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Ako sme zvládli vianočné prázdniny
Očakávané Biele Vianoce sa nám, žiaľ, nesplnili. Čo však bolo očividné a čo sa Ťahanovčanom splnilo, 

bolo predvianočné a vianočné čisté sídlisko. Neporiadok pri kontajneroch, neodvezený komunálny
odpad, plné koše na psie exkrementy - nič z toho na sídlisku Ťahanovce tentoraz nebolo realitou. 

Nová metla dobre metie, hovorí staré príslovie. Ohlasy obyvateľov na sociálnych sieťach to potvrdzujú.
Počas celých vianočných prázdnin bol ukážkovo odvážaný odpad v súčinnosti s mestskou políciou a firmou
KOSIT. Starosta mestskej časti osobne koordinoval všetky práce, aby doprial obyvateľom pokojné sviatky. 

Napokon pribudol aj deťmi oslavovaný a nami dospelými zatracovaný sneh. Očista sídliska od snehu pre-
biehala priebežne. Problémy nastali, kedy pre intenzívne sneženie zostali neodpratané chodníky v správe
mesta Košice. To si svoje povinnosti zjednodušilo osadením modrých tabuliek s textom: „Chodník je v zim-
nom období neudržiavaný.“ U nás ich starosta osobne vytrhával a trval na očiste všetkých chodníkov
na sídlisku, čo sa napokon aj podarilo.

Starosta Ihnát sa verejne poďakoval technickému riaditeľovi Kositu Ing. Michalovi Hrabovskému, ale aj
zamestnancovi miestneho úradu Ing. Martinovi Matyasekovi za kvalitnú prácu pri vykonávaní zimnej
údržby. „Osobne som bol vo vozidle Ing. Hrabovského a prechádzali sme ulice nášho sídliska Ťahanovce.
Ešte raz vďaka za spoluprácu. Takto si predstavujem našu súčinnosť,“ uviedol Miloš Ihnát.

Zima však ešte neskončila a zimná údržba odkrajuje poriadne z rozpočtu mesta, samospráva bude
musieť šetriť a údržbu chodníkov zredukovať. Janka Rajňáková

Foto: Mgr. Ladislav Strojný

Čaká nás náročná cesta ...
Vyberáme z inauguračného prejavu novozvoleného starostu mestskej časti Miloša Ihnáta.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, ctení hostia a obyvatelia nášho sídliska,
v prvom rade sa chcem s obrovskou úctou ku každému vzácnemu hlasu
poďakovať za dôveru, ktorá mi bola prejavená vo voľbách. Prijímam ju s veľkým
rešpektom a výzvou, spolu so zastupiteľským zborom, posunúť našu mestskú
časť dopredu. Urobiť z nej funkčnú samosprávu pre ľudí, rozvíjať ju, prihliadajúc
pritom na každodenné potreby našich obyvateľov.

Prvý raz som bol úspešne zvolený za poslanca v roku 2002 a odvtedy som
mandát poslanca na miestnej úrovni obhájil v každých voľbách. V roku 2010
som sa stal mestským poslancom, čo mi otvorilo ďalšie cesty na riešenie vecí
verejných. Možno som občas „pílil nervy“ vedeniu našej samosprávy, vždy to
však bolo vo verejný prospech.
Viem, že nás čaká náročná cesta, ale je to cesta, ktorá má ciele. Verím, že vďaka

podpore poslaneckého zboru, obyvateľov a tímu zamestnancov nášho úradu
bude rozvoj sídliska Ťahanovce viditeľný.
Nevyhnutnou aktivitou, ktorú sa budeme snažiť spolu s ostatnými novozvo -

lenými košickými starostami presadiť, bude posilnenie kompetencií mestských
častí a ich financovanie. Svojich symbolických 100 dní by som rád využil
na stabilizovanie kolektívu zamestnancov miestneho úradu, nastavenie priorít,
kde očakávam úzku spoluprácu s poslancami a ich aktívny prístup k podnetom

obyvateľov a tým o zvýšenie ich záujmu o veci verejné.
Čaká nás zložité obdobie riešenia pozemkových problémov, prioritne pod školskými zariadeniami a účelovými zariadeniami. Preto

očakávam spoluprácu, záujem, podporu správnych vecí a samozrejme konštruktívny dialóg. Vážim si každý názor - pozitívny ohlas,
ale aj ten kritický a som vždy pripravený vypočuť si podnety, návrhy, pripomienky. Dvere nášho úradu sú pre obyvateľov otvorené.
Sme pripravení, verím, že aj s našimi poslancami, riešiť veci v prospech obyvateľov nášho sídliska. Teším sa na korektnú spoluprácu,
kde sa do práce pre ľudí a naše sídlisko vložíme celým srdcom a pracovným nasadením.

Sme tu pre Vás, vážení Ťahanovčania! Miloš Ihnát
starosta mestskej časti



Z rokovacieho stola starostu
Lov diviakov bol úspešný.

Na podnet Obvodného oddelenia PZ SR Košice Ťahanovce,
ktorého hliadka zaznamenala ďalší nepríjemný incident s diviačou
zverou, sa stretli v pondelok 14. januára 2019 na pracovnom roko-
vaní starosta mestskej časti so zástupcami štátnej i mestskej polície
a poľovníckeho združenia LOVENA. Starosta Miloš Ihnát uistil prí-
tomných, že mestská časť sa pustí do riešenia problému s diviačou
zverou nielen prostredníctvom riadeného odstrelu, ale aj cez zákon,
ktorý vlastníkom pozemkov prikazuje, aby sa o ne riadne starali
a nespôsobovali svojou nečinnosťou zaburiňovanie pôdy. Húštiny
z náletových drevín umožňujú diviačej zveri zdržiavať sa tam a roz -
mno žovať. Najproblematickejšie lokality sú Americká trieda za ČS
Shell a Sad mládeže. Po získaní povolenia z okresného úradu na lov
na nepoľovných plochách v blízkosti obytnej zóny, sa v sobotu
26. januára 2019 za súčinnosti štátnej i mestskej polície uskutočnil
hon a lov diviakov.

Akcia bola úspešná - 12 zastrelených diviakov. Situácia s ich
výskytom by sa mala upokojiť. Úlovok si odnieslo poľovnícke
združenie LOVENA. Starosta mestskej časti Miloš Ihnát by bol
rád, keby si na guláši z diviakov pochutnali aj obyvatelia sídliska.

Nebezpečného psa majiteľovi odoberú.
Na základe posledného incidentu obyvateľov sídliska Ťahanovce

so psom, ktorý nosí známku „nebezpečný pes“, sa rozhodol starosta
mestskej časti túto situáciu okamžite riešiť. V pondelok 7. 1. 2019
ráno si zavolal majiteľa psa a spolu s veliteľom stanice mestskej
polície Mgr. Geršákom víkendový incident riešili. Podľa sťažností
obyvateľov problémy s voľne pobiehajúcim nebez pečným psom a jeho
strety s inými psami, či pohryzenie, trvajú už dlhšie. Majiteľ bol už
niekoľkokrát upozornený na to, že porušuje zákon a jeho pes dostal
známku „nebezpečný pes“. 

Výsledok rokovania: starosta na základe platného a vykonateľného
rozhodnutia Okresného úradu z roku 2017, v ktorom sa uvádza, že
pes prepadá štátu, vyzval majiteľa, aby svojho psa odovzdal mestskej
polícii. Ten túto výzvu odmietol. Miloš Ihnát sa zaviazal, že vykoná
všetky relevantné kroky k tomu, aby pes nebol utratený, ale aby bol
zákonne odobratý nezodpovednému majiteľovi. Incident vyvolal
búrlivú diskusiu v médiách i na sociálnej sieti, záväzok štatutára
však väčšina obyvateľov uvítala.

Seniorom pribudne ďalšia možnosť stravovania.
Výsledkom spoločného rokovania vedenia mestskej časti s firmou

Gastroservis, ktoré sa uskutočnilo 4. januára 2019, bude onedlho
rozšírenie možností stravovania pre dôchodcov aj v Jedálni na Voj -
vodskej č. 5 v Košiciach. O tejto službe pre našich seniorov budeme
bližšie informovať hneď po podpise zmluvy. Prípadní záujemcovia
sa pokojne už teraz môžu kontaktovať na oddelenie sociálne a správ -
ne, kde budú o tejto službe informovaní.

Pribudne na obchodnom centre Ťahanovce ďalšie poschodie?
Na pracovnom rokovaní sa 9. januára 2019 stretli štatutár

mestskej časti s konateľom firmy MIMISO, s.r.o. Miroslavom
Miklušom, aby prerokovali zámer spoločnosti vybudovať na obchod -
nom centre Ťahanovce, ktoré v mestskej časti nedávno pribudlo,
ďalšie poschodie s obchodnými prevádzkami. Miroslav Mikluš pred-
stavil starostovi svoje plány nadstavby s tým, že jeho cieľom je
skrášliť a upraviť aj celý okolitý priestor pred Billou, kde by po
vzájomnej dohode s ďalšími podnikateľmi mohlo vzniknúť zaují-
mavé malé námestie s prípadným umiestnením malých stánkov
na predaj pestovateľských prebytkov. Je otvorený spolupráci s mest-
skou časťou v prospech a spokojnosť jej obyvateľov. Miloš Ihnát
podanú ruku prijal, ochotu k spolupráci ocenil, avšak konečné
rozhodnutie, či a v akej forme budú v obchodnom centre prevádzky
pribúdať, budú mať obyvatelia sídliska, poslanecké odborné komisie,
miestna rada a v konečnom dôsledku miestne zastu pi teľstvo.
Od neho závisí, či projekt spoločnosti MIMISO s.r.o. dostane
na Ťahanovciach zelenú.

Nedovoľme si zahádzať okolie veľkorozmerným odpadom.
Prítomnosť príslušníkov mestskej polície - zástupcu náčelníka

MsP Ing. Pavelčáka a veliteľa MsP Ťahanovce Mgr. Geršáka využil
starosta mestskej časti 14.januára 2019 aj na prerokovanie prob-
lému s veľkorozmerným odpadom, ktorý je ukladaný ku kontajnero-
viskám v rozpore s legislatívou. „Mestská polícia už na mieste
preveruje neoprávnené nakladanie s odpadom. Zároveň poprosíme
o spoluprácu občanov. V prípade, že ste videli vykladať pôvodcu
uvedeného odpadu, môžete nám to diskrétne oznámiť na e-mailovú
adresu: tahanovce.msp@kosice.sk. Tešíme sa na spoluprácu,
veď ide o čistotu a poriadok nás všetkých,“ uviedol veliteľ mestskej
polície.

Janka Rajňáková

Pribudnú uzamykateľné kontajneroviská
Podľa zverejnenej zmluvy medzi mestom Košice a zhotoviteľom

pribudnú najbližšie uzamykateľné kontajnerové stojiská v hodnote
takmer 71 tisíc EUR v šiestich lokalitách Košíc. Jedno z nich malo byť
vybudované aj na Čínskej ulici na sídlisku Ťahanovce.

Po zverejnení tejto informácie sa medzi obyvateľmi mestskej časti
začali šíriť kritické hlasy. Ľudia si uzamykateľné klietky neprajú,
nakoľko je toto riešenie nevhodné, nerieši problém so šírením neprí-
jemného zápachu a pod. a existujú už nové, oveľa modernejšie spôsoby,
ako sústreďovať komunálny odpad v mestských častiach. Príkladom sú
podzemné a polopodzemné kontajnerové stojiská, ktoré sa idú v niek-
torých lokalitách realizovať, prípadne už realizované boli.

Po nástupe do funkcie súčasný starosta mestskej časti realizáciu
uzamykateľnej klietky na Čínskej ulici stopol a začal jednať o iných
možnostiach pre sídlisko Ťahanovce.

K tejto téme sa stretli 8. 1. 2019 na pracovnom jednaní starosta
mestskej časti Miloš Ihnát s generálnym riaditeľom Kositu Mariánom
Christenkom a riaditeľom divízie služieb Michalom Hrabovským.
Hlavným bodom stretnutia bola koncepcia polopodzemných a pod -
zemných kontajnerovísk na komunálny odpad, ktorá by sa mala dostať
na júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva na schválenie. Ide
o koncepciu dvoch druhov kontajnerovísk (Klasik alebo Domino),
z ktorých výhodnejší, ale aj drahší je systém DOMINO. Jeho cena
je 26154 €. Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce má záujem
vybudovať 3 takéto stojiská polopodzemných kontajnerov, na nák-
ladoch výstavby ktorých by sa sčasti podieľala. Medzi úlohy mestskej
časti tak bude patriť zabezpečenie výkopových prác, vysporiadanie
pozemkov, vytýčenie územia a vydláždenie. Spoločne s mestom
Košice by sa mala podieľať aj na zisťovaní a špecifikácií inžinierskych
sietí. Celková spoluúčasť mestskej časti by tak predstavovala približne
7 až 8 tisíc € na jedno umiestnenie systému. Podľa slov starostu má
mestská časť vyhliadnuté zatiaľ jedno miesto - na Čínskej ulici. Sídlisko
Ťahanovce počíta aj s budovaním uzamykateľných nadzemných kon-
tajnerovísk, na miestach, ktoré sú na to vhodné. Prvé takéto riešenie
uzamykania odpadových nádob pribudne na Varšavskej ulici.

- Janka Rajňáková -
foto: ilustračné

2 samospráva



Výsledky novembrových komunálnych volieb
10. november 2018 bol pre mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

prelomový. Po 16-tich rokoch sa radikálne zmenilo vedenie samosprávy.
Zmenu si obyvatelia priali, nakoľko podľa mnohých vyjadrení už dlhšiu
dobu nezaznamenali posun a rozvoj sídliska. 

Do volebných miestností prišlo 10. novembra 6140 voličov. Volili
starostu mestskej časti a poslancov vo svojom volebnom obvode (mestská
časť bola rozdelená na dva volebné obvody), primátora mesta a mestských
poslancov vo svojom volebnom obvode.

Ťahanovčania v komunálnych voľbách napokon rozhodli takto:
Starostom mestskej časti sa stal Mgr. Ing. Miloš Ihnát, nezávislý kandidát,
s počtom hlasov 2 382.

Poslanci zvolení do miestneho zastupiteľstva v prvom volebnom obvode:
Mgr. Mária Horváthová, nezávislá kandidátka, počet hlasov - 1026
Mgr. Eva Zummerová, SAS, OĽANO, KDH, SMK, počet hlasov - 1014
Ing. Juraj Mazák, Ing. PaeD. IGIP., SAS, OĽANO, KDH, SMK, počet hlasov - 1010
JUDr. Cyril Betuš, Šport do Košíc a na Východ, počet hlasov - 938
MVDr. Jozef Figeľ, SAS, OĽANO, KDH, SMK, počet hlasov - 937
Martin Knap (Cuper), nezávislý kandidát, počet hlasov - 893
Ing. Stanislav Šimko, SAS, OĽANO, KDH, SMK, počet hlasov - 862

Poslanci zvolení do miestneho zastupiteľstva v druhom volebnom obvode:
Mgr. Ing. Miloš Ihnát, nezávislý kandidát, počet hlasov - 1557
Mgr. Zuzana Slivenská, nezávislá kandidátka, počet hlasov - 1498
Miroslav Špak, nezávislý kandidát, počet hlasov - 893
Ing. Branislav Jura, MBA, nezávislý kandidát, počet hlasov - 766
Ing. Štefan Bereš, nezávislý kandidát, počet hlasov - 694

Vzhľadom na to, že Miloš Ihnát bol riadne zvolený za starostu mestskej
časti, krátko po voľbách sa vzdal mandátu poslanca miestneho zastu piteľ -
stva v prospech prvého náhradníka vo svojom volebnom obvode, ktorým
bol Ing. Ján Pavúk, SAS, OĽANO, KDH, SMK, počet hlasov - 636.

Ustanovujúce MZ
Novozvolený starosta mestskej časti, ako aj poslanecký zbor

sa ujali svojej funkcie na ustanovujúcom zasadnutí miestneho
zastupiteľstva, ktoré sa konalo 10. decembra 2018. Po slávnostnom
zložení starostovského a poslaneckého sľubu boli na zasadnutí
kreované miestna rada a odborné komisie a zvolení ich predsedovia.

Povereným poslancom v prípade mimoriadnych okolností sa stal:
Jozef Figeľ.

Členmi miestnej rady boli zvolení: Jozef Figeľ, Mária Horváthová,
Zuzana Slivenská, Eva Zummerová. Členom miestnej rady sa stane
aj budúci zástupca starostu, ktorý doteraz do svojej funkcie nebol
menovaný.

Miestne zastupiteľstvo kreovalo odborné komisie:
Finančná komisia – predseda: Ján Pavúk
Komisia rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany
zdravia – predseda: Miroslav Špak
Komisia komunitného rozvoja a kultúry – predseda: Martin
Cuper

Komisia športu – predseda: Miroslav Janitor
Komisia pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní –
predseda zatiaľ nebol zvolený
Komisia na ochranu verejného záujmu – predseda: Miroslav
Janitor.

Ďalšie obsadenie komisií prerokovalo zastupiteľstvo 30. januára
2019 a zvolilo za predsedu Komisie pre udeľovanie verejných
uznaní a vyznamenaní poslanca Jozefa Šimka.

Vzhľadom na to, že rozpočet mestskej časti je priamo závislý
od schváleného mestského rozpočtu, rokovanie o tomto dokumente
je naplánované na zasadnutí 27. februára 2019.

Všetky relevantné informácie k zasadnutiam miestneho zastu -
piteľstva nájdete na webovom sídle mestskej časti:
www.tahanovce.net

Janka Rajňáková
Foto: Miroslav Krbaťa
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Harmonogram poslaneckých dní 
na I. štvťrok 2019

Poslanecké dni sú vykonávané poslancami Miestneho zastu -
piteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v abe cednom
poradí každú stredu (okrem dní, kedy rokuje miestne zastu -
piteľstvo) v čase od 16.00 do 17.00 hod. na miestnom úrade,
v miestnosti číslo 8.

1. JUDr. Cyril Betuš 9. 1. 2019
2. Ing. Štefan Bereš 16. 1. 2019
3. Martin Cuper 23. 1. 2019
4. MVDr. Jozef Figeľ 30. 1. 2019
5. Mgr. Mária Horváthová 6. 2. 2019
6. Miroslav Janitor 13. 2. 2019
7. Ing. Branislav Jura, MBA 20. 2. 2019
8. Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.lGIP 6. 3. 2019
9. Ing. Ján Pavúk 13. 3. 2019

10. Mgr. Zuzana Slivenská 20. 3. 2019
11. Ing. Stanislav Šimko (po zložení sľubu) 27. 3. 2019
12. Miroslav Špak 3. 4. 2019
13. Mgr. Eva Zummerová 10. 4. 2019 

Postup pri vybavovaní podaní obyvateľov mestskej časti poslan-
cami MZ v rámci poslaneckých dní:

- Poslanec MZ, vykonávajúci pohovor s občanom, zapíše potrebné
údaje do „Knihy poslaneckých dní“. 

- Podanie poslanec spracuje spoločne s prípadnými vyžiadanými 
stanoviskami tretích osôb. Písomnú odpoveď zašle občanovi a jednu
kópiu uloží v podateľni miestneho úradu v lehote 30 dní. 

- Vo veci podania občana poslanec koná až do jeho konečného 
vyriešenia a uloženia do archívu prostredníctvom podateľne miest -
neho úradu.

Mgr. Ing. Miloš Ihnát
starosta mestskej časti



Cyril Betuš - všetky moje poslanecké iniciatívy budú smerovať k podpore rozvojových programov našej
mestskej časti a k dopracovaniu rozbehnutých projektov z minulého volebného obdobia...

4 z činnosti poslancov

Ciele a predsavzatia poslaneckého zboru vo volebnom období 2018 – 2022
Vážení Ťahanovčania, predstavujeme Vám súčasný poslanecký zbor mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Požiadali sme

každého z Vašich volených zástupcov o stručné predstavenie priorít v ich poslaneckej práci. V polovici volebného obdobia sa pokúsime
zistiť, ako sa im darí plniť ich predsavzatia a Vás sa budeme pýtať, ako ste s ich verejnou službou spokojní. Miestnemu zastupiteľstvu
prajeme veľa zdravia a elánu v plnení náročných úloh, ktoré so sebou verejná služba prináša. 

Mária Horváthová - aj v tomto volebnom období som do komunálnej politiky vstupovala s jasným zámerom.
Som členkou komisie Kultúry a komunitného rozvoja, teda moje snaženie bude smerovať práve k rozvoju
a pozdvihnutiu kultúrneho života obyvateľov našej MČ, predovšetkým  mládeže, seniorov a rodiny ako takej.
Cieľom je podporovať úctu a prirodzený rešpekt detí a mládeže voči dospelým a starším práve prostred-
níctvom pútavých spoločných aktivít. Chcem oživiť športový areál pri ZŠ Belehradská 21 a prilákať
jednotlivcov ako i celé rodiny na jeho pravidelné využívanie. Začnem hneď návrhom na zmenu prevádz -
kového poriadku pre verejnosť. Budem sa zodpovedne pripravovať na zasadnutia miestneho zastupiteľstva,
aby som podporovala len také zámery samosprávy, ktoré budú pre obyvateľov nášho sídliska prospešné. 

Branislav Jura - moje predstavy ako poslanca miestneho zastupiteľstva sú efektívne pracovať v troch
komisiách, v ktorých by som chcel byť. Taktiež byť súčinný v práci s kolegami poslancami a hlasovaním
presadzovať všetky rozumné návrhy, ktoré by zefektívnili život občanov na našom sídlisku a posunuli našu
mestskú časť smerom dopredu. Celé štyri roky dôsledne kontrolovať chod celého miestneho úradu, aby bolo
všetko transparentné. O všetkom, čo sa schváli alebo neschváli, informovať spoluobčanov, a tým im priblížiť
chod celého miestneho úradu.

Juraj Mazák - ako rodený Košičan tu podnikám, vychovávam synov a záleží mi na tom, aby sa nám tu žilo
lepšie. Mladosť som venoval dobrovoľníctvu s deťmi a mládežou, roky som učil na viacerých školách infor-
matiku a angažujem sa v iniciatívach špeciálnej pedagogiky a kvality vzdelávania na Slovensku. Vediem
rodinnú firmu, kde dávame priestor aj študentom, absolventom a ŤZP kolegom v oblasti informatiky a účtov -
níctva. Rozbieham Ťahanovskú komunitnú záhradu – radi vás na jar uvidíme!

Zuzana Slivenská - medzi moje priority v tomto volebnom období patrí využiť zvolenie do zastupiteľstva
mesta Košice a poukázať na hlavné problémy nášho sídliska. Následne mám záujem získať financie
na riešenie týchto problémov. Na našom sídlisku potrebujeme riešiť parkovaciu politiku, komunity, nastaviť
efektívnu komunikáciu medzi zástupcami mestskej časti a ľuďmi, ktorí tu bývajú. Na projekte vybudovania
komunitného centra som už začala pracovať a ďalej rokujem na poskytnutí/vybudovaní nových parkovacích
plôch. Budem sa usilovať o to, aby skatepark a nové venčovisko bolo na našom sídlisku čoskoro tiež.

Stanislav Šimko - v prvom rade ďakujem za prejavenú dôveru. V miestnom zastupiteľstve budem pôsobiť
druhý krát. Navyše som bol tri volebné obdobia členom Komisie komunitného rozvoja, kultúry a športu pri
miestnom zastupiteľstve. Svoje schopnosti a skúsenosti by som teda rád využil práve v oblasti športu – pri
organizovaní športových podujatí, revitalizovaní existujúcich športovísk či budovaní nových ihrísk a cyklo -
trás. Budem sa intenzívne zaujímať o možnosť vzniku denného stacionára pre seniorov, nového kultúrneho
strediska, vybudovanie polopodzemných alebo uzamykateľných kontajnerovísk a vzniku funkčného
komunikačného kanála medzi obyvateľmi a samosprávou. Tiež sa budem venovať oblasti stacionárnej do-
pravy, problému s diviakmi či možnosti modernizácie zdravotníckeho strediska.
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Miroslav Špak - viem, čo naše sídlisko potrebuje. Poslanci mi na ustanovujúcom zastupiteľstve zverili
predsedníctvo Komisie rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia. Rád by som naše sídlisko
skvalitnil vybudovaním dobrého skateparku a pumptrack dráhy pre mladých bikerov. Mojou prioritou je
dosiahnuť dobrú a rozumnú reguláciu parkovania.
Máme nového starostu. A ten má podľa jeho slov pripravených mnoho návrhov. Ja sa budem snažiť v komisii
viesť odborníkov k tomu, aby boli čo najlepšie odborne spracované.

Eva Zummerová - pri výkone funkcie poslankyne svoju pozornosť chcem zamerať najmä na sociálnu oblasť
a komunitný rozvoj, kultúru, mestskú zeleň a protikorupčné opatrenia. Budem sa uchádzať o členstvo v Komisii
komunitného rozvoja a kultúry, kde plánujem zúročiť svoje doterajšie vedomosti a skúsenosti. Budem poskytovať
bezplatné sociálno-právne poradenstvo a pomáhať ľuďom nasmerovať na inštitúcie mesta, kraja, štátne inštitúcie,
či neverejných poskytovateľov rôznych druhov sociálnych služieb. Rovnako pomôžem zorientovať sa v oprávne -
ných nárokoch na dávky, či už v nezamestnanosti, hmotnej núdzi, prídavky na deti, nezaplatené výživné a pod.
Budem iniciovať výsadbu ďalšej zelene a starostlivosť o ňu, čo som robila aj ako občianka sídliska.

Miroslav Janitor - okrem práce, ktorá vyplynie z mojej funkcie zástupcu starostu, budem všetky svoje
sily a schopnosti venovať športu, rozvoju nových druhov športu na sídlisku a vytváraniu podmienok na
zdravý pohyb Ťahanovčanov v oboch športových areáloch, ktoré má mestská časť k dispozícii. Zasadím sa
o rekonštrukciu areálu a vytvorenie podmienok pre zimné i letné  skupinové športy v ŠA na Bruselskej
ulici, o vznik florbalovej ligy, podmienky pre hokejistov a hokejbalistov, ako aj o ďalšie skvalitňovanie
športovísk na Čínskej ulici a budem podporovať všetky riešenia samosprávy, ktoré budú v prospech
obyvateľov mestskej časti.

Martin Cuper - milí Ťahanovčania, ako novozvolený poslanec by som sa Vám rád predstavil. Mám 27 r.,
vyštudoval som dizajn a momentálne podnikám už štvrtý rok v odvetví umenia. Po mojom prvom volebnom
úspechu som sa za podpory poslancov miestneho zastupiteľstva ujal funkcie predsedu Komisie a komunit-
ného rozvoja a kultúry, čo považujem za obrovskú zodpovednosť a navzdory všetkému dnes už mám
skúsenosti, predpoklady a nápady na to, aby som dokázal výrazne ovplyvniť kultúru v našej mestskej časti
a vy všetci budete tohto predstavenia divákmi. Ešte raz by som sa Vám chcel poďakovať za prejavenú dôveru.
Všetky moje budúce úspechy budem považovať aj za Vaše.

Štefan Bereš - milí Ťahanovčania, v prvom rade by som sa Vám chcel poďakovať za dôveru, ktorú ste mi pre-
javili a zvolili za poslanca miestneho zastupiteľstva. Je predo mnou veľa cieľov, ktoré by som chcel uskutočniť.
Patrí medzi ne napríklad nový výjazd z Hanojskej ulice, ktorý výrazne prispeje k zvýšeniu bezpečnosti
občanov na tejto ulici. Ďalšími mojími cieľmi bude zaviesť zákaz parkovania dodávok vo vnútri sídliska,
zlepšenie parkovania vybudovaním nových parkovacích miest, vybudovanie podzemných a polopodzemných
kontajnerovísk a tiež rekonštrukcia ihriska na Pekinskej ulici. Moja snaha bude viesť k postupnému odstrá-
neniu všetkých bariér a urobiť sídlisko bezbariérovým. Budem poctivo pracovať pre naše sídlisko a urobím
všetko preto, aby som nesklamal Vašu dôveru.

Jozef Figeľ - v prvom rade sa chcem poďakovať voličom za dôveru, ktorú som opätovne dostal v komunálnych
voľbách. Svoju činnosť poslanca mestskej časti chcem realizovať ako člen Miestnej rady, člen Finančnej
komisie a Komisie športu. Pri práci v týchto komisiách sa budem usilovať o predkladanie a schvaľovanie
takých návrhov uznesení, ktorých realizácia prispeje k zlepšeniu kvality života občanov našej mestskej časti
a to vo všetkých oblastiach. Konkrétne zo športových aktivít je mojou prioritou organizácia Uličnej stolno -
tenisovej ligy a Stolnotenisového turnaja mestskej časti, ktorý má dlhoročnú tradíciu.

Ján Pavúk - s prácou na úrovni miestnej samosprávy mám skúsenosti z práce miestnej komisie, kde som v minu -
losti pôsobil ako neposlanec. V komunálnych voľbách 2018 mi občania sídliska prejavili dôveru a stal som sa
poslancom, za čo im srdečne ďakujem. Moja 25-ročná profesionálna činnosť je zameraná na ekonomiku, a to
najmä vo finančnom sektore. Skúsenosti z dosiahnutej praxe by som chcel využiť pri riešení výziev, ktoré moja
pozícia poslanca prinesie. Svoje aktivity chcem zamerať najmä na podporu investičných zámerov slúžiacich
všetkým obyvateľom sídliska, rozvoj duchovných centier, činnosti zamerané na šport a fyzickú aktivitu, proces
parkovania v lokalite Pekinská - Hanojská, projekt výjazdu na Hanojskej ulici a urýchlenie procesu zosúladenia
vlastníctva pozemkov, na ktorých stoja bytové domy a miestna infraštruktúra.



Obyvatelia žiadajú kvalitnejšiu MHD
Problematický a aj nebezpečný pre starších a menej mobilných

ľudí vidia aj prestup z autobusových liniek na električky na Námestí
osloboditeľov, kde musia prechádzať cez koľajnice, viacero se -
ma forov. Zaujímavé boli návrhy na vytvorenie kvalifikovanej
a zabezpečenej prestupnej stanice na Námestí osloboditeľov pre
cestujúcich všetkých smerov. Ťahanovčania by uvítali viacero liniek,
ktoré by priamo spájali vzdialené mestské časti (KVP, Jazero).
Autobusové linky č. 54 a 18 žiadajú zabezpečiť celodenne a aj počas
víkendov.

Obyvateľom chýba aj lepšia dostupnosť Magistrátu mesta a ob-
chodného centra Cassovia. Žiadajú predĺžiť linku 25 z Poľova cez
dedinu Ťahanovce o jednu zastávku až k OC Klas, aby mali bližšie
k finančným a obchodným  prevádzkam a pridať jeden večerný spoj
medzi 21.39 a 22.59, pre zamestnancov prevádzok na Magne -
zitárskej ulici.

Požiadavky obyvateľov sídliska starosta prejedná s vedením
DPMK s očakávaním, že sa na nich bude prihliadať. Cieľom
všetkých je, aby ľudia na cestovanie v rámci mesta využívali mestskú
hromadnú dopravu viac ako osobné motorové vozidlá. Prispeje
to k rýchlejšej a kvalitnejšej preprave v meste. Na jej úrovni však
treba ešte v mnohých smeroch poriadne popracovať.

-Janka Rajňáková-
Foto: Judita Čermáková
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Starosta mestskej časti Miloš Ihnát sa 15. januára 2019 zúčastnil
rokovania s generálnym riaditeľom DPMK Ing. Vladimírom
Pady  šákom a predsedom predstavenstva DPMK Mgr. Marcelom
Čopom, na ktorom požiadal o ústretovosť pri zabezpečovaní
mestskej hromadnej dopravy pre obyvateľov sídliska Ťahanovce.
Starosta pri tejto príležitosti prostredníctvom sociálnej siete
požiadal obyvateľov mestskej časti, aby akoukoľvek formou vy-
jadrili svoj názor a skúsenosti s MHD na sídlisku Ťahanovce a jej
jednotlivých liniek, aby poskytli spätnú väzbu na jej fungovanie,
prípadne navrhli, ako zlepšiť dopravu do cieľových staníc. 
Získané podnety a návrhy sme zanalyzovali.

Aby obyvateľstvo v čo najväčšej miere využívalo mestskú hro-
madnú dopravu, musí byť MHD kvalitná a dostupná. Dostupná
znamená, aby mohli pohodlne cestovať pracujúci do zamestnania,
žiaci do škôl, seniori a chorí do nemocníc, mamičky s kočíkmi
do nákupných centier, ktoré sú na opačnom konci mesta, aby
ňou mohli cestovať cestujúci s batožinou, invalidi na vozíčkoch. 
Cestovné lístky

Všetci cestujúci by mali mať možnosť zakúpiť si cestovný lístok
(je potrebné doplniť automaty na lístky jednorazové i časové,
skvalitniť kúpu lístkov prostredníctvom SMS u mobilného
ope rátora, prípade zabezpečiť kúpu cestovného lístka priamo
u vodiča. Predaj cestovných lístkov na sídlisku prostredníctvom
novinových stánkov je nespoľahlivý.
Autobusové zastávky

Nástupné autobusové zastávky zrekonštruovať a zmodernizovať
tak, ako je to v iných mestských častiach (napr. Západ, Staré mesto
- mali by byť osvetlené, pod strechou by malo byť miesto aj
na sedenie a mal by v nich byť aktuálny cestovný poriadok pred-
metných liniek. Mali by byť čisté, s košmi na drobný komunálny
odpad. 
Kvalita prepravy vo vozidlách MHD

Obyvatelia mestskej časti sa najviac sťažujú na staré, hlučné
vozidlá, na nefungujúcu (resp. vypnutú) klimatizáciu v letných
mesiacoch, na čistotu vozidiel a poukazujú aj na správanie niek-
torých vodičov.
Autobusové linky

Najfrekventovanejšou požiadavkou je skvalitnenie spojenia
sídliska Ťahanovce s centrom – Námestím osloboditeľov.
Hlavne v čase mimo dopravnej špičky - po 18. hodine a počas
víkendov, kedy už nejazdia zrýchlené spoje, je jediná linka č. 10
v predĺžených intervaloch nedostatočná. Ľudia by uvítali skrátenie
intervalov linky č. 10, prípadne doplnenie v predmetnom čase
o ďalšiu linku smerujúcu z Námestia osloboditeľov na Ťahanovce.

Opatrovateľská služba pre obyvateľov
našej mestskej časti

Mestská časť Košice - Sever poskytuje opatrovateľskú službu,
aj pre obyvateľov našej mestskej časti. Prostredníctvom kvali-
fikovaného tímu opatrovateliek je poskytovaná odborná opatera,
pomoc a starostlivosť v domácom prostredí a uľahčenie života
v rodine pri zvládaní nepriaznivého stavu opatrovaného. Terénna
forma sociálnej služby v domácom prostredí je veľmi žiadanou
službou. Pomáha sa ňou prijímateľovi pri riešení nepriaznivej
sociálnej situácie z dôvodu zdravotného postihnutia, nepria -
znivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchod-
kového veku. 

Jedným z úkonov opatrovateľskej služby je tiež donáška obeda
do bytu prijímateľa, ktorá je zabezpečovaná zamestnancom
opatrovateľskej služby, prostredníctvom jednotných obedárov.
Táto sociálna služba je spoplatnená sumou 0,70 €.
Donáška obeda – suma úhrady:

*k zabezpečeniu tejto sociálnej služby je potrebné podať si vy-
plnenú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
fotokópie lekárskych správ a rozhodnutie o výške dôchodku
na Magistráte mesta Košice, referát sociálnych vecí, Tr. SNP č. 48/A
(bližšie informácie Vám radi poskytnú zamestnanci opatro -
vateľskej služby MČ Košice - Sever, kontakt: 055/6332262).

Mgr. Zdenka Sloviková
ved. odd. sociálnych vecí MČ Košice-Sever

Obedy Suma úhrady
za obed (€)

Suma úhrady za
donášku stravy (€) 

Celková suma
úhrady (€)

RACIO 2,46 0,70 3,16
ŠETRIACE 1,98 0,70 2,68

DIA 1,92 0,70 2,62

Príjem inzercie
V prípade záujmu o inzerovanie v Ťahanovských novinách
kontaktujte nás na: 055/636 04 30, noviny@tahanovce.sk



info 7

Rok dobrovoľníctva
Naše mesto má za sebou viaceré úspechy v oblasti športu,

kultúry, v aktivite však ani teraz nezaháľa. Tentoraz sa Košice
prihlásili k ušľachtilej myšlienke dobrovoľníctva. Hovorí sa, že
dobrých ľudí nikdy nie je dosť. Určite je ich veľa aj v našom meste
a na sídlisku Ťahanovce.

Každoročne organizujú brigády na očistu okolia sídliska a le -
soparku, starajú sa bez odmeny o okolie svojich domov, orga-
nizujú podujatia pre deti, pomáhajú v charitatívnej činnosti
občianskych združení, darujú krv... venujú svoj drahocenný čas
nám ostatným úplne nezištne a radi.

Milí Ťahanovčania, ak Váš čas a chuť zapojiť sa do dobro -
voľníckej činnosti v rámci roku dobrovoľníctva, pretrváva, radi
uvítame vaše projekty, nápady, či výsledky vášho snaženia a bu -
deme ich šíriť do sveta. Každý podnet alebo návrh spolu prebe -
rie me a zhodnotíme možnosti jeho realizácie.

Veľkou výzvou je napríklad nadchod na Americkej triede, ktorý
si žiada zhodnotenie a skrášlenie. Ak máte nejaké podnety a ná-
pady, či hotové projekty, ktoré by sa dali v rámci roku dobro voľ -
níctva pre úpravu tohto nadchodu realizovať, obráťte sa na miestny
úrad, spolu s odborníkmi Vaše návrhy vyhodnotíme a pomôžeme
pri ich reali zácii.

Vaše návrhy očakávame na adrese miestneho úradu, Americká
trieda 15, elektronicky na adrese: mutah@tahanovce.sk, alebo
príďte osobne predstaviť svoje projekty vedeniu mestskej časti.

- raj -

Skončí konečne stĺpiková vojna?
Stĺpiky pred vchodmi vežiakov na Juhoslovanskej ulici v minu -

lom roku rozdelili Ťahanovčanov na tých, ktorí bránia bezpečnosť
chodcov, hlavne detí a mamičiek s kočíkmi a na skupinu tých,
ktorým vymedzenie priestoru pre chodcov z rôznych dôvodov
vadí. Podľa nich rozdelenie zjazdného chodníka na prístup
ku vchodom do bytových domov zredukovalo parkovacie miesta
a navyše im súvislý rad stĺpikov prekáža pri prenášaní veľko -
rozmerného nábytku, obyvatelia jedného bytu sa dokonca
sťažovali, že mali problém s prenesením imobilného človeka
do záchranky. Problém by sa mal onedlho vyriešiť odstránením
piatich stredových stĺpikov spred každého vchodu Juhoslovanská
5 a 7. Povolenie na ich odstránenie je podľa starostu Miloša Ihnáta,
ktorý toto riešenie inicioval, na ceste. Veríme, že k spokojnosti
dotknutých obyvateľov.

-raj-
Foto: archív

Čo ďalej so skateparkom?
Kritika na situáciu v športovom areáli na Bruselskej ulici stále

neutícha. Vybudovaný skatepark, ktorý bol pred rokmi pýchou Košíc,
lebo bol jediným športoviskom pre skejterov a bikerov, v poslednom
čase chátra. Prekážky, ktoré nevyhovovali normám, museli skejteri
odstrániť a odvtedy kvalitná betónová plocha zíva prázdnotou. Už
v minulom volebnom období sa zastu piteľ stvo týmto problémom
zaoberalo, padli aj návrhy na nové využitie plochy, doteraz však
k žiadnej realizácii nedošlo. Podľa najnovších informácií by sa dala
plocha využiť na skupinové zimné a letné športy, ako je florball,
hokej. Všetko sa však odvíja jednak od záujmu verejnosti o tieto
športy a v neposlednom rade aj od balíka financií, ktoré bude mať
mestská časť po schválení rozpočtu k dispozícii. V každom prípade
by mal byť areál plne využitý verejnosťou, hlavne deťmi a mládežou. 

Pri tejto príležitosti by sme radi oslovili florbalistov s otáz -
kou, či by uvítali v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
organizovanie florbalovej ligy. Milí florbalisti, v prípade
záuj mu kontaktujte pána Miroslava Janitora na tel. čísle:
0915 323 311, alebo píšte na adresu: noviny@tahanovce.sk
a my váš záujem budeme tlmočiť ďalej. -Janka Rajňáková-

Foto: TV Košice

Deň otvorených dverí v Súkromnej strednej
odbornej škole na Postupimskej 37

Súkromná stredná odborná škola na Postupimskej ulici v Košiciach
usporiadala v decembri 6. ročník Veľtrhu cvičných firiem. V silnej
konkurencii 11 škôl sa SSOŠ Postupimská 37 môže popýšiť prven-
stvom v kategórii Najlepší katalóg a druhým miestom v kategórii
Najlepší stánok. Ak ste sa nestihli prísť pozrieť na veľtrh, nevadí.
Šikovní študenti odborov obchodná akadémia – bilingválne štú -
dium a manažment regionálneho cestovného ruchu vám predstavia
svoje firmy pod záštitou Junior Achievement Slovensko, n. o. na Dni
otvorených dverí, ktorý sa v priestoroch školy uskutoční 6. 2. 2019
v čase 10:00 – 15:00 hod. Široká verejnosť, no predovšetkým
devia taci a ôsmaci, ktorí už po ukončení tohto ročníka môžu u nás
pokračovať na bilingválnom štúdiu obchodnej akadémie, tu navští -
via stánky cvičných firiem, otvorené hodiny anglického jazyka
s natívnym lektorom alebo si zahrajú interaktívne hry. Tešia sa
na vás aj grafici digitálnych médií, ktorí vám ukážu svoju tvorbu
v grafických programoch: Zbrush, Adobe Photoshop, Blender či
Adobe Illustrator. Naši dizajnéri vás zaujmú kresbou zátišia, origi -
nálnou tvorbou 3D objektov či výstavou vlastných fotografií o archi -
tektúre Košíc. Mechanici PC sietí vám predvedú ukážku progra     -
movania a konfigurácie počítačových sietí a routrov, vyskúšate si
tvorbu databáz. A na záver vás študenti odboru hotelová akadémia
pohostia kulinárskymi špecialitami. Tešíme sa na vás, do skorého
videnia!

-Zuzana Nagyová-
Foto: Archív SOŠ Postupimská
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Úspešný Memoriál Michala Bozogáňa 2019
Košický Karate klub Union Košice zorganizoval 19. 1. 2019

dvanásty ročník Memoriálu Michala Bozogáňa. 
Na štyroch tatami v športovej hale na Palackého ulici

sa priaznivcom karate predstavilo takmer 500 pretekárov z 36
klubov zo šies tich krajín.

„Tešíme sa, že prišli naši priatelia z Ukrajiny, Rumunska, Česka,
Poľska či Maďarska. Zišla sa tu slušná konkurencia a najväčšími
lákadlami bolo vyše desať medailistov z majstrovstiev Európy,“ vyslovil
sa organizátor Peter Bozogáň.

Najúspešnejším klubom Memoriálu sa stal ukrajinský Union
Ľvov, ktorý si v Košiciach vybojoval až 14 víťazstiev a 35 medailí.
Status hviezdy domáceho Unionu potvrdila Zuzana Schwartzová,
ktorá získala striebro v disciplínach kumite i kata. V bezkontaktnej
kategórii predviedla lepšiu zostavu iba Maďarka Tóthová, v zápase
nestačila košická karatistka na Ukrajinku Dianu Šostakovú.
„Ja som spokojná aj so striebrom. Porazila ma Ukrajinka, ktorá je
mladšia ako ja, ale je to majsterka Európy. Nie je teda hanbou
prehrať s takto kvalitnou karatistkou,“ pousmiala sa historicky naj -
úspešnejšia karatistka klubu Union Košice, ktorá si pochvaľovala
výbornú organizáciu i kvalitatívne obsadenie turnaja.

-Peter Bozogáň a KOŠICE ONLINE-
Foto: Peter Bozogáň

Pripravujeme pre Vás ...
Aj v roku 2019 pripravuje mestská časť pre Vás, milí Ťahanovčania,

zaujímavé podujatia. Rozpočet na tento rok zatiaľ ešte nie je schvá -
lený, prepokladá sa však, že do rozvrhu pribudnú okrem tradičných
akcií pre obyvateľov aj ďalšie zaujímavé podujatia. 

Z tých športových stojí za zmienku najmä florbalová liga, ktorá
by sa mala v prípade záujmu rozbehnúť. Svoj záujem o športovanie
na sídlisku (futbalová, tenisová, florbalová, či iná liga...), prihláste
sa u zástupcu starostu Miroslava Janitora na tel. čísle: 0915 323 311
alebo na miestnom úrade, radi Váš záujem budeme tlmočiť ďalej. 

Pribudnú aj kultúrnospoločenské podujatia. Predovšetkým v máji,
kedy si mestská časť pripomína svoj vznik, obohatíme Dni mestskej
časti o podujatie pre milovníkov historických bitiek, na svoje si
v priebehu roka prídu aj autičkári v Škole zručnosti, deti svoj sviatok
oslávia tiež zaujímavým spôsobom.

Mestská časť si chce uctiť aj seniorov, akou formou sa to udeje,
ukáže čas a financie, ktoré zastupiteľstvo vyčlení. Aj privítanie
nových obyvateľov sídliska - novonarodené deti - by malo byť
súčasťou kultúrno-spoločenského života mestskej časti.

Kalendár podujatí bude prístupný na webovom sídle mestskej
časti a samozrejme každé podujatie spropagujeme dostupným spô-
sobom. 

V roku dobrovoľníctva mestská časť podporí aj Vaše projekty
a podujatia, ktoré budú v prospech rozvoja sídliska a jeho obyvateľov

-redakcia-


