky.
 Naopak zakázané je predávať 
zbrane a strelivo, výbušniny a 
pyrotechnické výrobky, tlač a iné 
výrobky ohrozujúce mravnosť, 
lieh, alkoholické nápoje, jedy, 
omamné látky a psychotropné 
látky, lieky a živé zvieratá.
 Cena pri predaji na trhovisku 
sa určuje dohodou medzi predá-
vajúcim a kupujúcim, a to v súla-
de s platnou právnou úpravou.
 Poplatok za prenájom predaj-
ného stola je 30 korún na deň. 
Predaj na trhovisku sa riadi trho-
vým poriadkom zverejneným na 
vývesnej tabuli v priestore trho-
viska.            Ing. S. Pešková
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Akútna potreba vytvorenia kul-
túrno-spoločenskej miestnosti 

viedla k prestavbe priestorov v sprá-
ve mestskej časti na Budapeštian-
skej ulici číslo 30. Po rekonštrukcii 
objektu boli priestory odovzdané do 
správy Ťahanovského podniku slu-
žieb TPS, s.r.o.. Na kultúrne a spo-
ločenské účely slúžia od roku 2002.

Mesačný plán prenájmu kultúrneho 
strediska zabezpečuje referát organi-
začný – spolupráca s verejnosťou for-
mou časového harmonogramu podľa 
požiadaviek záujemcov. Podmienky a 
spôsob úhrady za prenájom priesto-
rov, samotné vyúčtovanie, ako aj 
sprístupnenie strediska zabezpečuje 
TPS, s.r.o. podľa platných pravidiel 
uvedených v prevádzkovom poriad-
ku kultúrneho strediska.
KS má kapacitu 80 miest.
V roku 2003 boli priestory objektu 
využívané pravidelne týmito subjek-
tami:
- Materské centrum RADOSŤ – ob-
čianske združenie, ktoré združuje 
matky na materskej dovolenke
- Klub dôchodcov
- Gréckokatolícka cirkev
- Krok za krokom - občianske zdru-
ženie zaoberajúce sa deťmi a mláde-
žou zo sociálne slabších rodín
- Základná umelecká škola Márie 
Hemerkovej
- Komunita Ján Krstiteľ – kresťanské 
spoločenstvo

- Detská misia – kresťanské spoločen-
stvo pracujúce s deťmi a mládežou v 
zmysle kresťanských princípov
- Centrum komunitného organizo-
vania – občianske združenie monito-
rujúce život a potreby občanov mest-
skej časti a národnostné menšiny
Okrem pravidelných podujatí sú v 
KS organizované tieto ďalšie podu-
jatia:
-  zdravotné prednášky 
-  vzdelávacie podujatia 
-  komerčné podujatia 
-  ostatné podujatia 
Kultúrno-spoločenské akcie: 
diskotéky, bábkové divadlo, Miku-
láš, Ťahanovská ruža, súťaž pre deti 
„Hľadáme talenty“, výtvarná súťaž 
pre deti „Moje sídlisko“, stretnutie 
s víťazkou európskeho šampionátu 
v Francúzsku v strihaní psov, Deň 
úcty k starším, Oceňovanie darcov 
krvi plaketou prof. Janského, stret-
nutia členov miestneho spolku SČK, 
oslavy MDŽ, stretnutia občanov 
sídliska
Vzdelávacie akcie:
Kurz španielčiny, kurz angličtiny, 
prednášky na témy na témy sex, dro-
gy, AIDS, vzťahy...
TPS, s.r.o. ponúka spoločenskú 
miestnosť na prenájom na rôzne 
spoločenské podujatia (počas ví-
kendu a mimo zmluvne viazaných 
hodín, ktoré sú pravidelne zverejňo-
vané na informačnej tabuli kultúr-
neho strediska). Ing. S. Pešková

KULTÚRNE STREDISKO

Skate park 

 Výstavba i dokončenie plochy ťa-
hanovského Skateparku si vyžadova-
lo veľa síl , veľa financií, ale aj veľa
odhodlania ponúknuť mládeži to, o 
čo v súčasnosti je záujem, čo je práve 
in. Adrenalínové športy sú práve sú-
časťou moderného chalana a každo-
denní návštevníci tohto športového 
zariadenia  to aj prezentujú. Skate-
park sústredil mládež sídliska, ktorá 

našla záľubu v in line športe a trávi 
svoj voľný čas aktívne.
 Celý areál pripadol do správy 
miestneho podniku služieb , ktorý už 
vypracoval podmienky na využívanie 
plochy skatermi tak, aby sa v čo naj-
väčšej možnej miere predišlo úrazom 
a rôznym zraneniam. V súčasnosti sa 
v areáli Skateparku nachádza novo-
vybudované sociálne zariadenie.
 Areál je v prevádzke celotýždenne, 
vrátane dní pracovného pokoja.  

 Na sklonku roku 2001, pres-
nejšie 21. novembra, sa konala 
ustanovujúca schôdza novoza-
loženého Klubu dôchodcov na 
sídlisku Ťahanovce. Vďaka úsiliu 
aktívnych seniorov a za výdatnej 

pomoci mestskej časti majú dnes 
dôchodcovia možnosť stretávať 
sa, vymieňať si názory, zabávať 
sa, organizovať výlety, spoločne 
sa spoznávať. 
 Kým rok 2002 bol rokom akti-
vačným, kedy sa formovali vzťa-
hy, kreoval sa výbor a nadväzovala 
sa spolupráca s mestskou časťou , 
v roku 2003 už klub zorganizoval 
niekoľko zaujímavých podujatí. 
Vytvoril sa „spolok zrelých ľudí“, 
ktorí cítia potrebu zísť sa, poroz-
právať sa, zabaviť sa, navštíviť 

kultúrne podujatia i prírodu. 
 V súčasnosti je predsedkyňou 
klubu pani Mária Sabolová. Pra-
videlné stretnutia sa konajú kaž-
dú stredu od 15. do 17. hodiny 
v kultúrnom stredisku mestskej 

časti na Budapeštianskej 30. Mi-
lovníci spevu a zábavy môžu vy-
užiť aj pondelkové predpoludnia, 
opäť v kultúrnom stredisku, kde 
si dôchodcovia pripravujú scénky 
a piesne na spoločenské večierky 
a kultúrne podujatia. Členovia 
klubu pozývajú všetkých, kto-
rí majú radi spoločnosť i tých, 
ktorí sa chcú poučiť, prípadne 
získať informácie o možnostiach 
skvalitnenia života v seniorskom 
veku, aby neváhali a prišli medzi 
nich.   JR

KLUB DÔCHODCOV 

T R H OV I S KO
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Poslanec mestského zastupiteľstva Košice, miestneho zastupiteľstva MČ Ko-
šice – Sídlisko Ťahanovce a predseda Klubu na ochranu spotrebiteľa (KOS) 
pri MZ MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce JUDr. Ján Kováčik (na obr.) odpo-
vedá na otázky o činnosti KOS.

 Čo je hlavným cieľom Klubu na 
ochranu spotrebiteľa?
 Klub na ochranu spotrebiteľa je 
v podstate jednou z komisií zriade-

ných pri miestnom zastupiteľstve, 
jej členovia boli volení, má však to 
špecifikum, že funguje ako klub. To
znamená, že v porovnaní s inými ko-
misiami má priamy kontakt s obča-
nom. Vzhľadom na to, že v minulos-
ti tu pôsobilo občianske združenie, 
ktoré poskytovalo podobné služby 
občanom, po roku 1998 (v novom 
volebnom období - pozn. red.) sme 
pociťovali ich nedostatok, preto sme 
sa rozhodli využiť svoje doterajšie 
profesijné znalosti a skúsenosti a 
rozhodli sme sa v rámci poslaneckej 
práce pokračovať v poskytovaní rád 
občanom v tejto oblasti.
 S čím za vami občania najčastejšie 
prichádzajú?
 Ide predovšetkým o poradenskú 
činnosť  pre občanov, ktorá v sebe 
zahŕňa aj preventívny prvok v rámci 
ochrany spotrebiteľa, to znamená, že 

poskytovaním informácií o platnej 
legislatíve vlastne občanov vedieme k 
tomu, aby chceli a vedeli chrániť svo-
je spotrebiteľské práva v prípadných 
sporných situáciách.
 Na stretnutiach riešime prevažne 
otázky súvisiace s predajom tovaru 
a poskytovaním služieb, ide predo-
všetkým o reklamačné konania, práva 
a povinnosti spotrebiteľa – týka sa to 
služieb spojených s užívaním bytov, 
opravy a úpravy vecí, reštauračných 
služieb i klasického predaja tovaru.
 Sú podľa vás spotrebitelia dostatoč-
ne informovaní o svojich právach?
 Ak mám porovnať úroveň infor-
movanosti oproti minulosti, sú ob-
čania lepšie informovaní. Súvisí to 
aj so vstupom Slovenska do Európ-
skej únie a s ním súvisiacim rýchlym 
rozvojom informačných systémov, 
ako je internet, ale všeobecne veľká 
spokojnosť v tejto oblasti nie je. Týka 
sa to predovšetkým orgánov, ktoré v 
tejto oblasti pracujú a ich vplyvu na 
úroveň vzťahov medzi predávajúcimi 
a spotrebiteľmi. 
 Priniesla  zmena legislatívy pozi-
tívne zmeny v oblasti  ochrany spot-
rebiteľa?

 Áno, ide predovšetkým o nove-
lu Občianskeho zákonníka, podľa 
ktorej sa predlžuje záručná lehota, v 
krátkom čase by malo dôjsť aj k no-
velizácii zákona o ochrane spotrebite-
ľa, ktorý upresní povinnosti predáva-
júcich, hygienické predpisy atď.
 Aký je postup, ak má niekto záu-
jem o vaše rady a vašu pomoc?
 Klub na ochranu spotrebiteľa pri 
mestskej časti Košice – Sídlisko Ťa-
hanovce sa stretáva jeden krát v me-
siaci, vždy v prvú stredu v mesiaci o 
15 h na miestnom úrade. Harmono-
gram zasadnutí KOS je zverejnený na 
vývesnej tabuli. Občania môžu svoje 
podnety nahlásiť na miestnom úrade, 
prípadne ich môžu zaslať písomne na 
adresu miestneho úradu s poznám-
kou KOS. Chceme však občanov aj 
aktívne informovať  o nových legisla-
tívnych zmenách, o zaujímavých prí-
padoch, ktoré stojí za to spomenúť a 
demonštrovať postup pri ich riešení. 
Využijeme na to aj Ťahanovské no-
viny – predpokladáme zaviesť pravi-
delnú rubriku KOS radí a informuje, 
kde sa budeme zaoberať aktuálnymi 
i všeobecnými otázkami z oblasti 
ochrany spotrebiteľa.

Ing. J. Rajňáková

Ako na reklamácie

PRIPRAVUJEME PRE VÁS

Ste tvorivý typ?Vyšívate, háčkujete, 
paličkujete, maľujete, pletiete alebo 
vás zaujíma ľudová tvorivosť?Mest-
ská časť Košice – Sídlisko Ťaha-
novce a Združenie žien Slovenska 
pripravuje prehliadku prác a výrob-
kov tvorivých ľudí z nášho sídliska, 
spojenú s predajom, za účasti ľudo-
vých umelcov. Ak sa chcete takejto 
prezentácie zúčastniť aj vy, ozvite sa 
nám. Podrobnejšie informácie o prí-
prave podujatia získate u pani Jarmi-
ly Repčíkovej, tel. 0905 499 460

Európsky sociálny fond bol 
zriadený s cieľom zlepšiť 

pracovné príležitosti na vnú-
tornom trhu členských krajín 
EÚ a tým prispieť k zvýšeniu 
ich životnej úrovne. Jeho zá-
merom je rozširovať možnosti 
zamestnania, zvyšovať profe-
sionálnu mobilitu pracovníkov 
v Spoločenstve a ich adaptáciu 
na priemyselné zmeny vo vý-
robných systémoch najmä od-
borným vzdelávaním a rekva-
lifikáciou.
 Pomáha rozvíjať schopnosti 
jednotlivcov, hlavne ľudí s oso-
bitnými problémami pri hľada-
ní práce, udržaní si práce alebo 
návrate do práce po neprítom-
nosti.
 Finančnú politiku Európske-
ho sociálneho fondu spravuje 
Európska komisia. Ako finanč-
ný nástroj Spoločenstva slúži 
Európsky finančný fond na
podporu a zavádzanie týchto 
stratégií a dokumentov do pra-
xe:
- Európsku stratégiu zamest-
nanosti
- Každoročne prijímané zá-
sady zamestnanosti na úrovni 
Spoločenstva

- Národný akčný plán zamest-
nanosti členského štátu
 V rámci Európskeho sociál-
neho fondu je Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny Košice 
spracovaný projekt „Aktivizá-
cia nezamestnaných a neza-
mestnaných s nízkou motivá-
ciou odkázaných na dávku v 
hmotnej núdzi”. Hlavným cie-
ľom tohto projektu je podpora 
udržiavania pracovných návy-
kov uchádzačov o zamestnanie 
s dôrazom na dlhodobo neza-
mestnaných a nezamestnaných 
v hmotnej núdzi ako prostrie-
dok zvyšovania ich zamestna-
teľnosti.
 Aktivačný príspevok je prí-
spevok k dávke v hmotnej 
núdzi, ktorý patrí občanovi v 
hmotnej núdzi, ak sa zúčast-
ňuje na vykonávaní menších 
obecných služieb alebo dobro-
voľných prác organizovaných 
na základe písomne uzavretej 
dohody s Úradom práce, soci-
álnych vecí a rodiny. Výška ak-
tivačného príspevku činí 1500 
Sk mesačne pričom uchádzač o 
zamestnanie musí odpracovať 
na aktivačnej činnosti mini-
málne 10 hodín týždenne.

 Do aktivačnej činnosti sa 
zaraďujú v prvom rade tí uchá-
dzači o zamestnanie, ktorí sa 
nachádzajú v hmotnej núdzi a 
ktorí si chcú dávku v hmotnej 
núdzi zvýšiť poberaním akti-
vačného príspevku účasťou na 
aktivačnej činnosti.
 V druhom rade aktivačná 
činnosť slúži na udržiavanie 
pracovných návykov uchádza-
čov o zamestnanie najmä dl-
hodobo nezamestnaných alebo 
uchádzačov o zamestnanie s 
nedostatočnými zručnosťami, 
schopnosťami.
 V zmysle dohody č. 46/ 
2004 medzi Úradom práce, so-
ciálnych vecí a rodiny Košice a 
Mestskou časťou Košice – Síd-
lisko Ťahanovce je do aktivač-
nej činnosti v našej mestskej 
časti zapojených 50 uchádza-
čov o zamestnanie. 
 V rámci aktivačnej činnosti 
títo uchádzači o zamestnanie 
vykonávajú tieto menšie služby 
pre mestskú časť:
- čistenie verejných priestran-
stiev,
- čistenie chodníkov, pasá-
ží, odstraňovanie nánosov po 
daždi,

- čistenie a úprava pieskovísk,
- kosenie určených trávnatých 
plôch,
- odstraňovanie snehu a ľadu z 
chodníkov a schodísk posypo-
vým materiálom.
 Uchádzači o zamestnanie 
s trvalým pobytom v našej 
mestskej časti, ktorí sa nachá-
dzajú v hmotnej núdzi a ktorí 
sa chcú zapojiť do aktivačnej 
činnosti sa môžu informovať 
na MÚ MČ Košice - Sídlisko 
Ťahanovce, Americká  trieda 
č.15 u Mgr. Ivana Varholáka, 
č. dverí 4.  

Európsky sociálny fond pomáha aktivizovať nezamestnaných
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18. 4. 2004 sa v jedálni ZŠ Belehrad-
ská zišli vyznávači kráľovskej hry.
 Konal sa tu totiž už tradičný 
Ťahanovský šachový turnaj orga-
nizovaný Centrom voľného času 
DOMINO Košice a Komisiou 
mládeže, športu a kultúry pri MZ 
MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce. 
Na turnaji sa zúčastnilo 42 šachis-
tov, ktorí bojovali v dvoch kategó-
riách. Prvú kategóriu tvorili prete-
kári do 16 rokov a druhú nad 16 
rokov. Hralo sa švajčiarskym systé-
mom na 7 kôl s časovým limitom 
2x20 minút.  Odborným garan-
tom súťaže bol p. Imrich Jurčišin 
z CVČ DOMINO Košice. Ceny a 
diplomy víťazom odovzdal zástup-
ca starostu MČ Ing. RNDr. Emil 
Petrvalský CSc.

Desať najúspešnejších v 
kategórii do 16 rokov:
1 .   D e r ň á r  M a r e k
2 .   B l i c h a  M a r t i n
3 .   Z o l n a i  P e t e r
4 .   Tr e s s a  To m á š
5 .   N o v e l l a  To m á š
6 .   K ő v á r i o v á  E v a
7.   T i m k o  M i l a n
8 .   K o z á k  M a t ú š
9 .   Tr e s s a  G e r a r d
10 . R o h á r  P a v o l
Desať najúspešnejších v 
kategórii  nad 16 rokov:
1 .   K ö v á r i  G a b r i e l
2 .   M i k l o š  T i b o r
3 .   Š t e c  J u r a j
4 .   L a k a t o š  To m á š
5 .   J a r o š  L u k á š
6 .   K a ľ a v s k ý  F r a n t i š e k
7.   Z á v a c k ý  Pe t e r
8 .   R a j n e c  Vo j t e c h 
9 .   D e r ň á r  J á n
10 .  L a k a t o š  S t a n i s l a v

KARATE KLUB UNION KOŠICE

Šachový turnaj 

Dňa 29.mája 2004 sa na ZŠ 
Belehradská u skutočni l 

otvorený stolnotenisový turnaj 
miestneho zastupiteľstva, ktorý 
organizovala Komisia mládeže, 
športu a kultúry pri miestnom za-
stupiteľstve. Za zelenými stolmi sa 
tohto roku zišlo 26 účastníkov. 15 
pretekárov bojovalo v kategórii do 
16 rokov a 11 v kategórii nad 16 
rokov. Medzi pretekármi sa obja-
vili aj poslanci miestneho zastupi-
teľstva a členovia  komisie, ktorá 
podujatie zorganizovala.

Výsledky v kategórii do 16 rokov:
1. Jakub FIGEĽ
2. Lukáš FIGEĽ
3. Miroslav LIŠČINSKÝ
4. Ľubomír EGED
Výsledky v kategórii nad 16 rokov:
1. Pavol RUSKA
2. Milan PAZIČ
3. Ľubomír BOČKORÁŠ
4. Štefan BOČKORÁŠ

 Diplomy a poháre víťazom odo-
vzdal zástupca starostu Ing. RNDr. 
Emil Petrvalský CSc. a člen komisie 
mládeže, športu a kultúry a reprezen-
tant SR v karate Stanislav Šimko.

Stolnotenisový turnaj MZ MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce

 Športové podujatie, ktoré už roky po-
zýva ťahanovčanov všetkých vekových 
kategórií a všetkých kondičných stup-
ňov – Ťahanovský beh fit -  nechýbalo
ani tohto roku. V lesoparku sa na štarte 
6. júna zišlo niekoľko desiatok bežcov 
prevažne mladších vekových kategórií. 
Účastníci mali možnosť absolvovať tri 
trate rôznej dĺžky. Na veku nezáležalo. 

 Podujatie zorganizovali bežeckí nad-
šenci zo sídliska Ťahanovce pod vede-
ním Ing. Petra Slámu za podpory mest-
skej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce.
 Jednotlivci s dosiahnutými najlepší-
mi časmi získali diplom.
 Najlepší pretekári na jednotlivých 
tratiach:

TRAŤ S DĹŽKOU 0,5 KM
1. Róbert Rosenberg, roč. 1989
2. Jaroslav Tkáč, roč. 1991
3. Dominik Malčišák, roč. 1991

TRAŤ S DĹŽKOU 1,3 KM
1. Radoslav Človečko, roč.1989
2. Matúš Suby, roč. 1987
3. Jaroslav Lenárt, roč. 1989

TRAŤ S DĹŽKOU 2,6 KM
1. Štefan Nitkulinec, roč. 1989
2. Stanislav Andrasi, roč. 1988
3. Matúš Suby, roč. 1987     JR

Školský športový klub JUGO Ko-
šice bol založený 10.7.2003 so síd-
lom na ZŠ Juhoslovanská 2. Jeho 
hlavnou náplňou je práca so ško-
lopovinnou mládežou na našom 
sídlisku. 
 V súčasnosti sa delí na dva oddie-
ly: basketbal a karate. Basketbalový 
oddiel pod vedením Ing. Miroslava 
Dirgu, ktorý je zároveň preziden-
tom klubu, má 14 hráčok zložených 
z 1. stupňa základnej školy. Oddiel 
karate, pod vedením trénerov Ing. 
Imricha Bácskaia – riaditeľa klubu, 
p. Jozefa Sedláčeka a p. Ľubomíra 
Januru, má 40 cvičencov rozdele-
ných do troch skupín vo veku od 5 
do 17 rokov nielen zo sídliska ale aj 
ďalších mestských častí. Štvrtú sku-
pinu tvoria žiaci športových tried 
VI. E a VIII. D na ZŠ Juhoslovan-
ská pod vedením šéftrénerky – p. 
Miroslavy Bácskaiovej.
 Za prvý rok pôsobenia sa klub 
môže pochváliť okrem medailí z 
regionálnych súťaží už aj ziskom 
titulu Majstra Slovenska v kategó-
rii kumite ml. žiaci do 40 kg, ktorý 
vybojoval Július Evelley, najlepší 
pretekár oddielu karate v tejto sú-
ťažnej sezóne.

 Zámerom ŠŠK JUGO Košice je 
ďalšie rozširovanie členskej základ-
ne hlavne z radov školákov ako aj 
zorganizovanie celokošickej súťaže 
„JUGO CUP“ pre malých nádej-
ných karatistov. Bližšie informácie 
môžete nájsť na klubových interne-
tových stránkach www.jugo.sk.

Ing.  Imrich Bácskai
r iadite ľ  ŠŠK JUGO

... že nás ešte nepoznáte?

B E H  F I T

Karate klub UNION Košice v mestskej časti Koši-
ce -Sídlisko Ťahanovce bol založený v septembri 

1991. Zakladateľmi a súčasne trénermi boli Ing. Peter 
Bozogáň a Dr. Igor Lajda. V roku 1992 sa klub stal 
členom VÚKABU - Východoslovenskej únie karate a 
bojových umení a v roku 1993 členom SZK - Sloven-
ského zväzu karate. V roku 1993 došlo k spojeniu od-
dielov karate, basketbalu, orientačného behu a aerobi-
ku do spoločného klubu pod názvom Školský športový 
klub UNION Košice pri ZŠ Belehradská. 
 Tréningového procesu sa zúčastňuje hlavne mládež 
z MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce, kde nie je veľa 
možností pravidelne športovať. Trénovať začali samí 
nováčikovia, ktorí postupom času naberali skúsenosti 
a po dvoch rokoch tréningu sa začali zúčastňovať súťaží 
- najprv v rámci VÚKABU a potom aj v rámci Sloven-
ska. Je veľkou devízou, že ide výhradne o odchovancov 
klubu. 
 Po odchode Dr. Igora Lajdu z klubu v roku 2001 sa 
popri Ing. Bozogáňovi trénerských postov ujali od-
chovanci klubu Ing. Dr. Emil Petrvalský CSc., Michal 
Dudič a Stanislav Šimko. Systematickou prácou v druž-
stvách je snaha podchytiť vhodné typy pretekárov, kto-
rí svojimi schopnosťami spĺňajú predpoklady úspešne 
obstáť na súťažiach, a tak reprezentovať klub, sídlisko, 
mesto a Slovenskú republiku. Okrem toho klub vycho-
val aj rozhodcov  (Ing. Dr. Emil Petrvalský CSc., Mi-
chal Dudič, Stanislav Šimko, Luc Georges Ramiandra-
vola a Ján Dudlák) a skúšobných komisárov (Ing.Peter 
Bozogáň a Michal Dudič), ktorí sú nepostrádateľnou 
súčasťou klubu z hľadiska udeľovania technických stup-
ňov. 
 Vo svojej 13-ročnej histórii dosiahol klub výborné vý-
sledky, za čo mu v roku 2001 bola udelená Cena Mest-
skej časti Košice -Sídlisko Ťahanovce a v roku 2004 boli 

touto cenou ocenení aj jeho tréneri.
 Pretekári z klubu sa pravidelne zúčastňujú súťaží or-
ganizovanou VÚKABU a SZK, kde dosiahli už viacero 
vynikajúcich výsledkov. Najlepší pretekári sa dostali do 
širšieho výberu reprezentácie Slovenska a reprezento-
vali Slovensko aj na medzinárodných súťažiach. Klub 
vychoval po dobu svojej existencie 83 majstrov VÚ-
KABU, 22 víťazov Slovenského pohára a 23 majstrov 
Slovenskej republiky. Zo zahraničných súťaží priniesli 
členovia klubu 29 medailí. K najcennejším umiestne-
niam pretekárov patria nesporne úspechy z vrcholných 
súťaží – Majstrovstiev Európy a Majstrovstiev sveta - 
2.miesto Stanislava Šimka a 5.miesto Michala Dudi-
ča z Majstrovstiev Európy v roku 2001 v Maďarsku, 
4.miesto Petra Šimka z Majstrovstiev sveta v roku 2001 
v Grécku, 4.miesto Henricha Dudáša z Majstrovstiev 
sveta v roku 2003 vo Francúzsku, 5.miesto Henri-
cha Dudáša, Petra Šimka a Stanislava Volanského z 
Majstrovstiev sveta v roku 2003 v súťaži družstiev a 
2.miesto Petra Šimka z Majstrovstiev Európy v roku 
2004 v Chorvátsku. K domácim vrcholom patria in-
dividuálne tituly a tituly Majstrov Slovenska družstva 
mužov v roku 2003 a družstva dorastencov v rokoch 
2003 a 2004.
 Informácie o akciách, výsledkoch a dianí okolo klubu 
pre záujemcov a fanúšikov nájdete na vývesných tabu-
liach v pasáži sídliska, v telocvični na ZŠ Belehradská a 
na internetovej stránke klubu www.karateunion.sk. Pre 
komunikáciu s klubom je k dispozícii aj elektronická 
adresa klubu karate-union@cargoservis.sk. Pokiaľ sa 
rozhodnete stať sa aktívnymi členmi klubu a podieľať sa 
na jeho výsledkoch priamo, môžete sa prihlásiť u šéftré-
nera klubu Ing. Petra Bozogáňa priamo na tréningoch 
klubu v telocvični ZŠ Belehradská každý pondelok od 
18.00, v stredu od 18.30 a vo štvrtok od 17.30. V klube 
budete vždy vítaní.


