
Milí spoluobčania,
cykly slnovratov a rovnodenností sa v našich

životoch nemilosrdne striedajú a ukrajujú nám zo
života drahocenný čas. Ani sme sa nenazdali a po
dlhej, aj keď tento rok nie príliš tuhej, zime sme
sa dočkali najkrajšieho obdobia roka – jari. K to-
muto ročnému obdobiu neodmysliteľne patria
významné sviatky, ktoré slávime ani si neuvedo-
mujúc ich podstatu. Či sú to ľudové zvyky, ako
vynášanie Moreny, alebo veľkonočná šibačka a polievačka, ktoré pochá-
dzajú ešte z predkresťanského obdobia dejín nášho národa, 40-dňový pôst,
Veľký piatok či Veľkonočná nedeľa, všetky majú spoločný základ a tým je
očakávanie, očista znovuzrodenie. V tomto období sa rodí najviac mláďat
domácich ale i divoko žijúcich zvierat, rozvíjajú sa puky rastlín a stro-
my a kríky zalievajú rôznofarebné kvety. Definitívne z nášho života
odchádza zima a tma a striedajú ich teplo a svetlo slnečného svitu. Presne
tak, ako sa obnovuje príroda, obnovujú sa aj naše fyzické a duševné sily.
Po dlhom období, keď náš organizmus trpel nedostatkom čerstvej zeleniny,

sa na pulty dostávajú prvé tohtoročné cibuľky, reďkovky, či práve sa prebudený medvedí cesnak. Tak, ako
potrebuje obnovu naše zimou skúšané telo, potrebuje ju aj naša mnohokrát ťažko skúšaná duša. Preto vám v tomto
období prajem príjemné prežitie jarných sviatkov, prajem vám, aby ste načerpali mnoho nových telesných i duševných
síl a aby ste sa smerom k slnečnému letu vydali obrodení a znovuzrodení, v dobrej nálade a v dobrej telesnej a duševnej
kondícii.

Emil Petrvalský - starosta
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Voľby do Európskeho parlamentu
sa na území Slovenskej republiky
budú konať v sobotu 24. mája 2014
v čase od 7. hodiny do 22. hodiny.
Volebnou miestnosťou pre všetkých
16 volebných okrskov bude budova
Základnej školy na Belehradskej
ulici č. 21 v Košiciach.
Právo voliť do Európskeho parla-
mentu na území Slovenskej republiky,
ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili
18 rokov veku a majú na území Slo-
venskej republiky trvalý pobyt, a tiež
občania iných členských štátov
Európskej únie, ktorí najneskôr v deň
volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú
povolený trvalý pobyt na území Slo-
venskej republiky.
Zoznamy voličov oprávnených
hlasovať v jednotlivých volebných
okrskoch vyhotoví mestská časť na
základe stáleho zoznamu voličov.
Mestská časť najneskôr 20 dní pred
dňom konania volieb doručí každému
voličovi zapísanému do zoznamu
voličov oznámenie, v ktorom uvedie
čas konania voľby, volebný okrsok
a miesto, kde môže volič voliť. V oz-
námení upozorní aj na povinnosť
preukázať sa pred hlasovaním preuka-
zom totožnosti a uvedie spôsob
úpravy hlasovacieho lístka.
Voličovi, ktorý sa v čase volieb ne-
bude zdržiavať v mieste svojho trva-
lého pobytu, a teda nebude môcť voliť
vo volebnom okrsku, v zozname kto-
rého je zapísaný, vydá mestská časť
na jeho žiadosť voličský preukaz.
Voličský preukaz oprávňuje voliča na
zápis do zoznamu voličov v ktorom-
koľvek volebnom okrsku.

Mgr. Beáta Olšinárová
Odd. organizačno-právne MÚ

Všetky aktuálne informácie o konaní
volieb nájdete na websídle mestskej
časti www.tahanovce.net

-raj-

Je ťažké nájsť vhodný spôsob, ako oceniť nezištnú, mravenčiu prácu
učiteľa tak, aby mal pocit, že to, čo celý život robí, nerobí zbytočne. Jeho sna-
ženie posudzujú žiaci, ich rodičia, nadriadení i verejnosť, ale azda naj-
objektívnejšie ju ocení ten, kto „učiteľský chlebíček“ ochutnal aj sám.

28. marec, všeobecne uznaný za medzinárodný deň učiteľov, je príleži-
tosťou na vyjadrenie verejnej vďaky pedagógom i všetkým pracovníkom škol-
ských a mimoškolských zariadení, ktoré sa starajú o výchovu a vzdelávanie
našich detí a mládeže.

Aj stretnutie so starostom mestskej časti, ktoré sa konalo 25. marca, bolo
chvíľou, kedy sa Emil Petrvalský v mene celej mestskej časti verejne poďako-
val učiteľom i ostatným pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom ťa-
hanovských materských a základných škôl, CVČ i ZUŠ pôsobiacich v našej
mestskej časti za plnenie náročných úloh súvisiacich s výchovou a vzdelá-

vaním mladej generácie.
Starosta mestskej časti odovzdal verejné poďakovanie týmto pracovníkom:
Monike Topoliovej, Silvii Kalafusovej, Alexandre Lukáčovej, Kamile Vojt-

kovej, Beáte Smolíkovej, Mgr. Marte Pomothyovej,Mgr. Martine Kuľhovej,
Dáši Lehotskej, Ing. Mgr. Edite Blažekovej, Mgr. Anne Vargovej, Mgr. Vik-
tórii Kajlovej, Miroslavovi Krbaťovi, Bc. Dane Baňasovej, Daniele Popo-
vičovej, Antónii Kuľhavej, Mgr. Monike Aliovej, Ing. Marcele Šterbákovej,
PaedDr. Eve Holečkovej, Mgr. Andrei Žipajovej, Mgr. Márii Miklošovej, Márii
Penzešovej a Margite Murckovej.

Pri tejto príležitosti sa starosta mestskej časti poďakoval aj riaditeľom troch
najväčších základných škôl, ktoré už vyše dvadsať rokov vzdelávajú deti na
ťahanovskom sídlisku - Mgr. Alexandrovi Krajňákovi, ktorý bol posledným
riaditeľom dnes už končiacej Základnej školy Juhoslovanská 2, Mgr.
Ladislavovi Grabanovi, riaditeľovi Základnej školy Belehradská 21, ktorá
nedávno oslávila 20. výročie svojej existencie a PaedDr. Jozefovi Čorbovi, ria-
diteľovi ZŠ Bruselská 18, našej najväčšej základnej školy, ktorá práve v tomto
roku oslávi svoju dvadsaťročnicu.

Janka Rajňáková

Poďakovanie učiteľom

POZOR NA ZMENU
VOLEBNEJ MIESTNOSTI!

V máji opäť
pristúpime
k volebným

urnám



ŤAHANOVSKÉ NOVINY
Apríl/2014 SAMOSPRÁVA 2

Poslanci na
návšteve u

grécko-
katolíkov

Nepriaznivá situácia v odvoze ko-
munálneho odpadu z mestskej časti
nadobúda čoraz väčšie rozmery.

Nahromadený odpad, neprejazd-
né komunikácie, zablokované ob-
služné vozidlá Kositu a v konečnom

dôsledku špinavé sídlisko – taká
je charakteristika súčasného stavu.
Čiastkové riešenia , ktoré samospráva
prijímala v spolupráci s mestom a fir-
mou Kosit, nepriniesli želanú úľavu a
situácia sa neustále zhoršuje. Podob-
ne je to aj v ostatných mestských ča-
stiach. Problémom by mal čeliť
spoločný postup zainteresovaných vo
všetkých mestských častiach Košíc.

Prvé stretnutie sa uskutočnilo v
pondelok 20. januára 2014 u starostu
mestskej časti, kde sa zišli zástupcovia
mesta Košice, Kositu, mestskej polí-
cie i mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce.

Už v úvode rokovania starosta
mestskej časti uviedol, že vo vzťahu k
odpadu je potrebné hľadať radikálnej-
šie riešenie, aby bol efekt viditeľný.

Pozornosť sa zamerala na dva
problémy: odvoz bežného komunál-
neho odpadu zo stanovísk kontajnerov
a riešenie otázky veľkorozmerného
odpadu.

Problém uviedol zástupca mesta z
oddelenia odpadového hospodárstva
Ing. Peter Kačala, ktorý upozornil, že
prekážky v pravidelnom odvoze ko-

munálneho odpadu sú predovšetkým
v neprejazdnosti zákrut na komuniká-
ciách, kde sú umiestnené zberné ná-
doby a tiež blokujúce zaparkované
vozidlá pred zbernými nádobami. V
oboch prípadoch sa pracovníci Kositu

k nazhromaždenému odpadu nevedia
dostať .

Možnosti riešenia sú jednak v dô-
slednom zabezpečení dopravného
značenia a následnej kontroly zo stra-
ny polície, ale aj v úvahe o zmene
umiestnenia stanovísk zberných ná-
dob tak, aby boli prístupné vozidlám,
ktoré odpad odvážajú. Prítomní sa v
tejto otázke dohodli na spoločnom
postupe.

Veľkorozmerný odpad na sídlisku
by sčasti pomohla riešiť realizácia
zberného dvora, po ktorom je dopyt zo
strany mestskej časti už niekoľko
rokov. Zástupcovia mesta prisľúbili,
že sa projekt zberného dvora opráši

a bude sa hľadať najvhodnejšia loka-
lita na jeho zriadenie.

Jediný problém, ktorý sa nepo-
darilo podchytiť, je uvedomelosť a
disciplína obyvateľov, ktorí sa na jed-
nej strane dožadujú čistého a upra-

veného životného prostredia, no na
strane druhej ho bezohľadne a hrubým
spôsobom devastujú . Nerešpektujú
platné všeobecne záväzné nariadenie
mesta č. 137, ktoré hovorí, že v čase
mimo zberu objemných odpadov,
oddelene vytriedených odpadov z do-
mácností s obsahom škodlivín a drob-
ných stavebných odpadov, ktorý
zabezpečuje mesto, sú pôvodcovia
týchto odpadov povinní zabezpečiť
ich uloženie na určených zberných
dvoroch. Je zakázané ukladať tento
odpad na stanovištiach vyhradených
na zber bežných komunálnych
odpadov v mieste vzniku.

Janka Rajňáková

Z rokovania miestneho zastupiteľstva

Marcové zasadnutie našich po-
slancov nemalo na programe žiadne
mimoriadne body. Z tých pravidel-
ných to bola informácia o činnosti
starostu, kde Emil Petrvalský pre-
zentoval pracovné stretnutia, na
ktorých riešil aktuálne problémy
(výstavba garáží Berlínska, verejné
obstarávanie, infokanál, brigády na
očistu sídliska, bezdomovci pred su-
permarketom Fresh, prezidentské

voľby), účasť na mnohých spo-
ločenských, kultúrnych a charita-
tívnych podujatiach a prijatia
občanov, ktorí sa naňho obrátili
so svojimi osobnými problémami
i problémami v okolí svojho by-
dliska.

Správu hlavnej kontrolórky pri-
jali poslanci bez komentárov.
Diskusia sa otvorila pri prejedná-
vaní platu starostu mestskej časti,
ktorý na základe žiadosti štatutára
zostáva na úrovni minulého roku.
Napriek tomuto gestu zaznela zo
strany poslanca Ihnáta otázka, či sa
neuvažuje o znížení platu starostu a
poslaneckých odmien. Argumento-
val žiadosťou primátora Rašiho o
zníženie primátorského platu, na čo
mu poslanec Hirman odpovedal, že
na rozdiel od starostu mestskej časti
poberá primátor okrem primátor-
ského platu aj plat poslanca NR SR
spojený s benefitmi. V konečnom
hlasovaní proti navrhovanej sume
2 536 € hlasoval iba jeden poslanec.

V ďalšom bode programu
poslanci schválili 1. zmenu roz-
počtu na rok 2014, VZN č.1/2014
o vylepovaní plagátov v kampani
pred voľbami do europarlamentu,
odsúhlasili osobnosti a kolektívy,
ktorým budú v máji odovzdané
verejné ocenenia a priznali odmenu
hlavnej kontrolórke.

V interpeláciách diskutoval iba
poslanec Ihnát, ktorý žiadal
vysvetlenie v otázkach nákupu slu-
žobného mobilu, stavu v zabez-
pečení kamerového systému,
situácie v oprave Ázijskej triedy,
rokovania o parkovaní na sídlisku,

riešenia oblasti Majetkár a vysporia-
dania pozemkov pod obytnými do-
mami.

V rôznom poslanec Cyril Betuš
upozornil na povinnosť poslancov
oznámiť svoje majetkové pomery,
poslankyňa Danica Nagyová poďa-
kovala za prípravu ťahanovského
plesu, poslanec Miloš Ihnát pri-
pomenul otázku verejného obstará-
vania, v závere starosta Emil
Petrvalský upozornil na termín po-
dania žiadostí o dotácie na 2. polrok
2014, ktorý je 10. mája.

-raj-

Na pozvanie starostu mestskej
časti Emila Petrvalského a otca Mar-
tina Mikulu z gréckokatolíckej
farnosti navštívili v utorok 25. feb-
ruára poslanci mestskej časti L. Boris,
A. Boris, U. Ambrušová, P. Nagy, J.
Figeľ, D. Nagyová a P. Kovaľ
gréckokatolícky chrám na Helsinskej
ulici. Pri prehliadke spolu s otcom
Mikulom diskutovali o problémoch,
ktoré majú gréckokatolíci s údržbou
svätostánku, ako aj o možnostiach
ďalších úprav, prípadne novej výstav-
by. Pozvanie na prehliadku chrámu
poslanci uvítali aj z dôvodu objek-
tívnejšieho rozhodovania pre finančnú
podporu ďalších projektov pre grécko-
katolíckych veriacich na sídlisku.

Poslancom neušiel ani pohľad na
trávnik a okolie budovy chrámu, ktoré
dokumentovali, ako nešetrne a neú-
ctivo sa správajú parkujúci vodiči k
zeleni.

-raj-

Rokovanie o odpade
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Dňa 1. 2. 2014 nadobudol účin-
nosť zákon č. 433/2013 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003
Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene
a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov.

Podľa § 14 ods. 2 zákona oprávnená
osoba (rodič nezaopatreného dieťaťa
alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa

zverené do starostlivosti nahrádzajúcej
starostlivosť rodičov na základe rozhod-
nutia súdu) je povinná po dovŕšení troch
rokov veku nezaopatreného dieťaťa
oznámiť platiteľovi (úrad práce, soc.
vecí a rodiny, odbor soc. vecí a rodiny
príslušný podľa miesta trvalého pobytu
oprávnenej osoby) písomne alebo elek-
tronickými prostriedkami so zaručeným
elektronickým podpisom, akým spô-
sobom a kde bude zabezpečovaná
starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa
do začiatku plnenia povinnej školskej
dochádzky, počas trvania nároku na prí-
davok a príplatok k prídavku.

To neplatí, ak táto oprávnená
osoba poberá materský alebo rodičov-
ský príspevok.

Táto povinnosť sa vzťahuje na rodi-
čov nezaopatreného dieťaťa alebo osôb,
ktorým je nezaopatrené dieťa zverené
do starostlivosti nahrádzajúcej sta-
rostlivosť rodičov na základe rozhodnu-
tia súdu, ktorých dieťa od účinnosti tohto
zákona, teda od 1.2.2014 a neskôr dovŕši

vek 3 rokov. Netýka sa to nezaopa-
trených detí, ktoré dosiahli vek troch
rokov do konca januára 2014.

Uvedenú povinnosť možno ozná-
miť aj na tomto tlačive:

http://www.upsvar.sk/buxus/docs//S
SVaR/tlaciva/Oznamenie_o_poskyto-
vani_starostlivosti_o_dieta_na_ucely_P
nD_platne_od_1_2_2014_doplnene_o_
opravnenu_osobu_20_1_14.pdf

„Oznámenie o spôsobe a mieste
zabezpečovania starostlivosti o dieťa
preukazuje oprávnená osoba najneskôr
do konca kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje po kalendárnom mesiaci, v
ktorom dieťa dovŕšilo tri roky veku.

Pokiaľ by v období od už zrealizo-
vaného oznámenia došlo k podstatnej
zmene spôsobu a miesta výkonu sta-
rostlivosti o dieťa (napríklad vylúčenie
zo zariadenia, zmena zariadenia a
podobne) v porovnaní s údajmi podľa
už skôr oprávnenou osobou zrealizo-
vaného oznámenia, takúto zmenu je
povinná oprávnená osoba oznámiť
úradu. Za podstatnú zmenu nemožno po-
važovať napríklad obdobie, kedy dieťa
je prechodne u starých rodičov na prázd-
ninách alebo je choré, prípadne na dov-
olenke, avšak stále je v evidencii
predškolského zariadenia.
Informácie prebraté zo stránok ústredia
ÚPSVaR a ÚPSVaR Košice.

JUDr. Dana Sabová
Odd. správne a sociálne

Oznamovacia povinnosť rodičov
detí, ktoré dovŕšili vek 3 rokov

Oslava Jozefa spojená
s očistou lesoparku

Členovia Spoločnosti seniorov na
sídlisku Ťahanovce si pod vedením
nového predsedu pána Jána Tótha,
ktorý je aj vedúcim Turistického
skrášľovacieho krúžku pri Spoločnosti
seniorov na sídlisku Ťahanovce dali
zraz pred víkendom 21. marca v
miestnom lesoparku. Prvú jarnú
návštevu prírody spojili s brigádou.
Na úvod stretnutia bolo totiž potrebné
vyzbierať odpad v blízkom okolí a
nebolo ho málo. Plastové fľaše, igeli-
tové tašky, plno špiny v okolí
ohniska a sedenia.

Dôchodcovia otvorili turistickú
sezónu nielen prácou, ale aj oslavou
Jozefa spojenou s opekačkou.

Príjemné posedenie trvalo až do
poobedňajších hodín, k čomu prispelo
aj pekné počasie. Teplomer sa totiž
vyšplhal až na 21°C.

OPÝTALI SME SA
Čo trápi občanov sídliska Ťahanovce a v čom by privítali zmenu?

Tak znela naša anketová otázka, ktorú sme vám tentoraz položili. Vaše
odpovede neprekvapili. Medzi najpálčivejšie problémy sú neustále
zaraďované parkovacie miesta, čistota a neporiadni majitelia psov:

Sofia, 20 r.
Ako občianku Ťahanoviec ma trápi nedostatok policajných hliadok. Pri

lese som nie raz videla mladých ľudí pod vplyvom drog. Bojím sa lesom
prechádzať aj cez deň, a to nehovorím o porozhadzovaných odpadkoch,
ktoré tam vidím na každom kroku.

Ľudmila, 57 r.
Bývam na začiatku sídliska Ťahanovce. Som nespokojná najmä s ne-

prispôsobivými občanmi, ktorí rovno z kontajnerov prechádzajú cez trávnik
pri obytných blokoch. Dali sme si vysadiť ozdobné kríky a živý plot práve
kvôli tomuto problému. Na vlastné oči som videla ako prešli so svojim
vozíkmi s odpadkami po živom plote a vôbec ich to netrápilo. Problém vidím
v nedostatku odpadkových košov. Prijala by som, aby sa ich počet zvýšil
aspoň dvojnásobne.

Ingrid, 25 r.
Určite by som prijala viac športových a kultúrnych aktivít pre deti

a mládež. My mladí by sme sa radi chceli kultúrne vyžiť aj na našom sídlisku
a nie stále chodiť za kultúrnymi akciami do mesta. Jedným z ďalších prob-
lémov vidím v nedostatku odpadkových košov. Človek môže prejsť polovicu
sídliska a nájde možno jeden kôš.

Róbert, 22r.
Mňa najviac trápi na Ťahanovciach to, že nemáme žiadny automat na

lístky. Taktiež by ma zaujímalo kedy bude kostol so zvonicou vôbec dosta-
vaný. Ťahá sa to už niekoľko rokov. Možno aj 15.

Iveta, 49 r.
Večným problémom je parkovanie. Nedostatok parkovacích miest by sa

mal určite prerokovať. Zároveň by som navrhovala, aby miestny úrad s do-
pravnou políciou prehodnotil návrh na vytvorenie jednosmernej ulice. Napr.
na Čínskej ulici. Predišlo by sa tak zrážkam áut. Ďalším problémom sú
neprispôsobiví občania, ktorí rozhadzujú smeti z odpadkových košov, čím
trpí nie len okolie, ale aj les, ktorý je plný odpadkov. Všetky služby typu
lekárne či bankomaty sa nachádzajú na Budapeštianskej ulici. Bolo by
naozaj veľmi vhodné, ak by sa niečo podobné umiestnilo aj na Pekinskú
alebo Čínsku ulicu. Navrhujem ďalej vybudovať napr. bazén alebo am-
fiteáter. Verím, že by to Ťahanovčanov zaujalo.

Miroslava, 22r.
Ťažko povedať, možno nedostatok parkovacích miest – problém

každého motoristu. Psie výkaly na trávnikoch. Naozaj to nie je príjemné.
Psičkári sú príliš leniví a arogantní na to, aby vybehli pár metrov od domu
k najbližšiemu ,,venčovisku“.

Michaela Luxová

foto a text: Arpád Kováč
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Na ľudovú nôtu
Materská škola Juhoslovanská

4 v Košiciach sa spolu s materskými
školami z európskych krajín zapojila
do medzinárodného projektu na škol-
skom portáli e-Twinning.

Projekt sme nazvali Putovanie
pod dúhou – folklór v predškolskom
vzdelávaní a je zameraný na ľudové
tradície jednotlivých národov.

Jednou z projektových aktivít
bolo zapojenie detí do 4. ročníka
súťaže "Kolorit slovenského ornamen-
tu". Cieľom bolo podnietiť záujem detí
o túto formu umenia a oboznámiť ich
so slovenským ornamentom. Najprv
sme deťom predstavili tvorbu Štefana
Leonarda Kostelničáka, ktorý celý
svoj život zasvätil ornamentu. Pro-
stredníctvom jeho knihy „Ornament“
mali deti možnosť vidieť, ako orna-
ment vzniká, ako sa farebne tvorí a aké
sú postupy pri jeho tvorbe.

Zaujal nás aj čičmiansky a vaj-
norský ornament, ktorý sme deťom
priblížili cez kroje a keramiku na in-
teraktívnej tabuli.

Na základe poznatkov z rôznych
zdrojov deti vytvárali svoje vlastné
ornamenty, pričom využili rôzne výt-
varné techniky. Z prekrásnych prác,
ktoré sme vystavili v priestoroch našej
MŠ sme vybrali štyri na postup do
mestského kola. Slovenským výtvar-
ným a hudobným ľudovým umením
chceme u našich detí pestovať vzťah
ku kultúrnemu odkazu predkov a pod-
chytiť talenty. V súčinnosti s našimi
projektovými partnermi im zároveň
predstavíme ľudové dedičstvo susedia-
cich krajín a tiež Škótska, Francúzska,
Talianska a Chorvátska očami detí
z ich materských škôl.

Ing. Marcela Šterbáková

Návštevy školákov na miestnom úrade v našej mestskej časti už nie sú
žiadnou novinkou. Po siedmakoch pribúdajú aj návštevy tých najmenších.

Žiaci druhého ročníka zo základných škôl Bruselská 18 a CZŠ s MŠ
sv. Gorazda na Juhoslovanskej 2 si v rámci vlastivedného učiva prišli vypočuť
rozprávanie toho najkompetentnejšieho – starostu mestskej časti. V dňoch
26. a 27. februára ich v zasadacej miestnosti, v ktorej inokedy rokujú poslanci,
privítal starosta Emil Petrvalský. Deťom porozprával o tom, ako funguje mest-
ská časť, kto sa o ňu stará, žiaci sa dozvedeli o symboloch mestskej časti, o jej
histórii a infraštruktúre, aj o jej samospráve, práci miestneho zastupiteľstva
a miestneho úradu. Hoci sa na prvý pohľad zdalo, že druháci týmto veciam
veľmi nerozumejú, otázky, ktoré neskôr štatutárovi kládli, boli naozaj fundované.
Zaujímalo ich životné prostredie, ihriská, parky i chov psíkov a povinnosti s tým
spojené, pýtali sa na možnosti výstavby plavárne, kultúrno-zábavného centra,
či Ikey. Samozrejme nechýbali ani otázky na telo. Starosta tak musel prezradiť
mnoho detailov zo svojho súkromia, napríklad, že rád a dobre varí, že sa rád
stretáva s ľuďmi, i ktorú značku auta vlastní. Zvedavým otázkam nebolo konca,
takže diskusie museli prerušiť pani učiteľky, ktoré prísne sledovali hodinky, aby
sa žiaci stihli vrátiť na ďalšie vyučovanie. Milú návštevu zakončili odovzdaním
vlastnoručne vyhotovených darčekov svojmu hostiteľovi.

Janka Rajňáková

Súťaž kraslíc
a veľkonočných

dekorácií

Hoci naša mestská časť nemá veľmi dlhú históriu, pretože vznikla len
nedávno, a preto nemá ani zvykoslovie a ďalšie ľudové tradície, ako majú ostat-
né obce a mestá, vďaka úsiliu pedagógov už na stupni predškolských zariadení a
potom pokračujúc na základných školách sa u nás darí v našich deťoch a mládeži
pestovať veľmi pekný vzťah k ľudovej piesni a ľudovým tradíciám. Výsledkom
tohto úsilia sú úspechy ťahanovských detí na rôznych súťažiach. Jednou z príleži-
tostí predstaviť svoj talent je aj Ťahanovská ruža, ktorá rok čo rok umožňuje

mladým spevákom predstaviť vo svojom podaní ľudové piesne z rôznych kútov
Slovenska.

Vo štvrtok 20. februára 2014 prebehol ďalší ročník tejto súťaže, na ktorom
sa zúčastnili žiaci zo základných škôl mestských častí Košice-Sídlisko Ťahanovce
a Ťahanovce.

Všetci súťažiaci svojim výkonom presvedčili, že spievajú radi a že tradičná
kultúra a umenie je súčasťou ich života. Za organizátorov podujatia je potrebné
poďakovať všetkým pedagógom, ktorí súťažiacich pripravovali a ktorí spevácke
vystúpenia hudobne doprevádzali. Aj ich pričinením mala súťaž hodnotný
priebeh.
A tu sú výsledky:
I. Kategória: žiaci 1. – 3. ročníka ZŠ
1. Dorota Jaščurová – CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanská 2
2. Linda Turčanyiová – ZŠ Belehradská 21
3. Matej Topoľovský – ZŠ Belehradská 21

II. Kategória: žiaci 4. -6. ročníka ZŠ
1. Katarína Fabianová – CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanská 2
2. Daniel Hančikovský – ZŠ Bruselská 18
3. Emma Rišková – ZŠ Belehradská 21

III. Kategória: žiaci 7. – 9. ročníka
1. Cynthia Sajková – ZŚ Bruselská
2. Natália Marcinová – ZŠ Želiarska 4
-raj-

ŤAHANOVSKÁ RUŽA 2014
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Učiteľky MŠ sa školili v prvej pomoci„Vaši rodáci v 1. svetovej vojne
(1914 - 1918)“

Miestny spolok SČK Košice-
Sídlisko Ťahanovce spolu s Materskou
školou na Budapeštianskej 1 v Koši-
ciach boli začiatkom marca hostiteľmi
celomestského metodického dňa,
ktorý v spolupráci so Slovenským Čer-
veným krížom Košice – mesto zorga-
nizovalo mesto Košice pre pedago-
gických pracovníkov v košických
materských školách. Priestory pre po-
dujatie si organizátori nevybrali
náhodne. Na sídlisku Ťahanovce
vznikla v Košiciach prvá hliadka
malých zdravotníkov z radov pred-
školákov. Červenáčik (takto sa na-
zvali) naštartoval vzdelávacie aktivity
medzi škôlkármi a ich učiteľkami a za
roky, ktoré zdravotnej výchove venujú,
sa materská škola stala vzorovou.

Účastníčkam metodického dňa
riaditeľka MŠ Iveta Strukanová pred-
stavila učebné plány a metodiku
vzdelávacích aktivít detí v oblasti vý-
chovy k zdraviu, zdravému životnému
štýlu, poskytovaniu prvej pomoci, dar-
covstvu. Vedomosti a zručnosti detí
stále dokazujú, že už v predškolskom
veku je dôležité venovať týmto témam
pozornosť. O možnosti spolupráce
prostredníctvom projektov Kvapôčka
a Evička nám ochorela informovala
riaditeľka Územného spolku SČK
Košice – mesto MVDr. Lucia
Cangárová. Zdôraznila aj význam
spolupráce a prepojenia práce mater-
ských škôl s miestnymi spolkami
pri mestských častiach – vystúpenia
pri oceňovaní darcov krvi, propagácia
hodnôt Červeného kríža, dobrovoľ-
nícka práca.

Odbornú časť účastníčkam semi-
nára prezentovala PhDr. Anna Kača-
lová, školiteľka prvej pomoci, ktorá
predviedla, ako postupovať v prípade
život ohrozujúcich stavov, resuscitá-
ciu dospelého človeka i dieťaťa, heim-

lichov manéver, ošetrenie zlomeniny.
Zodpovedala na otázky pedagógov
k najčastejším úrazom, s ktorými sa
stretávajú pri práci s deťmi – alergická
reakcia, dusenie, cudzie teleso v nose
a epileptický záchvat. Učiteľky mater-
ských škôl pozitívne hodnotili mož-
nosť vyskúšať si oživovanie a vidieť
názorné ukážky. V diskusii vyjadrili
chuť absolvovať kurz prvej pomoci
v celom rozsahu a venovať sa porane-
niam a úrazom detí.

V závere dostala každá účastníčka
knihu „ Knižka o krvi pre darcov
a pacientov“, reflexnú pásku a oma-
ľovánku, ktorú môže využiť pri svojej
práci.

Janka Rajňáková

Slovenský Červený kríž ponúka 226 hodinový kurz pre
získanie odbornej spôsobilosti k výkonu opatrovateľskej služby s platnosťou
v SR a zahraničí. Kurz je akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR zo dňa 14. apríla 2011. Dňa 5. apríla 2013 nadobudlo právoplat-
nosť rozhodnutie MPSVR SR o predĺžení akreditácie kurzu na ďalšie 2 roky.
Rozsah kurzu :
• Teoretická výučba 105 hodín – úvod do opatrovateľstva, komunikácia

a etika v opatrovateľstve, práca s klientom, anatómia, psychológia, životo-
správa, základy fyzioterapie ...

• Praktická výučba 43 hodín – simulované situácie, nácvik jednotlivých pos-
tupov v malej skupine, prípadové štúdie, individuálny nácvik praktickej časti
s využitím rôznych pomôcok

• Odborná stáž – prax 72 hodín – priamo na vybraných oddeleniach zdravot-
níckych zariadení, zariadeniach sociálnych služieb a podobne

• Skúšky 6 hodín – test a praktická skúška

Absolvent kurzu je schopný:
- komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti
- aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti
- v mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať

lekára,
- pristupovať ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky

a morálky, ako aj s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby
a starších ľudí

Výhody kurzov SČK:
• vysoká kvalita
• kvalifikovaní lektori
• celosvetová a v zahraničí uznávaná organizácia
• malý počet účastníkov v kurze, individuálny prístup
• študijné materiály v cene kurzu
• rôzne bonusy (certifikát o absolvovaní kurzu

v cudzom jazyku, EU certifikát prvej pomoci a pod.)
• výhodné ceny kurzov, rôzne zľavy
• možnosť splátok bez navýšenia ceny

Bližšie informácie a prihlásenie do kurzu na:
www.cervenykriz-ke.sk, 0911 622 486, 055 622 48 68

Dňa 14. februára 2014 sa uskutočnil
v Reštaurácii Gloria Palac ples mestskej
časti Košice-Sídlisko Tahanovce.

Ples slávnostne otvoril starosta MČ
Emil Petrvalský.

V krátkom programe sa predstavilo
Divadlo hudby. A že sa na plese stretla
skvelá partia plesajúcich práve v deň Va-

lentína svedčí dobrá nálada, o ktorú sa
postaral DJ Milan Gajtko. Príjemný per-
sonál reštaurácie, chutné menu, dobrá
hudba i množstvo cien v tombole - to
všetko prispelo k tomu, že dobrá nálada
vládla až do ranných hodín.

-rep-

V roku 2014 si pripomenieme 100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny,
ktorá veľkou mierou ovplyvnila politický, hospodársky, sociálny a kultúrny život
ľudí. Východoslovenské múzeum v
Košiciach pripravuje pri tejto príleži-
tosti výstavu s názvom „Takí boli
naši dedovia. Naši predkovia v 1.
svetovej vojne“. Hlavným cieľom je
zapojiť do prípravy širokú verejnosť
a priblížiť návštevníkom osudy
našich predkov – vojakov, ktorí vo
vojne bojovali. Obraciame sa na vás
s výzvou poskytnutia alebo vypo-
žičania fotografie, prípadne aj iných osobných dokumentov vašich predkov bo-
jujúcich v 1. svetovej vojne. Na výstave chceme použiť predovšetkým fotografie,
rodné listy, denníky, vyznamenania, alebo iné dokumenty obyvateľov mesta, via-
žuce sa k vojne. Do tejto chvíle sa nám podarilo zhromaždiť predmety od takmer

50 ľudí z celého Košického kraja. Chceme pokračo-
vať v úsilí, aby ste takýmto spôsobom priblížili ve-
rejnosti čo najviac životných osudov miestnych
obyvateľov bojujúcich vo vojne. Získané materiály
budú podstatnou súčasťou výstavy. S vašou pomocou
by ste prispeli k prezentovaniu časti histórie vášho
mesta. V prípade vášho záujmu o spoluprácu
s Východoslovenským múzeom na príprave tejto
výstavy sa obráťte emailom na adresu:
dusan.beres@vsmuzeum.sk
alebo telefonicky na číslo 055/622 36 95.

PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD.

Chcete sa stať
opatrovateľkou?

Ples mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce
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Možno patríte medzi tých, ktorí mater-
ské a rodinné centrá poznajú a navštevujú,
možno patríte medzi tých, ktorí o existencii
materských a rodinných centier vôbec nepo-
čuli.

Materské alebo rodinné centrum je mi-
movládna nezisková organizácia založená
prevažne matkami na materskej
dovolenke. Zriaďovateľom nie je
iná právnická osoba, ani orgán
štátnej alebo verejnej správy.

Materské alebo rodinné cen-
trum je vytvorené ako prostredie
priateľské k deťom a rodinám,
vytvára podmienky pre sebarea-
lizáciu matky a pomáha zmierniť
spoločenskú izoláciu rodičov na
rodičovskej dovolenke.

Je otvorené pre všetkých bez rozdielu
veku, pohlavia, rasy, náboženského vyznania,

zdravotného a sociálneho znevýhodnenia a
politickej príslušnosti, uznáva a uplatňuje
hodnoty spolupatričnosti, vzájomnej pomoci,
dobrovoľníctva, svojpomoci a otvorenosti,
podporuje viacgeneračné vzťahy.

Materské centrá sú poskytovateľmi
dôležitých služieb ako je napríklad dostupnosť
informácií o tehotenstve, dojčení, o výchove
a základnom sociálnom poradenstve, spro-
stredkovanie odborných kontaktov. Organi-
zujú prednášky, vzdelávacie aktivity, nefor-
málne poradenstvo. Nájdete v nich programy
zamerané na spoločné trávenie voľného času
rodín, organizácia rodinných podujatí kul-
túrneho či športového zamerania, svoju
činnosť vykonáva v priestoroch samotného
MC/RC, ako aj na verejnosti.

I napriek nižšej životnej úrovni na vý-
chode Slovenska v porovnaní so západom
našej krajiny, a i napriek slabej resp. žiadnej
podpore materských centier štátom, matky-
dobrovoľníčky v Košickom kraji určite neza-
háľajú.

V Košiciach môžete navštíviť 3 mater-
ské centrá, ktoré sú členmi Únie materských
centier, ktoré už 11 rokov združuje materské
a rodinné centrá po celom Slovensku.

Navštíviť môžete napríklad MC SMAJ-
LÍK na sídlisku Ťahanovce alebo RC STO-
NOŽKA na Juhu a v Starom Meste. Ak vás
cesty zavedú mimo Košíc, môžete navštíviť
napr. MC HARMÓNIA v Prakovciach, MC
MEDUŠKA v Rožňave alebo MC DIETKA
v Spišskej Novej Vsi.

Niektoré materské centrá kvôli zlej fi-
nančnej situácii a neochote samosprávy
pomôcť, zanikli. Ale sú aj také, ktoré sa
rozhodli bojovať, zakladajú nové pobočky,
mobilizujú matky a otcov, komunikujú so
samosprávou.

Aby sa dôležitosť materských a rodin-
ných centier na Slovensku zvýraznila, Únia
materských centier vďaka projektu “Krok k
samostatnosti” zamestnala 8 regionálnych
koordinátoriek (predovšetkým matiek dlho-
dobo sa angažujúcich v materskom centre),
ktoré sa počas roka a pol budú starať o mater-
ské a rodinné centrá vo svojom kraji.

Ich úlohou je zlepšiť postavenie mater-
ských a rodinných centier na Slovensku, ko-
munikujú s VÚC, pomáhajú materským
centrám pri problémoch. Sú nápomocné pri
zakladaní nových materských centier, aby
každé mesto mohlo takouto dôležitou inštitú-
ciou pre rodiny s deťmi disponovať.

Materské a rodinné centrá sa často trápia
s nedostatkom finančných prostriedkov, keď-
že nie sú zaradené do žiadneho dotačného sys-
tému štátu alebo VÚC. Preto sú odkázané na
podporu zo strany sponzorov, ktorí sa v
dnešnej zložitej dobe hľadajú naozaj ťažko.
Legislatíva povoľuje materskému centru za-

pojiť sa do získania 2% z dane
z príjmu, často takýto “prílev”
financií pomôže materskému
centru pokryť aspoň časť pre-
vádzkových nákladov. Preto, ak
máte vo svojom okolí materské
centrum, ktoré poznáte a navšte-
vujete, určite ho takýmto spô-
sobom podporte. Táto podpora sa
vám a vašim deťom vráti v

podobe krásnych akcií pre rodiny s deťmi,
novými hračkami alebo krajšími priestormi
materského centra.

Ako zakladateľke a štatutárnej zástup-
kyni materského centra SMAJLÍK, ktoré má
svoje priestory v ZŠ Juhoslovanská 2 na
sídlisku Ťahanovce mi nedá, aby som sa aj
touto cestou nepoďakovala starostovi Ing.
Emilovi Petrvalskému a miestnemu zas-
tupiteľstvu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce,
ktorí podporili pripravovaný projekt “Míľa
pre mamu” sumou 200,00 EUR. Toto krásne
rodinné podujatie sa uskutoční v predvečer
Dňa matiek, v sobotu 10.5.2014 od 15:00 do
18:00 hod. na celom Slovensku.

MC SMAJLÍK toto podujatie pripraví na
sídlisku Ťahanovce vo vonkajšom areáli ZŠ
Belehradská, symbolickou míľou si rodiny
uctia ženy-matky. Na deti a ich rodičov čaká
bohatý a zaujímavý kultúrny program, di-
vadielko, tvorivé dielne, tombola, skákací
hrad a pod.

Zmyslom tohtoročnej Míle pre mamu
je spropagovať verejnú charitatívnu zbierku
pod názvom „Ďakujem, že si mama“. Táto
zmysluplná zbierka bude venovaná na pomoc
existujúcim materským a rodinným centrám
Slovenska a vzniku nových centier. V minu-
lom roku sa Míle pre mamu zúčastnilo takmer
19 tisíc zaregistrovaných účastníkov v 61
mestách a obciach Slovenska.

Možno ste si po prečítaní tohto článku
povedali, že materské alebo rodinné centrum
vo vašom okolí určite navštívite. Urobte to!
Veď vstupné je naozaj symbolické a svojou
návštevou ukážete ženám-dobrovoľníčkam,
že si ich prácu bez nároku na honorár vážite.

Určite budete milo prekvapení prístupom
v materskom centre, aktivitami, ktoré mater-
ské centrum ponúka a v neposlednom rade
znalosťami žien, ktoré materské centrá vedú.

Sú to úžasné ženy - profesionálky s vý-
nimočným rozsahom vedomostí, pretože ve-
denie materského centra je niekedy ťažšie ako
viesť atómovú elektráreň :-)

Ing. Silvia Orgoňová

Systém celoročného upratovania bude rovnaký ako v roku 2013. Je založený na pravidelnom
dodávaní a vyprázdňovaní veľkokapacitných kontajnerov na nadrozmerný odpad firmou KOSIT,
a.s. v stanovených termínoch. V mestskej časti bude umiestnených 6 kontajnerov pre každý termín
celoročného upratovania. V priebehu roka budú kontajnery rozmiestnené a stiahnuté spolu 10 krát.
Každý kontajner bude na určenom stanovišti 1 týždeň. Počet veľkokapacitných kontajnerov: 6 ks.

Firma Kosit si vyhradzuje možnosť zmeny umiestnenia veľkokapacitného kontajnera
s ohľadom na aktuálnu priestorovú a dopravnú situáciu v čase pristavenia kontajnera.

Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov /od - do/ a jednotlivé stanovištia:

1/ 8.4.2014 –15.4.2014 1. stanovište – Varšavská 6
2. stanovište – Varšavská 19
3. stanovište – Varšavská 25-26
4. stanovište – Belehradská 2
5. stanovište – Belehradská 12
6. stanovište – Juhoslovanská 5-7

2/ 13.5.2014 – 20.5.2014 1. stanovište – Čínska 1
2. stanovište – Čínska 21
3. stanovište – Pekinská 1
4. stanovište – Pekinská 14
5. stanovište – Hanojská 3
6. stanovište – Havanská 13

3/ 10.6.2014 – 17.6.2014 1. stanovište – Berlínska 2
2. stanovište – Berlínska 24-25
3. stanovište – Bukureštská 1 /parkovisko pri budove garáží/
4. stanovište – Bukureštská 9
5. stanovište – Bukureštská 19
6. stanovište – Bukureštská 31

4/ 8.7.2014 – 15.7.2014 1. stanovište – Bruselská 4-5
2. stanovište – Aténska 4
3. stanovište – Aténska 13 /parkovisko pri opornom múre/
4. stanovište – Helsinská 24 /v oblúku komunikácie/
5. stanovište – Viedenská 1 / v oblúku komunikácie/
6. stanovište – Viedenská 26

5/ 5.8.2014 – 12.8.2014 1. stanovište – Americká trieda 1,3 /parkovisko/
2. stanovište – Budapeštianska 18 /parkovisko/
3. stanovište – Európska trieda 5 /parkovisko v dvorovej časti/
4. stanovište – Sofijská 9-10 /parkovisko z polovegetačných tvárnic/
5. stanovište – Sofijská 29
6. stanovište – Juhoslovanská 1

6/ 2.9.2014 – 9.9.2014 1. stanovište – Varšavská 1
2. stanovište – Varšavská 10 /parkovisko z polovegetačných tvárnic/
3. stanovište – Varšavská 29
4. stanovište – Belehradská 6
5. stanovište – Belehradská 17
6. stanovište – Juhoslovanská 7

7/ 30.9.2014 – 7.10.2014 1. stanovište – Čínska 8
2. stanovište – Čínska 11
3. stanovište – Pekinská 11
4. stanovište – Hanojská 5
5. stanovište – Havanská 9-10
6. stanovište – Havanská 21-22

8/ 28.10.2014- 4.11.2014 1. stanovište – Berlínska 17
2. stanovište – Berlínska 24-25
3. stanovište – Berlínska 30 /chodník/
4. stanovište – Európska trieda 11 /pri zastávke MHD/
5. stanovište – Maďarská 5 /parkovisko z polovegetačných tvárnic/
6. stanovište – Bukureštská 22-23

9/ 25.11.2014 – 2.12.2014 1. stanovište – Bruselská 15-16
2. stanovište – Aténska 22
3. stanovište – Viedenská 12
4. stanovište – Viedenská 25
5. stanovište – Helsinská 5
6. stanovište – Helsinská 10-12

4. máj 2014 , 15.00 – 18.00 h
BEH FIT
ŠA Olympia

7. máj 2014, 10.00 h
ZOBÚDZANIE FONTÁNY
Park Americká trieda

7. máj 2014 , 15.00 h
DETSKÁ TVORIVÁ DIELŇA
Kultúrne stredisko, Budapeštianska ul.

10. máj 2014, 10.30 h
VERNISÁŽ FOTOSÚŤAŽE „MOJE SÍDLISKO“
Foyer miestneho úradu, Americká trieda 15

10. máj 2014, 11.00 h
Slávnostný ceremoniál odovzdávania verejných ocenení
Zasadačka MÚ. Americká trieda 15

20. máj 2014, 8.00 h
ŤAHANOVSKÁ KVAPKA – mobilný odber krvi
Kultúrne stredisko mestskej časti
Budapeštianska 30

29. máj 2014
KRST KNIHY POVIEDOK
„Panely nerozdeľujú, ale spájajú“
Zasadačka MÚ Americká trieda 15

7. jún 2014
SÍDLISKOVÉ OSLAVY DŇA DETÍ
Športový areál OLYMPIA

14. jún 2014
SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠU
Športový areál OLYMPIA

Podujatia mestskej časti
v máji a júni 2014

Materské centrá v KE kraji pod krídlami
projektu “Krok k samostatnosti”
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Lucia Rácová si z decembrových Maj-
strovstiev sveta v karate 2013 v asociácii
IKGA- Goju kai doniesla z exotickej Indie
nielen umiestnenie na stupni víťazov, ale aj
mnohé zážitky. Ako súťaž prebiehala a ako
sa Lucka popasovala s indickou kultúrou
sme sa priamo tejto sympatickej študentky
opýtali.

Z ďalekej Indie si si doniesla krásny
suvenír, a to bronzovú medailu. K čomu ti
zároveň aj gratulujem. Mohla by si nám
opísať ako súťaž prebiehala?

Išlo o súťaž federácie IKGA- Goju kai.
Súťaž trvala 3dni. Moja kategória bola hneď
v prvý deň, takže ďalšie dni som si mohla uží-
vať Indiu a sledovať v pokoji celý priebeh
súťaže. Celý deň som čakala na svoju
kategóriu. Nakoniec som sa jej dočkala až v
neskorú hodinu. Začali sme okolo desiatej
večer, takže som už bola trochu unavená, čo
sa aj odzrkadlilo na prvom zápase, kde som

nastúpila proti súperke zo Srí Lanky. Zápasilo
sa mi ťažko. Nevedela som sa správne nakop-
núť. Asi aj preto tento zápas skončil remízou.
Ale napokon rozhodcovia rozhodli, že som
bola aktívnejšia a našťastie som postúpila do
ďalšieho kola. V druhom kole som mala do-
mácu súperku z Indie, ale to už som bola
rozbehnutá a išlo mi to oveľa lepšie a poda-
rilo sa mi zvíťaziť. V tretom kole - o postup
do finále, som mala súperku z Južnej Afriky a
na tú som, bohužiaľ, nestačila a prehrala som
o dva body. Táto prehra ma mrzela, pretože
súperka sa dala poraziť, no tento krát to ne-
vyšlo. Keďže som vypadla tesne pred bránami
finále, išla som hneď zápasiť o tretie miesto.
Pretekárka, ktorá postúpila, bola z Austrálie.
V repasáži sa mi nakoniec podarilo súperku
poraziť, a tak som získala bronzovú medailu.

Mala si čas sa oboznámiť aj s indickou
kultúrou a jej krásami?

Každý deň sme mali niečo naplánované.
Videli sme The GateWay to India, čo je brána
do Indie. Potom nám odporučili si pozrieť
Elephant Island. Ide o ostrov, ktorý je vzdia-
lený asi 9 km od brehu. Na tomto ostrove sú
jaskyne, kde sú rôzne sochy vytesané do
kameňa. Tu sa stretnete s opicami, na ktoré si
treba dávať pozor, pretože kradnú. Našťastie
nás neokradli a ani sa nám nezdalo, že by mali
záujem. Chcela som sa trošku aj opáliť, tak
sme sa išli pozrieť aj na miestnu pláž - Cha-
pati beach. More je veľmi špinavé takže kú-
panie tam neprichádza do úvahy. Na pláži sme
boli len my v plavkách. Všetci na nás zazerali
a zistili sme, že tam sa pravdepodobne nikto
neopaľuje, čiže sme boli skôr atrakcia.
Posledný deň sa konala ešte afterparty, ktorú
sme si užili, mohli sme sa po celom turnaji
konečne medzi sebou porozprávať, zoznámiť
sa, urobiť nejaké spomienkové fotografie,
bolo to pekne pripravené.

Čo sa ti vybaví ako prvé, keď si spo-
menieš na Indiu ?

Ako prvé asi kravy. Bolo to zaujímavé
a v celej Indii sa voľne pohybujú medzi vami,
sú tam posvätné, takže môžu chodiť aj po
ceste a autá ,,jednoducho“ musia čakať. Vša-
de bola špina, smrad a dosť veľký neporiadok.
Taktiež aj v doprave tam je veľký chaos. Teda
aspoň pre nás. Pre nich to bol skôr organizo-
vaný chaos. Semafor, čiary, policajti všetko
tam je na parádu.

Ochutnala si aj nejaké exotické jedlá
a priniesla si si z Indie niečo zaujímavé?

Ja som typ, ktorý sa bojí v takých kra-
jinách ochutnávať jedlá. Moja každodenná
strava bola: ráno suchý chlieb a večera ryža.
Posledný večer mi neuvarili ryžu, tak som
sa rozhodla ochutnať cestoviny s nejakou
omáčkou. Dala som si prvú lyžičku a aj
poslednú, bolo to veľmi pálivé a ja takéto pi-
kantné jedlá nemusím, ale je to ich kuchyňa,
pikantné patrí k nim. Čo sa týka suvenírov
hľadali sme všade, dokonca sme sa aj pýtali,
kde by sme si mohli niečo zakúpiť, no nikto
nám nevedel povedať. Napokon sa nám poda-
rilo na Elephant Island nájsť stánky so suve-
nírmi, tam sme všetko nakúpili a vybláznili
sa.

Aká bola reakcia domácich obyvate-
ľov na vás ako turistov?

No pravdepodobne
tam veľa turistov necho-
dí, respektíve bielych tu-
ristov. Kde sme prišli,
boli sme stredobodom
pozornosti. Napríklad,
keď sme si išli pozrieť
The Gat Way, tak nás
domáci zastavovali a
všetci sa s nami chceli
fotiť, ak sme sa zastavili
na jednu foto zrazu bol
pri nás veľký rad ľudí, čo
sa s nami chcelo fotiť.
Bolo to zábavné.

Si študentkou UPJŠ - vedela si spojiť
školu spolu s prípravou na MS?

Áno, študujem na Filozofickej fakulte,
masmediálne štúdiá. Všetci boli veľmi zho-
vievaví, dokonca som od školy dostala aj
športové štipendium na tento turnaj, za čo som
im veľmi vďačná. Mala som možnosť tréno-
vať, keď som potrebovala. Tiež som mala
skvelých trénerov, ktorým patrí veľké ďaku-
jem. Dlhé roky ma trénuje kumite (športový
zápas) tréner František Kretovič, domáci
tréner Július Valenta a mala som aj skvelého
kondičného trénera Romana Pojezdalu.
Posledné mesiace sa mi venoval takmer každý
deň, cez kondičku až po karate, venoval mi
veľmi veľa svojho času.

Takže si si Indiu užila, máš pekné
spomienky, chceš ešte niekedy túto krajinu
navštíviť, napríklad ,,len“ ako turista?

Užila som si ju, aj keď počas pobytu som
každý deň myslela na to, že už chcem ísť
domov, ale vedela som, že keď sa vrátim
budem mať super spomienky. Bol to silný
zážitok vidieť takúto krajinu, spoznať kultúru,
ale myslím si, že už by ma viac nikto
nepresvedčil Indiu navštíviť.

Zhovárala sa: Michaela Luxová

Úspešná Ťahanovčanka získala BRONZOVÚ medailu na Majstrovstvách sveta v karate

Starosta mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce vyhlasuje 8. ročník
Ťahanovskej ligy v minifutbale. Organizačne ju bude zabezpečovať poslanec
mestskej časti Stanislav Výrostko, ktorý je zároveň aj riaditeľom ligy. Jednotlivé
zápasy sa budú odohrávať v športovom areáli na Európskej triede. Pravidlá ligy
ostávajú rovnaké ako po predchádzajúce ročníky. Prihlášku do ligy je potrebné
zaslať alebo osobne doniesť na miestny úrad, Americká trieda 15 do 23.4.2014,
kedy sa o 16,00 hod. uskutoční vyžrebovanie ligy. Do Ťahanovskej ligy v mini-
futbale sa môžu prihlásiť uličné, blokové, rodinné a podobné družstvá z MČ
Košice – Sídlisko Ťahanovce. Jednotlivé zápasy budú prebiehať v čase od mája
do októbra 2014 vždy v sobotu.

Na prihlášku na Ťahanovskú ligu v minifutbale uveďte 15 hráčov. Do
prihlášky je potrebné uviesť nasledujúce údaje:

• Názov družstva
• Meno a priezvisko
• Trvalé bydlisko
• Dátum narodenia
• Kapitána družstva, tel. kontakt
• Vedúceho družstva, tel. kontakt.

Na súpiske môžu byť uvedení traja hráči, ktorí nemajú trvalé bydlisko v našej
mestskej časti.

Stanislav Výrostko

Prihláste svoje družstvo do ligy POZVÁNKA na

BEH FIT
20. ročník

Patronát nad podujatím: Mestská časť Košice
- Sídlisko Ťahanovce

Termín: nedeľa 4 . mája 2014
od 15.00 do 18.00 hod.

Prezentácia, štart a cieľ:
Sídlisko Ťahanovce

Športový areál Olympia, Čínska ul.

Organizátor: Komisia komunitného rozvoja, kultúry a športu
Motto: „V deň, keď beháš, nestarneš!“
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MOMENTKA na záver

Jarný pozdrav
škôlkárov
starostovi

Vinšami, jarnými dekoráciami a misou plnou šišiek prišli škôlkári z
MŠ Havanská 26 pozdraviť starostu mestskej časti v deň jarného
slnovratu.

Výsledky šachového turnaja.
Kultúrne stredisko mestskej časti na Budapeštianskej ulici patrilo v

sobotu 8. februára opäť šachistom. Tradičný šachový turnaj, ktorý orga-
nizuje mestská časť v spolupráci s Imrichom Jurčišinom z CVČ Domino
prilákal mladých i tých skôr narodených šachistov, aby si zasúťažili v tejto
kráľovskej hre švajčiarskym systémom hry na 7 kôl, tempo hry 2x20 minút
na partiu. Šachového turnaja sa zúčastnilo 29 hráčov, čiže sa hralo naraz
pri 14 stoloch. Potešujúce bolo, že polovica účastníkov bola zo Sídliska Ťa-

hanovce. Turnaj slávnostne otvorili organizátori: Imrich Jurčišin - vedúci
šachového krúžku, ktorý bol zároveň aj hlavným rozhodcom a predsedníčka
komisie komunitného rozvoja, kultúry a športu mestskej časti Košice -
Sídlisko Ťahanovce Uršula Ambrušová. Hosťom podujatia bol starosta
mestskej časti Emil Petrvalský. Ceny víťazom odovzdal starosta mestskej
časti spolu s predsedníčkou komisie komunitného rozvoja, kultúry a športu.

Výsledky turnaja:
Kategória mládež chlapci:
1. miesto – Martin Popovič, 1. KSS, Košice
2. miesto – Norbert Michel, TJ Slávia, Košice
3. miesto – Lukáš Varga, CVČ Popradská, Košice

Kategória mládež dievčatá:
1. miesto – Bernadeta Gajdošová, ZŠ Juhoslovanská, Košice
2. miesto – Miriam Bodnárová, Sídlisko Ťahanovce, Košice
3. miesto – Dominika Baffiová, Sídlisko Ťahanovce, Košice

Kategória dospelí:
1. miesto – Richard Krajník, TJ Slávia, Košice
2. miesto – Gerard Tressa, TJ Slávia, Košice
3. miesto – Roman Valentík, Prvý SK, Košice

Výnimočne boli ocenení aj traja najmladší účastníci:
1. miesto - Filip Gajdoš, nar. 2006, ZŠ Juhoslovanská, Košice
2. miesto – Martin Smilnak, nar. 2005, Sídlisko Ťahanovce, Košice
3. miesto - Martin Popovič, nar. 2004, 1. KSS, Košice

Kompletné výsledky z turnajov možno nájsť na stránke
www.chess-results.com.

PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD.

ŠACHOVÝ TURNAJ

Alexandra Bezeková
získala titul majsterky SR

Halové Majstrovstvá Sloven-
skej republiky v atletike, ktoré sa
konali v Bratislave 22. - 23. febru-
ára 2014 priniesli Alexandre Beze-
kovej (Akademik TU Košice) titul
majsterky Slovenska v behu na 200
m pre rok 2014 s časom 24,53. Svoj
skvelý úspech rozšírila o druhé
miesto na špecializovanom žen-
skom halovom atletickom mítingu
vo francúzskom Eaubonne v behu

na 200 m časom 24,22 sekundy. Za
svojím nedávnym slovenským re-
kordom do 23 rokov zaostala o 25
stotín, no aj tak okrem seniorskej
rekordérky Lucie Ivanovej nijaká
Slovenka nedosiahla lepší čas ako
Bezeková vo Francúzsku. Zveren-
ku trénera Miška predstihla v Eau-
bonne len Švajčiarka Sprungerová
(23,74).

-raj-

Zuzka Schwartzová
na ME v Lisabone bronzová

Na 41. ročníku Majstrovstiev Európy kadetov, juniorov a kategórie
do 21 rokov sa počas prvého februárového víkendu nestratili ani sloven-
skí reprezentanti.

Z portugalského Lisabonu priviezli dovedna 7 medailí. Slovensko
reprezentovali aj štyria Košičania - Viktória Pilárova, Jarka Baňasová
z KK Kretovič Košice a Patrik Palušák a Zuzka Schwartzová z klubu
UNION Košice).

Z Košičanov bola najúspešnejšia Zuzka Schwartzová, ktorá vybo-
jovala bronzovú medailu v kategórii kumite ženy U21 -53 kg. Pre Zuzku
je to už druhá medaila z vrcholového podujatia. Prvú získala ešte medzi
juniorkami na Majstrovstvách sveta v Malajzii v roku 2011.

-boz-


