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ZŠ Belehradská oslávila jubileum

Potravinová pomoc najodkázanejším obyvateľom

Športový deň národnostných menšín

Symbolicky prvé zvonenie v tejto škole sa 
spája s netradičným dátumom 15. 4. 1991, kedy 
sa po prvýkrát otvorili brány školy pre 494  žia-
kov a 32 pedagogických pracovníkov. Otvorilo 
sa 16 tried. Svoju prevádzku škola začínala v ne-
dostavanej budove na rozostavanom sídlisku pod 
vedením PaedDr. J. Brnu. Krátku dobu vo funkcii 
riaditeľa pôsobila aj Mgr. K. Cehuľová. Od októb-
ra 1992 je riaditeľom školy  Mgr. L. Graban.

Škola sa za predchádzajúce roky môže po-
chváliť bohatými aktivitami. Žiaci pravidelne re-
prezentovali školu  na olympiádach, rôznych ve-
domostných, matematických, prírodovedných, li-
terárnych, hudobných, umeleckých a športových 
súťažiach. Dosahovali veľmi dobré umiestnenia 
a ocenenia na okresnej, krajskej i celoslovenskej 
úrovni.

Výrazné úspechy dosahovala a dosahuje škola 
v športovej oblasti. Je to najmä basketbal – chlap-
ci i dievčatá, futbal, futsal, ľahká atletika, florbal, 
bedminton.

pokračovanie na strane 4 »
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Mestská polícia sa bude 
sťahovať do školy

Od začiatku tohto roka hľadal starosta MČ 
Emil Petrvalský vhodné priestory pre novú stanicu 
mestskej polície. Po jednaní s majiteľmi a správca-
mi objektov vybral objekty na ZŠ Juhoslovanská 2.             
V týchto priestoroch sa 26.5.2011 uskutočnilo roko-
vanie náčelníka mestskej polície Juraja Bukuša, ve-
liteľa mestskej polície obvod Ťahanovce Štefana 
Fejedelema, riaditeľa ZŠ Juhoslovanská 2 Alexandra 
Krajňáka a starostu MČ Emila Petrvalského. Po pre-
hliadke dvoch ponúknutých priestorov v objekte ško-
ly bolo rozhodnuté, že nová stanica vyrastie na sever-
nej strane školy pri veterinárnej ambulancii. Priestory 
musia prejsť nutnou rekonštrukciou, ktorá by nema-
la trvať viac ako 6 mesiacov. Nové priestory pre sta-
nicu MsP boli nevyhnutnou požiadavkou náčelníka 
MsP Juraja Bukuša, aby sa mohli navýšiť stavy služ-
bukonajúcich policajtov z terajších 13 na 18 s mož-
nosťou zavedenia 24 hodinových služieb. Túto po-
žiadavku vzniesol v interpeláciách primátorovi mes-
ta starosta MČ ako požiadavku na zvýšenie bezpeč-
nosti obyvateľov MČ.

Kam pôjdu Rómovia
z Demetra?

Nedávny požiar, ktorý zachvátil nele-
gálne postavené chatrče na Demetri v blíz-
kosti sídliska Ťahanovce, patriace mest-
skej časti, bol spúšťačom radu opatre-
ní, ktoré sa už dlhšiu dobu snažili obe prí-
slušné mestské časti – obec i sídlisko spo-
lu s mestom realizovať. Poslednou inicia-
tívou pohnúť veci dopredu  pred vznikom 
požiaru bola interpelácia starostu Emila 
Petrvalského na mestskom zastupiteľstve.

V ohni, ktorý zachvátil niekoľko chatrčí, 
stojacich na cudzích pozemkoch, zhorelo vy-
bavenie stvorené z odpadu zo sídliska a ten 
bol  maximálne horľavý. Podľa vyjadrenia 
starostu tieto chatrče nie sú určené a ani vhod-
né na bývanie predovšetkým z hygienických a 

bezpečnostných dôvodov. „Stavebný úrad str-
ká hlavu do piesku a bohužiaľ, v slovenskom 
právnom systéme nie je meter na postihovanie 
takýchto stavieb. Požiar na Demetri je zdvih-
nutým prstom a dôkazom, že obývanie ta-
kýchto stavieb je extrémne nebezpečné, lebo:

1. Z hľadiska ochrany života nie sú 
dodržané protipožiarne normy

2. Na vykurovanie sa používajú vyso-
ko nebezpečné veci, dokonca otvorený oheň

3. Chatrče nie sú pripojené na siete a 
nespĺňajú hygienické normy, aby sa v nich bý-
valo“, uviedol starosta.

pokračovanie na strane 2 »
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Miestne zastupiteľstvo rokovalo mimoriadne
Ing. Janka Rajňáková

Na štvrtom – mimoriadnom rokovaní sa 18. 
mája 2011 stretli poslanci miestneho zastupiteľ-
stva, aby prejednali predovšetkým Záverečný 
účet mestskej časti za rok 2010 a Výročnú sprá-
vu mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce 
za rok 2010.

Podľa dôvodovej správy  celkové príjmy 
mestskej časti v roku 2010 dosiahli 710 963 €, 
čo je 96 % celoročného plánovaného rozpočtu.

Výdavky bežného rozpočtu boli plánované 
na ročný objem 600 761,36 €, skutočnosť je 533 
714,98 €, plnenie je na 89 %. Celkové šetrenie na 
bežných výdavkoch predstavuje  sumu 67 046,38 
€. /95 % celkových výdavkov je ušetrených v ka-
pitole Verejná správa/.

Mestská časť poskytla v roku 2010 dotácie 
týmto žiadateľom:
UNION KK 100,00 €
Basketbalový klub 200,00 € 
Orientačné preteky 130,00 €
KK UNION Európsky pohár 100,00 €
KK UNION Budapest open 100,00 €
Žiacka liga – I. ročník 100,00 €
KK UNION – Oradea 100,00 € 
Združenie žien Slovenska 483,03 € 
Mestská knižnica 100,20 € 
Rím.-kat. cirkev MDD 70,00 € 
Slov. zväz zdravotne postihnutých 418,00 € 
CVČ  Mikádo 200,00 € 
Obč. združenie Krok za krokom 250,00 € 

Podľa správy hlavnej kontrolórky porovna-

ním skutočných príjmov a výdavkov rozpočto-
vého hospodárenia a použitia rezervného fon-
du prebytok hospodárenia MČ Košice – Sídlisko 
Ťahanovce činí  148 385,11 € .

Vykázaný prebytok hospodárenia MČ je pre-
sunutý do rezervného fondu, použitý bude na fi-
nancovanie kapitálových výdavkov, v prípade 
nutnosti podľa zák. č. 54/2009 na krytie výdav-
kov bežného rozpočtu v roku 2011. 

 Mestská časť má ako súčasť Záverečného 

účtu vypracovanú bilanciu aktív a pasív k 
31.12.2010, v ktorej nevykazuje žiadne dlhy a 
záruky. 

V závere zasadnutia boli poslancom mestskej 
časti zapožičané pracovné netbooky, ktoré mest-
ská časť zakúpila na zefektívnenie komunikácie 
poslancov s miestnym úradom i s občanmi mest-
skej časti. 

foto: ilustračné, Branislav Rajňák

Kam pôjdu Rómovia z Demetra?

Po interpelácii starostu  na 
mestskom zastupiteľstve a ná-
slednom požiari sa mesto Košice 
v spolupráci s mestskými časťa-
mi Košice - Ťahanovce a Košice 
- Sídlisko Ťahanovce rozhodlo 
konať. Po niekoľkých spoločných 
zasadnutiach krízových štábov 
bolo rozhodnuté, že sa vyprata-
jú mestské pozemky v lokalite Na 
Demetri od komunálneho odpadu. 
Akcia sa začala 16. mája 2011 o 

8.30 v súčinnosti s firmou Kosit 
a.s. Ťažké mechanizmy búrali 
chatrče z odpadu ako i zvyšky sta-
vieb, ktoré dala postaviť MČ ako 
prístrešky na palivo, ale nikdy ich 
neskolaudovala. Nákladné autá 
odvážali tony odpadu na skládku. 
Bol pristavený aj autobus DPMK 
a.s., úlohou ktorého bolo dopra-
viť obyvateľov lokality, bývajú-
cich na tomto mieste protizákon-
ne, do ich miesta trvalého bydlis-

ka. Veľa obyvateľov sa vrátilo do 
svojich trvalých bydlísk, ostatní 
sa presunuli na súkromné pozem-
ky, kde stanujú vo veľmi neľud-
ských a hygienicky nevyhovujú-
cich podmienkach. Výzvu, aby sa 
vrátili do miesta trvalého bydlis-
ka, neuposlúchli.

S veľkou nádejou vzhlia-
dali obyvatelia MČ Košice - 
Ťahanovce i obyvatelia sídlis-
ka Ťahanovce, ktorí sú blízkos-
ťou lokality Na Demetri, ako i ile-
gálne vybudovaných osád na súk-
romných pozemkoch v lokali-
tách za čerpacou stanicou Shell, 

za Metrom a na Moňovom poto-
ku najviac postihnutí, k súdu. Ten 
prebehol 16. júna 2011 a očaká-
valo sa, že sa jeho rozhodnutím 
podarí splnomocniť samosprávy, 
aby mohli konať v mene vlast-
níkov pozemkov, na ktorých tie-
to lokality stoja. Žiaľ, kvôli ne-
prítomnosti niektorých vlastní-
kov sudkyňa odročila pojednáva-
nie na 20. októbra 2011, čím od-
dialila aj riešenie celého problé-
mu. Zámerom samospráv bolo vy-
čistiť tieto pozemky od protipráv-
neho konania tak, ako tomu bolo 
na pozemkoch mesta.

-ep-

ilustračné foto
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MVDr. Danica Nagyová

Ing. Robert Engel, člen komisie výstavby, dopravy, ŽP a ochrany zdravia

Bude premávať električka na             
sídlisko Ťahanovce?

Predseda: MVDr. Danica Nagyová
Členovia: 
Attilla Boris, Mgr. Elena Červeňáková, Doc. Ing.  Ľubica Kozáková 
PhD., Doc.  MVDr. Eva Dudríková PhD., Ing. Róbert Engel, Ing. Jozef 
Tomčo, Bartolomej Parlagi

Zameranie činnosti komisie:

- pokračovanie riešenia problémov v oblasti dopravy:  ďalšie zlepšovanie MHD, jej kvality, 
pravidelnosti a kapacity v našej mestskej časti v spolupráci s DPMK, riešenie dopravných 
zápch zo sídliska v ranných špičkách v spolupráci s Magistrátom mesta Košice, aj v spolu-
práci s políciou, výstavba viacpodlažných garážových alebo parkovacích domov,

- účinná spolupráca  a spolupôsobenie  s Mestom Košice v oblasti spracovávania dopravnej 
štúdie Ťahanovce – Kostolianska, ktorá bude východiskovým podkladom pre projekt druhé-
ho dopravného prepojenia sídliska  Ťahanovce so sieťou komunikácií v meste,  

- zlepšovanie statickej dopravy úpravou organizácie automobilovej premávky na vnútroblo-
kových komunikáciách sídliska, monitoring potrebných opráv mestských komunikácií, 

- riešenie problémov v otázke nevyriešených  vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbou 
obytného súboru Ťahanovce, ktoré spôsobujú  komplikácie pri  investícii v súvislosti s no-
vou výstavbou, rekonštrukciou a opravou jestvujúcich objektov, 

- zlepšovanie a ochrana životného prostredia – návrhy doplnenia plôch zelene, výber lokalít 
pre plochy s voľnočasovými  a športovými aktivitami mládeže a výber plôch s oddychovou 
funkciou obyvateľov, triedenie odpadu,       

- pripomienky k realizácii integrovaného dopravného systému,
- návrhy na zlepšovanie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov sídliska Ťahanovce,
- riešenie problémov obyvateľov v oblasti výstavby sídliska, zdravia obyvateľov v sociálnej 

oblasti,
- prejednávanie návrhov a vydávanie stanoviska pri plánovanej výstavbe nových objektov, 

parkovísk, terénnych úprav.

O vybudovaní regionálnej integrovanej koľajovej dopravy na sídlisko Ťahanovce 
sa začalo reálnejšie hovoriť v roku 2007. V súčasnosti je táto stavba zaradená medzi 4 
stavby, na ktoré sa spracováva projektová dokumentácia

1) ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto 
2) ŽSR,IKD, Terminál Sever – Nám. Maratónu mieru
3) ŽSR IKD, Nám. Maratónu mieru – Staničné námestie s napojením na ŽSR
4) ŽSR IKD, Terminál Sever – sídlisko Ťahanovce
Táto dokumentácia by mala byť ukončená na prelome rokov 2012/2013 a násled-

ne, podľa pripravenosti jednotlivých stavieb, bude vyhlásená súťaž na dodávateľa re-
alizácie stavieb. Plánované začatie stavieb je rok 2013, čo je aj podmienkou na čerpa-
nie financií z európskych fondov, s plánovaným ukončením do roku 2015. Ďalšou a 
veľmi vážnou podmienkou je pridelenie výšky finančných prostriedkov z Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, aby nenastal prob-
lém, že prostriedky vzhľadom na nepripravenosť stavieb budú presunuté z Košíc do 
Bratislavy. Zástupcovia mesta, ktorí sa integrovanej doprave venujú, na rôznych roko-
vaniach prezentujú, že mestské stavby sú pripravené a všetko ide podľa plánu, a teda 
aj stavba na sídlisko Ťahanovce. 

        Vzhľadom na závažnosť problému by bolo najlepšie, aby sa tejto otázke ve-
novalo miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce a na rokovanie pri-
zvalo kompetentných zástupcov mesta, aby o danej problematike podali aktuálne in-
formácie.

Komisia výstavby, dopravy, životného 
prostredia a ochrany zdravia

P R E D S T A V U J E M E : Potravinová pomoc 
najodkázanejším 
obyvateľom

Oddelenie správne a sociálne, MÚ MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce

Slovenská republika sa tohto roku po prvýkrát za-
pojila do európskeho programu potravinovej pomo-
ci pre najodkázanejšie osoby, ktorý je financovaný z 
Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu.

Hlavným cieľom distribúcie  potravín je pomôcť 
osobám v núdzi tým, že im budú prostredníctvom cha-
ritatívnych organizácií bezplatne dodané základné po-
traviny – pšeničná hladká múka a bezvaječné ces-
toviny.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a 
rodiny a Sociálnou poisťovňou stanovilo okruh osôb, 
ktoré môžu túto potravinovú pomoc získať:
• deti v detských domovoch a profesionálnych rodi-

nách
• deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne 

postihnuté deti
• obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch  soci-

álnej starostlivosti
• deti v náhradnej rodinnej starostlivosti
• fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmot-

nej núdzi a príspevku k dávke
• osoby na hranici životného minima  /rodičia a deti, 

na ktoré sú vyplácané dotácie/
• poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku  ne-

presahuje 305,00 € ( nepracujúci poberatelia starobné-
ho, predčasného, invalidného dôchodku)

Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce má zá-
ujem zapojiť sa do uvedeného programu potravinovej 
pomoci tak, aby mohla zabezpečiť na svojom území 
odovzdávanie príslušného množstva potravín pre svo-
jich obyvateľov.  V súčasnosti však nemá vlastné skla-
dovacie priestory, kde by sa dali potraviny uskladniť a 
nemá k dispozícii ani menné zoznamy ľudí, ktorí majú 
na túto potravinovú pomoc nárok. Z uvedených dôvo-
dov mestská časť prostredníctvom pracovníčok správ-
neho a  sociálneho oddelenia miestneho úradu zisťuje 
predbežný záujem obyvateľov mestskej časti o poskyt-
nutie potravinovej  pomoci.

Preto, ak patríte do niektorej z vyššie uvedených 
skupín osôb a máte záujem o potravinovú pomoc, 
dostavte sa osobne na Oddelenie správne a sociál-
ne Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sídlisko 
Ťahanovce, Americká trieda 15, alebo sa informujte 
telefonicky na čísle 055 636 04 30. Pracovníčky prí-
slušného oddelenia vám poskytnú podrobnejšie infor-
mácie o možnosti získať potravinovú pomoc, vrátane 
spôsobu preukazovania nároku na jej poskytnutie.

ilustračné foto
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Starosta mestskej časti odovzdal verejné ocenenia
Ing. Janka Rajňáková

Slávnostným ceremoniálom vy-
vrcholili  7. mája 2011 Dni mestskej 
časti Košice – Sídlisko Ťahanovce, 
na ktorom starosta mestskej časti 
Emil Petrvalský odovzdal verejné 
uznania a vyznamenania. 

Cenu mestskej časti udelilo 
miestne zastupiteľstvo Speváckej 
skupine Spoločnosti seniorov za re-
prezentáciu na kultúrnych a spolo-
čenských podujatiach a za prínos v 
rozvoji činnosti Spoločnosti senio-
rov v mestskej časti, Ing. Ondřejovi 
Bukovanskému za mnohonásobné 
bezpríspevkové darcovstvo krvi a 
pomoc pri záchrane života. 

Cena starostu mestskej čas-
ti bola udelená bývalému riadite-
ľovi Správy mestskej zelene Ing. 
Františkovi Tamplovi za dlhoročnú 
prácu v oblasti správy zelene a ži-
votného prostredia v mestskej časti.

Za výnimočné úspechy na me-

dzinárodných súťažiach udelil sta-
rosta mestskej časti Plaketu dvom 
reprezentantkám Slovenska a maj-
sterkám sveta v karate Daniele 

Závatzkej a Zuzane Schwartzovej.
Slávnostnému ceremoniálu 

predchádzala vernisáž výstavy foto-
grafií, ktorá vzišla z víťazných prác 

súťaže fotoamatérov pod názvom 
„Moje sídlisko“. Výstavu si môžete 
pozrieť pri návšteve miestneho úra-
dy vo vstupnom priestore budovy.

foto: Branislav Rajňák

V súčasnosti sa škola profiluje ako škola so 
zameraním na vyučovanie cudzích jazykov, infor-
matiky a vybraných druhov športu. Už od 1. roč-
níka sa vyučuje anglický jazyk, v 6. ročníku pri-
búdajú nemecký a ruský jazyk. Vyučovanie cu-
dzích jazykov sa realizuje v dvoch jazykových 
učebniach vybavených učiteľskou jednotkou. Od 
1. ročníka sa vyučuje aj informatická výchova.

Za roky svojej existencie si škola vytvorila 
vlastné tradície, ktorými prispieva k rozmanitos-
ti svojich aktivít. Pre žiakov a rodičov sa pripra-
vuje Ochutnávka jedál zdravej výživy, Vianočná 
putovná sviečka, Deň Zeme, Školská akadémia a 
iné. V rámci ŠKD sa organizujú Tvorivé dielne 
– spoločné majstrovanie detí a rodičov, Magický 
večer – putovanie po nočnom hrade Belehrade, 
Letná olympiáda pri príležitosti MDD. 

Naši žiaci sa zapájajú aj do kultúrneho a spo-
ločenského diania v mestskej časti Ťahanovce, 
počas školského roka  navštevujú mnohé kultúr-
ne a spoločenské podujatia.

    Zárukou kvalitného vzdelávania v našej 
škole je skúsený, odborne i pedagogicky zdatný 
kolektív učiteľov.

Celá 20. ročná história školy je sprevádzaná 

zodpovednou prácou mnohých pedagogických 
pracovníkov. Škola vychovala celé generácie 
ťahanovských detí a v povedomí verejnosti si 
vybudovala dobré meno a postavenie. Teší nás, 
že mnohí naši bývali absolventi sú v súčasnosti 
úspešnými ľuďmi, známymi športovcami ale-
bo zastávajú významné posty v spoločnosti.
Medzi známych absolventov školy patria:                                                                         

R. Kapajčík –  reprezentant SR v Enduro  
(6 denná terénna motocyklová súťaž)

J. Minčíková –  reprezentantka SR v bas-
ketbale (momentálne v španielskej lige)

K. Lisina –  reprezentantka Ruskej federá-
cie v basketbale
Z. Schwartzová – reprezentantka SR v karate 

20. výročie školy je dobrou príležitosťou poďako-
vať  doterajším riaditeľom školy, zástupcom, pe-
dagógom a všetkým, ktorí sa podieľali na jej roz-
voji alebo v nej pôsobia v súčasnosti a spolu s ne-
pedagogickými zamestnancami sa stali  trvalou 
súčasťou školy a tvoria jej dejiny.

Jubilejné oslavy sa začali školskou akadé-
miou, kde  žiaci predviedli svoju šikovnosť a 
zručnosť v tanečných vystúpeniach, speve, slo-
vesnom i dramatickom umení. Nasledovala 
prehliadka školy, pre mnohých bývalých kole-
gov spojená s trochou nostalgie a množstvom 
spomienok, po nej príhovor riaditeľa školy 
Mgr. L. Grabana a  hostí - Ing. M. Mižákovej, 
vedúcej referátu ekonomiky a financií oddele-
nia školstva, Ing. P. Kovaľa, zástupcu starostu 
mestskej časti, PaeDr. E. Vinceovej, zástupky-
ne riaditeľa RP MPC Prešov, J. Saba, predse-
du Rady Rodičov.

Ďakujeme  našim sponzorom: 
- spoločnosti Ginka, za kvetinovú výzdobu
- SŠSZČ Kometa

ZŠ Belehradská oslávila jubileum
pokračovanie zo strany 1 Mgr. A. Vargová

foto: Branislav Rajňák

Ocenili inteligen-
ciu, múdrosť a 
snahu učiť sa

Už šiesty ročník projektu Mesto Košice 
deťom sa uskutočnil 23. júna a primátor 
mesta Richard Raši spolu s viceprimátorkou 
Renátou Lenártovou na ňom poďakovali 
žiakom za úspešnú reprezentáciu škôl, mes-
ta i Slovenska vo vedomostných súťažiach a 
olympiádach.

Štyridsaťštyri  žiakov z dvanástich základ-
ných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Košice si v CVČ Technik prevzalo ďakovné lis-
ty a vecné ceny z rúk viceprimátorky Renáty 
Lenártovej a vedúcej referátu školstva, športu a 
mládeže Márie Kavečanskej. 

Primátor Košíc Richard Raši v príhovore 
vyjadril podporu výchovno-vzdelávacím akti-
vitám zameraným na nadanú a talentovanú mlá-
dež, zdôraznil potrebu zviditeľňovania dosiah-
nutých úspechov žiakov, práce pedagógov, kto-
rí sa venujú nadaným a talentovaným žiakom.

 Poďakovanie  od primátora si prevzali aj 
úspešné žiačky zo Základnej školy Bruselská 
Alena Bednaříková, Eva Jánosdeáková a 
Natália Babjaková a zo Základnej školy 
Juhoslovanská Lenka Bosáková.

Výnimočne talentované žiačky ťahanov-
ských základných škôl odmenil aj starosta 
mestskej časti  Emil Petrvalský na riadnom za-
sadnutí miestneho zastupitelstva 29. júna 2011.

zdroj: mesto Košice
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DEŇ ZEME
-raj-

Bolo to 22.apríla v roku 1970, 
keď vedci, hlavne ekológovia v 
USA ovplyvnení fotografickými 
a telegrafickými snímkami z koz-
mu, dokumentujúcimi krehkosť 
a zraniteľnosť Zeme demonštrač-
ne vyzvali k spoločnému celosve-
tovému úsiliu za ochranu Zeme 
so všetkým, čo ju robí jedinečnou. 
Skutočne svetovým sa stal od roku 
1990, kedy začalo iniciatívne a ko-
ordinačne pôsobiť Medzinárodné 
ústredie DŇA ZEME so sídlom 

v Stanforde (Kalifornia USA). V 
tomto roku (1990) sa pri príležitos-
ti Dňa Zeme aktivizovalo viac ako 
200 miliónov ľudí v 140 štátoch 
sveta, vrátane vtedajšej ČSFR. 
Postupne vznikali aj regionáone 
a národné ústredia na celej zeme-
guli. Dnes vo svete mocnejú názo-
ry, aby bol každý deň pre ľudstvo 
Dňom Zeme.

Pri príležitosti  Dňa Zeme  sa v 
tomto roku žiaci zo ZŠ Juhoslovanská 
2 v Košiciach zapojili do celosloven-

skej akcie Vyčistíme si Slovensko za-
meranej na zlepšenie stavu životného 
prostredia zbieraním odpadu a na čis-
tenie prírody.

Žiaci V.B triedy, pod vede-
ním triednej učiteľky RNDr. Renáty 

Sýkorovej, sa rozhod-
li vyčistiť ťahanovský 
les a kanál za športo-
vým areálom Olympia. 
Odpadkov bolo ne-
úrekom, od plasto-
vých fliaš, papierov, či-
žiem, až  po pneumati-
ky. Ťahanovčania, kto-
rí radi chodievajú do 
lesa na prechádzky, ho-
voria o množstve odpa-

du, ktoré sa v lese hromadí. Naši mla-
dí ochrancovia prírody sa nečinne ne-
prizerali, ani o tom len nehovorili, na-
tiahli si rukavice a pustili sa do zbiera-
nia. Po vyčistení les hneď ožil a plné 
vrecia  žiaci odniesli tam, kam patria.

V utorok 14. júna 2011 sa v are-
áli Materskej školy Belehradská 
6  uskutočnila v poradí pia-
ta Ťahanovská športová olympi-
áda detí predškolského veku. 
Olympiádu organizovali mestská 
časť Košice-Sídlisko Ťahanovce 
a Materská škola Belehradská 6 
pod vedením riaditeľky školy Mgr. 
Kataríny  Holováčovej   a  v spo-
lupráci s  Olympijským klubom 
Košice.

Zapojili sa do nej deti mater-
ských škôl zo sídliska Ťahanovce, 
konkrétne deti z  MŠ Belehradská 6, 
MŠ Budapeštianska 1, MŠ Melánie 
Nemcovej Budapeštianska 3, 
Juhoslovanská 4, MŠ Havanská 26 
a z mestskej časti Kavečany súťažili 
deti z MŠ Budanova 6.

Olympiáda bola otvorená olym-
pijskou hymnou, zavesením  vlajky, 
zapálením olympijského ohňa a sľu-
bom olympionikov. Malí športovci 

sa  riadili  heslom všetkých olym-
piád „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, 
čestne a v priateľstve“. Celé dopo-
ludnie sa nieslo v olympijskom du-
chu.

Športové výkony detí pri-
šli podporiť Ing. Janka Rajňáková 
- mestská časť Košice -Sídlisko 
Ťahanovce, Anton Švajlen - čestný 
člen Slovenského olympijského vý-
boru a predseda Olympijského klu-
bu Košice, MUDr. Marián Kafka 
- člen SOA pri Slovenskom olym-
pijskom výbore, Ing. Henrieta 
Behinová - referát školstva,  športu 
a mládeže Magistrátu mesta Košice.

Všetci súťažiaci za skvelé výko-
ny a športové správanie boli odme-
není športovými potrebami,  slad-
kou odmenou a diplomom pre kaž-
dého súťažiaceho. Ceny do súťa-
že  poskytla mestská časť Košice 
-Sídlisko Ťahanovce a Olympijský 
klub Košice, za čo im patrí vďaka. 

5. Ťahanovská športová olym-
piáda detí predškolského veku

Mgr. Katarína Holováčová, riaditeľka, MŠ Belehradská 6
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Jednou vetou...

-raj-

Všeobecná úverová banka usporiadala 12. mája 2011 v Tatrách in-
formačnú konferenciu pre samosprávu, na ktorú bol pozvaný staros-
ta mestskej časti Emil Petrvalský spolu s prednostkou miestneho úradu 
Nadeždou Černou. VÚB  na konferencii predstavila finančné produk-
ty pre samosprávy, ktorými chce uľahčiť chod a rozvoj miest a obcí.

***

Predajňa drogérie „Mária“ na Budapeštianskej 24 ukončila svoju čin-
nosť. 16. júna zasadla výberová komisia menovaná starostom mestskej 
časti a vybrala najvhodnejšiu ponuku na prenájom tohto nebytového 
priestoru, ktorou bol podnikateľský zámer Petra Šariščana na zriade-
nie výrobne a predajne lahôdok. Nová prevádzka by mala začať fungo-

vať do šiestich mesiacov.

*** 

Vo Východoslovenskej galérii v Košiciach zorganizovala Talianska ob-
chodná komora výstavu fotografií zo severu Talianska, ktorá dokumen-
tuje vývoj talianskeho priemyslu v oblasti Piemonte za posledných 100 
rokov. Na slávnostnej vernisáži sa zúčastnil starosta Emil Petrvalský.

*** 

Mesto Košice vydalo novú cykloturistickú mapu Košíc, ktorá okrem 
vyznačených turistických             
a    cykloturistických chodníkov 
v blízkom okolí Košíc obsahu-
je aj kompletné cyklotrasy s vy-
značením vzdialenosti, povrchu, 
prevýšenia a celkovej nároč-
nosti trasy. Vybrať si môžete z 
15 – tich cyklistických trás pod-
ľa vlastnej kondície. Mapa pred-
stavuje doplnok materiálu integ-
rovaného dopravného systému 
- plán a metodika riadenia nemo-
torovej dopravy na území mes-
ta Košice. Návrh cestičiek pre  
cyklistov, cykloturistických trás 
a profily spracoval útvar hlav-
ného architekta mesta Košice v 
spolupráci s Mestskými lesmi, 
a.s. a cyklistami M. Lami a F. 
Lami. Novú cykloturistickú mapu Košíc si môžete zakúpiť v mestskom 
informačnom centre, Hlavná 59, Košice. DPMK umožňuje prepravu bi-

cyklov na linke č. 14, ktorá obsluhuje tradičné rekreačné lokality.
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Krajský dopravný inšpektorát v Košiciach 
informuje a upozorňuje

V poslednom období bol na území 
Košického kraja zaznamenaný rastúci počet 
priestupkov spáchaných vodičmi motorových 
vozidiel, ktorí mali účasť na dopravnej nehode 
a z miesta dopravnej nehody odišli.

Zdôrazňujeme, že pri rôznych „ťukan-
coch“ (škodových udalostiach) na parkovis-
kách, kde sa vodič poškodeného vozidla ne-
nachádza pri vozidle, nepostačuje zanechanie 
lístka za stieračom so svojimi údajmi a odíde-
nie z miesta, nakoľko týmto konaním sa ško-
dová udalosť posudzuje ako dopravná neho-
da a konanie vinníka je kvalifikované ako po-
rušenie pravidiel cestnej premávky závažným 

spôsobom podľa § 137  ods. 2  písm. c zákona 
o cestnej premávke so všetkými dôsledkami, 
ktoré z takéhoto konania vyplývajú. Týmto 
konaním vodič poruší ustanovenie § 22 odst. 1 
písm. b zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších noviel, pri ktorom sa ukla-
dá sankcia vo forme pokuty od 300 do 1 300 
€ a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo po 
dobu od 1 roka až do 5 rokov.

Odporúčame vodičom v takýchto                   
situáciách využiť všetky možnosti na zabezpe-
čenie informovanosti vodiča poškodeného vo-
zidla, t.j. informačné služby nákupných a kul-
túrnospoločenských centier, športových za-

riadení a iných objektov kumulujúcich cestnú 
premávku pre zabezpečenie vodiča k svojmu 
poškodenému vozidlu ( napríklad komunikač-
nými prostriedkami nákupného centra upove-
domiť vodiča o poškodení jeho vozidla a do-
stavení sa k nemu), aby mohol byť plnohod-
notne uplatnený inštitút škodovej udalosti.

V prípade, ak vodiča poškodeného vozi-
dla nevyhľadá, má povinnosť túto udalosť 
oznámiť polícii.

Je potrebné rozlišovať dopravnú neho-
du a škodovú udalosť.

Bližšie informácie: www.tahanovce.net 

Kto je vzorom našich detí...
zdroj: OZ Maják nádeje

Sedela som zamyslená v elek-
tričke, keď ma odrazu „prebudil“ 
hlučný smiech a krik. Do električ-
ky nastúpil hlúčik asi 12- ročných 
dievčat. Ihneď obsadili všetky voľ-
né miesta a pokračovali vo svojej 
hlasnej zábave.

Mám rada veselých ľudí, vždy 
ma to pozitívne naladí. Tu ma však 
zarazil mimoriadne vulgárny slov-
ník týchto „mladých žabiek“a ich 
nemiestne žarty na adresu starej pa-
nej, postihnutých ľudí, oblečenia 
ich učiteliek. „Zaujímavé“ témy a 
hodnotenia by zrejme pokračova-
li ďalej, keby zrazu jedna „žabka“ 
nezvolala: „Aha, playmate! Aj ja       
chcem byť playmate!“ Pozrela som 
von oknom. Na zastávke stála vy-
soká štíhla blondínka, dosť výraz-
ne nalíčená, v krátkej bundičke, kto-
rá jej odhaľovala „sexy bruško“, od-
borníci na módu by určite povedali, 
že je „in“... 

Zalovila som v pamäti, rozmýš-
ľala som, kto bol mojím vzorom vo 
veku dvanásť rokov. Nie, nechcem 

sa vracať späť do minulosti, morali-
zovať a zakazovať, chcem skôr však 
napísať príbeh jednej krásnej mladej 
ženy - Petry, ktorá sa stala pre mňa 
hrdinkou a vzorom vo svojich dvad-
siatich dvoch rokoch.

Príbeh sa začal v roku 2001, 
keď zomrel jej otec a o rok neskôr 
diagnostikovali jej mame zhubný 
nádor v pokročilom štádiu a ju, ako 
najstaršiu dcéru, informovali o zlej 
prognóze liečby. Nasledovalo ťažké 
obdobie náročnej liečby. Päť polo-
sirôt muselo zvládať tieto psychic-
ky aj fyzicky vyčerpávajúce chví-
le. Petra, aj jej 16- ročný brat bri-
gádovali, aby vylepšili veľmi níz-
ky rodinný rozpočet. Rodine po-
máhali aj jednotlivci a organizácie 
formou finančných a materiálnych 
zbierok, ale aj duchovnej pomoci. V 
roku 2007 zomrela po ťažkej choro-
be aj mama… Ostalo po nej päť si-
rôt vo veku 8, 10, 13, 19, 22 rokov. 
Petre boli zverení mladší súroden-
ci do opatrovníctva. Pokračovala                 
v štúdiu na vysokej škole, brigádo-

vala, starala sa o mladších súroden-
cov, domácnosť, dom. V roku 2009 
jej bola udelená cena Matka roka. 

Rodine opäť pomáhali dobrí 
ľudia z celého Slovenska, ktorí sa 
zapojili do zbierok. Rok po smrti 
mamy sa Petra vydala. S manželom 
bývajú v rodičovskom dome, ktorý 
začali svojpomocne rekonštruovať 
a starajú sa o ostatných súrodencov 
ako vlastní rodičia. Petra ukončila 
vysokú školu a v súčasnosti si robí 
doktorát. Jej brat po ukončení baka-
lárskeho štúdia pokračuje na magis-
terskom stupni.

Rodina už nie je v sociálnej 
núdzi, ale naďalej sú jej nablízku 
ľudia, ktorí boli oporou aj v najťaž-
ších chvíľach. 

Rozprávka so šťastným kon-
com? Nie. Skutočný príbeh so sku-
točnými hrdinami, ktorí sú pre mňa 
naozajstnými celebritami a vzormi. 
Médiá nás kŕmia a podsúvajú síce 
celkom iné „celebrity“ a vzory, ale 
slovo celebrita sa odvodzuje z la-
tinského celebrere – oslavovaný, v 

angličtine znamená celebrity osob-
nosť, sláva, slávna osobnosť, veli-
čina… A ja dnes oslavujem Petru 
Lengyelovú – Gregorovičovú, pre-
tože vo svojich dvadsiatich piatich 
rokoch dozrela na vzácneho člo-
veka, ktorý si zaslúži byť oslavo-
vaný a byť vzorom. Ak sa „zhora“ 
dívajú na svoje deti otec a mama 
Gregorovičovci, určite sa usmieva-
jú. Dali svojim deťom ten najvzác-
nejší dar - lásku a dobrú výchovu. 

Tento článok bol uverejnený na 
aj na mojom blogu (lackova.blog.
sme.sk) na Medzinárodný deň boja 
proti chudobe. Myslím si, že tou 
najhoršou chudobou je chudoba du-
chovná a predovšetkým proti tej by 
sme mali bojovať.

Chcela by som ešte vyjadriť svoj 
obdiv a úctu Mgr. Soni Vancákovej, 
riaditeľke Občianskeho združenia 
Maják nádeje, matke piatich detí, 
ktorá sa osobne podieľala na pomo-
ci tejto rodine.

Zdenka Lacková

Bolo to tu zas
V materskej ško-

le Belehradská sa 26. mája 
ochutnávali zdravé jedlá. Pri 
príležitosti Dňa mlieka mali 
deti možnosť ochutnať jedlá 
zdravej výživy zameranej na 
konzumáciu mlieka a mlieč-
nych výrobkov. V ponuke boli 

šaláty, nátierky, zdravé kolá-
čiky, ale aj mlieko a mliečne 
kokteily, či tvarohová pena. 
V kronike  MŠ sa po podujatí 
našlo množstvo poďakovaní 
od rodičov aj od starostu MČ 
a poslancov miestneho zastu-
piteľstva.

-raj-

Krajský dopravný inšpektorát Košice
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Deň detí
-raj-

V športovom areáli Olympia  
sa 29. mája 2011 stretli deti zo síd-
liska, aby veselo a športovo oslávili 
svoj Deň. Mestská časť im pripra-
vila zaujímavý a bohatý program - 
ukážky z hasičskej techniky, ukáž-
ku práce Policajného zboru SR v 
Košiciach, silných chlapcov s veľ-
kými motorkami, kresbu na asfalt s 
Prvou stavebnou sporiteľňou a. s., 
Skákací hrad, maľovanie na tvár, 
ukážku psíkov, množstvo zábav-
ných a športových súťaží s odme-
nami a vystúpenie tanečného štú-
dia HVIEZDIČKA.

Deti a ich rodičia strávili prí-
jemné posledné májové nedeľné 
popoludnie.

MS Slovenska v basketbale – Levice 2011

„Túžili sme získať titul“
V jeden pekný deň nám náš 

basketbalový tréner oznámil, že 
náš tím postupuje na Majstrovstvá 
Slovenska v basketbale v kategó-
rii staršie mini. Bolo to super, veľ-
mi sme sa tešili, lebo to bola odme-
na za naše výsledky v celej sezóne.

          V stredu 11. mája nám 
tréner po tréningu nadiktoval, čo 
si máme zbaliť a zobrať na sľúbe-
né majstrovstvá. Do Levíc sme ces-
tovali 5 hodín. Ubytovali sme sa na 
internáte, vybalili si veci. Večer ma 
všetci prekvapili, lebo mi gratulo-
vali k mojím narodeninám, ktoré 
som  mala presne v ten deň. Dávali 
mi darčeky a ja som bola milo pre-
kvapená, že na mňa nezabudli. Ja 
som však viac myslela na výhru a 
samozrejme prvé miesto. Po chvíli 
nám tréner povedal, aby sme si už 
šli ľahnúť, lebo ráno nás čakal dô-

ležitý zápas. Predpokladali sme ťaž-
ký zápas, súperom bola Stará Turá 
-  minuloročný majster. Zo zápa-
su sme boli veľmi sklamané – pre-
hrali sme. Ale pozbierali sme sa z 

toho. Obed bol na internáte a veľ-
mi mi chutil. Varili pre nás naozaj 
dobre. Po obede sme mali oddycho-
vať a pripravovať sa na ďalší dôle-
žitý zápas  so Slovanom Bratislava. 

Ten sme vyhrali na našu radosť o 33 
bodov. Bolo to super. Večer sme si 
dohodli taktiku na druhý deň. Hrali 
sme s Banskou Bystricou a domáci-
mi Levicami. S Bystricou sme vy-
hrali, ale s Levicami prehrali. Všetci 
sme boli z toho smutní, lebo sme 
svoju príležitosť získať titul nevyu-
žili. V nedeľu nás čakal ešte zápas  s 
Danaxom Košice. Vyhrali sme a zís-
kali druhé miesto ako minulý rok. 
Tešili sme sa, ale v našej radosti 
bolo aj trošku sklamania,  lebo naše 
ambície boli vyššie. 

Účasť na majstrovstvách 
Slovenska bola pre nás zážitkom i 
poučením. Ak chceme v budúcej se-
zóne vyhrať, musíme viac trénovať 
a viac vyhrávať. Aj ja sa musím viac 
snažiť na tréningoch, chcela by som 
byť raz slávnou basketbalistkou.

Starosta mestskej časti Emil 
Petrvalský v máji tohto roku pri-
jal  nového veliteľa stanice mest-
skej polície Ťahanovce, ktorým sa 
stal JUDr. Štefan Fejedelem. Na 
spoločnom stretnutí sa zaoberali 
problémami v oblasti bezpečnosti 
a poriadku v mestskej časti a v tej-
to súvislosti dostal starosta  od veli-
teľa stanice MsP informáciu o tom, 
že po získaní ďalších štyroch prí-
slušníkov MsP, bude mestská polí-
cia na Ťahanovciach poskytovať 24 
hodinovú službu. Sústredí sa predo-
všetkým na situáciu v statickej do-
prave, na nelegálne rómske osady, 
čistotu a psíčkarov.

Starosta zoznámil Štefana 
Fejedelema so súčasnou situáciou v 
mestskej časti a načrtol svoj pohľad 
riešenia. Zároveň veliteľovi stani-
ce MsP odovzdal e-mail sťažovateľ-
ky, ktorá žiadala kontrolu všetkých 
kľúčových prechodov pre chodcov 
( v blízkosti základných škôl). Zo 
strany mestskej polície bolo prisľú-
bené riešenie.

Nové ho šéfa mestských policaj-
tov predstavil starosta poslancom na 
júnovom zasadnutí miestneho zastu-
piteľstva.

Vanessa Pálfiová, basketbalový oddiel, Abovia 69 Košice

Mestská polícia  
na sídlisku má 
nového veliteľa

-raj-

Havarijný stav MŠ Belehradská a Havanská
Po viacerých urgenciách 

riaditeliek MŠ Havanská a 
Belehradská si bol starosta MČ 
objekty osobne prehliadnuť. 
Stav materských škôl bol alar-
mujúci. Okamžite kontaktoval 
referát školstva na Magistráte 
mesta Košice a požiadal ho, aby 
do škôlok poslali zamestnan-

ca, ktorý by zdokumentoval roz-
sah poškodenia materských škôl. 
Obhliadka objektov bola usku-
točnená 20.5.2011 a zúčastnil 
sa jej aj  starosta  za prítomnos-
ti Ing. Emila Oettera CSc. Ten 
konštatoval, že školy sú v dosť 
zúboženom stave a je nutná ich 
rekonštrukcia. O túto staros-

ta MČ požiadal primátora mes-
ta Košice Richarda Rašiho na 
zasadnutí mestského zastupiteľ-
stva v interpeláciách ako mest-
ský poslanec a osobne pri stret-
nutí 23.6.2011. Ďalšie rieše-
nie problému je v rukách mesta 
Košice, kroky ktorého budeme 
pozorne sledovať.

-ep-

Športový deň národnostných 
menších prebehol úspešne

V sobotu 25. júna 2011 sa v športovom areá-
li Olympia na Čínskej ulici na sídlisku Ťahanovce v 
Košiciach uskutočnil 13. ročník Športového dňa ná-
rodnostných menšín. Slávnostne ho otvorili: Anton 
Glezgo – predseda Klubu národnostných menšín a 
Pamätnej izby Sándora Máraiho, Jozef Filipko – pred-

seda komisie národnostných menšín, Emil 
Petrvalský – starosta mestskej časti Košice – 
Sídlisko Ťahanovce, ktorý nad podujatím pre-
vzal záštitu a vzácny hosť Boyko Hadjiyski 
- konzul Bulharskej republiky na Slovensku, 
ktorý sa na podujatí aj aktívne športovo zú-
častnil s manželkou a dvoma dcérami. O kul-
túrny program sa postarala rómska ľudová 
hudba, speváci a tanečníčky z košickej mest-
skej časti Luník IX. Do jednotlivých športo-
vých disciplín sa v tomto roku zapojilo 170 
účastníkov zastupujúcich deväť národnost-
ných menšín: bulharskú, českú, karpatsko-ne-
meckú, maďarskú, poľskú, rómsku,  rusín-
sku a ukrajinskú, príslušníci ktorých súťažili 

v siedmich disciplínach: futbal – dospelí, futbal - deti, 
tenis, šachy, šípky, štafetový beh rodín a preťahova-
nie lanom. Nesúťažne sa mohli účastníci zabaviť hrou 
stolný futbal. Samozrejme nechýbali ani športové sú-
ťaže a súťaže zručnosti pre cca 30 zúčastnených detí, 
ktoré za svoje výkony dostali sladkú odmenu.

text, foto: Ing. Veronika Kentošová
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Centrum voľného času Technik, Orgovánová 5, Košice

Alokované pracovisko Mikádo, Viedenská ul. 

DENNÝ  TÁBOR MIKÁDO
Letná fotoškola pre deti a mládež

 počas letných prázdnin
Pre deti a mládež vo veku od 6 – 16 rokov

Termín:   11.7. 2011 - 15.7.2011
   18.7.2011 – 22.7.2011
Cena:  43 eur/ osoba/ týždeň
(v cene je obed, pitný režim, poistenie,  pomôcky, lístky na MHD, vstup 
na atrakcie, prípadné zapožičanie digitálnych fotoaparátov)
Majú vaše deti vzťah k fotografii a chceli by ste, aby ho rozvíjali? 
Pomôžeme Vám!
Naučíme deti odfotiť pekný portrét, či zachytiť príjemné chvíle na 
dovolenke, ukážeme im, ako fotky upravovať v počítači a vytvoriť     
umelecké dielka...
Program je koncipovaný tak, aby sa striedala hravá forma výučby s pre-
chádzkami a športovými aktivitami. Na záver si urobíme výstavu, na 
ktorú ste srdečne všetci pozvaní !!!

 Šťastne prežité chvíle Vašich detí,
plné pohody a krásnych detských zážitkov

Denný tábor sa uskutoční pri minimálnom počte 10 detí.
Kontakt:  Centrum voľného času, alokované pracovisko
 Viedenská ul.(budova ZŠ na Viedenskej), Košice 
Tel: 055/6367773,  0907 26 89 27

Stolnotenisový turnaj - výsledky
V nedeľu 22. 5. 2011 sa konal 

Stolnotenisový turnaj. Podujatie sa 
uskutočnilo pod patronátom MÚ 
MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce. 
Vyhodnotenie : V kategórii - ženy 
: 1. miesto – Laura Vištanová 2. 
miesto – Marta Brúderová 3. miesto 
– Martina Kohútová V kategórii 
chlapci – žiaci (do 15 rokov) : 1. 

miesto – Samuel Parlagi 2. miesto – 
Martin Parlagi 3. miesto – Samuel 
Vištan V kategórii chlapci dorast 
(do 15 rokov) : 1. miesto – Miroslav 
Pristáš 2. miesto – Daniel Kozák 3. 
miesto – Jaroslav Pristáš V kategó-
rii - muži : 1. miesto - Milan Pazič 
2. miesto – Martin Jalč 3. miesto – 
Štefan Bočkoras

Neobvyklý úspech vý-
nimočného športovca

Zdroj: OZ Usmej sa na mňa

Aj mentálne hendikepovaní ľu-
dia môžu byť úspešní. Dôkazom 
toho je 15-ročný Dávid Boček, chla-
pec s Downovým syndrómom (DS), 
žiak ZŠ Juhoslovanská. Je natoľ-
ko talentovaným a ctižiadostivým 
športovcom (plávanie, lyžovanie, 
bicyklovanie), že tohto roku získal 
od Stredoeurópskej nadácie a spo-
ločnosti Slovnaft grant Talent Novej 
Európy. Zúčastnil sa Európskeho 
šampionátu v plávaní pre ľudí s DS 
v anglickom Southamptone. Stal 
sa víťazom v disciplíne 25 m voľ-
ný spôsob a v dvoch ďalších dis-
ciplínach obsadil 5. a 7. miesto. 
Dávid reprezentoval OZ Usmej sa 
na mňa aj v medzinárodnej štafete, 
ktorá skončila na vynikajúcom 6. 
mieste. Jeho snom je reprezentovať 
Slovensko na paralympiáde a špeci-
álnej olympiáde.

Európskeho šampionátu sa zú-
častnil Dávid so svojou mamkou a 
nekompromisnou trénerkou Erikou 
(najmenšia výprava) ako jediný zo 
Strednej Európy. „Bolo to veľmi 
náročné, ale sme šťastní, že sme si 
mohli zmerať sily so seberovnými. 
Stretnutie s ľuďmi podobného osu-
du, ktorí nehodili flintu do žita, ale 
bojujú s osudom je veľmi obohacu-
júce “, povedala Erika Bočeková. 
Takýto úspech si vyžaduje veľkú 
vytrvalosť, sebazaprenie, špeciál-

ny prístup a pochopenie. „Vidím, 
ako sa krôčik po krôčiku zlepšuje 
Dávidova kondícia, zdravotný stav 
a vôľové vlastnosti. Oplatí sa bojo-
vať,“ dodala mamka a trénerka ako 
posolstvo pre všetkých rodičov s po-
dobným osudom.

Dávid Boček a jeho kama-
rát Tomáš Bak mali stopercent-
nú úspešnosť na Národných plavec-
kých pretekoch  špeciálnych olym-
piád v apríli 2011 v Košicicach, keď 
v štyroch disciplínach, ktoré absol-
vovali získali štyri medaily.

Dávid Boček, žiak ZŠ 
Juhoslovanská, plával 50 m prsia 
v svojom novom osobnom rekorde, 
kde získal zlato a 50 m voľným spô-
sobom s bronzovou medailou. Aj tu 
si v rozplavbe urobil svoj osobný re-
kord. Dávid má zatiaľ hendikep, že 
patrí medzi najmladších a najmen-
ších plavcov, ale veríme, že ho čaká 
skvelá športová budúcnosť.

Tomáš Bak bol vôbec prvýkrát 
na plaveckých pretekoch a hneď zís-
kal dve zlaté medaily – v disciplí-
nach 25 m prsia a 25 m voľný spô-
sob.

Ich trénerka Erika Bočeková 
bola veľmi spokojná so svojimi zve-
rencami a zdá sa, že v pomere poč-
tu súťažiacich a získaných ocenení 
bola najúspešnejšou trénerkou.

Novootvorené fitness centrum na sídlisku Ťahanovce KENKO 
RAIFU na Juhoslovanskej ulici (priestory bowling arény) je miestom, 
kam si môžete prísť každú nedeľu o 17.30 prísť zacvičiť PILATES. Je 
jedným z najúčinnejších fitness programov, ktoré sa v priebehu storo-
čia objavili. Ide v podstate o zlúčenie prvkov klasického rehabilitačného 
cvičenia a východných cvičebných systémov. Pilates spevňuje chrbtové, 
brušné svalstvo a svaly zadku, rozvíja silu, ohybnosť, rovnováhu, koor-
dináciu a dýchanie. K dispozícii vám bude profesionálna trénerka Mgr.
Janka Olejárová, majsterka sveta v kickboxe, inštruktorka fitness, core 
bosu, medical pilates, power jógy, plávania a tae – bo.

Fitness centrum ponúka aj služby posilňovne. Bližšie informácie 
získate na telefónnom čísle 0903 917 651 alebo na internetovej strán-
ke www.kenkoraifu.sk. 

Príďte si zacvičiť PILATES, 
TAE-BO, alebo POWER JÓGU
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