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Ťahanovská 
kvapka 2004

	 Už	 po	 piatykrát	 sa	 v	 druhej	 polovi-
ci	 júna	 konala	 «Ťahanovská	 kvapka»	
–	 akcia	 dobrovoľného	 bezpríspevkové-
ho	 darcovstva	 krvi,	 ktorú	 každoročne	

organizuje	Miestny	 spolok	Slovenského	
Červeného	 kríža	 Sídlisko	 Ťahanovce	
v	 spolupráci	 s	 mestskou	 časťou.	 Tohto	
roku	 darovalo	 krv	 v	 čase	 Ťahanovskej	
kvapky	 96	 ťahanovčanov	 /tabuľka/.	 Za	
všetkých,	ktorým	ich	kvapka	života	po-
mohla	 prinavrátiť	 zdravie,	 či	 zachrániť	
život,	ďakujeme.

Andrejko Oto Drábik Blažej Hudák Dušan Kožurko Peter Petrakovič Peter Slivka Štefan

Antoš Igor Drábik Jozef Hudáková Etela Krešák Miroslav Petríková Monika Smolejová Gabriela

Bakoň Dušan Drábiková Katarína Huňko Mikuláš Kučera Ivan Petrovský Milan Spodník Peter

Baláž Peter Dubecký Jozef Imrich Lechner Kurcik Ján Pilník Milan Stano Peter

Barna Alexander Durkáč Richard Imrich Michal Lacko Jaroslav Pojer Michal Staško Peter

Barnová Zuzana Falat Milan Jalčová Nina Lenard Peter Pozbyl Rastislav Šidlík Viktor

Berentésová Jana Freiová Bibiana Jančiar Róbert Lorenčík Rudolf Priehoda Roman Štipák Gejza

Berta Peter Fuszek Ladislav Kandráč Jozef Marek Juraj Remiáš Emil Šuľová Anna

Bodnár Peter Göblová Ľudmila Karabáš Miroslav Masrnová Jana Roško Štefan Tatičová Iveta

Cmorjak Štefan Gombár Martin Kárász Róbert Menyhért Viktor Rubaninský Pavol Varga Pavol

Cséfalvay Attila Gomolčák Jozef Karpat Andrej Mišanek Jozef Rybársky Štefan Vaško Jozef

Čatloš Miroslav Grohoľ Stanislav Kedžuch Jozef Németh Peter Sarvaš Tibor Vašková Andrea

Čonka Ján Hamara Ján Kiaško Jaroslav Papcun Martin Sedlák Imrich Vencel Ján

Čop Branislav Haško Jaroslav Kočiš Jaroslav Pavlovič Jozef Selecký Radoslav Vízi Ján

Čura Martin Herceg Peter Kováčová Ingrid Pavuk Peter Semančík Roman Vrábel Ladislav

Demčák Jozef Horňák Jozef Kovaľ Dušan Petrakovič Ján Slávka Rudolf Zátorský Rastislav

Vážené dámy a páni, milé 
deti a mládež!
Dovoľte mi prihovoriť sa k 

vám touto cestou, ktorú považujem 
za privilegovanú, pretože tieto no-
viny sa vhadzujú takmer do každej 
poštovej schránky na našom síd-
lisku. To „dovoľte“ je tak trocha 
aj prosbou, aby ste tento článok 
nebrali ako moralizujúcu farársku 
kázeň, pretože tie u mnohých vy-

volávajú averziu. Nemám teda ani 
pri najmenšom úmysel robiť na 
niekoho nátlak, či komentovať jeho 
štýl života, aj keď na druhej strane 
túžim Kohosi zvestovať. Veď čo by 
to bol za kňaz, ktorý by neohlasoval 
znovu a nanovo posolstvo o Bohu, 
ktorý je Láska? Bol by to, ako ľudo-
vo hovoríme, kňaz „o ničom“.
 Poďme ale k veci. Pri pohľade 
na fotografiu, 

Gréckokatolíci na sídlisku Ťahanovce

pokračovanie na strane 4

Školský spoj
nepremáva

komunálny odpad - 
nevyriešený problém

ZaČal Sa 
šKolSKý roK

Ťahanovský	
lesný	beh

viac	na	strane	2 čítajte	na	strane	3 strany	6	a	7 strana	8

Vážení spoluobčania!
 Od decembra 2002, kedy sa kona-
li komunálne voľby, pracuje v našej  
mestskej časti  poslanecký zbor, ktorý 
bol ustanovený ako prejav slobodnej 
vôle občanov. V komunálnych voľ-
bách ste svojimi hlasmi v troch vo-
lebných obvodoch rozhodli o tých, 
ktorí obsadili 31 kresiel v miestnom 
“parlamente“. Z celého spektra poli-
tických strán a zoskupení ako aj ne-

závislých kandidátov uspeli SDKÚ 
(15 poslancov), ANO (9 poslancov), 
KDH (3 poslanci), SMK a Smer (po 
2 poslancoch). Voľby určili aj víťaza 
spomedzi kandidátov na post staros-
tu MČ,  ktorým sa stal JUDr. Cyril 
Betuš (SDĽ). 7 poslancov dostalo od 
vás dôveru, aby nás reprezentovalo v 
mestskom zastupiteľstve.    
 Poslanci sú zoskupení v poslanec-
kých kluboch jednotlivých politic-
kých strán okrem štyroch poslancov, 
ktorí od decembra 2003 pôsobia ako 
nezávislí. 
Za zástupcu starostu  bol zvolený Ing. 
RNDr. Emil Petrvalský CSc. z SDKÚ. 
Jeho úlohou je okrem zastupovania 
starostu MČ v jeho neprítomnosti a 
riešenia globálnych problémov na síd-
lisku, zabezpečovať plynulú činnosť 
jednotlivých orgánov zastupiteľstva, 
zostavovať časové harmonogramy 
jednotlivých zasadnutí, organizovať 
poslanecké dni, ako i pomáhať po-
slancom pri riešení problémov, ktoré 
plynú z ich práce.  
 Poslancami bola zvolená 7- členná 
Miestna rada, ktorá  pripravuje ma-
teriály na rokovanie zastupiteľstva a 
posudzuje ich z hľadiska odbornej a 
právnej pripravenosti. 
 Poslancami boli vytvorené aj od-
borné komisie,  ktoré zohrávajú dô-
ležitú úlohu pri riešení odborných 

problémov, a preto v týchto komi-
siách pôsobia okrem poslancov aj 
občania, ktorí sú odborne príslušní 
k tej ktorej komisii . V súčasnosti pri 
miestnom zastupiteľstve pôsobí 6 od-
borných komisií. Komisiu finančnú a 
podnikateľskú tvorí 5 poslancov. Ko-
misia mládeže, športu a kultúry má 5 
členov, kde traja sú poslanci a dvaja 
neposlanci. Komisia zdravotníctva 
má 5 členov, z toho troch poslancov 
a dvoch neposlancov.  
Komisia verejného poriadku a do-
pravy je najpočetnejšou komisiou . 
Má 8 členov - šesť poslancov a dvoch 
neposlancov. Klub na ochranu spot-
rebiteľa má len troch členov a to jed-
ného poslanca a dvoch neposlancov. 
Komisiu pre udeľovanie vyznamenaní 
a verejných uznaní tvorí 5 poslancov. 
 Činnosť jednotlivých komisií bude 
postupne predstavená v Ťahanovských 
novinách. V 1.vydaní bol predstavený 
Klub na ochranu spotrebiteľa, v tom-
to čísle nájdete informácie o Komisii 
zdravotníctva. 
 Okrem rád a komisií pracujú po-
slanci  aj v školských radách ZŠ a 
MŠ, ktoré sú  na sídlisku Ťahanovce. 
Mesto Košice, ako zriadovateľa týchto 
inštitúcií, zastupujú v školských ra-
dách mestskí poslanci a po ich boku 
je v každej rade zastúpený aj poslanec 
miestny. Toto zastúpenie plní výz-
namnú úlohu prenosu požiadaviek 
a námetov na spoluprácu zo 
samosprávy na školy a školské 
zariadenia a naopak.
 Prirodzenou súčasťou práce 
každého poslanca je účasť na 
poslaneckom dni. Poslanecké 
dni sú zriadené na komuniká-
ciu s voličmi, na riešenie po-
žiadaviek občanov, od ktorých 
dostali  dôveru,  a na prezentá-
ciu práce poslancov pred svoji-
mi voličmi. Poslanecké dni sa 
konajú spravidla v stredu od 
16. do 17. hodiny v poslanec-
kej miestnosti na miestnom 
úrade. Harmonogram posla-
neckých dní je vyvesený vo vý-
vesnej tabuli miestneho úradu 
vždy na príslušný polrok. 
 Vážení spoluobčania, chcem 
vás ubezpečiť, že  rozvoj sídlis-
ka Ťahanovce, jeho budúcnosť 
leží voleným zástupcom na 
srdci a sú ochotní pre našu 
mestskú časť urobiť maxi-
mum, aby sme sa tu my i naše 
deti cítili vždy doma.

Ing. RNDr. Emil Petrvalský 
CSc.
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 Príjemne prekvapila vysoká účasť 
poslancov. Na programe boli prevažne 
ekonomické otázky, ako správa o čin-
nosti miestneho kontrolóra, čerpanie 
rozpočtu za prvý polrok 2004 a pre-
rozdelenie ešte nezaradených finanč-
ných prostriedkov do konkrétnych 
kapitol. Týkalo sa to predovšetkým 
presunu finančných prostriedkov na 
úpravu a čistenie vpustí a odvodňova-
cích rigolov a na úpravu a rekonštruk-
ciu detských ihrísk (Hanojská ul.)

Školský spoj
 Osobitným bodom programu au-
gustového rokovania miestnych po-
slancov bolo prerokovanie finančných 
prostriedkov na udržanie prevádzky 
školského spoja, ktorý doteraz každo-

ročne premával počas školského roka 
na trase ťahanovskými deťmi najviac 
navštevovaných základných škôl v 
meste.
 V školskom roku 2004/2005 by 
malo do základných škôl na sídlisku 
Ťahanovce nastúpiť 3172 žiakov, čo 
je asi 70 % všetkých školopovinných 
detí na sídlisku. Takmer 30 % bude 
opäť dochádzať do školy mimo mest-
skej časti. Z nich podľa údajov z pred-
chádzajúceho školského roka iba 7% 
využije školský spoj, na ktorý mestská 
časť vynakladá mesačne 20 tis. Sk. 
Hradiť osobitný autobus pre v prieme-
re 85 detí mesačne (počet detí, ktorý 
si v priemere zakúpi mesačný lístok na 
školský spoj) je podľa výsledkov ana-

lýzy neefektívne. Podľa názoru ekonó-
mov z MČ situácii by nepomohla ani 
zvýšená cena cestovného lístka, ktorú 
sú niektorí rodičia ochotní zaplatiť.
 V diskusii padli názory na riešenie 
dochádzky ťahanovských detí do škôl 
v meste rokovaním s Dopravným 
podnikom mesta Košice o vyčlenení 
jedného z raňajších spojov na vybra-
ných linkách v čase nástupu žiakov do 
škôl, ktoré by boli označené názvom 

„ŠKOLSKÝ SPOJ“. Tieto záležitos-
ti však majú v kompetencii predo-
všetkým mestskí poslanci. Vzhľadom 
na finančnú situáciu v Dopravnom 
podniku a na zmeny, ku ktorým sa 
schyľuje, nie je veľký predpoklad, aby 
sa takéto myšlienky presadili.
Poslanci finančné prostriedky na ďal-
šie prevádzkovanie školského spoja 
vzhľadom na finančné zaťaženie mest-
skej časti neodsúhlasili.

Ing. J. Rajňáková

Miestne zastupiteľstvo zasadalo aj počas prázdnin, zdá sa, že poslanci svoje 
povinnosti volených zástupcov berú vážne.

Kým mnohí ťahanovčania v auguste pokojne dovolenkovali, ich zástupcovia vo 
veciach verejných sa pripravovali na svoje ďalšie, v poradí už 11. rokovanie miest-
neho zastupiteľstva. To sa konalo 18. augusta v zasadačke miestneho úradu.

od septembra nepremáva školský spoj

• Ako by ste charakterizovali úlohu 
komisie zdravotníctva?

 Tak ako všetky komisie, zriadené 
pri miestnom zastupiteľstve (podľa 
zákona o obecnom zriadení, pozn. 
red.), aj komisia zdravotníctva plní 
úlohu poradného orgánu a doporu-

čuje zastupiteľstvu rozhodovať vo 
veciach starostlivosti o zdravie tak, 
ako je to podľa jej vlastných odbor-
ných poznatkov najlepšie a najefek-
tívnejšie.
 Komisia je zložená z troch po-
slankýň miestneho zastupiteľstva 
– Elena Červeňáková (predsedníčka 
komisie) /foto/, Ing. Hedviga Jalčo-
vá , Dalma Kováčová – a dvoch ne-
poslankýň – MUDr. Libuše Slávko-
vá a Mária Bodová. Komisia zasadá 
1 krát mesačne.

• Komisia, ktorej predsedáte, patrí 
k veľmi iniciatívnym. Ktoré inicia-
tívy by ste radi vyzdvihli?

 Od začiatku pracuje veľmi ak-
tívne a vďaka nej sa podaril vyriešiť 
problém vymaľovania spoločných 
chodieb v zdravotnom stredisku. 
Túto otázku sme naniesli na miest-
nom zastupiteľstve. Výsledkom bol 
list adresovaný Magistrátu mesta 

Košice, aby 
sa kom-
p e t e n t n í 

touto požiadavkou zaoberali. Po 
roku snaženia spoločne so staros-
tom mestskej časti sa vec podarila 
a pacienti prichádzajú na ošetrenie, 
či konzultáciu za svojím lekárom do 
kultúrne vyzerajúcich priestorov.
 Výsledkom snaženia zdravotnej 
komisie bolo aj zorganizovanie Dňa 
narcisov na sídlisku Ťahanovce, 
ako spoločnej akcie mestskej časti a 
Strednej zdravotnej školy Kukučí-
nova. Študenti na Ťahanovciach vy-
zbierali 5 600 korún, ktoré vzápätí 
poputovali na konto Detskej onko-
lógie.

• Aké sú Vaše ďalšie aktivity?

 Komisia sa zaujíma aj o činnosť 
miestneho spolku Slovenského Čer-
veného kríža, čo dokazuje aj účasť na 
slávnostnom odovzdávaní Janského 
plakiet viacnásobným bezpríspev-
kovým darcom krvi, ktoré miestny 
spolok SČK v spolupráci s mestskou 

časťou každoročne organizuje.
 V kultúrnom stredisku mestskej 
časti sa uskutočnila na podnet čle-
niek komisie odborná prednáška na 
tému „infekčné choroby“, ktorá zau-
jala predovšetkým mladé mamičky.

• Ako komunikujete s občanmi?

 Snahou komisie je stretávať sa s 
občanmi, spolupracovať s občiansky-
mi združeniami a klubmi a získavať 
tak čo najviac podnetov a informácií 
o akútnych potrebách ťahanovskej 
komunity v oblasti starostlivosti 
o zdravie občanov, tieto informá-
cie spracovávať a predkladať ich v 
podobe návrhov na prerokovanie 
miestnemu zastupiteľstvu. Chceme 
mať prehľad o tom, ako sa vybavujú 
sťažnosti, oznámenia a pripomienky 
občanov mestskej časti.
 Prostredníctvom novín i osobným 
kontaktom počas poslaneckých dní 
chceme občanov informovať o pora-
denskej činnosti v oblasti sociálnej i 
v oblasti starostlivosti o zdravie.

Ing. Janka Rajňáková

rozhovor s predsedníčkou komisie zdravotníctva elenou Červeňákovou

Snahou komiSie je Stretávať Sa S občanmi

Uznesenie č. 114/2004
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Košice – Sídlisko Ťahanovce schvaľuje 
čerpanie rozpočtu mestskej časti Košice 
– Sídlisko Ťahanovce za I. polrok 2004 

Uznesenie č. 115/2004
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Košice – Sídlisko Ťahanovce schvaľuje 

žiadosti o finančný príspevok na činnosť 
občianskym združeniam: 
a/ Združenie žien Slovenska Klub Koši-
ce I – 5.000,- Sk
b/ Materské centrum Radosť – 1.000,- 
Sk

Uznesenie č. 117/2004
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Košice – Sídlisko Ťahanovce schvaľuje 
zvýšenie objemu rozpočtu na rok 2004:
a/ v kapitole 06.2.0 „Rozvoj obcí“ v 
položke „Zriaďovanie a udržiavanie 
parkov, detských ihrísk a športovísk“ o 
130.000,-Sk, t.j. na celkom 360.000,- 
Sk,
b/ v kapitole 04.5.1 „Cestná doprava“ 

v položke „Prevádzka a zimná údrž-
ba komunikácií, chodníkov a ulíc“ o 
60.000,-Sk, t.j. na celkom 160.000,-Sk. 
Zvýšenie schvaľuje vykonať presunom 
z kapitoly 08.1.0 „Športové podujatia 
– príspevky“, v ktorej po tomto presune 
ostáva rozpočet na rok 2004: 41.000,- 
Sk. 

Možno aj vy patríte k tým, 
ktorým sa už stalo, že pri 
prechádzaní pasážou Buda-

peštianskej ulice sa na vás z ničoho nič 
vyrútil bicyklista, či skater (niekedy aj 
niekoľko naraz) a len v poslednej chvíli 
sa vám podarilo vyhnúť sa nepríjemnej 
zrážke. 
 Riziko úrazu s rôznymi následkami 
je veľké, aj keď sa to na prvý pohľad 
nezdá.

 Aby sa zamedzilo nepríjemnému 
stretu nakupujúcich a ich detí s bicyk-
lami, rozhodlo sa vedenie mestskej časti 
aj na základe naliehavých požiadaviek 
obyvateľov vydať ZÁKAZ BICYKLO-
VANIA v pasáži.
 Tento zákaz sa vzťahuje na bicyklis-
tov, skateboardistov i korčuliarov, ktorí 
vysokou rýchlosťou ohrozujú chodcov, 
predovšetkým malé deti. 
 Ak teda niekedy v budúcnosti stret-
nete v okolí obchodov na Budapeštian-
skej ulici premávať sa takýchto hazardé-
rov, upozornite ich na zákaz, ktorý platí 
od začiatku septembra. Možno v tej 
svojej rýchlosti nezaregistrovali značky, 
ktoré naň upozorňujú.                -RAJ-

Uznesenia z 11. rokovania MZ MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dňa 18.8.2004 - výber

Bicyklovanie v pešej zóne
Budapeštianskej je zakázané!
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DINOTRAVEL
CESTOVNÁ AGENTÚRA

Vám už 3. sezónu ponúka
len tie najlepšie dovolenkové

pobyty renomovaných CK
Na zimnú sezónu
sme pre Vás  pripravili:
• EXOTICKÉ DESTINÁCIE
  LETECKY Z BRATISLAVY

• LYŽOVAČKA NA SLOVENSKU
  A V ZAHRANIČÍ
• EGYPT LETECKY Z KOŠÍC
• KÚPEĽNÉ A REGENERAČNÉ
  POBYTY

Naše ďalšie služby:
• ZABEZPEČÍME VÁM
  SLUŽOBNÚ CESTU

• POISTÍME VÁS
  CESTOVNÉ POISTENIE UNION

KONTAKT: 055 / 79 999 97
fax: 055 / 79 999 95

mobil: 0903 / 100 873
e-mail: dinotravelca@stonline.sk

inzercia

 Na poslednom zasadnutí miestne-
ho zastupiteľstva mestskej časti Košice 

– Sídlisko Ťahanovce bola spomenutá 
aj otázka činnosti hlavného kontrolóra, 
ktorá bude musieť byť predmetom ďal-
šieho z rokovaní poslaneckého zboru, 
vzhľadom na novelizáciu zákona upra-
vujúceho podmienky činnosti hlavného 
kontrolóra, v ktorej sa v § 18 hovorí, že 
hlavný kontrolór nesmie podnikať, ani 
vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť 
členom riadiacich, kontrolných alebo 
dozorných orgánov právnických osôb, 
ktoré vykonávajú podnikateľskú činosť. 
Aby bola jeho funkcia efektívna, zákon 
pripúšťa vykonávanie funkcie miestne-
ho kontrolóra pre viac subjektov.
 K tejto veci sa začiatkom septembra 
zišli na Miestnom úrade MČ Košice – 
Sídlisko Ťahanovce predstavitelia mest-
ských častí Kavečany, Džungľa, Krásna, 
Vyšné Opátske a Sídlisko Ťahanovce, 
aby spoločne prerokovali možnosť vy-
tvorenia funkcie hlavného kontrolóra 
pre viacero mestských častí.
 Podľa ustanovenia § 18b zákona 
369/1990 Zb. v znení novely číslo 

369/2004 Z.z. hlavný kontrolór môže 
vykonávať kontrolnú činnosť pre via-
ceré obce - mestské časti. Ak hlavný 
kontrolór vykonáva činnosti pre via-
ceré obce - mestské časti, dotknuté 
mestské časti o tomto uzatvoria zmluvu 
na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy. 
Podrobnosti o zmluve sú ustanovené v 
§ 20a citovaného zákona a na jej schvá-
lenie je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny všetkých poslancov miestneho 
zastupiteľstva. Hlavného kontrolóra 
volí miestne zastupiteľstvo v každej z 
mestských častí, ktorá je účastníkom 
zmluvy a starosta každej zúčastnenej 
mestskej časti uzavrie s hlavným kon-
trolórom pracovnú zmluvu. 
 Aby mohol hlavný kontrolór pre viac 
mestských častí vykonávať svoju funk-
ciu v zmysle novely zákona o obecnom 
zriadení č. 369/2004, zúčastnené mest-
ské časti musia splniť všetky zákonom 
upravené podmienky, ku ktorým patrí:

- zvolať zasadnutia miestnej rady - 
miestneho zastupiteľstva k možnosti 
vytvorenia funkcie hlavného kontro-
lóra pre viacero mestských častí a roz-

hodnúť aj o výške pracovného úväzku 
hlavného kontrolóra pre danú MČ,

- zvolať spoločné zasadnutie miest-
nych rád zúčastnených mestských častí, 
na ktorom sa prejedná návrh zmluvy o 
vytvorení funkcie hlavného kontrolóra 
viacerých MČ, ďalej je potrebné určiť 
podmienky, ktoré by mal hlavný kon-
trolór spĺňať – vzdelanie, prax, prípadne 
sa dohodnúť na spoločnom výberovom 
konaní (v lehote cca 25.9-30.9.2004),

- odsúhlasiť zmluvu o vytvorení funk-
cie hlavného kontrolóra pre viacero 
mestských častí na zasadnutí miest-
neho zastupiteľstva a súčasne rozhod-
núť, či sa prihlášky na výkon funkcie 
hlavného kontrolóra budú podávať a 
prijímať na všetkých zúčastnených MČ 
alebo sa dohodne, na ktorej mestskej 
časti sa budú prijímať písomné prihláš-
ky od uchádzačov na funkciu hlavného 
kontrolóra,

- vyhlásiť voľby hlavného kontro-
lóra tak, aby sa konali najneskôr do 
31.10.2004,

- zvoliť hlavného kontrolóra na zasad-
nutiach miestnych zastupiteľstiev.

Zmeny v legislatíve upravujúce podmienky 
ČinnoSti hlavného Kontrolóra

 Na pracovnom stole čakalo sta-
rostu mestskej časti koncom augusta 
nepríjemné prekvapenie vo forme 
listu od firmy KOSIT, v ktorom 
mu oznamuje, že s účinnosťou od 
9. augusta 2004 dochádza k úprave 
intervalu zberu a odvozu komunál-
neho odpadu z 1 000 litrových kon-
tajnerov z doterajšieho 3x týždenne 
na interval 2x týždenne. Dôvod: ra-
cionalizačné opatrenia mesta Košice 
v zmysle uznesenia Mestského zastu-
piteľstva č. 406 zo dňa 18.3.2004.
Konkrétne v mestskej časti Košice 
– Sídlisko Ťahanovce sú po raciona-
lizačných opatreniach dňami zberu a 
odvozu komunálneho odpadu dni: 
PONDELOK a PIATOK namiesto 
pôvodných dní pondelok, streda, 
piatok.
 Požiadali sme starostu MČ Cyrila 
Betuša o vyjadrenie:
„Na porade vedenia miestneho úradu 
sme s týmto stanoviskom nesúhlasili a 
zaslali sme Magistrátu mesta Košice 
vyjadrenie, v ktorom žiadame dopl-

nenie stanovíšť kontajnerov o ďalšie 
odpadové nádoby z dôvodu hroma-
denia komunálneho odpadu v okolí 
kontajnerov. Podľa sťažností obyva-
teľov sídliska sa v týchto priestoroch 
vyskytujú potkany. Z hygienického 
hľadiska je tento stav nevyhovujúci.
 Požiadali sme teda mesto, aby do-
plnil počet smetných nádob na jed-
notlivých stanovištiach nasledovne:
Budapeštianska 46 1 kontajner
Čínska 24-26 1 kontajner
Sofijská 9-11 1 kontajner
Varšavská 22-24 1 kontajner
Bukureštská 9 1 kontajner
Juhoslovanská 1 1 kontajner
Havanská 1-6 1 kontajner
Havanská 16 1 kontajner
Havanská 22 1 kontajner
Hanojská 1-2 1 kontajner
Belehradská 10-19 1 kontajner
 Kontrolnou činnosťou našich pra-
covníkov sme zistili, že je možné 
presunúť po jednom kontajneri na 
uvedené stanovištia nádoby z:
Európskej triedy 9

Pekinskej 9-17
Bukureštskej 1-5
Sofijskej 16-19
 K tomuto nášmu vyjadreniu sme 
zatiaľ neobdržali od magistrátu 
žiadnu odpoveď. Dúfame len, že Ko-
sit a mesto tejto veci bude prikladať 
patričný význam a že bude vyriešená 
v dohľadnom čase aj novým VZN 
tak, aby sme minismetiská zo sídlis-
ka čo najskôr odstránili.“

ODPAD - STÁLE NEVYRIEŠENÝ PROBLÉM...
vedenie mestskej časti prekvapilo jednostranné rozhodnutie kosiTu  Komunálny odpad z 1100 lit-

rových kontajnerov – cyklus je 2 
krát týždenne, a to v pondelok a v 
piatok ( od 9.8.2004 na základe ra-
cionalizačného opatrenia v zmysle 
uznesenia mesta Košice č.406 zo 
dňa 18.3.2004).

 Drobný stavebný odpad a 
nadrozmerný odpad – (sklo, pne-
umatiky, akumulátory, starý ná-
bytok, práčky, chladničky, okenné 
rámy a pod.) je potrebné odviezť do 
zberných dvorov, ktoré sú zriadené 
Pri bitúnku 11 a na Jesenského 4.
 Odvoz separovaného odpadu 
sa uskutočňuje dvakrát mesačne. 
Termíny odvozu sú podmienené 
naplnením nádob pre separovaný 
zber, nemajú teda určený presný 
interval.
 Akékoľvek sťažnosti na nedo-
statky v zbere a odvoze komunál-
neho a ostatného odpadu adresujte 
Magistrátu mesta Košice, číslo 
telefónu: 641 92 58, alebo priamo 
firme KOSIT na telefónne čísla:
727 07 81 – dispečing
727 07 85

odvoz komunálneho 
a iného odpadu 

zo sídliska
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na ktorej stojí 
kňaz nezvyčajne oblečený, ste si is-
totne mnohí položili otázku: „Kto je 
to?“ Ja by som však nechcel predsta-
vovať seba samého, ale naše farské 
spoločenstvo. Sme gréckokatolíci, 
resp. katolíci východného, byzant-
ského obradu. Naša cirkev má svoju 
tradíciu, ktorá siaha ďaleko do mi-
nulosti. V súvislosti s tým by som 
rád podotkol niekoľko faktov. My, 
gréckokatolíci, sme v plnom spolo-
čenstve katolíckej cirkvi. Rovnako 
s rímskokatolíkmi rešpektujeme 
a uznávame rímskeho pápeža ako 
veľkňaza všeobecnej cirkvi so všet-
kým, čo k tomu patrí. Máme však 
svoje dedičstvo, obrad a východnú 
duchovnosť, ktoré si chránime vo 
vedomí, že je to pre nás tá najlepšia 
cesta k dosiahnutiu večnej blaženos-
ti. V súvislosti s gréckokatolíckou 
cirkvou vás bude ešte isto zaujímať, 
že každý katolík iného obradu, teda 
aj rímskokatolík, môže u nás platne 
a dovolene prijímať sviatosti a zú-
častňovať sa na bohoslužbách.
 Teraz niečo z histórie. Katolícka 
cirkev byzantského obradu svoju 
prítomnosť na Slovensku odvodzuje 
od pôsobenia slovanských vieroz-
vescov Konštantína-Cyrila a Meto-
da. Mená týchto dvoch osobností sú 
vám isto známe, veď sa o nich učia 
už školáci. Svätí solúnski bratia, ako 
ich ináč nazývame, priniesli na Veľ-
kú Moravu kresťanstvo z Byzancie, 
a teda aj byzantský obrad. Spolu s 
prekladom svätého Písma pripravili 
aj preklad božskej liturgie a ostat-
ných bohoslužieb do zrozumiteľné-
ho jazyka tak, ako je to v prostredí 
kresťanského Východu oddávna 

zvykom. Toto ich dielo zanechalo 
hlbokú stopu v kultúre našich slo-
vanských národov. Vďaka tomu sa 
človek stával lepším a to aj pre vieru, 
ktorú uvádzal do svojho praktické-
ho života. My si uvedomujeme, že 
sme zvláštnym spôsobom dedič-
mi ich diela a uvedomujeme si tiež 
zodpovednosť za uchovanie tohto 

dedičstva. Tu myslím v prvom rade 
na uchovanie našej kultúry, kres-
ťanskej kultúry, ktorá je známa po 
celom svete, kde sa hovorí o Slova-
noch, nevynímajúc Slovákov, že sú 
srdeční a pohostinní, že sa jeden o 
druhého zaujímajú. Samozrejme, že 
o gréckokatolíkoch a ich dejinách by 
sa dalo hovoriť ešte omnoho dlhšie, 
vyššie uvedené však zatiaľ postačí.
 Naša farnosť blahoslavených mu-
čeníkov biskupa Pavla Petra Gojdiča 
a rehoľného kňaza Metoda Domini-

ka, bola zriadená 14. septembra 2001 
našim biskupom mons. vladykom 
Milanom Chauturom, CSsR. Ako 
sa píše v zriaďovacom dekréte far-
nosti, bolo tak učinené preto, aby sa 
primeranejšie zabezpečilo duchov-
né dobro a spravovanie veriacich 
byzantského obradu. Tohto roku 
teda uplynú už tri roky od zriade-

nia farnosti. V uplynulom 
čase sa postavila kaplnka, 
v ktorej sa stretávame. 
Vďaka všetkým, ktorí 
prispeli k jej postaveniu, 
je skutočne krásna, štýlo-
vá a útulná. Ako povedal 
istý človek, je ako oáza v 
púšti, kde sa stromy vysá-
dzali neľahko, kde boli aj 
mnohé iné ťažkosti. Nedá 
mi, aby som v súvislosti 
s kaplnkou nepodotkol 
ešte niekoľko skutočnos-
tí. Ako už mnohí viete, je 
postavená na Helsinskej 
ulici. Pri vstupe do nej 
vás isto prekvapí niekoľko 
vecí. Interiér kaplnky je 
napríklad v porovnaní s 
rímskokatolíckym kosto-

lom iný. Je tu ikonostas, cítiť vôňu 
kadidla, nespieva sa v sprievode 
organu, aj bohoslužby sú o trochu 
dlhšie. Všetko to má však svoj vý-
znam. Je to tak preto, aby bol človek 
vtiahnutý do atmosféry neba, kde, 
ako sa spieva v jednej z mládežníc-
kych piesní, je „fajn“. Viete, hľadieť 
na svätú ikonu, modliť sa a spievať, 
to otvára srdce človeka. Človek po-
tom, vďaka Bohu, nachádza samého 
seba, je optimistickejší, aj prekážky 
v živote prekonáva lepšie. Jednodu-

cho spoznáva, že nie je sám, že sa na-
chádza v láske trojjediného Boha.
 Teraz niečo o našom praktickom 
živote a plánoch. Snažíme sa zosúla-
diť modlitbu s aktivitami. Vo vedo-
mí, že zriedkavo sa pomodliť jeden 
„Otče náš...“ nestačí, sa snažíme 
venovať Bohu čas hlavne v liturgic-
kej modlitbe. Zo skúsenosti kňaza 
môžem povedať, že to v žiadnom 
prípade nie je stratený čas, naopak, 
vidím, že práve v takýchto chvíľach 
modlitby človek začína osobne pri-
jímať pomoc od Boha, Jeho spásu. 
Modlitba je teda základ. Život vo 
farnosti sa však snažíme usporiadať 
aj tak, aby sme cez rôzne akcie a 
aktivity pritiahli nie iba tých, ktorí 
chodia do chrámu, ale aj iných. Tiež 
to pomáha k budovaniu osobnejších 
vzťahov. Uvediem aspoň niektoré 
aktivity. Pravidelne sa stretávame 
s mládežou a deťmi. Usporiadali 
sme karneval pre deti, diskotéku 
pre mladých, usporiadali sme tiež 
farský tábor v Uhornej. S mládežou 
sme boli minulú jeseň vo Vysokých 
Tatrách, odkiaľ tá „partia“ prišla 
skutočne povzbudená. Aktivít bolo 
samozrejme viac. V pláne máme púť 
do maďarského pútnického miesta 
Máriapocs a iné akcie, o ktorých sa 
môžete dozvedieť na tabuli ozna-
mov našej kaplnky, či na farských 
oznamoch.
 Na záver by som chcel podotknúť 
ešte jednu dôležitú vec. Dvere do na-
šej farnosti sú pre každého otvorené. 
Nie sme uzavreté a izolované spolo-
čenstvo, naopak. Preto vás všetkých 
pozývam k prežívaniu každodenné-
ho i sviatočného života na našom 
sídlisku s milujúcim Bohom. Oáza 
našej farnosti je pripravená poskyt-
núť odpočinok a načerpanie síl pre 
každého, kto bude o to stáť.
S prianím všetkého dobrého

o. ThLic. Pavol Bardzák

zo živoTa sídliska

pokračovanie zo strany 1

Gréckokatolíci na sídlisku Ťahanovce
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pivné slávnosTi
Pod záštitou starostu mestskej 

časti Košice – Sídlisko Ťaha-
novce  sa v sobotu 28. augusta 
uskutočnili „PIVNÉ SLÁVNOS-
TI“, podujatie voľne naväzujúce na 
niekdajší Pivný maratón, ktorý si 
milovníci zlatého moku určite dob-
re pamätajú z predošlých rokov.
 Miestom, kde sa tohtoročné Piv-
né slávnosti konali bol A4 Sport 
Club (Squash centrum) na Americ-
kej triede 11. Hlavným programom 
dňa bol okrem zábavných súťaží na 
tému pivo, ako napríklad nosenie 
pivového suda, či súťaž v pití piva 

alebo jedení knedlíkov, aj futbalový 
turnaj, ktorého sa zúčastnili štyri 
futbalové družstvá. Víťazom tur-
naja sa stali futbalisti, hrajúci pod 
názvom LUNÍK I (Peter Juhás, 
Martin Markuš, Andrej Vasil, Du-
šan Lubina).
 Ceny víťazom odovzdal zástupca 
starostu mestskej časti Emil Petr-
valský.
Celkové poradie turnaja:
1. LUNÍK I
2. KARATE „A“
3. KC TRADE
4. KEVIN

Jednou z najtragickejších súčastí 
histórie ľudstva sú udalosti, kedy 

človek musí brániť slobodu a spravod-
livosť so zbraňou v ruke. Odhodlanie 
jednotlivcov a národov  postaviť sa zlu 
a nespravodlivosti a položiť za tieto 

ideály život je tým najlepším dôka-
zom vlastenectva, odkazom pre ďalšie 
generácie, ale tiež záväzkom. 
 29. augusta sme si pripomenuli 60. 
výročie Slovenského národného povs-
tania - odkaz   v našich národných de-

jinách a záväzok pre súčasnú i budúce 
generácie.
 Deň pred týmto sviatkom sa rozho-
reli spomienkové vatry na mnohých 
miestach Slovenska.
 Okrúhle výročie udalosti, od kto-
rej sa odvíjala novodobá história Slo-
venska, si v sobotu 28. augusta na 
tradičnom mieste v lesoparku sídliska 
Ťahanovce pripomenuli aj obyvatelia 
našej mestskej časti. Záštitu nad tým-
to podujatím mal starosta mestskej 
časti Cyril Betuš.
 Podujatie, ktoré organizátori pri-
pravili, zahrnulo program pre všetky 
vekové kategórie. Na svoje si prišli  
najmä deti, pre ktoré zábavné popo-
ludnie so športovými súťažami zna-
menalo rozlúčku s prázdninami. O 
20. hodine sa rozhorela vatra a zažia-
ril ohňostroj, ktorý odštartoval voľnú 
zábavu.         Ing. Janka Rajňáková

 V dňoch 6. – 17. augusta uspo-
riadalo Združenie žien Slovenska 
– Klub Košice I., ktorý sídli v našej 
mestskej časti, už 4. letný detský tá-
bor v prekrásnom prostredí v Gelnici 
- Thurzove. Zúčastnilo sa ho 46 detí 
vo veku od 6 do 15 rokov. Tábor 
bol zameraný na tvorivú táborovú 
dielňu. Deti pracovali s keramickou 
hlinou, batikovali, viazali náramky 
priateľstva, prívesky na kľúče, vyrá-
bali vianočné ozdoby a náhrdelníky 
z cestovín, ale aj z korálok a papiera, 
tvorili obrázky servítkovou techni-
kou, vyrábali sadrové odliatky a ma-
ľovali na sklo. Okrem tvorivej dielne 
deti absolvovali turistické vychádzky, 
volili si MISS tábora, zasúťažili si v 
zábavných hrách a v táborovej špor-
tovej olympiáde.

 Najväčším zážitkom pre nich bolo 
splavovanie v kajaku a v ozajstnom 
raftovom člne, či streľba zo vzduchov-
ky, ktoré zabezpečoval pán Vladimír 
Varga z našej MČ. Medzi deti zavítali 
aj starosta Cyril Betuš, prednostka 
miestneho úradu Nadežda Černá a 
zástupca starostu Emil Petrvalský. 
Deti využili možnosť porozprávať sa 
s hosťami a pochválili sa s výrobkami, 
ktoré stihli do ich návštevy vyrobiť.
 12 dní ubehlo ako voda a deti už 
teraz vyslovili prianie opäť sa stretnúť 
v tábore. Možno o rok sa im opäť po-
darí stretnúť sa v krásnom prostredí 
hôr.            Jarmila Repčíková 

 Leukémia. Už samotné slovo 
vzbudzuje v ľuďoch hrôzu. A taká-
to hrozba visela nad našou rodinou 
pred niekoľkými rokmi.
 Bol som dieťa. Nevedel som 
pochopiť smútok mojich rodičov. 
Prekvapilo ma, keď som ich našiel 
plakať. Vtedy mi prezradili to, čo 
predo mnou už dlhšie tajili: moja 
sestra je veľmi chorá. Umiera na 
leukémiu. Už prešla celou liečbou, 
ale tá jej nepomohla. Ťažko vedel 
môj detský rozum pochopiť veľkosť 
tejto tragédie.
 Bola tu však ešte jedna nádej! 
Lekári konštatovali, že by pomoh-
la transplantácia kostnej drene. Je 
však nutné, aby darcom bol najbliž-
ší pokrvný príbuzný. Rodičia nevá-

hali. Na ďalší deň sme šli všetci traja 
na vyšetrenia. Ako vždy – aj teraz 
som sa veľmi bál lekárov. Lenže boli 
pri mne mamka a ocko – takže aké 
strachy?!
 Po chvíľach neistoty prišli očaká-
vané výsledky vyšetrení. Mamkine 
a ockove sa nezhodovali...Ale moje? 
Boli skoro totožné so sestrinými!
 Lekári nás poslali do Prahy. Cel-
kom som sa tešil. Bol to pre mňa 
výlet do hlavného mesta Českej re-
publiky. 
 V Prahe sme sa ešte raz podrobili 
viacerým vyšetreniam.
 Nedokážem opísať svoj detský 
strach, keď mi páni v bielom pove-
dali, že ma budú operovať!
 „Si statočný, pomôžeš svojej ses-

tričke“, chlácholili moje ustráchané 
srdiečko. Aj vďaka ich slovám som 
svoj strach prekonal. Ale najviac mi 
pomohli moji rodičia. Stále boli pri 
mne. Nenechali ma ani na chvíľku. 
Boli to pre mňa ťažké chvíle, ale 
prekonal som svoj strach i bolesť. A 
čo je najdôležitejšie – transplantácia 
sa podarila!
 Moja sestra je dnes živá a zdravá. 
Je z nej dobrá čertica. Neviem si 
bez nej život predstaviť, aj keď mi 
väčšinou lezie na nervy a často ma 
dokáže poriadne nahnevať.
 Veril som vtedy bezhranične mo-
jim rodičom i lekárom; vlastne som 
prekonal aj sám seba. Viem však 
jedno: som rád, že som jej mohol 
pomôcť. A keby nedajbože bolo tre-
ba pomôcť aj niekomu inému, nevá-
hal by som.
Jaroslav Lenard 8.D, ZŠ Belehradská

Skutočný príbeh žiaka z nášho sídliska, ktorý odvahou podstúpiť operáciu 
kostnej drene daroval svojej sestre život . Jeho skutok bol expertnou skupi-

nou nominovaný do Detskej poroty projektu Detský čin roka 2004.

moja sesTra a ja

aKo SMe práZdninovaliOslávili sme 60. výročie SNP
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TOP - Anka ZÁKAZKOVÉ KRAJČÍRSTVO
OPRAVA OBUVI - BRAŠNÁRSTVO

Budapeštianska č. 6, Sídlisko Ťahanovce
ponúka tieto služby:

 zákazkové krajčírstvo

 oprava obuvi

 oprava koženej galantérie

 oprava kovania a príslušenstva
 výmena zipsov

- pánske, dámske, opravy, úpravy, modelingové poradenstvo

- všetkých druhov a rozmerov, jednoduchšie opravy aj na počkanie

- vrátane tašiek, kabeliek a iných kožených výrobkov

- kovových, z PVC, suchých, aj z domu prinesených
Otváracie hodiny:
  Po - Pi:  1000 hod. - 1700 hod.
Informácie:
 tel.: 055 / 636 71 60 mob.: 0907 518 656

inzercia

Žiaci i mnohí rodičia, ktorí prišli 2. septembra na otvorenie školského 
roka, prišli do školy s plánmi a predsavzatiami, s elánom pustiť sa do 

zbierania nových vedomostí...
Kým sa však naplno rozbehne vyučovací proces, čaká vedenie škôl i predškol-
ských zariadení ešte celý rad povinností, nových nariadení, ktoré musia splniť 
v rekordnom čase i ďalších činností, ktoré súvisia s ekonomikou riadenia ško-
ly, so zabezpečením riadnej a plynulej výučby za stále sa zhoršujúcich finanč-
ných podmienok.

Začal sa nový 
školský rok

Mgr. Alexander Krajňák
riaditeľ ZŠ Juhoslovanská

Ladislav Graban
riaditeľ ZŠ Belehradská

 Pri tejto príležitosti sme navštívili 
niektoré školy a škôlky na sídlisku, aby 
sme sa dozvedeli, čo priniesol nový škol-
ský rok žiakom, čo ich učiteľom a vede-
niu škôl.

ZŠ jUhoslovanská

 „Školský rok na našej škole sa začal tak 
ako každý; s problémami... Už od začiatku 
augusta sme pracovali na tom, aby sa do-
tiahli do konca všetky detaily, pretože nám 
po rozhodnutí mestského zastupiteľstva o 
zrušení Základnej školy Park mládeže pri-
budlo päť ďalších tried so žiakmi s poruchou 
reči a sluchu. Prešli k nám samozrejme aj 

špeciálni pedagógovia, ktorí budú v týchto 
triedach vyučovať. Otvárame aj jedno od-
delenie Školského klubu detí pre postihnuté 
deti, s ktorými bude takisto pracovať špeciál-
ny pedagóg. 
 Pribudli nám tiež povinnosti so zabezpe-
čením stravovania pre deti zo sociálne slab-
ších rodín, kde celá ťarcha vybavovania úľav 
v platbách je na škole, ktorá je už aj tak dosť 
zaťažená ekonomickými problémami.
 Naša základná škola je školou s roz-
šíreným vyučovaním výtvarnej výchovy, 
matematiky a cudzích jazykov. Založili 
sme školský športový klub JUGO, kde žiaci 
trénujú karate a basketbal. Rozbiehame mi-
moškolskú činnosť na základe vzdelávacích 

poukazov, kde predpokladáme, že bude na 
1. stupni pracovať 13 krúžkov, na 2. stupni 
tento počet ešte nie je uzavretý. V organizo-
vaní mimoškolskej záujmovej činnosti nám 
pomáhajú aj rodičia, ktorí majú záujem 
pracovať s deťmi a majú odborné predpokla-
dy na vedenie záujmových krúžkov.

 Na škole funguje pobočka Knižnice pre 
mládež, s ktorou máme veľmi dobrú spolu-
prácu.
Moje prianie v novom školskom roku:
 V škole nemáme zlých žiakov. Máme len 
dobrých, lepších a najlepších. To sa týka aj 
učiteľov. Každý z nás môže mať svoj zlý deň, 
kedy sa mu darí menej, treba však rešpekto-
vať jeden druhého a byť voči sebe tolerantní. 
Potom to všetko pôjde.“

ZŠ Belehradská

 „Začiatok školského roka bol na našej ško-
le bohužiaľ v znamení prepúšťania. Poklesol 
nám počet detí v Školskom klube z 248 na 
213 a museli sme zredukovať počet oddele-
ní ŠKD z predchádzajúcich 9 na 8. Podľa 
novej vyhlášky ministerstva školstva očaká-
vame ešte radikálnejšie zmeny v činnosti 
školského klubu, pretože výška poplatkov 
stúpne. Poklesol nám trošku aj počet žiakov. 
Kým v júni končilo školskú dochádzku 192 
žiakov, teraz máme iba 90 prvákov. Pozití-
vom však je, že po trinástich rokoch existen-
cie školy v šk. roku 2004/2005 budeme mať 
jednozmennú výučbu.
 Novinkou v tomto školskom roku je aj to, 
že v náväznosti na krúžky anglického ja-
zyka, ktoré sú rozšírené v takmer všetkých 
materských školách, začíname s rozšíreným 
vyučovaním angličtiny už od prvého roční-
ka. Pani učiteľky majú skúsenosti s anglic-
kým jazykom v materských školách, takže 
predpokladáme, že deti budú pokračovať vo 
výučbe jazyka primeraným spôsobom bez 
toho, aby museli na rok, či dva tento cyklus 
prerušiť.
 Prostredníctvom informačného letáčika 
sme informovali rodičov o systéme mi-
moškolského záujmového vzdelávania na 
základe vzdelávacích poukazov. Podľa po-
tvrdeného záujmu budú pracovať na škole 

rôzne krúžky. Predpokladáme, že ich bude 
35 - 16 na prvom stupni a 19 na druhom 
stupni.
 Budeme pokračovať vo všetkých aktivi-
tách, ktoré na škole boli doposiaľ. Máme vy-
nikajúcu spoluprácu s Radou rodičov školy, 
ktorá nám pomáha riešiť mnohé problémy. 
Knižnica pre mládež, ktorej pobočka je aj 
na našej škole, pripravuje pre deti množstvo 
zaujímavých podujatí, pani učiteľky si veľ-
mi pochvaľujú všetky akcie, ktoré dopĺňajú 
hodiny slovenského jazyka a literatúry a sú 
významným prínosom k získaniu vzťahu k 
etickým a estetickým hodnotám.
 Vydávame školský časopis, ktorý má ná-
zov TRDIELKO, Školský klub detí vydáva 
príležitostne svoj občasník s priliehavým 
názvom VŠEVEDKO, kde je množstvo za-
ujímavých informácií, nápadov a krásnych 
fotografií z podujatí, ktoré pripravili žiaci s 
pani vychovávateľkami v školskom klube.
 Máme nové Školské športové stredisko, 
ktoré zastrešuje basketbal chlapcov. Jeho 
zriaďovateľom je Basketbalová akadémia 
Košice. Pokračujú aj všetky oddiely Školské-
ho športového klubu UNION, takže ani o 
športové aktivity na škole nie je núdza.
 Pribudlo nám dosť veľa administratívy 
spojenej so zabezpečením normálnej škol-
skej dochádzky u detí, ktorých rodičia príliš 
nedbajú o ich výchovu a starostlivosť. Vše-
obecne máme pocit, že pedagogická činnosť 
sa dostáva trošku na vedľajšiu koľaj.

 Je toho v tomto školskom roku na školu, 
jej vedenie, i na všetkých zamestnancov 
veľa.
 Musím však s radosťou konštatovať, že na 
škole pracuje výborný a stmelený kolektív. 
Dobré vzájomné vzťahy a ochota kolegov 
nám pomáhajú prekonávať ťažkosti spojené 
s nedostatkom financií, s bežiacou reformou 
školstva i s čoraz viac narastajúcou agresi-
vitou žiakov. Na ilustráciu uvediem, že po 
prázdninách sme museli dať zaskliť vyše 50 
rozbitých okien, zdevastovaný svetlík pred 
jedálňou, čo stálo vyše 24 000 korún. 
 Verím, že zmeny, ktoré citeľne zasahujú 
do našej pedagogickej práce a menej citeľne 
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Salón Magic Lady Vás pozýva do nových priestorov,
kde si môžete vybrať z tejto palety služieb:

Kontakt:
055/79 01 701, 0908 455 347
Juhoslovanská (v objekte ARÉNA)

Po - Pia
08:00 - 19:00
Sobota
09:00 - 12:00

Kozmetika, Kaderníctvo,
Turbo solárium, Bioptron-lampa

Manikúra, Pedikúra, Masáže celého tela

inzercia

ovplyvňujú výšku našich platov, prinesú čo 
najskôr pozitívne výsledky.“

ZŠ BrUselská

 „Tak ako ostatné základné školy, ani tá 
naša nezačala školský rok 2004/2005 veľmi 
optimisticky. Nie je nič príjemné a jednodu-
ché zvládať nápor požiadaviek zo všetkých 
strán, ktoré sú na školu kladené, zorganizo-
vať vyučovací proces a dohliadať, aby škola 
s vyše 1300 žiakmi a 120 zamestnancami 
fungovala tak, ako má.

 Pribudla nám administratíva, čo sa týka 
žiakov so sociálne slabších rodín, konkrétne 
príspevok na stravovanie, príspevok na škol-
ské potreby, kontakty so sociálnym odborom, 
v blízkej budúcnosti by malo pribudnúť aj 
sociálne štipendium, začíname mimoškol-
skú činnosť na báze vzdelávacích poukazov, 
čo je obrovská záťaž pre školu. 
 V tomto školskom roku budeme mať 53 
tried s približne 1 340-timi žiakmi. Pre-
bieha zápis do Školského klubu, s ktorým 
máme ešte trošku problém. Zatiaľ máme 
päť oddelení ŠKD, ale je predpoklad, že ho 
ešte o jedno oddelenie rozšírime, pretože o 
školský klub je stále veľký záujem.
 Na škole máme triedy s rozšíreným vyučo-
vaním cudzích jazykov od tretieho po devia-
ty ročník. Tohto roku začíname spoluprácu s 
jazykovou školou DUNA, aby sme mohli do 
štúdia anglického jazyka zapojiť aj ďalších 
záujemcov. Prenajímame priestory našej 
školy pre túto jazykovú školu a pre našich 
žiakov tak máme možnosť výučby aj v po-
poludňajších hodinách. Zároveň tak máme 
možnosť vyučovať anglický jazyk aj na pr-
vom stupni, ako nepovinný predmet. Máme 
kolegyne učiteľky, ktoré študujú anglický ja-
zyk na jazykových školách a budú vyučovať 
angličtinu ako nepovinný predmet. Takže aj 
vlastným odborným zázemím, aj v súčin-
nosti s jazykovou školou DUNA bude pre-
biehať kvalitná výučba anglického jazyka.
 Okrem angličtiny sa na škole vyučuje aj 
nemecký jazyk a uvažujeme ešte v prípade 
záujmu aj s výučbou taliančiny, príp. špa-
nielčiny, zatiaľ však iba vo forme nepovin-

ného predmetu.
 Čo sa týka mimoškolskej činnosti, majú 
začať fungovať vzdelávacie poukazy. V tom-
to smere je ešte veľa nejasností, čo sa týka 
administratívy, ktoré treba riešiť a nemáme 
ešte celkom jasnú predstavu, čo to prinesie. 
Dostávam práve informácie od vyučujúcich, 
aké krúžky by mohli viesť. V každom prípa-
de by sa mal počet krúžkov oproti minulým 
rokom zvýšiť. V predošlom školskom roku 
sme ich mali deväť, teraz ich podľa pred-
bežného záujmu bude určite viac. Budú ich 
viesť naši učitelia, ale aj rodičia, ktorí majú 
záujem o prácu s deťmi, prípadne ďalší ex-
terní spolupracovníci.
 Máme dobrú spoluprácu s Knižnicou pre 
mládež, ktorá má svoju pobočku na škole, 
organizujú sa besedy, návštevy z oblasti kul-
túrno-spoločenského života... možno by bolo 
treba trošku obohatiť jej knižný fond, ale to 
už nie je v našej kompetencii. Rada rodičov 
prispela nakúpením kníh v rámci svojich 
možností, čo hodnotím veľmi pozitívne, 
ale bolo by treba napriek tomu knižný fond 
trošku oživiť. 
 Napriek všetkým ťažkostiam, ktoré začia-
tok tohto školského roka sprevádzajú, verím, 
že sa nám podarí ho úspešne zvládnuť. Zá-
ťaž, ktorú teraz škola má je obrovská. Vede-
nie sa pomaly dostáva do úlohy administrá-
tora a čím ďalej, tým menej nám zostáva čas 
na pedagogickú činnosť, za ktorú sme hlav-
ne platení a ktorá je hlavnou náplňou našej 
práce. Pociťujem, a nie som sám, môžem to 
povedať aj za ostatných svojich kolegov, stále 
väčšie administratívne zaťaženie na úkor 
našej pedagogickej činnosti, kvôli ktorej tu 
sme.“

MŠ havanská

 „Aj našu materskú škôlku trápia dlžoby, 
nedostatok financií, toky peňazí nefungujú 
tak, ako by mali. Pre 180 detí (prijali sme, 
pokiaľ bolo v našich možnostiach, aj deti 
zo zrušenej MŠ Európska), ktoré v tomto 
školskom roku budú tráviť svoj čas v škôlke, 
sme však pripravili okrem každodenných 
aktivít aj veľa ďalších zaujímavých čin-
ností. Máme učebňu infoveku, do ktorej sa 
nám podarilo zakúpiť počítače, učebňu lego 
dacta, tanečný súbor Hviezdička, drama-
tický súbor Stonožka a v súčasnosti u nás 
bude prebiehať aj prípravka do folklórneho 
súboru Železiarik, čo je novinka pre ten-
to rok. Novinkou je aj pohybová výchova 
– cvičenie rodičov s deťmi. Okrem toho v 
škôlke pracuje výtvarný krúžok, krúžok 
maďarského jazyka a náboženskej výchovy. 
Samozrejme, že nevynecháme žiadne prí-
ležitostné kultúrno-spoločenské podujatia, 
na ktorých sme sa zúčastňovali a ktoré sme 
doposiaľ každoročne pripravovali.
 Priestorové vybavenie nám zatiaľ posta-

čuje, výdatne nám pomáhajú hlavne rodičia 
našich detí, a to nielen finančne, ale aj ma-
nuálne prostredníctvom brigád. Chcela by 
som vyzdvihnúť veľmi dobrú spoluprácu s 
Radou rodičov a jej výborom a taktiež by 
som chcela zvlášť poďakovať rodine Szege-
dyovej, ktorá nám veľmi pomáha.
 Materská škola má veľmi dobrú spolu-
prácu so ZŠ Bruselská, ktorá je jej aj územ-
ne najbližšie a pre zdokonalenie vlastnej 
pedagogickej práce si vymieňame skúsenosti 
s Materskou školou Zuzkin park.
 V novom školskom roku 2004/2005 že-
lám všetkým deťom, aby boli spokojné, šťast-
né a zdravé a ich rodičom prajem, aby sa 
im splnili všetky priania tak, aby boli aj oni 

spokojní.“

MŠ BUdapeŠtianska 1

 „Prevádzka našej materskej školy sa v 
tomto školskom roku začala slávnostným 
prijatím nových detí v nových triedach, kto-
rých máme v súčasnosti sedem, nakoľko sme 
sprevádzkovali ďalšiu triedu pre 5 – 6 ročné 
deti zo zrušenej MŠ na Európskej triede. 
Zvýšil sa nám teda počet detí na 183. Práca 
s deťmi je náročná, najmä ak sa usilujeme 
neustále zveľaďovať budovu, zlepšovať vy-
bavenosť školy i skrášľovať jej okolie. Vďaka 
sponzorom a príspevkom rodičov sa nám 
darí i v sieti škôl podporujúcich zdravie. Aj 
v tomto roku máme pripravené pútavé ak-

cie pre deti. Keďže sa nám vydarila „Noc v 
škôlke“ pri príležitosti vstupu našej krajiny 
do Európskej únie a rodičia i deti s ňou boli 
veľmi spokojní, chceme zorganizovať po-
dobnú akciu, ale pod iným názvom, a to už 
onedlho. Na škole sme rozšírili krúžky ako 
tanečný, pohybový, počítačový, lego dacta a 
krúžok mladých zdravotníkov, pretože mi-
nisterstvo školstva dalo do výchovno-vzdelá-
vacích úloh práve civilnú ochranu, predo-
všetkým zdravotnú výchovu, protidrogové 
témy a enviromentálnu výchovu.
 Chceme spolupracovať s Slovenským 
Červeným krížom v mestskej časti Košice 
– Sídlisko Ťahanovce, aby deti videli prak-
tické ukážky a získali základné vedomosti z 

tejto oblasti. Máme už preškolené dve pani 
učiteľky práve Červeným krížom.
 Mladý kolektív našej materskej školy sa 
usiluje láskavým prístupom rešpektovať in-
dividuálne záujmy detí. Rozvíjame u nich 
schopnosť vžiť sa do pocitov iného človeka, 
urobiť niečo dobré bez toho, aby za to oča-
kávali odmenu alebo protislužbu, vedieme 
ich k tomu, aby sa naučili prejavovať svoje 
pocity. Pre spestrenie využívame v každo-
dennej práci muzikoterapiu, ktorá má bla-
hodárny vplyv na detskú psychiku, ako aj 
aromaterapiu. 
 Život v škôlke je bohatý, robíme svoju 
prácu s láskou a s presvedčením, že my sme 
tu pre deti a nie ony pre nás. Máme iba 

PaedDr. Jozef  Čorba
riaditeľ ZŠ Bruselská

Renáta Cymbaláková
riaditeľka MŠ Havanská

Iveta Strukanová
riaditeľka MŠ Budapeštianska 1
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MÚ MČ Košice – Sídlisko Ťaha-
novce a Oddiel OB ŠŠK UNION 
Košice vás pozývajú na 11. ročník
Ťahanovského lesného behu 24. 
októbra 2004 (nedeľa) v Športovom 
areáli OLYMPIA na Čínskej ulici
Prezentácia: od 13:00 hod.
Štarty: od 14:00 hod. podľa rozpisu 
kategórií

 V žiackych kategóriách sa záro-
veň uskutoční medziškolská súťaž:
4. majstrovstvá ťahanovských zá-

kladných škôl.
 Hodnotia sa dvaja najlepšie 
umiestnení zástupcovia školy vo 
všetkých kategóriách školskej do-
chádzky (vek 6 – 14 rokov). 
Terén: Značené lesné chodníky v 
lesoparku na Sídlisku Ťahanovce
Ceny: Prví traja v každej kategórii 
obdržia vecnú cenu

Občerstvenie: Pre všetkých súťažia-
cich v cieli čaj

Ing. Peter Sláma

kategórie vek štart trať
predškolský vek - chlapci a dievčatá do 5 rokov 14:00 500 m

chlapci a dievčatá 6 - 10 rokov 14:20 800 m

mladší žiaci a žiačky 11 - 12 rokov 14:40 1300 m

starší žiaci a žiačky 13 - 14 rokov 15:00 1300 m

dorastenci a dorastenky 15 - 18 rokov 15:15 2600 m

rekreační bežci 19 - a viac 15:25 4000 m

muži a ženy 19 - a viac 15:40 4000 m

ŤahanovSKý leSný beh

Cieľom tejto ojedinelej športovej 
akcie, ktorá sa uskutoční 16. októb-
ra 2004 na ploche pred športovým 
centrom A4SPORTCLUB, Americ-
ká trieda 11, Košice (v zlom počasí 
telocvičňa), je spoločná propagá-
cia vysokoúčinného a efektívneho 
aeróbneho tréningu na spinning 
bicykloch a propagácia športových 
centier zapojených do akcie.
K dispozícii bude 50 – 60 spinning 
bicyklov. 
Harmonogram a skladba podujatia: 
5 tréningových hodín (po 50 mi-
nút)
1. hodina  od 11.00h do 11.50h
2. hodina od 12.00h do 12.50h
3. hodina od 13.00h do 13.50h
4. hodina od 14.10h do 15.00h
5. hodina od 15.10h do 16.00h

16:30h – vyhodnotenie podujatia
Inštruktori:
3–5, zástupcovia športových klubov
Plánovaný počet účastníkov:
na 5 hodín 10 – 15 účastníkov
na 3 hodiny 10 – 15 účastníkov
na 1 hodinu 40 – 80 účastníkov
Poplatok pre účastníkov:
 5h -  299 Sk
 3h -  195 Sk
 1h - 79 Sk
Rozhodcovia, vyhodnotenie a od-
meny: 
Každý klub deleguje jedného roz-
hodcu. Hodnotia sa iba účastníci 
absolvovaných 5 hodín. Cena pre ví-
ťaza – rotoped. Každý účastník pod-
ujatia obdrží balíček od sponzorov.
Mediálna podpora: Korzár, Ťaha-
novské noviny, Kam do mesta.

spinning maraTón

Na konci prázdnin sa s turnajmi 
ako keby roztrhlo vrece. Voľ-

ný sviatočný prvý septembrový deň 
využili na športové vyžitie i utuženie 
priateľských, či kolegiálnych vzťahov 
aj poslanci nášho miestneho zastu-
piteľstva a zamestnanci miestneho 
úradu mestskej časti.
 Hoci spočiatku počasie nesľu-
bovalo príliš dobré podmienky na 
povrchu tenisových kurtov v špor-
tovom areáli Olympia, s pribúda-
júcim časom a za výdatnej pomoci 
zamestnancov športovísk sa všetkým 
účastníkom turnaja podarilo podať 

maximum, a to nielen v športových 
výkonoch, ale aj v dobrej nálade, 
ktorá počas celého podujatia na 
Olympii vládla. Súťažilo sa v dvojhre 
i vo štvorhre. Tu je celkové poradie:

dvojhra
1. Pavel Naď
2. Stanislav Šimko
3. Alexander Korda

Štvorhra
1. Alexander Korda – Emil Petrvalský
2. Martin Matyasek – Pavel Naď
3. Nadežda Černá – Stanislav Šimko
4. Cyril Betuš – Michal Dudič

J. Rajňáková

Poslanci s raketou

nohejbalový turnaj
 Športový areál Olympia bol v 
poslednú augustovú sobotu dejis-
kom nohejbalového turnaja, ktorý 
sa konal za účasti družstiev repre-
zentujúcich nielen našu mestskú 
časť, ale aj našich susedov. Na jeho 
priebeh sa nezabudol prísť pozrieť 
ani zástupca starostu mestskej časti 
Emil Petrvalský.
výsledky turnaja:
1. 1.FC
2. 2.FC

3. MaŠa
4. draCi
5. ČÍnska
6. ŤahanovCe

gishin
CUP	2004
 V sobotu 18.9.2004 sa v Koši-
ciach opäť konal medzinárodný 
turnaj mládeže v karate Gishin 
Cup 2004 venovaný odkazu učenia 
Majstra Gišina Funakoshiho, za-
kladateľa moderného karate. Tento 
turnaj organizuje Shotokan asociá-
cia SR v spolupráci s Východoslo-
venskou úniou karate a bojových 
umení (VÚKABU). Na turnaji 
sa okrem družstiev zo Slovenska 
zúčastnili aj družstvá zo Srbska, 
Poľska, Maďarska a Česka. Riaditeľ 
turnaja Ladislav Konrád v zhod-
notení turnaja poďakoval všetkým 
účastníkom medzinárodného tur-
naja Gishin Cup 2004, ktorí sa 
podieľali na úspešnom priebehu 
súťaže. S priebehom turnaja bol po 
všetkých stránkach veľmi spokojný, 
za čo patrí vďaka najmä organizač-
nému tímu a rozhodcom. Turnaj 
pozitívne hodnotil aj prezident 
VÚKABU Július Valenta: „Turnaj 
bol zorganizovaný na výbornej úrov-
ni. Bol výbornou príležitosťou pre 
našich pretekárov na odtestovanie si 
svojej formy pred významnými súťa-
žami najmä v zahraničí, kde viacerí 
pretekári z VÚKABU budú repre-
zentovať Slovensko. Nemenej dôleži-
té budú súťaže Slovenského pohára, 
Majstrovstiev SR a pohárové súťaže, 

kde východoslovenskí karatisti pravi-
delne dosahujú vynikajúce výsledky.“
 Vyjadrenie Ing. Petra Bozogáňa, 
trénera KK Union Košice: „Gishin 
Cupom sme začali novú sezónu. S 
bilanciou 11 prvých, 7 druhých a 8 
tretích miest sme spokojní. Turnaj 
bol dobre zorganizovaný, za čo patrí 
vďaka organizátorovi pánovi Konrá-
dovi. Viacerí naši pretekári ukázali 
dobrú pripravenosť na sezónu, čo sa 
prejavilo aj na výsledkoch. Nestratili 
sa ani tí pretekári, ktorým sme dali 
príležitosť prvýkrát. Tento víkend nás 
potešilo aj tretie miesto Petra Kožáka 
ako člena družstva Slovenska juni-
orov na medzinárodnom turnaji v 
Slovinsku“.
 Tréner KK Tanden Košice, Ing. 
Martin Beca, PhD. zhodnotil vý-
kon svojich zverencov: „Chcel by som 
pochváliť všetkých našich pretekárov. 
Všetci získali nejakú medailu. Tra-
ja naši pretekári sa zúčastnia aj na 
Budapest Open v rámci reprezentácie 
SR. Držím im palce, aby čo najlepšie 
reprezentovali Slovensko, VÚKABU, 
Košice i klub.“

ilustračné foto


