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Polícia upozorňuje chodcov a cyklistov 
ü. ročník Tahanovského Stanovho pohára

Úspešný deň detí na Olympii

Z rokovania miestneho zastupiteľstva
Horúce témy boli na programe zasadnutia miestnych 
poslancov, ktoré sa uskutočnilo v stredu 3. júna 2009.
Ú vod pa tril slávnostném u 
odovzdan iu  C eny m estskej časti 
prof. Ing. Tom ášovi Sabolovi PhD, 
k to rú  m u  m iestne  zastupiteľstvo 
udelilo  za rozvoj a nasaden ie  
m od ern ý ch  in fo rm ačných
techno lóg ií v sam ospráve fo rm ou  
účasti m estskej časti v p ro jek toch  
Európskej únie. Po slávnostnom  
akte už p a trila  zasadačka 
m iestneho  ú ra d u  predstaviteľom  
D opravného  p o d n ik u  m esta  
Košice, k to rí bo li na  základe 
početných  negatívnych ohlasov na

prip ravované zm eny  v grafikone 
M H D  pozvan í na  rokovanie. 
Po p redstaven í budúcich  
zm ien  z pohľadu  dopravákov 
sa slova ujali poslanci, k to rí 
vedenie  D PM K  nijako nešetrili. 
Vyčítali im  predovšetkým  
zlúčenie lin iek  34 a 18, zn ížen ie 
prepravnej kapacity  a m nohé  
ďalšie sku točnosti. Svoj nesúhlas 
prišiel vyjadriť osobne aj jed en  z 
nespokojných  občanov, p án  Biel, 
k to rém u  zastupiteľstvo um ožn ilo  
vystúpiť a prezentovať svoj názor.

Mestská časť spúšťa projekt na piwsrefa p n i kriminalite
S ď alšou fo rm o u  bo ja  p ro ti 
k r im in a lite  a v a n d a lizm u  prišie l 
s ta ro s ta  p re d k la d a jú c  p ro jek t 
p o d  názvom  „P rev en c ia  p ro ti  
k r im in a lite  a v a n d a liz m u  v 
m estskej č as ti K ošice -  S ídlisko 
Ť ah an o v ce“. V sú v is lo sti s 
n ím  už p re b e h li ro k o v an ia  
m ed zi m estsk o u  časťou a 
v ic e p rim á to ro m  m esta  M U D r. 
M arekom  V argovčákom , k to rý  
p rev za l n ad  p ro je k to m  záštitu . 
N a p raco v n o m  ro k o v an í so 
s ta ro s to m  sa z ú č a s tn il aj 
n á č e ln ík  m estskej p o líc ie  JU D r. 
M ilan  D v o ro žň ák  a riad iteľ
O O  PZ SR K ošice -  Ť ahanovce 
m jr.In g . V ojtech  Valko.

/pokračovanie str. 3/
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Z rokovania miestneho zastupiteľstva
/pokračovanie zo str. 1/

Príspevok uvádzame v plnom znení bez 
úprav:

Doprava na sídlisko Ťahanovce - 
nekonečný príbeh bez šťastného konca.

1 • Keďže nám do tohto času neboli 
predložené oficiálne návrhy zmien v 
MHD, museli sme vychádzať z informácií, 
ktoré uverejnili médiá. Chcela by som sa 
opýtať na vyjadrenie vedenia DPMK, 
uverejnené v denníku Korzár v súvislosti 
s tým, že dôjde k zvýšeniu ponúkaných 
prepravných kapacít a cestovanie by malo 
byť kultúrnejšie, na zastávke Astória 
mestská časť Juh by mala byť prepravná 
kapacita v čase rannej špičky na úrovni 
120 percent, na Kalinovskej Furča na 116 
percent, na Moskovskej triede na 137 
percent, na Podhradovej na 127 percent a 
na zastávke Sofijská na 99 percent. Nie je 
to práve naopak a na sídlisku Ťahanovce 
dôjde k ďalšiemu znižovaniu ešte dnes 
ako tak fungujúcej MHD? Moja otázka 
preto je, prečo bola v čase rannej špičky 
všade okrem nášho sídliska možno až 
neúmerne prepravná kapacita zvýšená, 
t.j. max. 137 percent na Moskovskej KVP 
a naopak u nás dokonca o 1 percento 
znížená? Pritom na našom sídlisku končí 
pravidelne každý rok 5 0 0  žiakov, ktorí 
sa potrebujú do mesta dostať do školy, 
pretože na sídlisku nemáme žiadnu 
strednú školu. Okrem toho sme oproti 
ostatným MC v nevýhode, že sme 
odkázaní iba na autobusy, pričom ostatné 
MČ majú k tomu ešte trolejbusy alebo 
električky. Počíta sa s ďalšou výstavbou 
bytov, nastane ďalší prílev obyvateľov. S 
úrovňou prepravnej kapacity na úrovni 
99 percent jednoznačne nesúhlasíme. 
Prepravná kapacita by mala byť 
rozdeľovaná podľa spravodlivého kľúča, 
nie podľa pre nás neznámych iných 
kritérií.

.2. Zrušenie linky č.18 je pre našich 
obyvateľov absolútne neprípustné. 
Znamenalo by to pre nás katastrofu, 
pre študentov aj pracujúcich. Keď bola 
presunutá trasa tejto linky na naše 
sídlisko, obyvateľom Furče boli zriadené 
okamžite a promptne novovytvorené 
spoje č.50 a 55 s rovnakou trasou po 
Watsonovej ako má 18. Pre obyvateľov 
Furče je v tomto návrhu vytvorená 
linka č. 38, ktorá má presne takú istú 
trasu ako naša zrušená 18. Je to iba 
kozmetická úprava, premenovanie

linky č. 18 na linku č.38 z taktických 
dôvodov. Pritom podľa tohto návrhu 
majú trolejbusy v čase špičky 3 až 4 
minútové intervaly, takže obyvatelia 
Furče nemajú problém prestúpiť na našu 
18. O takýchto intervaloch môžeme 
my iba snívať. Veríme, že to nemyslíte 
vážne, ako je to odporúčané v tomto 
návrhu, aby obyvatelia sídliska nemali 
spoj premávajúci po Watsonovej 
odporúčate im prestup na furčiansku 38 
alebo 12? Do akej doby sa to vraciame? 
Dnes som cestovala v čase rannej špičky 
pred pol ôsmou 18, ktorá bola úplne plná, 
neviem si prestaviť, že by títo cestujúci 
vystúpili na Mieri a vyčkávali, do 
ktorej 38 z Furče sa natlačia a nastúpia. 
Tento spoj je obyvateľmi nášho sídliska 
maximálne vyťažený a využívaný. 
Žiadny dôveryhodný prieskum zo strany 
DPMK nemohol dokázať opak. Preto 
požadujeme zachovanie linky č.18.

3. Zo sídliska nepôjde žiadny spoj k ani 
jednému hypermarketu. Pričom z Furče 
je zabezpečené spojenie autobusom č. 15 
k OC Cassovia a zo sídliska KVP našou 
zrušenou 34 aj k OC Cassovia a OC 
Optima. Náš spoj č. 10 nebude už podľa 
nového návrhu k Optime zachádzať.

4, Žiadali sme obnovu linky č.37 
k starej nemocnici na Rastislavovej, 
opäť bola uprednostnená Furča, spoj 
č. 15 pôjde z Furče k starej nemocnici, 
našim obyvateľom sa opäť nevyhovelo, 
je odkázaný presupovať na furčiansky 
spoj, Tahanovčanovi nie je umožnené 
cestovať priamo z Ťahanoviec k starej 
nemocnici, hoci táto naša požiadavka 
bola viackrát nanášaná po zrušení linky 
č.37, ktorá zachádzala k starej nemocnici, 
bezvýsledne.

51 V novom návrhu nie je opäť riešené 
nedostatočne intervalovo a kapacitne 
spojenie sídl. Ťahanovce s nám. 
Osloboditeľov, ktoré je mimo špičiek a 
cez voľné dni zabezpečované iba jednou 
linkou č. 10, čo je tiež dlhodobá požiadavka 
z našej strany, ktorá nebola zo strany 
DPMK dodnes akceptovaná. Ak by bola 
splnená naša požiadavka v predošlom 
bode a bola by nám pridelená linka k 
starej nemocnici, mohla by zachádzať 
na nám. Osloboditeľov a tak by sa vykryl 
nedostatok spojenia nám. Osloboditeľov 
sídlisko Ťahanovce a posilnila by sa 10.

6. Linka č.36, je neoprávnene nazvaná 
nosnou linkou, vôbec to nie je zlúčenie 
č. 18 a 34. V návrhu sa uvádza že vznikla 
spojením linky č.34 a 18. To nie je pravda, 
má iba trasu našej zrušenej 34,aj to značne 
oklieštenej. Neprechádza cez Watsovovu 
ako chodí 18.

Spoje pre Furču: 71,72,15,20,30,38 
premávajú stále, dennodenne, vo všedné 
dni, v sviatky, to je 6 spojov premávajúcich 
nepretržite Sídlisko Ťahanovce: 
27,36,25,10 len 4 spoje premávajúce 
nepretržite 51,54,56 len v čase špičiek, cez 
voľné dni, prázdniny, sviatky, mimo špičiek 
nepremávajú, ďalšie znevýhodnenie pre 
sídlisko Ťahanovce, Furča nemá takýto 
spoj ani jeden.

Záver je taký, že je to návrh totálne 
diskriminujúci dopravu na sídlisko 
Ťahanove, s ktorým nesúhlasíme a žiadame 
dôrazne o navrhnuté zmeny. Máme pocit, 
ako keby sa od Ťahanovčanov žiadalo, aby 
iba platili, ale radšej aby chodili peši a na 
ich úkor sa budú voziť iní.
Danica Nagyová, poslankyňa MČ

V ďalších bodoch rokovania poslanci 
schválili Záverečný účet mestskej časti 
za rok 2008, odsúhlasili návrh na zmenu 
územného plánu pre umiestnenie 
supermarketu Bala na Aténskej ulici, 
schválili dotácie na druhý polrok 2009, 
schválili VZN Č.4/2009O čistote a verejnom 
poriadku, v ktorom sa aktualizovali a 
novelizovali úpravy podmienok predaja, 
podávania a požívania alkoholických 
nápojov na území našej mestskej časti, 
ako aj pravidlá dodržiavania čistoty a 
poriadku a podmienky držania psov na 
území mestskej časti Košice - Sídlisko 
Ťahanovce.

V závere zasadnutia, v bode Rôzne, pozvala 
poslankyňa Danka Bozogáňová všetkých 
na Deň krivých zrkadiel, podujatie, ktoré 
pripravilo Občianske združenie Nádej, 
pomáhajúce mentálne postihnutým deťom 
i dospelým, na 12. júna 2009 o 16.00 hod. 
na Hlavnej ulici pri Dolnej bráne. Akcia sa 
koná pod záštitou starostu mestskej časti 
Košice - Sídlisko Ťahanovce.

Ďalšia pozvánka sa týkala 15. ročníka 
Ťahanovského behu fit, ktorý každoročne 
organizuje Klub orientačného behu. 
Uskutoční sa 7. júna od 15. hodiny v 
lesoparkunad Čínskou ulicou. Napodujatie 
pozvala poslankyňa Jana Slámová.

Ing. Janka Rajňáková

a

7.



! |  S S  V IN  Y_______________________________________________________________________________________ 3

Mestská časť spúšťa projekt na prevenciu proti kriminalite

Predstavou mestskej 
časti je zapojiť do 
preventívnych opatrení 
v boji proti kriminalite 
a vandalizmu všetky 
organizácie a inštitúcie, 
ktoré by mohli mať vplyv 
na formovanie mládeže 
a využiť ich potenciál 
na to, aby sídliskovú 
mládež oslovili a zapojili 
do aktivít, ktoré sú 
zmysluplné a prinesú 
pozitívny efekt nielen 
pre mestskú časť ako 
samosprávnu jednotku, 
ale aj pre samotných 
mladých ľudí. „Chceme 
dokázať, že niekomu na 
týchto ľuďoch záleží, že sa 
o nich zaujímame a že im 
ponúkanie alternatívu, 
ktorá ich môže zaujať a 
prispieť k premene ich 
hodnotového rebríčka.

Veríme úprimne, že sa 
nám to aspoň sčasti podarí. 
Napokon, v mestskej časti 
je  drvivá väčšina mladých 
ľudí, ktorí svoj čas dokážu 
prežívať zmysluplne, 
takže ak spojíme svoj

um a sily, náš zámer 
sa nám určite podarí 
dosiahnuť“, vyjadril svoje 
presvedčenie Cyril Betuš.
V neposlednom rade 
je to aj apel na rodičov, 
aby si svoje deti rovnako

starostlivo všímali a 
pristupovali k ich výchove čo 
najzodpovednejšie.
Realizácia projektu začala 
v mesiaci máji 2009 a celý 
projekt by mal trvať dva roky.

Ing. Janka Rajňáková
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Ako predchádzať krádežiam vecí z áut ?

H

Vo vozidle si n ikdy  
nenechávajte  au torádio , 
doklady, peniaze, zbraň, 
m ob ilný  telefón, oblečenie, 
tašky, no tebooky  a pod.. 
Pam ätajte si, že zlodejovi 
stačí na  k rádež  vašich 
vecí i 5 m inú t, na  k toré sa 
vzdialite od  vozidla!
M n o h í ľudia si z au ta  
u rob ia  výk ladnú  sk riňu  a 
p o to m  sa čudujú , keď im

niekto  rozbije okno  a čo 
vidí, to  zoberie. Pam ätajte, 
že príležitosť robí zlodej 
a sú páchatelia, k to rí 
takéto  príležitosti p riam  
vyhľadávajú!
Pokiaľ si m usíte  vo vozidle 
nechať nejaké veci, napr. 
p ri zastávke n a  dlhšej ceste, 
p rik ry te  ich aspoň dekou 
a parkujte  zásadne na 
s tráženom  parkovisku.

Čo robiť, keď vaše auto 
niekto násilne otvoril :

Ak predsa nájdete vaše vozid lo 
nási lné otvorené,  n ikdy si do auta 
nesada j te a nezisťuj te, čo vám 
zmiz lo! Zapamäta j te  si, že ak 
budete pred pr íchodom pol ície 
z isťovať,  čo vám zmiz lo  alebo 
si do auta sadnete  a odídete s 
ním na iné miesto,  znič í te stopy, 
ktoré páchate ľ  zanecha l  na mieste 
činu a vy sa môžete s najväčšou 
p ravdepodobnosťou  so svoj imi  
zm iznutým i vecami rozlúčiť!

OOPZ Košice - Ťahanovce

Polícia upozorňuje chodcov a cyklistov Ä
Polícia upozorňuje vodičov, aby 
zvlášť v tomto období, keď sa končí 
školský rok a začína sa dovolenkové 
obdobie a prázdniny, jazdili opatrne, 
bezpečne a dodržiavali všetky 
pravidlá cestnej premávky.

S príchodom leta je na cestách a v ich 
blízkosti väčší počet detí a dospelých, 
či už ako chodci alebo cyklisti a preto 
je na mieste aj zvýšená opatrnosť zo 
strany vodičov k zodpovednému 
správaniu zároveň vyzývajú aj 
chodcov a cyklistov. Je potrebné 
mať na pamäti aj nové povinnosti o 
nosení prílb a reflexných prvkov.
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Svoj sviatok oslávili ťahanovské 
deti tohto roku v sobotu 30. mája 
v športovom areáli Olympia. Pripravila 
ho pre ne mestská časť so Združením 
žien Slovenska a CVČ Mikádo. Pestré 
a veselé popoludnie plné zábavy, 
atraktívnych ukážok príslušníkov 
policajného zboru a hasičov - 
záchranárov, programu v podaní detí 
z MŠ Havanská tanečného štúdia 
Hviezdička, tanečnej skupiny Speedy 
a karatistov ŠŠK Yugo Košice bolo 
pre malých Ťahanovčanov príjemným 
zážitkom.
Okrem príťažlivého kultúrneho 
programu si mohli deti zasúťažiť 
v kresbe na asfalt. Víťazov odmenila 
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Súťažilo 
sa aj v ďalších športových, či iných 
disciplínach, v ktorých na šikovných

úň m . (D)% mfffl
súťažiacich čakali sladké odmeny. 
Záver patril tradičnému preťahovaniu 
lanom. Za kratší koniec tohto roku 
ťahali chlapci, ktorých svojou silou 
i šikovnosťou predčili ťahanovské 
dievčence.
Medzi deti na podujatie zavítali 
aj predstavitelia mestskej časti starosta 
Cyril Betuš, zástupca starostu Emil 
Petrvalský a prednostka MÚ Nadežda 
Černá.

Poďakovanie starostu mestskej časti, 
všetkých detí a rodičov patrí hlavne 
pani Jarmile Repčíkovej, predsedkyni 
ZŽS Košice, za jej moderátorský 
a organizačný výkon a aj všetkým, 
ktorí prispeli k úspešnému zábavnému 
podujatiu.

« Ing. Janka Rajňáková

Do k rásn eh o  s lnečného  rán a  sa 
p reb u d ili vo š tv rto k  18. jú n a  
vše tc i ťahanovskí škô lkari, 
k to rí sa chystali na svoj veľký 
špo rto v ý  deň. Už po tre tík rá t 
sa to tiž  v areá li MŠ B elehradská 
konala  Ťahanovská olym piáda 
de tí p redško lského  veku. 
M alí šp o rto v c i v úvode zložili 
s lávnostný  sľub, ako prav í 
o lym pion ic i, k to rí budú  súťažiť 
čestne a svoju m atersk ú  školu 
bu d ú  vzorne  reprezentovať. 
Š portovalo  sa v rôznych 
d isc ip lín ach , v skoku do 
diaľky, v behu  cez prekážky, 
v hode ten isovou  lop tičk o u  
i v záverečnom  štafetovom  
behu. Víťazmi bo li všetci. Tí, 
čo rep rezen to v a li a podávali 
športové  výkony, ale aj tí, 
k to rí p riš li svojich  k am arátov  
- p re tek á ro v  povzbudiť. 
Ťahanovskú o lym piádu
predškolákov , k to rú  o rgan izu je  
m estská  časť v sp o lu p rác i s 
M aterskou  školou  B elehradská, 
p riš li povzbudiť aj p red stav ite lia  
m estskej časti s ta ro s ta  Cyril 
Betuš a zástupca  s ta ro s tu  Em il 
Petrvalský, ako aj zástupca 
O lym pijského  výboru .
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Vo svojom  po zd rav e  C yril Betuš 
uv iedol, ze m yšlienka výchovy de tí k 
zdravém u po h y b u  a k súťaženiu  podľa 
p rav id ie l fa irp lay  je to u  najlep šo u  
in v estíc io u  do b u d ú c n o s ti m ladej 
g enerácie.
Na p o sled n o m  rokovan í K om isie 
školstva, šp o rtu  a m ládeže  p ri 
m estskom  zastup iteľstve m esta  Košice,

k to re j p red sed á  E m il Petrvalský, 
sa m yšlienke detskej o lym piády 
venovala pozornosť a p redbežne 
bolo doh o d n u té , že v roku  2010 sa 
to to  zaujím avé športové p o du ja tie  
u sk u to čn í v celom estskom  rozsahu. 
Takže olym pijský oheň popu tu je  
zo síd liska Ťahanovce do všetkých 
m estských  častí. -ra j-
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i  Dňa29.5.2009 

z o r g a n iz o v a l  

t poslanec MZ 

MČ Košice 

Sídlisko Ťahanovce 

Stanislav Výrostko. II. 

ročník Tahanovského Stanovho pohára 

žiakov vo futbale. Na novom ihrisku 

ZŠ Bruselská s umelou trávou sa ho 

zúčastnili žiaci ZŠ Juhoslovanská, ZŠ 

Belehradská a ZŠ Bruselská. Víťazom sa 

stalo družstvo žiakov ZŠ Bruselská pred

ZŠ Juhoslovanská a ZŠ Belehradská. 

Na veľkom putovnom pohári bude 

tak opäť vyryté meno ZŠ Bruselská, 

nakoľko družstvo tejto školy zvíťazilo 

aj v prvom  ročníku, ktorý sa hral ešte 

na ihrisku na Aničke v r. 2007. 

Výsledky jednotlivých zápasov:

■Bruselská -  Belehradská 7:0
/Vindiš 3, kolvek, Kolcún, Pánkoch a 
vlastný/
■Bruselská -  Juhoslovanská 7:1
/Vindiš 2, Pankuch 2, Ducho»,

Hubocký, Koľvek, - Pinka/ 
■Juhoslovanská -  Belehradská 3:1
/Pinka, A n drei c o, Borovský -  Citák/

Najlepším strelcom turnaja sa stal 

Vindiš s 5 gólmi zo ZŠ Bruselská, 

najlepším  hráčom  bol vyhodnotený 

Palko taktiež zo ZŠ Bruselská a 

najlepším  brankárom  turnaja bol 

Kupper zo ZŠ Juhoslovanská. Zápasy 

rozhodovali rozhodcovia MFZ Košice 

Kožurko a Čiták.

Výsledková listina TAHANOVSKY BEH FIT slávi svoje 15. jubileum
Dĺžka trate: 0,5  km

i Pcradie . Morto Rok nar Cíís :
i . HUDÁK Tomáš 2001 1:17
2. ŠIVEC Patrik 2002 1:24
3. ŠULKA Jaroslav 1996 1:33
4. ŠIVEC Lukáš 1998 1:44
5. ŠPAK Ján 1995 2:04
6. SZOTÁK Michal 1998 2:10
7. VÁVRA Slavomir 2000 2:19
8.
9.

ŠULKA
ONDREJKOVIČ

Erik
Kamil

2001
1997

2:22
2:26

10 NALEVANKO Filip 1998 2:28
11. LÁSKOVÁ Katarína 1997 2:30
12.
13.

TURTÂK
NALEVANKOVÂ

Marek
Ivana

2:31
1996 2:32

14. KARPATOVÁ Monika 1996 2:35
15. SYNOVECOVÁ Anna 1996 2:38
16 SZKURKAY Milan 1992 2:39
17. SLÁMA Dušan 1998 2:40
18. FABRÍCIOVÁ Andrea 1998 2:43
19. KUŠIAK Jakub 2000 2:44
20. FILIPOVÂ Nikola

Rasfo
1994 2:45

20. ŽIGA 1999 2:45
22. NOVOSADOVÁ Nadá 1997 2:46
23. HUDÂK Tomáš 2000 2:47
23.
25.

FABRICI
DROPPOVÁ

Milan
Lucia

2001 2:47 
1999 2:50

26 HLUBOVÄ Sára 2000 2:51
27.
28

KROMKA
JERGUŠOVÁ

Patrik
Hanka

1996
1991

2:59
3:00

29. SZKURKAY
ŠOFRANKOVÁ

Vladimír 1997 3:01
30. Terézia 1994 3:02
31. SÂDECKÂ Ema 1990 3:03
32. BARABÁS Matej 2001 3:04
33. HORVÁTHOVÁ Adriana 1999 3:10
34 NOVOSAD Patrik 1999 3:11
35. ŠOFRANKOVÁ Antónia 1997 3:13
35
37.

HADBAVNY Jakub 
BOČKORÁŠ Jakub

2004
2003

3:13
3:14

38 NESTAKOVA Klaudia 1997 3:17
39.
40.
41.
42.

FABRÍCIOVÁ
KOVÁRIOVÁ
SLÁMA
LUKÁČOVÁ

Helena
Anna-Mária
Michal
Katarína

1999
1999 
2003
2000

3:18
3:24
3:25
3:27

42.
44

OLEJÁR
MATTOVÁ

Rastislav
Vaneska

1997 3:27 
2004 3:28

45. SLÁMA Richard 2003 3:31
45 ŠEBO Róbert 1997 3:31
47. SLIVOVÁ Martina 1997 3:34
48 ZIGOVA Lenka 2002 3:50
49. SAJKOVÁ Barbora 2001 4:00
50. OROSZOVÁ Olivia 2004 4:17
51. GABAN I Lukáš 1998 4:22
52. TAKAC Filip 2004 4:23
53. SAJKOVÁ Veronika 2006 6:07

V ja rn ý c h  m esiaco ch  ožíva n ie len  
p r íro d a , ale aj lesné  cestičk y  a 
ch o dn íky . V le so p a rk u  n ad  Č ín sk o u  
u lico u  je už tra d ič n e  ru šn o  vždy,

Dĺžka trate: 1,3  km
PCfgfí'ť? .Pner/:sm Meno Rpkrter. C äš

1. ONDREJKOVIČ Kamil 1997 6:30
2 ŠULKA Jaroslav 1996 6:39
3. VAVRA Slavomir 2000 6:40
4 SZOTÁK Michal 1998 6:45
5. ŠOFRANKOVÁ Tereza 1994 7:02
6. KARPATOVÁ Mon ka 1996 7:18
7. PEĽAK René 1995 7:34
8. HRIADEĽ Dávid 1995 7:37
9. FILIPOVÁ Nikola 1994 7:38
10 SYNOVECOVÁ Anna 1996 7:39
11. ŠOFRANKOVÁ Antónia 1997 8:01
12 HUDÁK Peter 1989 8:13
13. HUDÁK Tomáš 2001 8:14
14 HLUBOVÁ Sára 2000 8:32
14 DROPPOVÁ Lucia 1999 8:32
16. MARCINČÁK Lukáš 1994 8:34
17. LÁSKOVÁ Katarína 1997 8:36
18. HOROVSKÝ Filip 1994 8:37
18 NALEVANKOVÂ Ivana 1996 8:37
20 OLEJÁR Rastislav 1997 8:45
21. HUDÁK Tomáš 2002 8:48
22 SLÁMA Dušan 1998 8:51
22 KUŠIAK Jakub 2000 8:51
24 SZKURKAY Milan 1992 9:02
24. HUDÁK Tomáš 2000 9:02
26 FABRÍCI Milan 2001 9:06
27. FABRÍCIOVÁ Tereza 1969 9:07
28 SZKURKAY Vladimír 1997 9:12
29. NALEVANKO Filip 1998 9:13
30 KOVÁRIOVÁ Anna-Mária 1999 9:19
31. LUKÁČOVÁ Katarína 2000 9:25
32. NALEVANKOVÂ Ivana 1996 9:31
33. FABRÍCIOVÁ Andrea 1998 9:37
34. ŠEBO Róbert 1997 10:12
35. HORVÁTHOVÁ Adriana 1999 10:33
36. SLÁMA Richard 2003 10:40
37. SLÁMA Michal 2003 10:42
39. BOČKORÁŠ Jakub 2003 11:57
40. NOVOSAD Patrik 1999 11:58
41. FABRÍCIOVÁ Helena 1999 12:23
42. BARABÁS Matej 2001 13:31
43. URBANČÍK Jozef 1995 15:22
44. ŠIVEC Lukáš 1998 18:45
45. NEŠŤÁKOVÁ Klaudia 1997 19:14
46. ŽIGA Rastislav 1999 19:30
47 SLIVOVÁ Martina 1997 20:10

keď sa o rg a n iz u jú  bežecké p reteky . 
T ie v nedeľu 7. jú n a  p rilá k a li 
d es ia tk y  d e tí, k to ré  si obľúbili ja rn ý  
Ť ahanovský  beh fit. Jeho 15. ro čn ík  
o rg an izačn e  opäť zap ezp ečo v a l Ing. 
Peter Slam a v sp o lu p rác i s m estskou  
časťou K ošice -  S íd lisko  Ť ahanovce. 
Bežecký deň v n ičom  nezao stáv a l za 
svo jim i p re d c h á d z a jú c im i ro čn ík m i. 
V šetci ú č a s tn íc i, k to ri d o raz ili do 
cieľa, si ok rem  u tu ž e n é h o  zd rav ia  
o d n ie s li aj d ip lom  a s ladkú  o d me nu .

-raj-
Dĺžka trate: 2 ,6  km
Poradie •Priezvisko j Men o Rak nur. Cb  s

1. NITKULINEC Štefan 1989 10:02
2. JERGUŠ Ján 1989 10:25
3. NITKULINEC Ladislav 1994 12:06
4. MASARYK Martín 1994 12:31
5. ONDER Anton 1954 12:38
6. KAZÍK Marián 1966 12:52
7. JENČÍK Lukáš 1994 13:20
8. ŠPAK Ján 1995 13:37
9. KROMKA Patrik 1996 13:45
10. MASARYKOVÁ Zlatica 1966 13:48
11. MAREK Miroslav 1990 14:15
12 HREŠKO Ján 1990 14:16
13. SÁDECKÁ Ema 1990 14:27
14. JERGUŠOVÁ Hanka 1991 14:55
15.
15.

ŠULKA
ONDREJKOVIČ

Jaroslav
Kamil

1996
1997

16:03
16:03

17. KUŠIAK Jakub 2000 18:48
18. SLÁMA Dušan 1998 18:49
19. SZKURKAY Milan 1992 19:03
20 SZOTÁK Michal 1998 21:38
21. SZKURKAY Vladimír 1997 21:56
22. HUDÁK Tomáš 2000 21:58

K 
£ 

cá
. 

. 
. ŽIGA Rastislav 

NOVOSADOVÁ Nada 
NOVOSAD Patrik

1999
1997
1999

22:27
23:15
23:16

26. SIVEC Lukáš 1998 25:00
27. KOVÁRIOVÁ Anna-Mária 1999 29:16
28.
29

LUKÁČOVÁ
OROSZOVÁ

Katarína
Iveta

2000
1960

29:58
33:06

30
31.
31.

MARCINČÁK
OVŠONKA
HRICKO

Ľubomír
Matúš
Tomáš

1965
1995

33:08
53:00
53:00
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Jednodňová zdravotná starostlivosť
novinka polikliniky ProCare v Košiciach * ÀÊ

uhrádzaná z verejného zdravotného 
poistenia, pokiaľ sú predmetom 
zmluvných vzťahov so zdravotnou 
poisťovňou pacientov. Detailné informácie 
o výške úhrad a o termínoch sa pacienti 
dozvedia na recepcii polikliniky alebo u 
vyšetrujúceho lekára. V druhom polroku 
2009 bude paleta operačných zákrokov v 
poliklinike rozšírená o vybrané operácie 
u detí.
Pracovisko jednodňovej chirurgie tvoria 2 
operačné sály, vyšetrovňa, miestnosť na 
bezprostrednú pooperačnú starostlivosť, 
izba pooperačnej starostlivosti s 8 
lôžkami s možnosťou monitorovania 
základných životných funkcií použitím 
špičkovej zdravotníckej techniky. Pacient 
pred zákrokom absolvuje vstupné vyšetrenie 
u špecialistu, ktorý ho vyšetrí a rozhodne 
o vhodnosti uskutočnenia plánovaného 
zákroku. Lekár pacientovi vysvetlí formu 
a rozsah operačného výkonu, priebeh 
predoperačnej prípravy a operačného výkonu, 
ako aj rozsah pooperačnej starostlivosti. 
Podľa potreby pacient absolvuje konzultáciu 
aj u anestéziológa, ktorý mu objasní spôsob 
uspávania, resp. znecitlivenia pri operačnom 
výkone. Pacient je pri prepúšťaní do 
domáceho ošetrenia náležíte poučený o 
všetkých potrebných súvislostiach spojených 
s domácim doliečovaním, k dispozícii dostane 
kontaktné telefónne čísla pre prípad potreby 
konzultácie zdravotného stavu. Do 24 hodín 
od prepustenia je pacient telefonicky oslovený 
zdravotníkmi polikliniky, ktorí sa informujú o 
jeho aktuálnom zdravotnom stave.

11; Vír "f I¡¡g| "V III : I  t *

Spoločnosť ProCare, a.s., buduje sieť 
polikliník na Slovensku. Ambulantnú 
starostlivosť poskytuje pacientom už 
v 8 zdravotníckych zariadeniach - v 
štyroch poliklinikách v Bratislave, v 
Seredi, Nitre, Žiari nad Hronom a v 
novo postavenej poliklinike v Košiciach. 
Najväčšou výhodou siete polikliník 
je  objednávanie pacientov na presný 
čas prostredníctvom ProCare Infolinky 
0850 888 999 a možnosť využívania 
odborníkov v celej sieti polikliník. 
Špecifikom siete je  poskytovanie 
pracovnej zdravotnej služby pre firmy, 
vyplývajúcej zo zákona č. 124/2006 Z.z. 
o bezpečnosti a ochrane zdra via. m

Košická poliklinika ProCare rozšírila možnosti ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti o jednodňovú chirurgiu. Pri modernom 
spôsobe chirurgickej liečby pobyt na lôžku v zdravotníckom 
zariadení trvá len niekolko hodín. Poliklinika poskytuje 
komplexné služby v oblasti chirurgie, ortopédie, gynekológie, 
urológie, ORL a plastickej chirurgie. Pre pacientov sú k dispozícii 
dve moderne vybavené operačné sály s 8 pooperačnými lôžkami.

Vo vyspelých európskych krajinách 
je formou jednodňovej zdravotnej 
starostlivosti operovaných 40 -  50% 
pacientov, na Slovensku sa číslo pohybuje 
len okolo 6 %. K vyššiemu slovenskému 
priemeru prispeje poliklinika ProCare na 
sídlisku KVP v Košiciach, ktorá od februára 
rozšírila portfolio ambulantných služieb o 
poskytovanie operačných výkonov formou 
jednodňovej chirurgie. „Pre pacienta 
to znamená, že v priebehu jedného dňa 
je do zdravotníckeho zariadenia prijatý, 
operovaný aj prepustený do domácej 
starostlivosti. Výhodou jednodňovej 
chirurgie pre pacienta je aj väčšia intimita 
prostredia a možnosť pooperačného 
zotavenia v domácich podmienkach,“ 
uviedol MUDr. Vladimír Medvecký, 
vedúci lekár jednodňovej zdravotnej 
starostlivosti.
Poliklinika ProCare Košice poskytuje 
komplexné služby jednodňovej 
zdravotnej starostlivosti v oblasti 
chirurgie, ortopédie, gynekológie, 
urológie, ORL a plastickej chirurgie. 
Odborníci s dlhoročnými skúsenosťami 
v daných odboroch vykonávajú vybrané

m m m m iim m ig S É É s m m

operačné výkony v lokálnej, alebo 
celkovej anestézii. Najžiadanejšie sú 
operácie kŕčových žíl, operácie hernií 
(tzv. kýla, pruh), operácie hemoroidov 
(tzv. zlatá žila), odstraňovanie rôznych 
tumorčekovnakoži,malégynekologické 
výkony.
Modernou metódou sú laparoskopické 
operácie pri gynekologických 
problémoch a chronickej panvovej 
bolesti, ktoré minimalizujú estetické 
následky operačných zákrokov (jazvy). 
Žiadané sú aj arthroskopické operácie 
velkých kĺbov -  kolena, ramena, členka. 
Odborníci na estetickú plastickú chirurgiu 
vedia zlepšiť kvalitu života pacientov 
pomocou menších zákrokov (aplikácia 
botulotoxínu, zväčšenie pier, úprava 
jaziev), aj väčšími operačnými výkonami 
na prsníkoch (zväčšovanie, redukcia), 
faceliftingom tváre a krku, spevnením 
brušnej steny a pod. Pre citlivých pacientov 
je možné vykonať endoskopické vyšetrenia 
tráviaceho systému v anestézii, obéznym 
ľudom odborníci vedia pomôcť schudnúť 
zavedením intragastrického balóna do 
žalúdka. Väčšina z týchto výkonov je
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Konečné výsledky III. ročníka 
Ťahanovskej futbalovej miniligy:

Semifinále:
BRAVO -  SKAZENÁ MLÁDEŽ 5:0
Góly: A. Hužvár 2, Rasťo Lukáč, Ťažej, Spišák.

SKAZENÁ MLÁDEŽ -  BRAVO 4:9
A t tres, Baity. Feliks, Hrib -  Ťažej 3, Rasťo lukáč  2, Pilipčuk, .4. 
Hužvár, L Hužvár.; Rado Lukáč.

Postúpilo do finále BRAVO

K IRIN TEAM -  BOKA U td. 10:1
Engel 3, Kandráč, Nemčtk 2, Pastor, Kasperan. Brezo -  Šitnko.

BOKA Utd. -  KIRIN TEAM 4:2
fuhász 2, Peko, Šim ko  -  Nemčtk, Engel

KIRIN TEAM -  BOKA Utd. 6:3
Engel 3, Nemčtk 2, KandráČ -  Peko, Krompaský, Palčik.

Postúpil do finále KIRIN TEAM 

Zápas o 3. miesto:
SKAZENÁ MLÁDEŽ -  BOKA Utd. 10:4
Bally 3, ľ. Palackýy Kimúr 2, Hrib, Karpat, Attres -  Peko, Šimko, 
Ondromč, Lux.

Zápas o 1. miesto:
BRAVO -  KIRIN TEAM 8:4
Rasťo Lukáč J, Rado Lukáč 2, PUipčuk, Ťažej, Spišák -  Enget4.

Víťazom sa stalo družstvo BRA VO , ktoré v súťaži 
neokúsilo ani raz trpkosť prehry.

Predchádzajúce finálové zápasy:

1. Ročník 2007 ŠA R IŠ-C A R G O  
víťazom sa stab  družstvo ŠARIŠA
2. Ročník 2008 PČSP -  BOKA Utd. 
víťazom sa stab  družstvo PČSP
3. Ročník 2009 BRAVO -  K IRIN  TEAM  
víťazom sa stalo družstvo BRAVA

Najlepším brankárom bol vyhodnotený 
Rafael Cisneros z družstva BRAVA, najlepším 
hráčom turnaja bol vyhodnotený Martin 
Kušrsír z družstva SKAZENEJ MLÁDEŽE a 
najlepší strelec bol Csaba Kaško s 35 gólmi 
pred Szabadkom s 33 a Mackom, ktorý streli! 
32 gólov. Ceny najlepším odovzdal zástupca 
starostu mestskej časti Emil PetrvaJský.

Medzi všetkými hranicami, ktoré sú ľudom vymedzené -  ako mladým, tak i 
vo vysokom veku, je smrťhranicou konečnou. Správa o odchode človeka, ktorý 
nám bol roky blízky, pôsobí ako náhly studený tieň. Človeka zamrazí, zachveje 
sa a pominuteľnosť všetkého pozemského, ktorú si náhle uvedomí, dopadne 
ťažko na jeho srdce. Nemí a bezradní zostávame stáť nad správou, že dňa 13. 
júla 2009 nás náhle po ťažkej chorobe vo veku 38 rokov navždy opustil veliteľ 
stanice mestskej polície

Bc. Vladimír Jarteš.
V M ä v fiom strácame zodpovedného človeka, ktorý dokázal nasadiť 
svoje sQy k lomu, aby sa nám v mestskej časti žilo pokojne a bezpečne, 

m česŕjeho pamiatke. -

►Letná prázdninová činnosť CVČ Míkádo, 
Viedenská 34

»Domček radosti a tvorivosti -  letná prázdninová 
tvorivá dielňa v detskom areáli na Aničke

•Detský prímestský tábor pre deti organizovaný 
Združením žien Slovenska

Bližšie informácie : noviny@tahanovce.sk

www.detskyombudsman.sk
Kto je ombudsman ?
P Ombudsman je človek, ktorý koná v záujme iných. Pomáha iným ľuďom chrániť ich práva 
a slobody v konaní pred úradmi.

V čom pomáha ombudsman:
> chráni základné práva a slobody /  nájdeš ich v Ústave a v medzinárodných dohovoroch / 
viac na: www.vop.gov.sk/zakladne-prava-a-slobody
P pomáha vtedy, keď slovenské úrady nesprávne konali alebo rozhodli, alebo keď nekonali a 
konať mali /  viac na www.vop.gov.sk/posobnost-vop /
> uplatňuje „nežné právo“. To znamená, že nevydáva rozhodnutia, neprikazuje, neukladá 
tresty ä  pokuty, ale svojou autoritou, argumentáciou a presvedčovacou schopnosťou pôsobí na 
úrady, aby konali podľa práva.

Viac nájdeš na: www.vop.gov.sk/vznik-a-vyvoj-v-slovenskej-repnblike

Vieš, že sa na verejného ochrancu práv môžeš s problémom obrátiť aj Ty?
> Na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý (teda nielen dospelí, ale aj deti, Slováci aj 
cudzinci, zdraví i ľudia so zdravotným postihnutím, pracujúci aj nezamestnaní...).
Ako môžeš podať podnet?

P - Všetky informácie o tom, čo by mal obsahovať podnet, ako ho môžeš podať, nájdeš na 
stránke: www.vop.gov.sk/postup-pri-podavani-podnetu

Kontakt:

Adresa sídla 
Kancelária verejného ochrancu práv 
Nevädzová 5 
821 01 Bratislava - Ružinov

> viac informácií nájdeš na
http://www.vop.gov.sk/kontakt

Úradné hodiny
Kancelária: 08.00 hod. - 16.00 hod. 
Podateľňa: 08.00 hod. - 15.00 hod.

Telefón: 0 2 / 4 8  2 8  7 4  01 
0 2 / 4 3  63  4 9  0 6  

Fax: 0 2 / 4 8  28  72  03  
mail: sekretariat@vop.gov.sk
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