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Rozhovor s riaditeľom
ZŠ Juhoslovanská

Koľko promile
znesie dieťa

Slová starostu mestskej časti 
JUDr. Cyrila Betuša o tom, že uro-
bí všetko potrebné, aby čelil  kri-
minalite a vandalizmu  určitej časti 
mládeže na sídlisku, sa začínajú pre-
mieňať na fakty. Svedčia o tom zá-
znamy o uskutočnených spoločných 
rokovaniach, výsledkom ktorých 
bolo zriadenie Obvodného oddele-
nia Policajného zboru SR na našom 
území, následne po tom začínajúca 

spolupráca s týmto oddelením, ako 
aj osvedčená a pretrvávajúca spolu-
práca s mestskou políciou.

Takmer každé rokovanie po-
slaneckého zboru je sprevádzné 
komentovaním situácie v bezpeč-
nosti na sídlisku. Obe policajné 
zložky informujú o respresívnych 
zásahoch, ale aj o uskutočnených 
preventívnych opatreniach v oblas-
ti bezpečnosti a ochrany majetku 

občanov. Výsledkom  dobrej spolu-
práce je stúpajúce množstvo objas-
nených skutkov, o čom sa môžeme 
presvedčiť z informácií publikova-
ných v miestnych i regionálnych 
médiách.S ďalšou formou boja pro-
ti kriminalite a vandalizmu prišiel 
starosta predkladajúc projekt pod 
názvom „Prevencia proti krimina-
lite a vandalizmu v mestskej časti 
Košice – Sídlisko Ťahanovce“. V sú-

vislosti s ním už prebehli rokovania 
medzi mestskou časťou a vicepri-
mátorom mesta MUDr. Marekom 
Vargovčákom, ktorý prevzal nad 
projektom záštitu. Na pracovnom 
rokovaní so starostom sa zúčastnil 
aj náčelník mestskej polície JUDr. 
Milan Dvorožňák a riaditeľ  OO 
PZ SR Košice – Ťahanovce mjr. 
Ing. Vojtech Valko. 

pokračovanie na  2. strane.

 Karatisti                                    
 šachisti

Celoročné
upratovanie

     Mestská  časť  spúšťa  projekt  na  prevenciu  proti  kriminalite

 Starosta mestskej časti zvolal na  
18.3.2009 pracovnú poradu  po-
slancov miestneho zastupiteľstva 
MČ. V úvode starosta poslancov 
oboznámil s možným vývojom si-
tuácie vo veci viazanosti  rozpočtu 
MČ na rok 2009 a s jeho očakáva-
ným obmedzovaním v poskytovaní 
podielových daní z úrovne mesta 

Košice a štátu. Taktiež poslancov 
oboznámil s tým, že bol podpísaný 
Register obnovenej evidencie po-
zemkov v Košiciach a o jeho pred-
pokladaných dôsledkoch pre ďalšie 
aktivity a možnú realizáciu inves-
tičných zámerov v MČ. Poslanci sa 
oboznámili  so zámerom  projektu 
zriadenia galérie v priestoroch nad-

chodu na Americkej triede, ktorý 
odprezentoval p. Dušan Scholtz. 
Ďalej si vypočuli argumentáciu 
poslanca mestského zastupiteľstva k 
primátorom mesta Košice nepodpí-
saného uznesenia vo veci odpredaja 
lesov v majetku mesta Košice Ing. 
Ľubomíra Pajtáša. 

            pokračovanie na 3. strane.

 Musíme zvažovať priority v investíciách Deo gratias za paschu 

 – Bohu vďaka za Veľkú noc

V 16. storočí  žil v Ríme jed-
noduchý kapucínsky brat Can-
talicci Félix. Cirkev tohto jed-
noduchého človeka vyhlásila za 
svätého a jeho hrob je v kostole 
Vittorio Bebetto. Spočiatku ho 
každý oslovoval brat Félix, ale 
za krátky čas ho v celom Ríme 
poznali ako Deo gratias (Bohu 
vďaka). Dostal toto pomeno-
vanie preto, že pri každej prí-
ležitosti, tak príjemnej, ako aj 
nepríjemnej, ľahkej i ťažkej, ve-
selej i smutnej zaznelo od neho: 
Deo gratias! Aj keď počujeme 
nejakú dobrú správu, keď do-
saneme dar, tak je prirodzené, 
že poďakujeme, ale brat Félix 
vždy povedal: Deo gratias! Aj vo 
chvíli, keď mu priniesli správu, 
že jeho matka odišla na večnosť, 
on hneď zareagoval: Deo gratias! 
Nezdá sa nám, že to bol až na-
ivne jednoduchý človek? Ba po-
vieme si: bol on úplne normálny? 
Nie, nebolo to len nejaké neuvá-
žené používanie toho výrazu, u 
neho všetko vzdávať vďaku. 

         pokračovanie na 3. strane.



ˇ ´ �SaMoSpráVamarec 2009

 Poslanci miestneho zastupiteľ-
stva zasadli prvýkrát v tomto roku  
11. februára. Program zasadnutia 
bol pestrý.  Úvodné slová starostu 
mestskej časti  po privítaní všetkých 
prítomných patrili poďakovaniu 
všetkým obyvateľom mestskej časti, 
ktorí prispeli kúpou starostovského 
punču počas vianočných trhov v 
decembri minulého roku občian-
skemu združeniu Nádej. Občian-
ske združenie vykonáva aktivity 
súvisiace so starostlivosťou o  men-
tálne postihnuté deti i dospelých. 
Má sídlo na sídlisku Ťahanovce a 
jeho predsedníčkou je Ing. Danka 
Bozogáňová.  Práve ona prevzala z 
rúk starostu výťažok v hodnote  89 
€ (2 682 Sk). Okrem týchto peňa-
zí odovzdal starosta mestskej čas-
ti na konto „Nádeje“ aj príspevok 
zamestnancov miestneho úradu vo 
výške hodinovej mzdy každého za-
mestnanca, čo predstavuje celkovo 
sumu  cca 206 €.  

Zastupiteľstvo rokovalo o zme-
ne územného plánu

Mestská časť obdržala žiadosť  
investora na výstavbu obchodného 
centra v priestoroch nad Aténskou 
ulicou medzi Európskou triedou 
a 8 triednou  ZŠ ako elokovaným 
pracoviskom ZŠ Bruselská. V sta-
novisku odborného útvaru mestskej 
časti sa uvádza, že v súčasnosti  v 
lokalite III. stavby obytného súboru 
Ťahanovce, ale aj časti I. a II. stavby 
pozdĺž Európskej triedy nie je v pre-
vádzke ( okrem obchodíkov v kon-
cových sekciách bytových domov 
Viedenská, Helsinská) žiadne ob-
chodné zariadenie s predajňou  po-
travín s dostatočnou kapacitou pre 

uvedenú spádovú oblasť obytného 
súboru. Z tohto stavu jednoznačne 
vyplýva potreba výstavby a násled-
nej prevádzky obchodu, ktorého 
obchodná kapacita bude v prevažnej 
miere zameraná na predaj potravín.

Starosta k tejto veci otvoril disku-
siu. V nej odznelo stanovisko Komi-
sie výstavby, životného prostredia a 
ochrany zdravia, v ktorom odporú-
ča jednu z alternatív, ktorú ponúkol 
investor schváliť a doporučiť tak 
zmenu v územnom pláne mesta.

Na toto stanovisko zareagovali 
poslanci slovami  že v roku 2007 
ten istý investor  prišiel s totožným  
zámerom, chcel postaviť potraviny 
asi 50 m nižšie. “Vtedy nám argu-
mentovali, že tam nemôže byť po-
stavená žiadna budova, pretože ide 

o  biokoridor”.  V ďalšej diskusii od-
zneli aj ďalšie argumenty a poslanci 
dospeli k názoru, že priestor, kde je 
umiestnená škola, školské ihrisko i 
duchovný stánok, nie je najvhodnej-
ším územím na výstavbu obchodnej 
jednotky.

 Po krátkej prestávke na poradu 
svojím následným hlasovaním  ma-
teriál neposunuli na ďalšie preroko-
vanie . Z neskoršej diskusie, v ktorej 
sa opäť vrátili k tejto téme, vyply-
nulo, že poslanci neposunuli tento 
materiál ďalej na prejednávanie aj 
preto, že o niekoľko desiatok metrov 
nižšie sa stavia Lidl a v projektoch 
na výstavbu 4. a 5. stavby sídliska 
sa tiež počíta s vybudovaním su-
permarketu a ďalších obchodných 
prevádzok. Takéto rozmiestnenie a 
počet by mali stačiť pokryť požia-

davky občanov.
(Čo sa týka Lidlu, podľa posledného 

vyjadrenia investora, je realizácia v 
štádiu získavania povolení a na otázku 
časového horizontu začiatku výstavby, 
nebola redakcii daná žiadna konkrétna 
odpoveď . Pozn.red.). 

Viacúčelové ihrisko aj na ZŠ 
Belehradská

V závere zasadnutia starosta Cyril 
Betuš poslancov informoval o mož-
nosti spolufinancovania premeny 
školského dvora ZŠ Belehradská na 
viacúčelové ihrisko. Z úradu vlády 
by malo byť na túto investíciu vyčle-
nených  40 000 €. Spoluúčasť mest-
skej časti spočíva v  úprave podkla-
du terénu na výstavbu športoviska. 
Finančne by sa mala pohybovať vo 
výške  cca 21 000 €. Celá stavba 
bude  spĺňať  náročné  kritériá  na 

Predstavou  mestskej časti je za-
pojiť do preventívnych opatrení v 
boji proti kriminalite a vandalizmu 
všetky organizácie a inštitúcie, kto-
ré by mohli mať vplyv na formova-
nie mládeže a využiť ich potenciál 
na to, aby sídliskovú mládež oslo-
vili  a zapojili do aktivít, ktoré sú 
zmysluplné a prinesú  pozitívny 

efekt nielen pre mestskú časť ako 
samosprávnu jednotku, ale aj pre 
samotných mladých ľudí. 

 „Chceme dokázať, že niekomu 
na týchto ľuďoch záleží, že sa o 
nich zaujímame a že im ponúka-
me alternatívu, ktorá ich môže 
zaujať a prispieť k premene ich 
hodnotového rebríčka. Veríme 

úprimne, že sa nám to aspoň sčas-
ti podarí. Napokon, v mestskej 
časti je drvivá väčšina mladých 
ľudí, ktorí svoj čas dokážu preží-
vať zmysluplne, takže ak spojíme 
svoj um a sily, náš zámer sa nám 
určite podarí dosiahnuť“, vyjadril 
svoje presvedčenie Cyril Betuš.  V 
neposlednom rade je to aj apel na 

rodičov, aby si svoje deti rovnako 
starostlivo všímali a pristupovali k 
ich výchove čo najzodpovednejšie.

 Začiatok realizácie pripravova-
ného projektu je naplánovaný na 
mesiace apríl – máj 2009 a mal by 
trvať dva roky.

                  Ing. Janka Rajňáková

     Mestská  časť  spúšťa  projekt  na  prevenciu  proti  kriminalite

Z februárového zasadnutia poslaneckého zboru

súčasný stav ihriska ...
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V troch svätých dňoch Veľkonočné-
ho tridua by mal každý z nás v hĺbke 
srdca vyjadriť svoje Deo gratias! Bohu 
vďaka za vykúpenie, za oslobodenie 
od hriechu, zla a večnej smrti.  Bohu 
vďaka za to,že prináša nášmu životu 
plnosť.
Už ako deti si otvárame dvere do izby 
zo zvedavosti.  Otvárame si dvere cez 
poznanie, nové skúsenosti, priateľov, ka-
marátov, školu... Niektoré nám zatvoria 
pred nosom nami zvolené možnosti, iné 

nám zatvoria druhí, niektoré si zatvorí-
me sami. Niektoré sú zatvorené len na 
chvíľu, iné zostanú zatvorené natrvalo, 
niektoré nevieme ako otvoriť, iné ne-
vládzeme. Niekde čítame nápis: vstup 
zakázaný!  Či je to právom alebo nie, o 
tom môžeme len diskutovať. Na ceste 
zisku nás otvorenie dverí teší, ale niekde 
je otváranie ťažké a bolestné. Niektoré 
dvere by sme ani nechceli otvoriť. Je pre 
nás šťastie, ak nájdeme ľudí, ktorí nám 
dávajú pocítiť, že sme u nich ako doma. 

I vtedy, keď sa nám nedarí...Aj Ježiš je 
taký. U neho vždy našli ľudia dvere otvo-
rené On sám povedal: „Ja som brána. Kto 
vojde cezo mňa, bude spasený...“. Ježiš je 
pre nás brána, ktorou prichádzame, a to 
i v hodine našej smrti. Ak cez Neho pre-
chádzame, prídeme k večnému životu.
Veľká noc nás vedie k tejto skutočnosti: 
cez Kristove zásluhy, Jeho zástupnú smrť 
a zmŕtvychvstanie môžeme dôjsť k več-
nému životu. Tieto dni veľkonočného 
času majú v nás rozvíjať nekonečné mi-

losti, aby sme boli vďační za všetko, čo 
pre nás Kristus vykonal a podstúpil. Vy-
užime jeho zachraňujúcu pomoc.
Za nádej a novú možnosť nášho du-
chovného života poďakujme sa Kristovi. 
Za všetko, čo nám prináša Veľká noc v 
Kristovom víťazstve, nech zaznieva naše 
zo srdca vyslovené: Deo gratias! – Bohu 
vďaka!
Mgr. Patrik Vojtek
Farár – vicedekan
Košice – Sídlisko Ťahanovce

    Deo gratias za paschu  – Bohu vďaka za Veľkú noc

výstavbu športovísk a bude slúžiť 
žiakom základných škôl. Výstavba 
viacúčelového ihriska bola predbež-
ne prejednaná s Magistrátom mesta 
Košice.

 V bode rôzne zazneli informácie 
aj o tom, čo vyplynie pre mestskú 

časť z toho, že na svojom predchá-
dzajúcom zasadaní poslanci zrušili 
Ťahanovský podnik služieb.  S ním 
skončí 30. mája 2009 aj fungovanie 
miestneho trhoviska na Budapeš-
tianskej ulici bez ďalšej alternatívy. 
Mestská časť bude však hľadať mož-

nosti náhradného riešenia . Situáciu 
komplikuje ROEP, ktorý nedovoľu-
je správu mestskej časti na pozem-
koch, ktoré nie sú vo vlastníctve 
mesta Košice.

Cyril Betuš v ďalšom svojom 
vstupe poďakoval všetkým poslan-

com, ktorí sa zúčastnili spoločného 
stretnutia s prezidentom  Slovenskej 
republiky počas jeho historicky pr-
vej návštevy na sídlisku Ťahanovce.

                                             -raj-

       Musíme
      zvažovať 
     priority v 
   investíciách    

V ďalšom programe starosta a 
zástupca starostu Ing.RNDr.Emil 
Petrvalský,CSc. predložili poslan-
com návrh poradia realizácie in-
vestičných akcií MČ pre rok 2009 
s ohľadom na možné zníženie roz-
počtu MČ Košice – Sídlisko Ťa-
hanovce, ktoré je predpokladané 
vo výške 10 %.  O konečnom per-
cente zníženia rozpočtu rozhodne 
mestské zastupiteľstvo na svojom 
mimoriadnom rokovaní do konca 
marca 2009.                            -raj-

  Prečo  musí nastať zmena v právnom postavení trhoviska
Podľa vyjadrenia starostu mestskej 

časti Cyrila Betuša, k zrušeniu trhovis-
ka mestskej časti  je potrebné pristúpiť 
z dôvodu výsledkov zápisu Registra ob-
novenej evidencie pozemkov do katstra 
nehnuteľností, z ktorého je zrejmé, že 
pozemky pod chodníkmi na Budapeš-
tianskej ulici nie sú vo vlastníctve mesta 
Košice. V tomto čase je teda aj trhovis-
ko  umiestnené protiprávne na cudzích 
pozemkoch. Ďalšie ponechanie tohto 
stavu je pre mestskú časť z právneho 
hľadiska nevhodné.

Návrh na zrušenie trhoviska predkla-

dá mestská časť na zasadnutie Miestne-
ho zastupiteľstva mestskej časti , ktoré 
sa bude konať dňa 8.4.2009.

Na ďalšie vysvetlenie tohto stavu 
ohľadne  pozemkov  vo vlastníctve mes-
ta Košice  je potrebné poukázať na  to, 
kde je skutočná príčina tohto problému 
a upozorniť na to, že sa nejedná o jediný 
problém v tejto súvislosti. Príčinou je 
delimitácia investorskej funkcie kom-
plexnej bytovej výstavby a pozemkov 
vysporiadaných pre potreby komplex-
nej bytovej výstavby.  Z delimitačných 
protokolov jednoznačne vyplýva, že 

štát delimitoval mestu pozemky vyspo-
riadané pre potreby KBV, o ktorých sa 
na základe záverov Registra obnovenej 
evidencie pozemkov dozvedáme, že ich 
štát nevlastnil.

 Z tejto skutočnosti podporenej zá-
konom o majetku obcí dnes pre Mes-
to Košice vyplýva  obrovský záväzok 
v súvislosti s majetkoprávnym vyspo-
riadaním pozemkov a potreba riešení 
priebežných problémov súvisiacich so 
skutočnosťou, že mesto vlastní majetky 
(komunikácie, budovy, sadové úpravy, 
ihriská, parkoviská, inžinierske siete)  

na cudzích pozemkoch. Sme presved-
čení, že do  riešenia tohto problému  
má byť zapojená Slovenská republika 
a preto stále štatutárnych zástupcov 
mesta Košice vyzývame k tomu, aby o 
tejto situácii informovali príslušné mi-
nisterstvá. 

Mestská časť zabezpečí priestor na 
predaj poľnohospodárskych prebyt-
kov z vlastnej úrody a za týmto účelom 
zriadi stanovište na vykonávanie am-
bulantného predaja týchto prebytkov.

                                                   -olš-

dokončenie zo str.1

viacúčelové ihrisko v budúcnosti

dokončenie zo str.1
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    Úroveň školy by sa mala merať dosiahnutými výsledkami a nie počtom žiakov 

S výchovou mládeže v mestskej 
časti úzko súvisí aj fungovanie 
školských a predškolských za-
riadení. Na sídlisku Ťahanovce 
máme tri základné školy, z kto-
rých jedna patrí k najväčším  na 
Slovensku, ostatné dve majú 
kapacitu nižšiu. S tým súvisí aj 
porovnávanie úrovne škôl podľa 
počtu žiakov, čo nevyzerá veľmi 
spravodlivo. Opýtali sme sa preto 
riaditeľa ZŠ Juhoslovanská Mgr. 
Alexandra Krajňáka na plusy a 
mínusy školy, ktorú už niekoľko 
rokov riadi.

Základnú školu Juhoslovanská 
začínajú obyvatelia mestskej časti 
vnímať ako neperspektívnu, lebo má 
najnižší počet žiakov v porovnaní s 
ostatnými dvoma školami na sídlisku. 
Čo je dôvodom týchto rozdielov podľa 
Vás?

Naša škola je na sídlisku najstar-
šia. Založená bola v roku 1989, v 
budúcom školskom roku 2009/2010 
oslávime  20. výročie otvorenia ško-
ly. Bola tiež aj projektovaná ako naj-
menšia škola na sídlisku. Napriek 
tomu, že je najmenšou školou, sna-
žíme sa o široké spektrum alternatív 
vo výchovno-vzdelávacom procese 
tak pre žiakov nadanejších, ako aj 
pre žiakov so zdravotným znevýhod-
nením. Máme triedy so zameraním 
na šport - basketbal a karate, triedy 
s rozšíreným vyučovaním cudzích 
jazykov a špeciálne triedy pre žiakov 
so sluchovým postihom, narušenou 
komunikačnou schopnosťou a vývi-
novými poruchami učenia.

Keďže je ZŠ Juhoslovanská naj-
staršou školou na sídlisku  je viac ako 
zrejmé, že nutne potrebuje finančnú 
injekciu na rekonštrukciu. Plánuje sa 
u Vás niečo také?

Máte pravdu, škola naozaj po-
trebuje celkovú rekonštrukciu. V 
tomto školskom roku sa začala rea-
lizovať údržba a oprava všetkých 
sociálnych zariadení (v hodnote 100 
000 €), ktoré budú fungovať na sen-
zory, čím škola  ušetrí nemalé finan-
čné prostriedky. V tomto školskom 
roku je tiež naplánovaná aj oprava  
palubovky vo veľkej telocvični a in-
štalácia novej časomiery  (v hodnote  
20 000 €). Škola má tiež vypraco-
vaný projekt na výmenu starých 
drevených okien za plastové v celom 

areáli školy v hodnote 1 milión €.
V priestoroch  školy  bolo v mi-

nulom  roku zriadené  Obvodné 
oddelenie policajného zboru, čo v 
nemalej miere zvýšilo bezpečnosť 
našich žiakov, ako aj ochranu ma-
jetku školy.

Pred časom sme informovali o pro-
jekte pre sluchovo postihnuté deti, 
ktoré majú u Vás šancu zapojiť sa do 
normálnej výučby vďaka špeciálnym 
pedagógom. Aký je status v tejto ob-
lasti?

Škola je známa aj skupinovou in-
tegráciou žiakov so sluchovým pos-
tihom s celokrajskou pôsobnosťou. 
V tomto školskom roku máme 4 
takéto triedy – v prípravnom, dru-
hom, piatom a siedmom ročníku. 
V triedach vyučujú kvalifikovaní 
špeciálni pedagógovia – surdopédi 
a logopédi. Žiakom je poskytovaná 
logopedická starostlivosť, sú rozvíja-
né komunikačné zručnosti s cieľom 
poskytnutia adekvátneho vzdelania 
a aj napriek postihu zaradenie tých-
to žiakov do intaktnej populácie.  
Žiaci so sluchovým postihom sa 
pravidelne zúčastňujú olympiád v 
slovenskom jazyku a matematike, v 
ktorých získavajú popredné umiest-
nenie. Škola veľmi dobre spolupracu-
je s občianskym združením „Usmej 
sa na mňa“, s knižnicou „Nezábud-
ka“ a tiež aj so „Slovenským zväzom 
zdravotne postihnutých“. Žiaci so 
špeciálnych tried sa zúčastňujú akcií 
poriadaných týmito organizáciami, 
sú organizované rôzne besedy, vý-
stavy prác žiakov a pod.

Na základe informácií, ktoré zve-
rejnila gréckokatolícka cirkev, vie-
me, že v priestoroch školy sa uvažuje 
so zriadením cirkevnej školy. Aká 
je Vaša predstava fungovania tohto 
vzdelávacieho subjektu v priestoroch 
budovy ZŠ Juhoslovanská?

Grécko-katolícka cirkev otvára od 
septembra 2009 Cirkevnú základnú 
školu s materskou školou sv. Goraz-
da v priestoroch školy. Jej zriaďova-
teľom je grécko-katolícka eparchia v 
Košiciach. Tejto škole

 budeme prenajímať priestory, po-
čnúc mesiacom apríl 2009 sa začína 
s ich rekonštrukciou.

Aké zameranie, prípadne mi-
moškolské aktivity považujete za také, 
ktoré charakterizujú Vašu základnú 
školu?

Škola, aj napriek tomu, že nemá 
vysoký počet žiakov, môže sa pre-
zentovať výbornými výsledkami v 
rôznych súťažiach ako vedomost-
ných, tak aj športových. Spomenie-
me aspoň tie najvýraznejšie úspechy, 
ale bolo ich oveľa viac:

- 1. miesto v celoslovenskom kole 
Basketbal Nestle cup dievčat,

- 1. miesta v okresnom kole súťaží  
Hviezdoslavov Kubín, Olympiáda 
slovenského jazyka, Matematic-
ká olympiáda (kategórie Z7 a Z8), 
Biologická olympiáda (kategória C 
a D), Biblická olympiáda, šach, at-
letika a basketbal- dievčatá,

-   škola bola tiež víťazom Mest-
skej školskej športovej ligy v basket-
bale dievčat.

Škola je známa aj bohatou mi-

moškolskou činnosťou, ktorá je 
realizovaná podľa výberu žiakov 
a ich rodičov. Máme 13 záujmo-
vých krúžkov s rôznym zameraním 
-  umeleckým, športovým, historic-
kým a vedomostným.

Zapájame sa  do rôznych pro-
jektov: „Otvorená škola – oblasť 
športu“, environmentálne projekty 
- „Dotyky s prírodou“, projekt v 
rámci operačného programu Vzde-
lávanie, „Multimediálna škola“ a 
iné. Každoročne sa škola prezentuje   

aj na verejnosti – pre rodičov a 
obyvateľov sídliska organizuje:

- vianočný bazár s bohatým kul-
túrnym programom,

- vystúpenia žiakov pri príležitosti 
otvorenia vianočných trhov, MDŽ, 
MDD, „prebúdzania“ fontány na 
sídlisku ...

Na škole sa začala aktivizovať 
Rada rodičov. Čo konkrétne sa v jej 
činnosti v poslednom čase zmenilo? 

 V ZŠ sa začala viac ako po iné 
roky aktivizovať Rada rodičov. Jej 
predsedníčka, p.Repčíková, aktivizu-
je rodičov vo všetkých smeroch. Ro-
dičia vyhlásili súťaž v zbere papiera, 
zapojili sa do vianočnej burzy, pripra-
vujú brigádu rodičov na pomoc škole,  
financujú viaceré aktivity školy, chcú 
pomôcť pri organizácii športových  
súťaží. Je to chvályhodné.

Škoda, že sme nemali aj v minu-
lých rokoch takých rodičov, ktorí 
by škole chceli najmä pomôcť, a 
nie  škodiť  tým, že o škole šíri-
li a šíria nepravdivé informácie.                                                   
Zhovárala sa: Ing. Janka Rajňáková
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DNI MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SÍDLISKO ŤAHANOVCE
www.tahanovce.net
2.máj2009
Agility  - ukážky výkonov psov v športovej disciplíne agility
Začiatok : 10.00 h
Miesto: športový areál Olympia, Čínska 33
Organizátor: Agility klub SKOČKA Košice, www.akskocka.szm.sk v        

spolupráci s MČ  Košice – Sídlisko Ťahanovce
6. máj 2009 
Zobúdzanie fontány – rozprávkové dopoludnie 

pre deti pri fontáne v miestnom parku
Začiatok:  10.00 h
Miesto:  miestny park , Americká trieda
Organizátor: Knižnica pre mládež mesta Košice – pobočky ZŠ na síd-

lisku Ťahanovce a MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce
7. máj 2009 
Vyhodnotenie fotografickej súťaže 

„Moje sídlisko“
2. ročník fotosúťaže amatérov – voľná prezentácia života, 

prírody,voľnočasových aktivít na sídlisku Ťahanovce, rodina, pria-
telia, vandalizmus, čaro farieb, ľudskosť, momentka a život, ako ho 
vidím ja.

Začiatok: 10.00 h
Miesto:   foyer Miestneho úradu MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce, 

Americká trieda 15, Košice
Organizátor:  Centrum voľného času MIKADO, Viedenská 34, 
 mikado.eastforce.net v spolupráci s MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce

Detská tvorivá dielňa – výtvarné popoludnie 
pre deti spojené s výrobou umeleckých a úžitkových predmetov

Začiatok:  15.00 h
Miesto: Kultúrne stredisko mestskej časti, Budapeštianska 30
Organizátor: Združenie žien Slovenska, klub Košice I v spolupráci s 

MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce
9. máj 2009 
Slávnostný ceremoniál odovzdáva-

nia vyznamenaní a verejných ocene-
ní – odovzdávanie verejných ocenení jednotlivcom i kolektívom, 
ktorí sa významne podieľali na rozvoji mestskej časti

Začiatok:   10.00 h
Miesto: Zasadacia miestnosť miestneho úradu, Americká trieda 15
Organizátor:   Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce      

Knižnica pre mládež mesta Košice pozýva svojich čitateľov na

                         Stretnutie kráľov čitateľov KMK 
                ( Nikola Semancová  a jej predchodcovia) 

           Podujatie sa uskutoční  v piatok 3.apríla 2009 o 11. hodine
                     na Základnej škole Bruselská 18 v Košiciach.

                               MOJE  SÍDLISKO
Vyhlasovateľ súťaže: Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce
Organizátor súťaže: Centrum voľného času MIKÁDO, elok.pracovisko 
                    Viedenská 34, Košice 040 13          (tel. 6367773)
Cieľ súťaže:
Vidíš čo iní nevidia a vieš to zachytiť fotoaparátom? Voľná prezentácia života, 
prírody, kultúry, voľnočasových aktivít na sídlisku Ťahanovce, rodina a priatelia, 
vandalizmus, zvieratká, čaro farieb, ľudskosť, momentka a život ako ho vidím ja. 
 
Fotosúťaž je určená pre deti, mládež i dospelých a hodnotená bude v troch 
kategóriách:
I. kategória: do 15 rokov
II. kategória: do 18 rokov
III. kategória: do 40 rokov
Podmienky súťaže:
do súťaže môžu byť zasielané fotografie len od amatérov,formát fotografií:
farebnéfotografiemin.13x18cmamax. A4 ČB fotografie min. 13x18  cm a max. 
30x40  cm jednotlivec sa môže zapojiť najviac so 6-timi autorskými fotografiami 
zadná strana každej fotografie musí obsahovať tieto údaje:
meno  a priezvisko, vek autora, názov snímky, kontaktná adresa, (e-mail),                
číslo telefónu,
Odborná porota udelí 1. až. 3. miesto autorom najúspešnejších snímok vo 
všetkých troch kategóriách. ČB, farebné či digitálne spracované fotografie 
sa budú hodnotiť nediferencovane v určenej vekovej kategórii. Dôraz bude 
kladený na obsahovú stránku témy, uhol, kompozíciu, osvetlenie, technic-
kú kvalitu ako aj na estetickú a umeleckú pôsobivosť snímky.
Ocenených autorov budeme kontaktovať poštou, tel. alebo e-mailom.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť príspevky, ktorých ob-
sah môže budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské či politické cí-
tenie alebo príspevky, ktoré nie sú v súlade s platnými zákonmi. Príspevky, 
ktoré nesplnia podmienky, nebudú do súťaže zaradené. Každý účastník je 
zodpovedný za obsah fotografií, ktoré pridá do súťaže, ako aj za ochranu 
súkromia zobrazených osôb.
Fotografie môžete doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu organi-
zátora.
Uzávierka prijímania súťažných fotografií je 17. apríla 2009.
Vernisáž výstavy s odovzdávaním cien a diplomov sa uskutoční pri príle-
žitosti osláv Dňa Mestskej časti (prvý májový týždeň).

V polovici februára sa uskutočnil v reštaurácii Gloria Palac II. ples Združenia 

žien Slovenska - klubu Košice I., ktorý sídli v našej mestskej časti. Medzi hosťami 

plesu nechýbali  starosta našej MČ JUDr. Cyril Betuš a prednostka MÚ JUDr.

Nadežda  Černá. Takmer 160 zabávajúcim sa predstavili v kultúrnom progra-

me mladé talenty našej mestskej časti  v spoločenských tancoch Natália  Levická 

a Richard Šulka.                                                                                                      -rep-

II. ples Združenia žien Slovenska - klubu Košice 
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inzercia

Zásady prvej pomoci
Prvá pomoc 
– je súbor jednoduchých opat-

rení, ktoré môžu byť použité v 
každom čase, na každom mieste 
a ktoré môžu:

- zachrániť život
- zabrániť zhoršeniu zdravot-

ného stavu
- urýchliť zotavenie
Ako postupovať?
- bez ohrozenia vlastného živo-

ta  zistite, čo sa stalo
- ako prvého vždy ošetrite naj-

viac postihnutého
- zabezpečte privolanie sanitky, 

lekára alebo dopravu zraneného 
do zdravotníckeho zariadenia

Ako poskytnúť prvú pomoc?
- zastavte život ohrozujúce kr-

vácanie
- pri bezvedomí zaistite voľnosť 

dýchacích ciest
- pri zástave dýchania poskyt-

nite umelé dýchanie
- pri zástave srdca poskytnite 

nepriamu masáž srdca
- venujte pozornosť protišoko-

vým opatreniam
Pamätajte!
- nepotrebujete osobitné vyba-

venie – improvizujte
- nepreceňujte svoje sily, neo-

hrozte samého seba
- nehýbte s postihnutým viac, 

ako je nevyhnutné.
                                      -var-

Civilná ochrana
informuje

      Oznámenie o čase a mieste konania voľby
             prezidenta Slovenskej Republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky určil 
deň konania druhého kola voľby prezidenta Sloven-
skej republiky na

sobotu 4. apríla 2009 v čase od 7,00  do 22,00 hodiny

V mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce bolo pre 
tieto voľby zriadených 16  volebných okrskov.   Sídlo 
všetkých volebných okrskov a  teda miestom konania 
volieb je volebná miestnosť, ktorá sa nachádza na Zá-
kladnej  škole na Juhoslovanskej  číslo 2 v Košiciach. 

                                        JUDr. Cyril Betuš
                                              starosta
                mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce

Celoročné upratovanie veľkokapacitnými kontajner-
mi a mobilné zbery papiera a nebezpečných odpadov v 
Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce v roku     
                                       2009
l.  Celoročné upratovanie veľkokapacitnými kontajnermi
Systém celoročného upratovania ja rovnaký ako v roku 2008. Je za-
ložený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní veľkokapacitných 
kontajnerov  na nadrozmerný odpad v stanovených  termínoch. V 
mestskej časti  bude umiestnených 5 veľkokapacitných kontajnerov. V 
priebehu roka budú kontajnery v mestskej časti rozmiestnené a stiah-
nuté spolu 10 krát. Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom 
stanovišti 1 celý týždeň.
Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov (  od – do):
10.3. – 17.3.2009  a  4.8. – 11.8.2009
1. stanovište – Budapeštianska 2
2. stanovište – Budapeštianska 46
3. stanovište – Sofijská 26-27 (roh parkoviska)
4. stanovište – Sofijská 18
5. stanovište – Sofijská 5 (parkovisko)
14.4. – 21.4.2009  a 1.9. – 8.9.2009
1. stanovište – Varšavská 6 ( parkovisko)
2. stanovište – Varšavská 25-26 (roh parkoviska)
3. stanovište – Juhoslovanská 5
4. stanovište – Belehradská 11 (parkovisko)
5. stanovište – Belehradská 2
12.5. – 19.5.2009  a 29.9. – 6.10.2009
1. stanovište – Čínska l (parkovisko)
2. stanovište – Čínska 21( pri stanovišti kontajnerov na komunálny odpad)

3. stanovište – Pekinská l (parkovisko)
4. stanovište – Hanojská 3
5. stanovište – Havanská 16
9.6. – 16.6.2009 a 27.10. – 3.11.2009
1. stanovište – Bukureštská l9
2. stanovište – Bukureštská 9
3. stanovište – Berlínska 2 (parkovisko )
4. stanovište – Berlínska 22 (parkovisko)
5. stanovište –  Maďarská 5 (parkovisko)
7.7. – 14.7.2009 a 24.11. – 1.12.2009
1. stanovište – Bruselská 4-5 (roh parkoviska)
2. stanovište – Aténska 13 (oporný múr)
3. stanovište – Helsinská 24 ( v oblúku)
4. stanovište – Viedenská 1 ( v oblúku)
5. stanovište – Viedenská 26

2.  Mobilný zber papiera a mobilný zber nebezpečných odpadov a 
elektroodpadov

Zbery budú realizované súčasne v mobilnej zberni nebezpečných  odpa-
dov, ktorá bude umiestnená na určenom stanovišti od 10.00 hod. do 17.00 
hod. V tomto čase bude môcť obyvateľ bezplatne odovzdať papier a nebez-
pečný odpad pracovníkovi Kositu a.s.

Druhy odpadov, ktoré bude možné odovzdať:

- akumulátory ( z osobných automobilov)
- pneumatiky ( z osobných automobilov)
- odpadové motorové oleje, olejové, vzduchové filtre
- staré farby
- žiarivky a výbojky
- monočlánky, elektroodpady ( chladničky, práčky, vysávače,      
televízory, počítače a pod.)

Termíny mobilného zberu papiera a mobilného zberu nebez-
pečných odpadov a elektroodpadov: 
7.4.2009    –  stanovište Budapeštianska 32 (parkovisko)
8.4.2009    –  stanovište Juhoslovanská 3
9.4.2009    –  stanovište Belehradská 11 (parkovisko)
18.6.2009  –  stanovište Varšavská 6 (parkovisko)
19.6.2009  –  stanovište Pekinská 1 (parkovisko)
20.6.2009  –  stanovište Aténska 13 (oporný múr)
16.9.2009  –  stanovište Havanská 16
17.9.2009  –  stanovište Bukureštská 9
18.9.2009  –  stanovište Helsinská 24 ( v oblúku)
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..a propos lekárne

„Zaujímalo by ma, načo sú nám  
na Ťahanovciach štyri lekárne, keď 
si v nich človek nemôže po 16.30 h  
nič zadovážiť. O sobote ani nehovo-
riac. Keď boli dve, aspoň sa strieda-
li. Teraz sú  služby na.......pardon 
za sprostý výraz, ale počas desiatich 
minút v sobotu sme sa piati otočili 
pred lekárňami. Nezaujíma ma od-
poveď, že vy nie ste kompetentní, ste 
volení ľuďmi, tak robte pre ľudí.“

Na základe sťažností občanov, v 
ktorých vyjadrili nespokojnosť s ot-
váracím časom ťahanovských lekární, 
(konkrétne obyvatelia sídliska pouka-
zovali na fakt, že  sú v mestskej časti v 
okruhu 200 m tri lekárne, no napriek 
tomu nemajú možnosť si po 16.30 h v 
žiadnej z nich zakúpiť lieky a už vôbec 
nie počas víkendu) požiadal staros-
ta mestskej časti v januári minulého 
roku krajského farmaceuta o prehod-
notenie schválených prevádzkových 
časov týchto lekární a o ich úpravu 
tak, aby aspoň jedna mala otváracie 
hodiny v pondelok až piatok do 18. h 
a v sobotu do 12.h. Krajský farmaceut 
na základe tejto požiadavky upravil 
otvárací čas tak, že trikrát v týždni 
(pondelok, streda, piatok) je jedna  z 
lekární otvorená do 18.00h. Keďže k 

ďalším zmenám v prospech občanov 
doteraz nedošlo a schyľuje sa k otvore-
niu štvrtej lekárne na tom istom teri-
tóriu, starosta mestskej časti opätovne 
apeloval na krajského farmaceuta, aby 
sa touto záležitosťou zaoberal, pretože 
nespokojnosť obyvateľov sídliska stále 
trvá. Odpoveď na svoj apel mestská 
časť do chvíle uzávierky Ťahanov-
ských novín nedostala. O riešení  
tohto problému budeme priebežne in-
formovať v miestnych informačných 
médiách.

Bezohľadní psíčkari

„Chcem sa znovu vyjadriť k 
psíčkarom. Prečo nie sú viac kon-
trolovaní a poučovaní, kde majú 
psov venčiť atď. Ich láska k psom je 
bezhraničná, ale láska k okoliu je 
nulová.

Sú bezohľadní, podľahli súčasnej 
móde. Ale k modernej dobe patrí 
aj poriadok. Moje upozornenia sú 
zbytočné, vedú len k osočovaniu a 
výhovorkám, že ani policajti im 
nič nepovedia, keď ich strenú. Len 
exkrementy pred blokmi ich môžu 
usvedčiť, kašlú na to, že sa niekto 
stará o príjemnejšie prostredie a 
sadí kvety pred blok.“

Preventívno-bezpečnostné akcie 

mestskej polície v Košiciach sú zame-
rané aj na dodržiavanie Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Košice 
a všeobecne záväzných nariadení prí-
slušných mestských častí, ktorými sa 
upravujú podmienky chovu psov a 
iných spoločenských zvierat. 

“Príslušníci MsP pri svojej posled-
nej akcii zistili 22 prípadov porušenia 
právnych noriem,” uviedol Jaroslav 
Vrábeľ, z komunikačného servisu 
Magistrátu mesta Košice pre denník 
Korzár. “Z toho 16 prípadov riešili 
napomenutím, 5 blokovou pokutou 
na celkovú sumu 82 eur (cca 2 460 
Sk), pričom maximálna výška pokuty 
je 33 eur (cca 990 Sk). Jeden prípad 
riešili oznámením správnemu orgánu 
na priestupkové konanie.” Akcie za-
merané na psíčkarov vykonáva každá 
zo 7 košických staníc MsP pravidelne 
minimálne štyrikrát mesačne, pričom 
každá stanica si môže sama určiť čas 
akcie, nezávisle od ostatných. 

Chýbajú nám parky

„V Ťahanovských novinách, v ok-
tóbri 2008 ste sa venovali v článku 
„Aká bude nová tvár sídliska“ byto-
vej otázke, doprave...

Neviem, čo zamýšľate s priesto-
rom od Polikliniky po Agro Milk. 

Niekedy to patrilo reštaurácii, 
ktorá tam bola, sedelo sa tam pod 
plachtou pri stoloch s pivom.

Na sídlisku Ťahanovce máme dva 
parky – jeden pri športovom areáli 
a druhý trochu za Milou. Celé leto 
sa nedá posedieť na tom rozpále-
nom slnku, pretože stromčeky pri 
športovom areáli sú ešte malé a pri 
Mile ani nie sú. 

Máme prosbu: Nedal by sa v 
priestore medzi Poliklinikou a Agro 
urobiť jeden pekný posed, samozrej-
me zastrešený a chránený od páľavy 
zo západu. Smerom dole urobiť 
preliezky a hojdačky pre deti. Vždy 
by s a mohli vrátiť do chládku a dať 
si nanuk alebo zmrzlinku a možno 
aj langoš.“

Po zápise Registra obnovenej evi-
dencie pozemkov do katastra neh-
nuteľností je zrejmé, že pozemky pod 
chodníkmi a v ich okolí na Budapeš-
tianskej ulici nie sú vo vlastníctve 
mesta Košice. Momentálne mestská 
časť nemá možnosť plánovať na týchto 
pozemkoch nejakú výstavbu. Je však 
celkom možné, že v dohľadnej dobe 
by sa v priestoroch medzi zdravotným 
strediskom a poštou mohli umiestniť  
zariadenia v prospech občanov mest-
skej časti. 

                                                 -raj-

   Nám všetkým ide o skvalitnenie života na sídlisku
Milí Ťahanovčania,  
po čase sa Vám opäť prihováram, aby 
som Vás informovala o  situácii v do-
prave, ale aj v ostatných oblastiach, 
kde sú  problémy, ktoré trápia obyva-
teľov nášho sídliska.
     Po dlhej vzájomnej komunikácii s 
DPMK Košice sa vyriešili viaceré, i keď 
nie všetky problémy, spojené s autobuso-
vou dopravou na naše sídlisko. Zohľad-
nili sa požiadavky, názory a podnety ob-
čanov, či už prostredníctvom osobných 
kontaktov, alebo internetovou diskusiou. 
DPMK sme predložili ešte  ďalšie požia-
davky, čo sa týka obnovenie spoja č. 37, 
aby sa naši obyvatelia dostali k Fakultnej 
nemocnici L. Pasteura na Rastislavo-
vej ulici. Stále nie je doriešené spojenie 
smer Námestie Osloboditeľov a späť, čo 
sa týka frekvencie spojov mimo rannej 

a popoludňajšej špičky. Týmito smermi 
premáva len jediný spoj a to linka č. 10, 
ktorý by sme chceli posilniť.  Taktiež by 
sme chceli zmeniť interval niektorých 
spojov, premávajúcich bezprostredne za 
sebou, aby boli využité ekonomickejšie. 
Určite čakáme na spoje na zastávkach 
MHD kratšie, ako predtým. Situáciu 
naďalej monitorujeme spoločne s pánom 
starostom, jeho zástupcom aj ostatnými 
pracovníkmi miestneho úradu.       Hlav-
ne v zime sme iste všetci ocenili prístreš-
ky pri zastávkach MHD. Cez tie staré už 
poriadne fúkalo a pršalo, vďaka vanda-
lom boli značne zdemolované. Pracovní-
ci oddelenia výstavby miestneho úradu 
ich navrhli skonštruovať z materiálu, 
ktorý by bol odolný nielen voči vplyvom 
nepriaznivého počasia, ale najmä voči ľu-
ďom, ktorí majú zvláštnu záľubu v ničení 

a poškodzovaní spoločného majetku, 
ktorý slúži nám všetkým.
 Zaznamenali sme sťažnosti občanov na 
skutočnosť, že autobusy zastavujú ďaleko 
pred zastávkou Madridská, nie priamo 
na zastávke MHD. Túto situáciu by vy-
riešilo zriadenie nástupnej zastávky opro-
ti terajšej zastávke MHD, prepojenie s 
chodníkom je navrhnuté v programovom 
rozpočte tento rok. 
Poslanci – členovia Komisie výstavby, ži-
votného prostredia a sociálneho rozvoja 
na svojom poslednom zasadnutí upo-
zornili na zlý stav komunikácií po zime, 
navrhli oddeleniu výstavby zmapovať 
situáciu a požiadať správcu komunikácií 
o urýchlenú opravu. Na zastávke MHD 
na Sofijskej ulici bola situácia kritická, 
nachádzali sa tu súvislé hlboké výtlky, 
ktoré autobusy nemohli obísť a ničil sa aj 

technický stav vozidiel. Ešte pred nastú-
pením nepriaznivého počasia a snehu sa 
podarilo túto plochu opraviť.
       Pri supermarkete Mila po rekonštruk-
cii vchodu predajne ostal po stavebných 
prácach odpad. Majiteľ prevádzky bol 
písomne vyzvaný na jeho odpratanie.
      Mnohé Vaše pripomienky a problémy 
riešime priamo s Vami a je ich dosť.
Nám všetkým ide o skvalitnenie života 
na sídlisku, ktoré by nemalo byť iba noc-
ľahárňou. Náš život by sa mal odohrávať 
priamo tu, či už v priestoroch športovísk, 
alebo kultúrnych stánkov. Na realizáciu 
týchto plánov nám prajem všetkým veľa 
odvahy, zdravia a síl.
MVDr. Danica Nagyová,
poslankyňa MZ a predsedníčka Komisie 
výstavby,životného prostredia a sociálne-
ho rozvoja 

Z Vašich listov...
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Kanylou chytám žilu, ktorá mi 
uhýba. Nemôžem sa do nej trafiť. 
Dievča má chladné, mokré ruky. Ani 
sa necukne, keď jej prepichnem kožu 
a vŕtam sa v podkoží. Nahnem sa 
viac nad ňu. Cítim z nej zvratky. Na-
dvihne mi žalúdok a chcem to rýchlo 
ukončiť. Naštastie sa cieva zľutuje a 
nechá ma vojsť.

Cez víkend sa detské oddelenie pra-
videlne mení na záchytku. Medzi deti 
s cukrovkou, chronickými ochorenia-
mi, zápalmi pľúc privážajú záchranky 
alebo policajti opité deti.

Tie, ktoré to neprehnali až tak veľ-
mi a nie sú laicky povedané v “ťažkej 
kóme”, končia na bežnom oddelení. 
Tie druhé končia na oddeleniach in-
tenzívnej starostlivosti.

Násťroční chlapci, aj dievčence. 
Ráno na sedení menujú doktorky ich 
čísla, ako: 12 ročná - 2,5 promile, 18- 
ročný 3 promile atď...Dievča prijaté 
špinavé, nájdené na ulici. Pomočené, 

zapáchajúce všetkými vnútornostný-
mi tekutinami. V tomto stave môže 
len dúfať, že všetky tekutiny v nej sú 
jej. Reaguje len na bolestivé podnety. 
Zavedie sa jej hadica do žalúdka a po-
riadne sa vyumýva zvnútra. Jej čísla? 
13 ročná a 3,1 promile.

“Bola som na kamarátovej osla-
ve. V bare mi objednávali, tak som 
pila. Fernet...vodka...ani neviem 
koľko. Potom sme odchádzali a viac 
si nepamätám”, hovorí a pritom sa 
jej jemne trasie ruka. “Je mi veľmi 
ľúto, že som sklamala rodičov”, 
pokračuje, “museli sa o mňa veľmi 
báť...pila som, lebo všetci pili. po-
tom je väčšia zábava...”

Deti pijú, lebo chcú porušovať zá-
kazy. Byť ako dospelí. Je to vstupenka 
do partie, kto by jej teda odolal? Al-
kohol vás v okamihu robí šťastnými a 
slobodnými.

Alkohol je droga. Droga každo-
denná, všedná, ktorá na prvý pohľad 

ani nepôsobí tak “nebezpečne”. 
Následky na detský organizmus sú 

však ďalekosiahle. Od zásahu do vý-
voja (najmä mozgu) až po smrť.

Deti pijú takpovediac do nemoty. 
Nevedia odhadnúť svoju hranicu, čo 
môže byť veľmi nebezpečné. Po vy-
triezvení nastupujú rodičia. Ich reak-
cie sú rozličné. Od protektívnych až 
po nenávistné. Tak, či onak, realita je 
krutá a za povyrazenie si ich miláčika 
im poisťovňa zaúčtuje hospitalizáciu. 
Ceny sa pohybujú okolo 700 €. Za 
hospitalizáciu na jednotke intezív-
nej starostlivosti aj 10 násobok tejto 
sumy.

Problémom je aj agresivita. Tieto 
deti vedia byť aj veľkí 16-18 roční 
chalani. Podgurážení alkoholom nie 
raz privezení v sprievode policajtov s 
putami na rukách. Bývajú agresívni a 
ťažko zvládnuteľní. O ochranke ako v 
amerických filmoch sa vám môže len 
zdať. Okrem nadávok sa doktorkám 

a doktorom ujdú aj facky. K tomu 
si predstavte, že by ste boli hospita-
lizovaní na oddelení so svojim 7-10 
ročným dieťaťom a vedľa by vyčíňal 
takýto opilec.

Moja kolegyňa rozprávala zážitok, 
kedy sa im ťažko podarilo jedného 
spacifikovať. Vysprchovali ho zo sra-
čiek, v ktorých bol a napojili na in-
fúziu. Po polnoci sa ozval na chodbe 
krik. Pacient si ústami vytrhol kanylu 
a celý zakrvavený pobehoval po chod-
be a rozbíjal všetko, čo mu prišlo do 
cesty...

Deti by mali vedieť, že pitie alko-
holu nie je len taká “samozrejmosť” 
akou ju robíme...

Marek Gajdoš

(Autor článku je pravidelným pris-
pievateľom do blogu SME 

www.marekgajdos.blog.sme.sk 

Koľko promile znesie dieťa?

  Obvodné Oddelenie Policajného zboru informuje
Obvodné oddelenie PZ Ťahanovce by touto cestou 

chcelo poukázať na narastajúci počet prípadov krádeží 
vlámaním do osobných motorových vozidiel, a to najmä 
pred nákupnými centrami Metro a Mila. V tejto súvis-
losti je potrebné zo strany majiteľov vozidiel dostatočnú 
pozornosť venovať zabezpečeniu svojich automobilov a 
taktiež nedávať príležitosť zlodejom ponechaním vidi-
teľne položených tašiek, kabeliek, častokrát aj notebo-
okov, ktoré sú lákadlom pre páchateľov. Okrem toho 
upozorňujeme občanov aj na ostražitosť pri nakupova-

ní, t.j. nenechávať tašky a kabelky v nákupných vozí-
koch nielen počas nakupovania, ale aj počas nakladania 
tovaru do auta, kedy stačí chvíľková nepozornosť a pá-
chateľ ukradne kabelku so všetkými osobnými doklad-
mi, finančnou hotovosťou a bankomatovými kartami, s 
ktorými sa okamžite pokúša o neoprávnený výber ho-
tovosti. Je v záujme každého občana, aby si aj vlastným 
tzv. bezpečným správaním chránil svoj majetok. 

V spolupráci s Mestskou políciou policajti 
tunajšieho obvodného oddelenia PZ zadržali 

a vzniesli obvinenie za prečin krádeže a poško-
dzovania cudzej veci trom páchateľom (Erik T., 
René P. a Milan P.), ktorí dňa 5.3.2009 o 10.15 h 
na Americkej triede v Košiciach vylomili drevenú 
stenu na budove skladu MÚ Ťahanovce, odkiaľ 
odcudzili 3 ks kovových lavíc, čím spôsobili pre 
MÚ Ťahanovce so sídlom na ul. Americká trieda 
č.15 v Košiciach škodu krádežou a poškodením 
vo výške 931 € (28.047,- Sk)

                             OOPZ Košice - Ťahanovce

Zaujímavú publikáciu o histórii zlatníc-
keho cechu v Košiciach priniesla autorka 
PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD.  od-
borná pracovníčka Historického odboru 
vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach 
a poslankyňa MČ Košice – Sídlisko Ťaha-
novce. 
V nedávnej minulosti si Dr. Ambrušová 
vzala na starosť vzdelávanie malých mú-
zejníkov zo sídliska. Mnohí z nich s ra-
dosťou spomínajú na chvíle, keď sa hrali 
na sprievodcov, reštaurátorov, či výrobcov 
prírodného papiera.  V pamäti máme aj 
zaujímavú výstavu, ktorú prezentovala 
pod názvom Trinásta komnata... Dnes 
milovníkom histórie a zaujímavostí Košíc 
ponúka  Katalóg cechových písomností 
zlatníckeho a striebrotepeckého cechu 
v zbierkach Východoslovenského mú-
zea v Košiciach. 
„Cechy boli záujmové združenia reme-

selníkov na základe rovnakého, alebo 
príbuzného remesla. Existovalo nepísané 
pravidlo o tom, že ak sa stretli v meste 
traja majstri rovnakého remesla, mohli 
založiť cech. Mohli si otvoriť dielňu, za-
mestnávať učňov a tovarišov. Každý to-
variš , ktorý sa chcel stať majstrom, musel 
povinne absolvovať tzv. vandrovku, ktorá 
mala za úlohu zdokonalenie v remesle.

 Tovariši putovali po rôznych krajoch, 
stávalo sa, ze sa peši dostali až do ďale-
kých krajín, napríklad do Nemecka, či 
Anglicka.  
„V publikácii, ktorú predstavujem, sa 
venujem výlučne zlatníckemu cechu, čiže 
celé sa to točí okolo zlatníkov. Pátrala 
som po tom, kto boli najznámejší košickí 
zlatníci.
Publikácia sa delí na dve časti. Prvá ma-
puje dejiny košických zlatníkov na zá-
klade prameňov a dostupnej literatúry, v 
druhej časti sa nachádza inventár zacho-
vaných zlatníckych a striebrotepeckých 
cechových písomností v zbierkach Vý-
chodoslovenského múzea v Košiciach.
Katalóg je zaujímavý aj tým, že pre-
zentuje vzácny zbierkový fond, ktorý 
je v prevažnej miere uložený v depozite 
Východoslovenského múzea.  Zbierky 
pochádzajú z obdobia od 17. do 19. sto-
ročia, pričom skvostom katalógu sú ar-
tikuly cechu zlatníkov a striebrotepcov z 

roku 1601. K charakteristickým, zväčša 
rukopisným písomnostiam zlatníckeho a 
striebrotepeckého cechu nachádzajúcich 
sa v katalógu patria: výučné listy, osved-
čenia, vysvedčenia, vandrovné knižky, 
účtovné písomnosti cechov, knihy maj-
strov, artikuly, nariadenia, potvrdenky, 
či rôzne listy a žiadosti. Rečou písom-
ností je nemčina, maďarčina a latinčina. 
V závere katalógu sa nachádza menný, 
vecný a miestny register a tiež sumár v 
anglickom jazyku. 
Publikácia je určená ako pre odbornú, 
tak aj pre laickú verejnosť. Materiál je 
nepostrádateľný pri spoznávaní vývoja 
remesiel a cechov. Slúžiť môže pre báda-
teľov k štúdiu archiválií, ale aj ako sprie-
vodca po zbierkovom fonde Cechového 
archívu Východoslovenského múzea v 
Košiciach, či pre záujemcov o pomocné 
vedy historické. Vydanie katalógu bolo 
zrealizované s finančnou podporou Mi-
nisterstva kultúry SR“                      -raj-

Pre milovníkov histórie Košíc
vyšla nová publikácia
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     II. ročník Memoriálu
         Michala Bozogáňa

V     športovej hale SOU železničné 
na Palackého ulici sa 10. januára 

2009  uskutočnil 2. ročník medziná-
rodného turnaja Memoriál Michala 
Bozogáňa v karate. Počas jeho trvania 
prebiehali zápolenia v súťaži kumite 
od žiackych až po seniorské kategórie.

Podľa hlavného organizátora Petra Bo-
zogáňa z KK Union Košice,  účasť na 
tomto ročníku bola fantastická. Celko-
vo sa turnaja zúčastnilo  300 pretekárov 
z piatich krajín - Maďarska, Česka, 
Ukrajiny, Rumunska a Slovenska.                        
-raj-

     2. ročník Súťaže v športovej streľbe zo 

                      vzduchovej pušky

    O pohár starostu Mestskej časti Sídlisko Ťahanovce
1. Všeobecné ustanovenia
Vyhlasovateľ: Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce
Organizátor súťaže:Centrum voľného času MIKÁDO, elok. pracovisko
  Viedenská 34, Košice 040 13  (tel. 6367773)
  Krajské športové centrum, Alejová 2
                                Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska 41,     
                                Košice
Cieľ súťaže: Umožniť žiakom realizáciu svojich osobných schop-  
                                ností a záujmov vo voľnom čase
Riaditeľ preteku: Miroslav Krbaťa
Hlavný rozhodca: František Pavlík
Kategórie:          starší žiaci, staršie žiačky – ročník narodenia 1993 a                    
                           mladší mladší žiaci, mladšie žiačky – ročník narodenia
                          1996 a mladší najmladší žiaci a žiačky – streľba s oporou
Účastníci: 1 trojčlenné družstvo za každú kategóriu, v kategórií
                                najmladších - jednotlivci
Prihlášky:             súťažnú prihlášku nájdete na webe:
                                www.mikado.szm.sk a prihlášky posielajte mailom 
                                na adresu: mikado@szm.sk 
Uzávierka prihlášok:              do  25.3. 2009 
2. Technické podmienky
Pravidlá:      súťaží sa podľa platných pravidiel športovej streľby
Disciplína:  VzPu Slávia N + 20 rán v ľahu
Zbrane:       vlastné: vzduchová puška bez úprav, otvorené mieridlá (do-
                    volené skrátenie pažby, uchytenie remeňa)
                    prípadne poskytne organizátor súťaže
Strelivo:     dodá organizátor, prípadne vlastné
Terč:     VzPu UIT 8 x 5,5 cm, vzdialenosť 10 m
Termín a miesto: 2.4. 2009 (štvrtok) o 14,00 hod. CVČ Mikádo
Prezentácia:         v deň súťaže od 13,30 hod.
Podmienky:         súťaže sa zúčastňuje družstvo pod dozorom dospelej
                  osoby na základe preukazu poistenca a mailovej pri-               
                             hlášky.
Pozmánky: vstup do telocvične len v prezuvkách, počas streľby je povo-    
                    lený korektor, ďalekohľad, strelecké pomôcky, organizátor si 
                    vyhradzuje právo zmeny v propozíciách.
Hodnotenie:       družstvá v štyroch kategóriách
Protesty: podáva vedúci do 10 min. po zverejnení výsledkov s vkladom    
                3,32 Eur ,-
Zdravotný stav: za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca 
                           škola
Poistenie:            za poistenie účastníkov zodpovedá vysielajúca škola
Odmeny:            diplomy, medaily, pohár

Seniorom z celého Slovenska pomôže v ťažkých  životných situáciách krízová Se-
nior linka na bezplatnom telefónnom čísle 0800 172 500, ktorú dala do prevádzky 
nezisková organizácia Fórum pre pomoc starším (FpPS) so sídlom v Prievidzi.
Na linke budú poskytovať odborne vyškolení pracovníci rady pomoc seniorom nie-
len v otázkach právnych, zdravotných, spoločenských a rodinných, ale aj starším 
ľuďom, ktorí sa cítia osamelí alebo sú psychicky na dne.
Ako uviedla prezidentka FpPS Ľubica Gálisová, z doterajšej niekoľkoročnej čin-
nosti v poradenstve majú veľa skúseností so staršími ľuďmi, ktorí sa na fórum dote-
raz obracali, pretože sa ocitli pre nich v  beznádejnej situácii. Niekedy sa potrebujú 
iba vyrozprávať zo svojich ťažkostí a nechať si poradiť.
Práve na to bude slúžiť na Slovensku ojedinelá Senior linka. Prvý kontakt s volajú-
cimi budú zabezpečovať pracovníci FpPS, ktorí už absolvovali príslušné školenie. 
Ak budú vedieť poradiť, urobia tak ihneď, prípadne dajú klientom kontakty na 
inštitúcie, na ktoré sa môžu obrátiť vo svojom bydlisku. Ak pôjde o komplikovaný 
odborný problém, zapíšu si meno alebo telefónne číslo klienta, budú ho konzulto-
vať s príslušnými odborníkmi a výsledok mu potom oznámia. Môže sa stať, že sa 
na niekom pácha krivda alebo sa stretáva s neprávosťou hraničiacou s kriminálnou 
činnosťou. Vtedy pracovníci Senior linky budú kontaktovať aj políciu.
V prvej fáze bude linka v prevádzke v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 h. V os-
tatnom čase bude k dispozícii odkazová služba. Cieľom je získať toľko finančných 
prostriedkov, aby linka mohla slúžiť nepretržite 24 hodín, konštatovala Gálisová. 

 Fórum pre pomoc starším spustilo krízovú linku pre seniorov

Kancelárske priestory: 
- denné upratovanie
-  týždenné upratovanie
- štvrťročné upratovanie
- polročné upratovanie
- ďalšie služby podľa požiadaviek
Ceny sú vrátane čistiacich prostriedkov. Výkon práce a ceny vždy vopred konzultujeme 
a upresňujeme pri osobnom jednaní so zákazníkom. Minimálna cena je 16,59 €. Rozsah 
prác a časový harmonogram sa upraví individuálne podľa požiadaviek objednávateľa. 
Objednávateľ zabezpečuje dodávku vody, elektrickej energie, odvoz odpadu a sprí-
stupnenie priestorov v požadovanom termíne. V prípade pravidelného poskytovania 
služieb aj uzamykateľnú miestnosť pre uskladnenie čistiacich prostriedkov a techniky.

 Upratovací servis CORA

       V prípade záujmu o naše služby, zavolajte  na
   telefónne číslo908 568 347alebo0915 919 425

Služby pre domácnosti:
    -vysávanie kobercov, tepovanie kobercov
    -čistenie a tepovanie čalúneného nábytku
     -ošetrenie kožených sedacích súprav
      -umývanie okien, bežné a po maliarskych 
        prácach
                    -čistenie a umývanie pevných podláh
                 -umývanie a dezinfekcia sociálnych
                     zariadení

 Slávnostné otvorenie súťaže
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     Majstrovstvá  Európy  v karate 
          – 4. miesto pre unionistu 
                        Gabriela Kaletu
Toto je úspešná výprava karateklubu Union Košice,Na námestí Etoile pod 
Víťazným oblúkom v Paríži.
Zľava: Gabriel Kaleta, Matúš Bozogáň, reprezentačný tréner SR kadetov a 
juniorov Peter Bozogáň a Michal Klima.

Všetkým obyvateľom sídliska Ťahanovce prajeme príjemné 
prežitie veľkonočných sviatkov, rodinnú pohodu a veľa veselých 

a krásnych zážitkov.

redakcia

V dňoch 30.1.-1.2.2009 sa 
v Paríži uskutočnili 36. Maj-
strovstvá Európy v karate ka-
detov a juniorov. V meste nad 
Seinou sa zišla rekordná účasť 
777 pretekárov (472 mužov a 
305 žien) zo 45 krajín. Naša 
mestská časť bola zastúpená 
ako na rozhodcovskej úrov-
ni Ing. Imrichom Bácskaiom 
(Jugo Košice), tak i na tréner-
skej Ing. Petrom Bozogáňom 
(Union Košice), ktorý je repre-
zentačným trénerom SR, a na 
pretekárskej trojicou Michal 
Klima, Gabriela Kaleta a Ma-
túš Bozogáň. Michal Klima 
nastúpil na tatami v kategó-
rii juniori do 61 kg. V 1. kole 
prehral 1:3 s minuloročným 
majstrom Európy Lotyšom 
K.Kalninsom. V repasáži v 1. 
kole prehral 2:5 s Chorvátom 
H.Kovačevičom. V kategó-

rii juniorov nad 76 kg vyhral 
Gabriel Kaleta v 1. kole 1:0 nad 
Holanďanom J.Kootom, v 2. 
kole v predĺžení 1:0 nad Estón-
com J.Beskrovnym, v 3. kole 
porazil tureckého reprezentan-
ta v predĺžení 1:0 a v semifiná-
le podľahol Ukrajincovi 0:6. V 
súboji o bronz prehral 2:6 s re-
prezentantom Bosny a Herce-
goviny H. Sujkovicom. Matúš 
Bozogáň mal v kategórii juni-
orov nad 78 kg 1. kolo voľné 
a v druhom , v 2. kole prehral 
0:4 s reprezentantom Čiernej 
Hory L.Mihailovicom.

Pre reprezentáciu Slovenskej 
republiky bol šampionát najús-
pešnejším v doterajšej histórii, 
keď skončila v hodnotení náro-
dov na druhom mieste s dvomi 
zlatými, tromi striebornými a 
dvomi bronzovými medailami. 
-ep-

Šachový turnaj
V nedeľu 8.2.2009 sa v jedál-

ni ZŠ Belehradská zišli vyzná-
vači kráľovskej hry.

Konal sa tu tradičný šachový 
turnaj organizovaný Centrom 
voľného času Domino Košice 
a poslancami MZ MČ Košice 
– Sídlisko Ťahanovce. Na tur-
naji sa zúčastnilo 24 šachistov. 
Potešujúcim faktom aj tohto 
ročníka  bola účasť šachistov 
z košického a prešovského kra-
ja. Pretekári bojovali v dvoch 
kategóriách. Prvú kategóriu 
tvorili súťažiaci narodení pred 
1.1.1993 a druhú šachisti starší 
ako 15 rokov. Hralo sa švajčiar-
skym systémom na 7 kôl s časo-
vým limitom 2x20 minút.  Od-
borným garantom súťaže bol 
Imrich Jurčišin z CVČ Domino 
Košice. Turnaj otvoril zástup-
ca starostu mestskej časti Ing. 
RNDr. Emil Petrvalský CSc.   

V závere turnaja odovzdal 
Stanislav Šimko, predseda ko-
misie komunitného rozvoja, 

kultúry a športu pri MZ MČ 
Košice – Sídlisko Ťahanov-
ce poháre, medaily a diplomy, 
ktoré víťazom venovali poslanci 
miestneho zastupiteľstva.

Celkové výsledky turnaja :
Kategória žiaci : 1. Samu-

el Sepeši, 2. Zuzana Košelová, 
3.Harvan Richard, 4.Laka-
toš Patrik, 5.Gábor František, 
6.Kelbel Lukáš, 7.Čizmár Dá-
vid, 8.Kováčik Róbert, 9.Maty-
asek Matúš a 10.Seliga Ernest 

Katogória dospelí : 1.Ju-
har Roman, 2.Lakatoš Tomáš, 
3.Jakubco Lukáš, 4.Kostelník 
Peter, 5.Rajnec Vojtech, 6.Va-
lentik Roman, 7.Matvija Pavol, 
8.Juhász Marek, 9.Derňár Ján, 
10.Hruška Karol, 11.Hovan Jo-
zef, 12. Košela Jaroslav, 13.Kel-
bel Miroslav a 14.Novotný To-
máš. 

Zvláštnou cenou bola ocene-
ná Zuzana Košelová, ako jediná 
predstaviteľka nežného pohla-
via na tomto turnaji.        -ep-


