
Z rokovacieho stola miestneho zastupiteľstva

Mapa rozmiestnenia košov na psí trus

ŽIVOTNé prOsTredIeV lesoparku pribudne náučný chodník a odpočívadlá

ZO ŽIVOTA SÍDLISKA

SAMOSPRÁVA
štvrťročník MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce apríl 2012 ročník IX číslo 1

str. 3

str. 6

str. 8

ilustračné foto, archív

Budúcnosť električkovej
dopravy na sídlisku je neistá

Veľký električkový boom, kto-
rý pred pár rokmi vyvolal v očiach 
každého Ťahanovčana nádeje v lep-
šiu dopravnú budúcnosť sídliska, po-
maly utíchol a plány spolu s termín-
mi ich realizácie stále menej a menej 
rezonujú vo verejnosti. Aká je súčas-
ná realita v budovaní integrovaného 
dopravného systému v Košickom sa-
mosprávnom kraji, ktorého súčasťou 
by mali byť aj elektrovlaky  premáva-

júce cez  sídlisko  Ťahanovce, vysvet-
lil na poslednom rokovaní zastupiteľ-
stva  21. marca vedúci odboru dopra-
vy Úradu KSK Ing. Ladislav Olexa. 
Z prezentácie, ktorú predstavil po-
slancom, vyplynulo, že realizácia 
projektu vybudovania integrovaného 
dopravného systému  Košického kra-
ja je rozdelená do dvoch etáp.

pokračovanie na strane 2 » 

Mestská polícia sídli v nových 
priestoroch

Stanica mestskej polície fungu-
je od marca v nových priestoroch. 
Rekonštrukcia časti budovy základ-
nej školy na Juhoslovanskej ulici č. 
2 stála 7 tisíc eur. Podľa slov veli-
teľa stanice Štefana Fejedelema pre 
denník Korzár  majú mestskí policaj-
ti väčšie priestory, sociálne zariade-
nia na úrovni doby a sú vraj vyba-
vení tak, aby svoju prácu na sídlisku 
mohli robiť bez problémov. Dokonca 
dostanú čoskoro aj nové auto.

Mestská polícia je situovaná v 
blízkosti štátnej polície, čo bude pre 
ľudí výhodnejšie, aby všetko vyba-

vili v podstate na jednom mieste. 
Aj počet policajtov sa od mája zvýši 
na 15. Stanica prejde na 24 hodino-
vý režim tak, ako to žiadala mestská 
časť. Ako uviedol náčelník mestskej 
polície v Košiciach Juraj Bukuš, naj-
väčšie problémy robí mestským po-
licajtom mládež, hlavne v noci a po-
čas víkendov. Mestskí policajti ma-
pujú skupinu tínedžerov, ktorí holdu-
jú alkoholu a drogám. V budúcnosti 
sa počíta aj so zavedením kamerové-
ho systému, na ktorý požiadal dotá-
ciu z Úradu vlády starosta mestskej 
časti Emil Petrvalský.

-raj-

Sviatky jari -  symbol znovuzrodenia i duchovnej obrody
Vážení spoluobčania, už na 

prvý pohľad je z okien našich prí-
bytkov zrejmé, že zima definitívne 
skončila a môžeme sa radovať zo 
stále silnejúcich slnečných lúčov. 

Mnohých z nás už kvári jarná únava, tešíme sa na 
prvé snežienky, zlatý dážď, bahniatka i reďkov-
ky či cibuľky zo záhradky. Je jasné, že po zimnom 
spánku sa celá príroda preberá k životu, ktorý za 
pár dní bude kypieť všade okolo nás. Všetko toto 
nádherné divadlo prírody nám má pripomenúť, že 
sa nezadržateľne blížia sviatky jari. Pre jedných z 
nás majú tieto sviatky viac duchovný rozmer podtrhnu-
tý smrťou a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša Krista, pre 
iných je to oslava vzkriesenia prírody po zimnom spán-
ku. Všetci vlastne oslavujeme obnovu, očistu a znovu-
zrodenie. Rád by som Vás, moji milí spoluobčania, po-
prosil, aby sme v tieto dni skúsili v sebe vzkriesiť člo-

veka so skutočnými hodnotami akými sú láska, porozu-
menie, empatia, tolerancia, úcta k nežnému pohlaviu, k 
starším ľuďom, k ľuďom, ktorí nás naučili čítať, písať, 
hlad po kráse, umeniu a vedomostiach a mnoho ďalších 
ušľachtilých ľudských vlastností. Nedovoľme aby nás 
ovládali tie najhoršie neľudské vlastnosti akými sú zá-
visť, nenávisť, nenásytnosť, zloba, škodoradosť, zlop-

rajnosť, chladná vypočítavosť či túžba obohatiť sa 
na úkor iných. Nebuďme ľahostajní k strádaniam 
ľudí z nášho okolia, nebuďme slepí a hluchí, keď 
začujeme niekoho volanie o pomoc, nedovoľme a 
netolerujme domáce násilie na našich ženách, kto-
ré porodili a vychovali naše deti, nebuďme nemí, 
keď nás niekto poprosí o radu a pomoc. Toto obdo-
bie znovuzrodenia a obnovy, ktoré práve prežíva-
me nám vytvára dobré podmienky na to, aby sme 
sa zamysleli samy nad sebou a pokiaľ je to nutné 
zbavili sa všetkého zlého, čo nám bráni ľudsky žiť. 
Preto mi dovoľte, aby som Vám zaprial príjem-

né veľkonočné sviatky, veľa pohody, radosti, šťastia a 
zdravia, našim devám hodne kúpačov a šibačov, aby 
nám zostali aj naďalej zdravé a krásne, a hlavne nám 
všetkým veľa duševných síl pri vnútornej obnove a 
očiste, aby sme sa mohli zo života všetci spolu radovať.               

starosta
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Mesto schválilo podielové dane na rok 2012
Podľa vyjadrenia starostu mest-

skej časti vo vyrovnanom rozpoč-
te na rok 2012, ktorý 21. februá-
ra 2012 schválilo mestské zastupi-
teľstvo, sú zahrnuté podielové dane 
pre mestskú časť Košice Sídlisko 
Ťahanovce vo výške 23,30 eur na 
obyvateľa, čo v celkovej sume činí 
544 032 eur. Pôvodný návrh mest-
skej časti bol navýšený o 15 tisíc 
eur. Navýšenú čiastku mestská časť 
prerozdelila prvou zmenou roz-
počtu mestskej časti na  zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva 21. mar-
ca 2012.

Mestská časť sa uchádza aj o 
dotáciu určenú pre mestské čas-
ti, o ktorú sú mestské časti povin-
né požiadať. Z položky kapitálové 
výdavky sa mestská časť Košice-
Sídlisko Ťahanovce uchádza o pri-
delenie finančných prostriedkov vo 

výške 41087 eur na rekonštrukciu 
detského ihriska na Belehradskej 
ulici (pozn. redakcie: mesto napo-
kon schválilo 33000€) a 13000 eur 
na rekonštrukciu detského ihriska 
na Aténskej 10 - 11. 

Z položky bežné výdavky mest-

ská časť požiadala o financovanie 
vyznačenia parkovacích miest na 
parkoviskách čiarami. Požadovaná 
suma predstavuje 3000 eur. O 
ďalšej možnosti získať  finanč-
né prostriedky pre sídlisko z mes-
ta rokoval Emil Petrvalský s po-

slankyňou Margitou Adamčíkovou. 
Konkrétne ide o prostriedky na     
ihrisko pre hendikepované deti, 
ktoré sa plánuje vybudovať vo dvo-
re Belehradskej ulice (o ihrisku in-
formoval denník Korzár 22. marca 
2012).

Jedným zo 64 bodov progra-
mu zasadnutia mestského parla-
mentu bolo aj schválenie návr-
hov na verejné mestské ocenenia. 
Na návrh starostu mestskej čas-
ti Emila Petrvalského, mestské za-
stupiteľstvo schválilo udeliť Cenu 
mesta Košice obyvateľom sídlis-
ka Ťahanovce mnohonásobné-
mu darcovi krvi Ing. Ondřejovi 
Bukovanskému a majsterke sveta v 
karate Zuzane Schwartzovej. Cena 
mesta im bude odovzdaná pri prí-
ležitosti Dňa mesta Košice 7. mája 
tohto roku. 

Ing. Janka Rajňáková

Ing. Janka Rajňáková

Na tomto mieste bude ihrisko pre hendikepované deti. foto: Branislav Rajňák

ZDRAVOTNÍCKE POTREBY
Budapeštianska 32, Košice

tel. 636 71 07

Výpredaj obuvi
detskej, dámskej, pánskej

-25%
Pondelok – Piatok  8.30 – 12.00, 13.00 – 17.00h

INZERCIA

Na obdobie rokov 2007 – 2013 
boli napokon  schválené stav-
by – Terminál integrovanej osob-
nej prepravy Moldava nad Bodvou 
mesto v hodnote 8 mil. €, elektri-
fikácia železničnej trate Haniska 
p. K. – Veľká Ida – Moldava nad 
Bodvou  -  mesto  za 28 mil. € a 
ŽSR IKD, Nám. Maratónu mie-
ru – Staničné námestie s napoje-
ním na ŽSR v sume   34 mil. €. 
Donedávna bolo súčasťou tejto 
etapy, ako prioritou č.2,  aj sídlis-
ko Ťahanovce. Podľa slov vtedaj-
šieho viceprimátora Filipka sa po-
čítalo s ďalšou výstavbou byto-
vých domov a riešenie dopravnej 
situácie v mestskej časti bolo ne-
vyhnutnosťou. V súčasnosti žiadna 
ďalšia výstavba neprebieha a tak 

sa dá špekulovať aj o tom, či práve 
tento fakt nebol dôvodom na pre-
radenie výstavby  terminálu Sever 
– Sídlisko Ťahanovce  na obdobie  
rokov 2014 – 2020 spolu s termi-
nálmi Sever – Námestie Maratónu 
mieru a terminálmi IDS Trebišov, 
Michalovce, Spišská Nová Ves.  
Na otázku, prečo sa Ťahanovce vy-
tratili z prvej etapy ( v roku 2011 
sa mala začať výstavba trate na 
Americkej triede), odpovedal Ing. 
Olexa známym zaklínadlom o ne-
vysporiadaných pozemkoch na 
tomto území a neúspešných sna-
hách vysporiadať tieto vlastnícke 
vzťahy.  Aká je šanca vysporiadať 
tieto pozemky do roku 2014, kedy 
by sa mala realizovať výstavba ter-
minálu u nás, sme sa nedozvedeli.

Budúcnosť električkovej  do-
pravy na sídlisku je neistá
pokračovanie zo strany 1

Hoci je anonymita v sídle, ako je naša mestská časť, úplne pocho-
piteľná, ľuďom blízke susedské vzťahy veľakrát chýbajú. Ľahostajnosť 
vyvoláva pocit beztrestnosti pre tých, ktorí nedodržiavajú všeobecné 
pravidlá a zákony, na druhej strane zatláča do úzadia skromných a ne-
všedných ľudí, ktorí sú schovaní za stenami paneláku a verejnosť sa o 
nich nedozvie. Príležitosť poklebetiť si pri káve vystriedali internetové 
fóra a čety a človek často nemá dôvod vyjsť z domu von. Chýbajú nám 
úsmevy, podanie ruky i objatia. Možno práve tento deficit ľudskej blíz-
kosti a pozitívnych emócií často spúšťa neštandardné negatívne správa-
nie voči druhým. Skúsme sa nad tým zamyslieť!

Máte vo svojom okolí zaujímavých susedov? Chcete, aby sa o nich 
všetci dozvedeli? Napíšte nám.

redakcia

Poznáte svojich susedov?

Potravinová pomoc dorazila 
ku všetkým

-raj-
Dodávka potravinovej po-

moci z Európskej únie sa v prvej 
várke nedostala ku všetkým, kto-
rí o ňu požiadali. V druhom ter-
míne v marci 2012  boli dovezené 
ďalšie dve tony cestovín a múky. 
Potraviny, o ktoré sociálne odká-
zaní Ťahanovčania požiadali, tak 
dorazili ku každému. Mestská časť 
zároveň zabezpečila dovoz potra-

vín až domov tým občanom, kto-
rí si pre svoj ťažký zdravotný stav 
nemohli nárokovanú dávku vy-
zdvihnúť. „Potravinová pomoc na 
Slovensku sa nezaobišla bez prob-
lémov,  preto sme  radi, že požia-
davky našich obyvateľov boli spl-
nené na 100 percent“, komento-
val priaznivý stav starosta mest-
skej časti.
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PREDSTAVUJEME
Komisia  na ochranu verejného    

záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov

Ďalšou komisiou, ktorá pôsobí v samosprávnom systéme našej mest-
skej časti je komisia zriadená miestnym zastupiteľstvom na základe ustano-
vení  Ústavného zákona  č. 357/2004 Z.z. z 26.mája 2004 v znení neskorších 
zmien. Predmetom činnosti tejto komisie sú kontrolné úlohy,  a to v oblasti 

- nezlučiteľnosti funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funk-
cií, zamestnaní alebo činností,  

- povinností a obmedzení pre verejného funkcionára na účel zamedzenia 
vzniku rozporu osobného   záujmu verejného funkcionára s verejným záuj-
mom pri výkone verejnej funkcie,

- zodpovednosť  verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie 
povinností a obmedzení ustanoveným  ústavným zákonom vrátane sankcií, 
ktoré možno verejnému funkcionárovi za také  nesplnenie , alebo porušenie 
povinností alebo obmedzení uložiť.

Pôsobnosť  uvedeného zákona v zmysle ust. čl. 2 sa vzťahuje okrem 
iných verejných funkcionárov aj na starostov  obcí, mestských častí   a aj 
na poslancov obcí okrem iných, aj na poslancov miestnych  zastupiteľ-
stiev. Komisia je zriaďovaná  povinne zo zvolených poslancov,  zástupcov 
všetkých politických strán, politických hnutí alebo nezávislých poslancov 
pôsobiacich v miestnom zastupiteľstve. Komisia pracuje v tomto zložení:

JUDr.Cyril  Betuš -  SDĽ
MVDr.Pavel  Naď,PhD - SDKÚ – DS

PhDr. Jaroslav Hirman - KDH
Ing. Galina Kiššová - Most-Híd

Ing. Miloš Ihnát - Smer-SD
Stanislav Výrostko - NEKA

at_CB.indd   1 7. 3. 2012   15:57:2

INZERCIA

Z rokovacieho stola
Ing. Janka Rajňáková

Poslanci mestskej časti, kto-
rí sa na svojom rokovaní stretáva-
jú raz za tri mesiace, si už  chysta-
li otázky nielen  pre vedenie mest-
skej časti, ale predovšetkým pre 
hostí, ktorí boli podľa programu 
pozvaní na zasadnutie 21. mar-
ca.  Veliteľ stanice mestskej polície 
sa z rokovania ospravedlnil z dôvo-
du riadnej dovolenky,  takže sprá-
vu o činnosti mestskej polície za 
posledné obdobie si poslanci nevy-
počuli. Rovnako s negatívnym vý-

sledkom zostalo aj pozvanie riadite-
ľa Pošty 13 , ktorého vedenie mest-
skej časti pozvalo z dôvodu hroma-
diacich sa sťažností na pomery  vo 
vybavovaní klientov na tejto poboč-
ke.  Podľa stanoviska  riaditeľstva 
Pošty 13   všetky sťažnosti a pripo-
mienky od občanov je potrebné ad-
resovať Slovenskej pošte, ktorá  sa 
nimi bude zaoberať, pobočka  nemá 
záujem riešiť ich verejne.

O integrovanej doprave a jej 
budúcnosti informoval miestne za-

stupiteľstvo vedúci odboru dopravy 
Úradu KSK Ing. Ladislav Olexa.

Prvá zmena programového 
rozpočtu mestskej časti vyplynula 
zo záverov mestského parlamentu, 
na ktorom bol schválený rozpočet 
mesta a upresnil podielové dane pre 
mestské časti. Sídlisko Ťahanovce 
získa navyše prostriedky z položky 
kapitálové výdavky vo výške 41 087 
eur na rekonštrukciu detského ihris-
ka na Belehradskej ulici a 13 000 eur 
na rekonštrukciu detského ihriska na 
Aténskej 10 - 11. 

Z položky bežné výdavky mest-
ská časť požiadala o financovanie 
vyznačenia parkovacích miest na 
parkoviskách čiarami. Požadovaná 
suma predstavuje 3000 eur. O ďalšej 
možnosti získať finančné prostried-
ky pre sídlisko z mesta rokoval Emil 
Petrvalský s poslankyňou Margitou 
Adamčíkovou. Konkrétne ide o 
prostriedky na ihrisko pre hendike-
pované deti.

V ďalšej časti rokovania poslan-
ci schválili návrhy na tohtoroč-
né verejné ocenenia, ktoré budú 
odovzdané v máji pri príležitosti 

Dňa mestskej časti a vzali na vedo-
mie návrhy na Ceny mesta Košice, 
ktoré mestský parlament  na svo-
jom februárovom zasadnutí schvá-
lil.  Cena mestskej časti bude ude-
lená spoločnosti METRO Košice, 
zakladateľke OZ Krok za krokom 
Mgr. Martine Hatokovej a zaklada-
teľovi a doterajšiemu organizátorovi 
bežeckých podujatí v mestskej čas-
ti Antonovi Onderovi. Cenu starostu 
mestskej časti tohto roku získa Ing. 
Tibor Teigiszer , Plaketu starostu 
MČ plavkyňa Zuzana Mimovičová. 
Laureátmi Ceny mesta Košice sa sta-
nú  v máji 2012  karatistka Zuzana 
Schwartzová a mnohonásobný darca 
krvi Ing. Onřej Bukovanský. 

V rôznom odzneli okrem iného 
aj sťažnosti  na parkovanie náklad-
ných vozidiel v obytnej zóne – D. 
Nagyová, informácie o potrebe za-
strešenia zastávky Madridská a o 
možnostiach výstavby garáží – M. 
Ihnát, ako aj poďakovanie za vyko-
nanie parlamentných volieb napriek 
všetkým ťažkostiam, ktoré sprevá-
dzali priebeh odovzdávania zápis-
níc – C. Betuš. 

foto: archív
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Ing. Janka Rajňáková -re-

Košická ZOO privítala adoptívnych 
rodičov zo sídliska Ťahanovce

Prvé marcové skoro jarné po-
poludnie využili mnohí Košičania 
na návštevu zoologickej záhra-
dy. Do ZOO zamierila aj delegá-
cia mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce pod vedením starostu 
mestskej časti Emila Petrvalského. 

Cieľom bolo okrem skvelej 
prehliadky za odborného výkla-
du riaditeľa ZOO Košice Ericha 

Kočnera, v ktorej hosťom priblí-
žil atrakcie záhrady , nové prírast-
ky do zvieracích rodín i odvážne 
a pre návštevníka zaujímavé plá-
ny do budúcnosti, aj odovzdanie 
príspevku, na ktorý sa vyzbiera-
li poslanci miestneho zastupiteľ-
stva a zamestnanci miestneho úra-
du mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce. 

Príspevkom vo výške 159 eur 
si poslanci (s výnimkou jedného) 
na ďalší rok adoptovali Lamu al-
paka a Výra skalného. Starosta 
mestskej časti Emil Petrvalský, 
ktorý príspevok riaditeľovi ZOO 
osobne odovzdal, zároveň prispel 
ako adoptívny rodič aj na starost-
livosť o Krkavca čierneho, o kto-
rého sa týmto spôsobom stará už 
niekoľko rokov. Medzi adoptív-
nych rodičov zvierat sa zaradil aj 
poslanec Miloš Ihnát, ktorý si svo-
jím príspevkom adoptoval Kozu 
kamerunskú , Agamu bradatú a 
Páva korunkatého. 

Budúcim návštevníkom ZOO 
Košice odkazujeme, že sa tam na-
ozaj oplatí ísť pozrieť. Obdivovať 
naozaj bude čo. Napríklad kúsok 
morského sveta v akváriu, či lad-
né čierne labute v jazierku, alebo 
pozdrav tuleních očí spomedzi ľa-
dových krýh...určite neoľutujete. 
S jarným počasím to bude naozaj 
príjemne strávený deň.

foto: ilustračné, archív

Objednávky: 0904 35 88 81, 636 67 91

Pracujeme výhradne s exkluzivnými prírodnými značkami

* kozmetika 
* kaderníctvo 
* manikúra 
* pedikúra
* predaj kozmetiky
* poradenstvo

Fejová 3, Košice

Plavkyňa Zuzka Mimovičová siaha k vysokým métam
Úspechy, ktorými sa môže pý-

šiť Zuzana Mimovičová, členka pla-
veckého oddielu ŠKP Košice, už ďa-
leko presahujú hranice našej mest-
skej časti, Košíc, ba aj Slovenska. 
Reprezentantka Slovenskej republi-
ky v plávaní sa z roka na rok pribli-
žuje k métam, ktoré pred ňou nedo-
siahla žiadna slovenská plavkyňa. 
Na medzinárodných súťažiach pre-
konáva slovenské rekordy a chýba 
jej jediná stotina sekundy k účasti na 
Olympiáde 2012 v Londýne. Takto 
by sme stručne mohli charakterizo-

vať usmiatu dievčinu, ktorá v sprie-
vode svojho trénera Juraja Skálu pri-
jala pozvanie starostu mestskej časti 
na spoločné stretnutie 6. marca 2012. 
Starosta Emil Petrvalský využil túto 
príležitosť, aby obom osobne zabla-
hoželal k skvelým úspechom a záro-
veň poďakoval za reprezentáciu mest-
skej časti na medzinárodnom špor-
tovom poli. V príjemnom rozhovore 
sme sa od hostí dozvedeli nielen in-
formácie z „plaveckej kuchyne“ - že 
Zuzka bola v rokoch 2009 a 2010 vy-
hlásená Slovenskou plaveckou fede-

ráciou ako tretia najúspešnejšia slo-
venská plavkyňa a za úspechy v roku 
2011 bola vyhlásená ako druhá naj-
úspešnejšia slovenská plavkyňa, ale 
napríklad aj fakt, že sa blíži k záveru 
svojho štúdia jadrovej fyziky na vy-
sokej škole v Košiciach. Čaká ju teda 
náročná príprava nielen na olympiá-
du, ale aj na úspešné absolvovanie ná-
ročného štúdia. Elán, ktorý jej nechý-
ba, je predpokladom, že sa jej plány 
a predsavzatia splnia. Podľa slov sta-
rostu mestskej časti môže rátať aj s 
podporou mestskej časti.
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Veľkonočné 
dekorácie  
vlastnej výroby

Už ôsmykrát zorganizova-
la mestská časť so Združením žien v 
Košiciach Veľkonočné trhy v pasá-
ži Budapeštianskej ulice. Ani chlad-
né počasie neodradilo vystavovateľov 
pochváliť sa výsledkami svojej zruč-
nosti. V kultúrnom programe, v úvo-
de ktorého sa účastníkom prihovoril 
starosta mestskej časti, účinkovali deti 
z materskej školy na Havanskej ulici, 
speváčky Margita Lipková a Marika 
Zelinová z MČ Juh a členovia spevác-
kej skupiny Spoločnosti seniorov MČ        
Košice – Sídlisko Ťahanovce. 

Ťahanovským trhom predchádzali 
aj tvorivé dielne pre ženy a následne aj 
deti (23. marca 2012), kedy si početný 
klub fanúšikov ručných prác zhotovil 
zaujímavé a efektné dekorácie na veľ-
konočný stôl.
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Ing. Janka Rajňáková

Výber niektorých ustanovení z VZN mestskej časti č. 4/2009 
o čistote a verejnom poriadku

Evidencia psov

1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej 
republiky podlieha evidencii psov (ďalej len evidencia).  Držiteľ psa je po-
vinný  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 na území mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce vedie ekonomické  oddelenie Miestneho úradu mestskej čas-
ti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

3) Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do eviden-
cie je držiteľ psa povinný oznámiť do 30-tich dní  od zmeny skutočnosti 
alebo údaja mestskej časti.

4) Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce vydá  držiteľovi psa 
zapísaného do  evidencie evidenčnú známku psa  (ďalej len „známka“). Na 
známke je uvedené evidenčné číslo psa,  názov mestskej časti a údaj o tom, 
či je pes nebezpečným psom.  Známkou  držiteľ psa preukazuje totožnosť 
psa. Poplatok za vydanie známky je vo výške 1 eur  a je splatný pri zápise 
psa do evidencie. Známka  je   neprenosná  na iného psa. 

Obmedzenie voľného pohybu psov

1) Voľným  pohybom psa je pohyb bez vôdzky mimo chovného 
priestoru alebo zariadenia na chov,  za  voľný  pohyb psa sa nepovažuje 
pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariade-

nia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou,  ktorá ho vedie.
2) Voľný pohyb psa je zakázaný na všetkých verejných priestran-

stvách, kde sa pohybujú  alebo zhlukujú ľudia. Sú to najmä priestory pred 
obchodnými  centrami, pred školami,  pred verejnými inštitúciami, pred 
zdravotníckymi zariadeniami, pred kostolmi a na chodníkoch vedúcich k 
nim.   Podľa ustanovenia § 31 ods.1 písm. o) zákona 326/2005 Z.z. o le-
soch v platnom znení,   na lesných pozemkoch  je zakázané voľne púšťať 
psov okrem psov poľovníckych a služobných pri výkone povinností.

3) Vstup so psom je zakázaný do obchodov, škôl, verejných inštitú-
cií, zdravotných zariadení, kostolov, na športové a detské ihriská, piesko-
viská, parky a na miesta, ktoré sú označené tabuľou  „ Vstup so psom za-
kázaný “.

4) Vodiť  psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov 
môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá ho ovládať v kaž-
dej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo 
iným spôsobom ohrozoval človeka, alebo zvieratá a zabraňovať vzniku 
škôd na majetku,  prírode a  životnom prostredí,  ktoré by pes mohol spô-
sobiť.

5) Mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov musí mat‘ 
pes obojok a na ňom umiestnenú známku vydanú mestskou časťou.

6) Držiteľ psa je povinný bezodkladne odstrániť znečistenie spôso-
bené psom alebo iným zvieraťom z verejného priestranstva. Každý držiteľ 
psa, v prípade, že sa s ním zdržiava na verejnom priestranstve,  je povinný 
mať so sebou prostriedok na odstránenie psích výkalov a túto skutočnosť 
je povinný preukázať na požiadanie kontrolných orgánov.

Upozornenie: Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce na odstraňovanie  psích výkalov vydá každému ma-
jiteľovi resp. držiteľovi psa zapísaného v evidencii psov bezodplatne  igelitové vrecúška  v počte  500 kusov 

na jeden rok.

inzercia

Veterinárna ambulancia
Americká trieda 5, 040 13 Košice 

(pri kostole)

Už 18 rokov vám nepretržite ponúka svoje služby – liečba, 
vakcinácia, čipovanie, vydávanie pasov, chirurgické úkony, 

pomoc pri pôrodoch, poradenstvo.

PO – PI   9.00 – 12.00, 15.00 – 18.00
SO   9.00 – 12.00

MVDr. Peter Koreň, tel. 0903 185 279
dostupnosť 24h

Začnime sa správať citlivejšie k svojmu 
okoliu a buďme príkladom aj pre iných!

Vážení majitelia psov,
mestská časť  Košice-Sídlisko Ťahanovce  

pripravuje v blízkej budúcnosti osadenie  ko-
šov na psí trus, ktoré budú rozmiestnené v rôz-
nych lokalitách, kde je umožnený pohyb so 
psom.  Zároveň, ako ste si už všimli, sú, alebo 
v budúcnosti ešte budú  na verejných plochách 
osadené tabule informujúce o zákaze vstu-
pu so psom. Ide spravidla o plochy detských              

ihrísk a oddychových zón.  Pre lepšiu orientá-
ciu vám ponúkame mapku, v ktorej sú zakres-
lené miesta  osadené košmi, ako aj plochy, na 
ktoré prístup so psom nie je dovolený. Mestská 
časť zároveň ponúka možnosť vyzdvihnúť si v 
pokladni miestneho úradu na Americkej trie-
de 500 ks vrecúšok na psí trus na rok 2012 pre 
každého držiteľa psa.  

Situáciu po kompletnom osadení košmi  

budeme priebežne monitorovať v spolupráci s 
mestskou políciou a o výsledkoch monitoringu 
budeme priebežne informovať v našich komu-
nikačných médiách.

Mestská časť  je otvorená spolupráci so zá-
ujmovými skupinami i jednotlivcami a uvíta 
všetky aktivity a iniciatívy od obyvateľov, kto-
ré budú smerovať k zdokonaleniu týchto opat-
rení. 

foto: ilustračné, sxc.hu
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Mapa rozmiestnenia tabúľ „Zákaz vstupu so psom“ a košov na psí trus
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Mgr.Marta Jusková, ZŠ Bruselská 18, Košice

V knižnici  na ZŠ Bruselskej 
18 sa v 16. marcový podvečer 
stretli deti 2.ročníka spolu so 
svojimi rodičmi, aby si pripome-
nuli Deň slovenskej ľudovej roz-
právky i Marec - mesiac knihy. 
Deti sa rodičom predviedli v čí-
taní rozprávok i  recitovaní bás-
ničiek. Predviedli dramatizá-
ciu rozprávky O medovníkovom 
domčeku. Rodičia zas deťom po-
mohli pri riešení kvízových otá-

zok.
Spolu prežili príjemný ve-

čer plný slovenských rozprávok. 
Tieto chvíle sú vzácne aj pre-
to, že rodičia svoj čas strávili so 
svojimi deťmi. Akciu pripravila 
p. učiteľka Mgr. Marta Jusková a 
pani knihovníčka Erika Zvarová. 
Podobné podujatie sa v tento deň 
uskutočnilo aj na Základnej škole 
Belehradská pod organizačným 
vedením pani Tomášovej.

Na návšteve u seniorov
-raj-

Oslava osemdesiatky, výročná 
členská schôdza i pravidelné stret-
nutia jubilantov boli príležitosťami 
pre návštevu Spoločnosti seniorov, 
ktorá už vyše desať rokov na sídlis-
ku Ťahanovce aktívne funguje.

Oslava jubilea
Vo februári partia  členov klu-

bu oslávila významné okrúhle jubi-

leum sympatického člena  Antona 
Kistera, ktorý zasvätil svoj život lie-
taniu a parašutizmu. Ešte pred ne-
dávnom si tento čulý pán dopriaval 
posledné zoskoky padákom a tak 
mu jeho blízki túto jeho vášeň pri-
pomenuli aj prostredníctvom sláv-
nostnej torty, na ktorej nechýbalo 
lietadlo a parašutista. 

Výročná členská schôdza
Zhodnotenie celoročnej prá-

ce  za hojnej účasti členov klubu sa 
konalo 14. marca 2012.  Podrobnú 
správu o minuloročnom fungova-

ní predniesla predsedníčka Mária 
Kiráľová. Vo svojom príspevku 
vyzdvihla prácu výboru pri orga-
nizovaní zájazdov, výletov a rôz-
nych kultúrno-spoločenských pod-
ujatí i aktivity speváckej skupi-
ny. Stretnutia pri čaji, oslavy jubi-
leí, výlety do prírody spojené s ope-
kaním, návštevy divadla, kúpeľov, 
prednášky o zdraví a ďalšie podu-

jatia, to sú aktivity, ktoré seniori po-
čas roka organizujú pre členov klu-
bu. Aj keď stále bojujú s probléma-
mi v zabezpečení priestorov na klu-
bovú činnosť a  vo finančnom za-
bezpečení,  sú vďační za podpo-
ru mestskej časti, ktorá sa im do-
stáva. Za ich prácu im vyslovil po-
ďakovanie aj starosta mestskej čas-
ti, Emil Petrvalský, ktorý dostal slo-
vo v diskusii. Plán činnosti na rok 
2012 predpokladá pokračovanie ak-
tívnej práce Spoločnosti seniorov, 
ktorá rada privíta ďalších aktívnych 
členov. 

Vzdelanie má trpké 
korienky, ale sladké 

plody.„ 
(Aristoteles)

-raj-

Už pred mnohými storočiami an-
tický filozof Seneca povedal: „Nikto sa 
nestáva múdrym len náhodou.“ Práve 
poslaním školy je, aby vedomosti, po-
znanie, skúsenosti nevychádzali z ná-
hody, aby sme presne vedeli, čo, kedy 
a akým spôsobom chceme dosiahnuť. 
A navyše, aby učitelia deťom nedáva-
li „okuliare“, aby lepšie videli písmen-
ká, ale naozaj ich naučili čítať. V tých-
to zdanlivo jednoduchých Senecových 
myšlienkach je zahrnutý princíp vzde-
lávania. Je dôležité, aby žiak, ktorý ab-
solvuje školu,  nebol len nositeľom en-
cyklopedických vedomostí, ale aby ve-

del vykročiť do života samostatne. Aby 
dokázal nielen presne popísať život, ale 
ho aj užitočne, šťastne, s prehľadom, 
sebavedomím, no i  pokorou žiť. 

Oficiálne je Deň učiteľov príleži-
tosť na oslavu, ale je aj výzva k prezen-
tovaniu učiteľskej profesie, k zdôraz-
ňovaniu dôležitosti a významu vzde-
lávania vôbec, je to prezentovanie vý-
sledkov práce školských kolektívov, 
ale aj jednotlivcov na poli výchov-
no-vzdelávacej činnosti. A je aj príleži-

tosťou na poďakovanie a ocenenie pe-
dagogickej i nepedagogickej práce za-
mestnancov škôl a školských zariadení. 
Poďakovania od starostu mestskej čas-
ti sa dostalo 27. marca učiteľom a pra-
covníkom ťahanovských základných a 
materských škôl v zasadacej miestnos-
ti mestskej časti. V slávnostnom prího-
vore si Emil Petrvalský zaspomínal na 
svoje školské časy a ako mnohí bývalí 
i súčasní žiaci, vyjadril vďaku a uzna-
nie nielen  učiteľom v pravom význa-
me slova, ale aj všetkým tým pedago-
gickým a nepedagogickým zamest-
nancom školstva, ktorí sú neoddeliteľ-

nou súčasťou výchovno-vzdelávacie-
ho procesu. 

V stredu 28. marca oslávili Deň 
učiteľov  na úrovni mesta. Na slávnost-
nom programe v starej radnici primá-
tor Košíc ocenil aj pedagógov z na-
šej mestskej časti – Máriu Varadyovú 
a Bc. Květu Cuperovú z MŠ Čínska 
24, Tomáša Čecha zo ZŠ Belehradská 
21, PhDr. Janu Danečkovú zo ZŠ 
Bruselská 18 a Ivetu Takácsovú z  MŠ 
Juhoslovanská 4.
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foto: archív

foto: archív

foto: archív
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Hasiči varujú!!!
Každoročne v jarnom období sa 

začína záhradkárska sezóna odstra-
ňovaním starej vegetácie, opadané-
ho lístia, či suchej trávy. Suché jar-
né počasie prináša hasičom každo-
ročne zvýšený počet výjazdov k po-
žiarom porastov. Aj v našom okrese 
je udomácnený veľmi nebezpečný 
zlozvyk, akým je vypaľovanie su-
chej trávy a porastov.

Vypaľujú sa priekopy pri ces-
tách i železničné násypy. Suchá trá-
va, opadané suché lístie a holé ko-
náre stromov len veľmi krátko odo-
lajú plameňom. Lesné požiare spô-
sobujú každoročne nielen veľké ma-
teriálne, ale aj nezanedbateľné eko-
logické škody, pričom obnova po-
žiarom zničených lesných porastov 
predstavuje dlhodobý proces.

Požiare v lesoch a trávnatých 
porastoch majú stúpajúcu tenden-
ciu, a preto pri požiaroch často s 
nízkou priamou škodou nezriedka 
bývajú prípady, kedy sa ohnivý ži-
vel vymkne spod kontroly človeka. 
Okrem materiálnych škôd si čas-
to vyberá aj obete v podobe zrane-
ných osôb, alebo dokonca ľudské-
ho života.

Preto chceme opäť upozorniť, 
že platný právny predpis na úseku 
ochrany pred požiarmi - §14 ods. 
2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochra-

ne pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov, prísne zakazuje akékoľ-
vek vypaľovanie suchých porastov, 
suchej trávy, ako aj spaľovanie hor-
ľavých materiálov a zakladať oheň 
na miestach, kde môže dôjsť k jeho 
rozšíreniu.

Týmto svojvoľným konaním sa 
občania dopúšťajú priestupku na 
úseku ochrany pred požiarmi a pod-
ľa § 61 ods. 4 zákona č. 314/2001 
Z. z. o ochrane pred požiarmi v zne-
ní neskorších predpisov im môže 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a 
záchranného zboru Košice uložiť 
pokutu až do výšky 331€.

Právnickým osobám a podnika-
teľom platný právny predpis na úse-
ku ochrany pred požiarmi v §8 zá-
kona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov taktiež zakazuje vypaľo-
vať porasty bylín, kríkov a stromov, 
zakladať oheň v priestoroch alebo 
na miestach, kde by mohlo dôjsť k 
jeho rozšíreniu a spaľovať horľavé 
látky na voľnom priestranstve bez 
predchádzajúceho písomného sú-
hlasu okresného riaditeľstva.

Za porušenie tohto zákona môže 
byť právnickej osobe alebo podni-
kateľovi uložená sankcia, podľa §59 
ods. 2 citovaného zákona až do výš-
ky 16 596€.

Je na nás všetkých, aby sme 
svojou činnosťou a pôsobením na 
ostatných spoluobčanov zabraňo-
vali škodám na majetku a životnom 
prostredí. Vo zvýšenej miere je po-
trebné upozorňovať na neprípust-
nosť vypaľovania aj školskú mlá-
dež, nakoľko vo veľkej miere požia-
re porastov spôsobujú práve deti vo 
svojom voľnom čase.

V závere chceme požiadať tých 
občanov, ktorým problematika ži-
votného prostredia a jeho ochrana 
nie je cudzia, aby v prípade ziste-
nia takejto činnosti, t. j. vypaľova-
nia trávy, toto oznámili na príslušný 
obecný úrad, prípadne na Okresné 
riaditeľstvo Hasičského a záchran-
ného zboru Košice, ktorý je kompe-
tentný tieto priestupky riešiť.

foto: ilustračné - sxc.hu

plk. Ing. Jozef Bodnár, riaditeľ

V lesoparku pribudne náučný chodník i odpočívadlá
Ing. Miron Jesenský

V stredu 28.3.2012 sa konalo pracovné stret-
nutie na úrovni pracovníkov mestských lesov a 
pracovníkov oddelenia výstavby miestneho úra-
du mestskej časti košice-Sídlisko Ťahanovce. 
Toto stretnutie vyplynulo zo záverov jednania 
s riaditeľom Mestských lesov Košice, a.s.  Ing. 
Tiborom Róthom u starostu mestskej časti Emila 
Petrvalského 21.3.2012.

Zúčastnili sa ho Ing. Tomaštík a R. Belan za 
Mestské lesy, a.s., Ing. Jesenský a Ing. Fedáková 
za miestny úrad a J. Pjaták -  obyvateľ sídliska.  
Stretnutie bolo zamerané na riešenie pretrváva-
júcich problémov spojených s využívaním  leso-
parku na rekreačné účely pre obyvateľov mestskej 
časti,  na jeho ďalší rozvoj a zadefinovanie rozsahu 

spolupôsobenia samosprávy a mestských 
lesov pre dosiahnutie týchto zámerov. 

Výsledkom bola dohoda o participá-
cii oboch strán na zmenu súčasného sta-
vu lesoparku, ktorý je značne zdevas-
tovaný. Dohodlo sa,  že mestská časť 
Košice – Sídlisko Ťahanovce vlastný-
mi kapacitami zabezpečí vyčistenie plo-
chy bývalej strelnice, kde sú v súčasnosti 
umiestnené stoly a lavice a v spolupráci 
s firmou KOSIT, a.s. zlikviduje vyzbiera-
ný odpad. Takúto čistiacu činnosť zabez-
pečí mestská časť aj na ďalšej vytypova-

nej ploche, ktorá sa nachádza východne od plochy 
bývalej strelnice. Po vyčistení sa zakúpia farby a 
maliarske náčinie a členovia Spoločnosti seniorov 
pod vedením Jozefa Pjatáka  vyspravia stoly a la-
vice a premaľujú novým náterom.  Mestské lesy 
prisľúbili, že svojimi pracovníkmi vykonajú na sú-
časne využívanej ploche bývalej strelnice výrez 
poškodených stromov a náletových kríkov, podob-
ný výrez  vykonajú aj na novej vytypovanej plo-
che a vypracujú projektový návrh s finančným vy-
jadrením, ktorý by riešil umiestnenie altánkov, la-
víc, stolov a ohnísk na  šiestich predbežných  sta-
novištiach. Pre sprejazdnenie cyklotrasy vedúcej z 
Krásnej do obce Ťahanovce bol vykonaný orez ko-

nárov a cyklotrasu budú ďalej počas celého roka 
udržiavať.

Prítomní prešli trasu plánovaného náučného 
chodníka, na ktorom podľa projektu, ktorý vypra-
cujú Mestské lesy. budú rozmiestnené  informač-
no -  náučné tabule  o flóre, faune a geologických 
pomeroch nášho lesoparku. Tento náučný chodník 
bude v budúcnosti slúžiť hlavne žiakom ťahanov-
ských základných škôl. 

V závere bolo dohodnuté, že mestská časť za-
radí do operatívneho plánu pravidelného čiste-
nia minimálne každý pondelok vyčistenie užíva-
ných plôch lesoparku a v najbližšej budúcnosti na 
jestvujúcu plochu osadí veľkokapacitný kontajner 
a umiestni tabuľu s prevádzkovým poriadkom pre 
túto rekreačnú oddychovú plochu. 

Na záver dodávame, že takmer 90 % finanč-
ných prostriedkov vyčlenených na rozvoj mestskej 
časti, ktoré má samospráva každoročne  k dispozí-
cii, ide na odstraňovanie následkov vandalizmu na 
úkor jej  ďalšieho rozvoja.

Súčasný stav znečistenia lesoparku  nasvedču-
je tomu, že prevažná časť návštevníkov vôbec po 
sebe neupratuje a tak isto ani neodnáša odpadky 
najmä plastové fľaše, rôzne obaly, sklenené fľaše 
spravidla rozbíja v ohniskách a pod.  Ako dôkaz 
prikladáme fotografie z dnešného dňa. 
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5.ročník fotosúťaže amatérov

MOJE  SÍDLISKO
Vyhlasovateľ súťaže: Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

Organizátor súťaže: Centrum voľného času Orgovánová 5, elok. pracovisko MIKÁDO,  
Viedenská 34, Košice 040 13  (tel. 6367773)

Cieľ súťaže: Prostredníctvom  fotografie zobraziť život, premeny, tajomstvá, kultúru na sídlisku.

Sídlisko je svet sám pre seba, niečím špecifický a tak ponúka nečakané pohľady, zábery. V tejto môžete fotiť: 
sídliskovú architektúru, rôzne nájdené zátišia, voľnočasové aktivity, zdravý životný štýl, ochrana prostredia, 

činnosti, ktoré nám prinášajú radosť, jarné dotyky.

Fotosúťaž je určená pre deti, mládež i dospelých a hodnotená bude v troch kategóriách:
I. kategória: autori do 16 rokov

II. kategória: autori do  21 rokov
III. kategória: autori nad 21 rokov

Fotografie môžete doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu organizátora alebo mailom na                                           
adresu mikado@szm.sk. Uzávierka prijímania súťažných fotografií je 23. apríla 2012.

Podmienky a pravidlá súťaže nájdete na internetovej stránke www.tahanovce.net

Absolvovali ste už niekedy 
MÍĽU PRE MAMU?

-raj-

Áno i nie 
-  obe odpovede sú 

dobrým predpokladom, aby 
ste svojou  účasťou na tomto 
podujatí podporili nielen svo-
je zdravie, ale aj krásnu myš-
lienku. Príležitosť opäť ponú-
ka člen Únie materských cen-
tier – aktívne rodinné centrum 
Stonožka, pôsobiace v meste 
Košice.

Ako nás informovala Ing. 
Beáta Bíleková, PhD., Stonožka  
znovu  organizuje  v máji  popu-
lárne podujatie pri príležitosti Dňa 
matiek pod názvom „Míľa pre 
mamu“.  Táto aktivita má dobro-
voľnícky základ a uskutoční  v so-
botu 12. mája /pred Dňom matiek/ 
na Hlavnej ulici. Pozvanie od or-
ganizátorov   touto cestou prichá-
dza aj  k obyvateľom našej  mest-
skej časti.

Tohtoročná „Míľa“ sa bude 
niesť v znamení spájania generá-
cií. Symbolicky tak podporí vyhlá-
senie roku 2012 ako   Európskeho 
roku aktívneho starnutia a solida-
rity medzi generáciami.  Hlavnou 
myšlienkou zábavného dopolud-
nia pre širokú verejnosť je prejsť 
symbolickú míľu a vzdať tak 
úctu mamám, ktoré trpezlivo a 
s láskou sprevádzajú svojich po-
tomkov na ich cestách životom.

Juniorské majstrovstvá sveta v orientačnom behu 2012
Anton Onder

Po úspešnej organizácii hoke-
jových MS 2011, budú Košice aj v 
roku 2012 hostiteľom významného 
svetového športového podujatia. 

V prvej polovici júla budú v 
meste a jeho okolí bojovať o titu-
ly juniorských majstrov sveta ori-
entační bežci.

Na základe poverenia medziná-
rodnej federácie IOF a Slovenského 
zväzu orientačných športov je 
hlavným organizátorom podujatia 
Klub orientačného behu Akademik 
TU Košice. Spoluorganizátorom je 
tiež Technická univerzita Košice, 
mesto Košice a klub OB Sokol 
Kysak. 

Záštitu nad podujatím prevzal 
primátor mesta p. Richard Raši.

Podujatia sa zúčastní  400-450 
športovcov s doprovodom zo 40-45 

krajín sveta, pričom každú krajinu 
môže reprezentovať max. 6 junio-
rov a 6 junioriek.

V drese Slovenska majú reál-
nu šancu postaviť sa na štart až 6 
pretekári Akademika TU (Katarína 
Papugová, Ivana Ďurčová, Kristína 
Ugrayová, Tomáš Mušinský, 
Róbert Barcík a Martin Šmelík) a 
taktiež 3 pretekári zo Sokola Kysak 
(Dávid Franko, Ľudmila Sokolová, 
Juraj Sokol).

O tituly juniorských svetových 
šampiónov sa bude bojovať v 4 dis-
ciplínach: v šprinte, na dlhej a krát-
kej trati a v štafetách. 

Košičania sa môžu tešiť, že na-
priek tomu, že sa jedná o typický 
lesný šport, účastníkov podujatia 
môžu uvidieť aj priamo v centre 
mesta. Bude to jednak počas otvá-
racieho ceremoniálu, ďalej počas 
pretekov v šprinte a tiež počas sláv-
nostného dekorovania medailistov.

V lese nad Ťahanovcami sa 
budú konať viaceré tréningy pred 
šampionátom. Pôvodne organizá-
tori dokonca uvažovali o jeho vy-
užití aj na majstrovské preteky šta-
fiet, nakoniec však pre znalosť 
tohto terénu domácimi pretekármi 
od tohto zámeru ustúpili.

Okrem samotných juniorských 
majstrovstiev, organizátori pri-
pravujú v termíne 12.-15. júla pre 
vyznávačov tohto pekného špor-
tu aj sprievodné 4-dňové poduja-
tie Veľkú cenu Slovenska spojenú 
s 50.ročníkom Pohára rektora TU a 
Pohárom Slovenského krasu www.
tuke.sk/obeh/karst

Centrom tejto akcie bude 
Jahodná, na akcii sa očakáva účasť 
cca 1000 pretekárov z krajín celej 
Európy.

29. apríl 2012   
Ťahanovský beh fit 

Miesto: Lesopark – štart pri ŠA Olympia
Začiatok: 15.00h

2. máj 2012
Rozprávkové zobúdzanie 

fontány
Miesto: miestny park na Americkej triede

Začiatok: 10.00 h

4. máj 2012
Ťahanovská kvapka
Miesto: Kultúrne stredisko MČ, 

Budapeštianska 30
Začiatok: 8.00h

5. máj 2012
Slávnostný ceremoniál 

odovzdávania verejných 
ocenení starostom mest-

skej časti 
Miesto: zasadacia miestnosť miestne-

ho úradu, Americká trieda 15
Začiatok: 10.00 h

5. máj 2012
Vernisáž výstavy foto-
grafií „Moje sídlisko“ 

Miesto: Foyer miestneho úradu mest-
skej časti, Americká trieda 15

Začiatok: 9.00 h

11. máj 2012
Detská tvorivá dielňa 

Miesto: Kultúrne stredisko mestskej 
časti, Budapeštianska 30

Začiatok: 15.00 h

Dni mestskej 
časti 2012
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Stanislav Výrostko Karol Hudec

-raj-

Prihláste svoje družstvo do mini ligy
Starosta  mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce vyhlasuje  6. Ročník 

Ťahanovskej miniligy vo futbale. Prihlásiť sa môžu 
„uličné, blokové, rodinné a podobné družstvá“ 

z MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce. Počet 
členov družstva je 15 hráčov, z toho 10-
ti musia mať trvalý pobyt v našej mest-
skej časti. Prihlášku do súťaže je po-
trebné zaslať do 20. apríla 2012  na ad-
resu miestneho úradu (MÚ MČ Košice 
– Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 
č. 15, 040 13 Košice). Prípadne osobne 
odovzdať na sekretariáte MÚ.  V prihláš-
ke uveďte názov družstva, meno vedúceho 

družstva a telefonický kontakt, mená a priezviská členov družstva,  ich tr-
valé bydlisko a dátum narodenia.

     Pravidlá súťaže sa nemenia, každý kop, je priamym kopom. Za prie-
stupok vo vlastnom pokutovom území sa kope pokutový kop z hranice po-
kutového územia. Jednotlivé zápasy sa budú odohrávať v Športovom areá-
li na Európskej triede. 

     Vyžrebovanie miniligy sa uskutoční 25. apríla 2012 v zasadač-
ke miestneho úradu o 16.00 hodine. Riaditeľom súťaže je poslanec MČ 
Stanislav Výrostko. 

Komisia komunitného rozvoja, kultúry a športu pod 
patronátom  MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce s technickým 

zabezpečením akcie členmi klubu orientačného behu 
Metropol Košice  pozýva na

18. Ťahanovský beh fit
29. apríla 2012  (nedeľa) od 15.00 do 18.00 hod.  

Bežecké podujatie nie je vekovo obmedzené.
Traťami sú značené lesné okruhy, dĺžka trate  podľa vlastného výberu

Červený okruh (detský) .......0,5 km
Modrý okruh.........................1,4 km
Žltý okruh.............................2,6 km

Štartovné sa neplatí, každý pretekár štartuje individuálne po registrácii 
od 15.00 – do 17.30h. Pre každý okruh bude zostavená osobitná výsled-
ková listina, zostavená podľa dosiahnutých časov. Každý pretekár ob-
drží účastnícky diplom s dosiahnutým časom, pre deti bude pripravená 
sladkosť. Podrobné informácie o podujatí vám poskytne hlavný organi-

zátor Anton Onder – tel. : 0918-691 693

Motto podujatia: „V deň keď beháš nestárneš !“

Mestská časť Košice – Sídlisko ŤahanovceMestská časť Košice  Sídlisko Ťahanovce

pozýva  záujemcov  o  stolný  tenisp ý j ý
na 

pre deti i dospelýchp p ý

V sobotu 14. apríla  2012
v  telocvični ZŠ Bruselská

Prezentácia účastníkov:     8 30 hodPrezentácia účastníkov:     8.30 hod
Začiatok turnaja:                  9.00 hod
Kategórie:   budú určené na mieste 

Tešíme sa na Vašu účasť!!!

Výsledky šachového turnaja
V sobotu 3. marca dopolud-

nia sa konal tradičný stolno-
tenisový turnaj mestskej čas-
ti. Šachové zápolenie otvoril 
starosta mestskej ča sti Emil 
Petrvalský so spoluorgani-
zátorom podujatia Imrichom 
Jurčišinom za prítomnosti po-
slancov a členov Komisie ko-
munitného rozvoja, kultúry a 
športu pri miestnom zastupi-
teľstve, ktorá podujatie koor-
dinovala. Šachového zápolenia 
sa zúčastnilo spolu 22 účast-
níkov v dvoch vekových ka-
tegóriách. Ceny víťazom odo-
vzdala poslankyňa Uršula 
Ambrušová. 

Výsledky turnaja:
Kategória 1995 a starší:

1. Roman Valentík 
2. Ladislav Balázs

3. Attila Balázs 
Kategória 1996 a mladší:

1. Matúš Matyasek
2. Veronika Ucekajová

3. Daniel Kozák

Výsledky Majstrovstiev SR v stolnom hokeji
Dvojdňový turnaj v stolnom hokeji sa konal 24. – 25. marca 2012 v jedál-

ni ZŠ Belehradská.
1. deň -   Slovenský pohár Košice – Ťahanovce open

1.Tomáš ZAMUTOVSKý THC BLUE DRAGON KOŠICE 
2. Imrich BLAŠKO  THC BLUE DRAGON KOŠICE 

3. Daniel MITRO THC BLUE DRAGON KOŠICE

2.deň - Majstrovstvá Slovenskej Republiky  Juniori 
1.  Samuel FERKO TREBIŠOV

2. Matej STROPKAI  THC BLUE DRAGON KOŠICE
3. Ákos TÁRNOK  SHK BIELI ŽRALOCI NOVÉ ZÁMKY

Hlavná Kategória OPEN MAJSTER SLOVENSKA na sezónu 
2011/2012

1. Imrich BLAŠKO THC BLUE DRAGON KOŠICE
2. Tomáš ZAMUTOVSKý THC BLUE DRAGON KOŠICE 

3. Jaroslav PETREK THC BLUE DRAGON KOŠICE

fo
to

: s
xc

.h
u

foto: archív

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Sídlisko Ťahanovce v 
spolupráci s mestskou časťou Košice Sídlisko Ťahanovce a NTS Košicespolupráci s mestskou časťou Košice – Sídlisko Ťahanovce a NTS Košice 

organizujú hromadný odber krvi pod názvom

prostredníctvom mobilnej odberovej jednotky, ktorá bude umiestnená v 
Kultúrnom stredisku na Budapeštianskej 30 Ak sa cítite zdraví a máte vôľuKultúrnom stredisku na Budapeštianskej 30.   Ak sa cítite zdraví a máte vôľu 
pomôcť pacientom, ktorí  čakajú na Váš dar, príďte 

4. mája 2012 o 8.00h j
do kultúrneho strediska, so sebou si doneste občiansky preukaz a preukaz 
poistenca, pred odberom si doprajte ľahké raňajky a veľa tekutín.

Svoju účasť na hromadnom odbere oznámte na MS SČK, tel. 636 04 30kl. 16 do 27. apríla 2012


