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Búrlivé zasadnutie mest-
ského parlamentu

MsZ zasadalo 13.6.2016 a malo
na programe množstvo bodov.

Podujatia Knižnice pre
mládež

Čítajte deťom každý deň, aspoň
20 minút. To je motto projektu...

Dievčatá z CBK opäť
majsterkami Slovenska

Opätovný zisk najcennejšieho
titulu - majsteriek SR.53 7

Zvíťazili sme v súťaži o najaktívnejšiu mestskú
časť Európskeho mesta športu 2016

V pondelok 6. júna 2016 na košickom amfiteátri sa za prítom-
nosti primátora mesta Richarda Rašiho, hosťa - úspešného para-
lympionika Jána Riapoša s manželkou a starostov mestských častí
uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie Školskej športovej olympiády
2016 v rámci podujatí Európskeho mesta športu. 

V olympiáde súťažili základné i materské školy z celých Košíc a okolia. 
V súťaži materských škôl sa na stupne víťazov postavili pred -

školáci z Materskej školy Havanská 26 z našej mestskej časti.
Naše šikovné deti získali bronzové medaily. K úspechu v celo -
mestskej konkurencii deťom zablahoželal aj starosta mestskej
časti Cyril Betuš.

Vyhodnotenie športovej olympiády základných škôl sa nieslo
v znamení úspechov aj ťahanovských základných škôl. Medailové
umiestnenie v niektorých disciplínach získali žiaci zo Základnej
školy Bruselská, v medailovom zisku však dominovali športovci zo
Základnej školy Belehradská, ktorí sa zaslúžili o to, že ich škola
bola v záverečnej bilancii športovej olympiády 2016 vyhodnotená
ako najúspešnejšia a najvšestrannejšia základná škola.

Vrcholom celého podujatia bolo vyhodnotenie súťaže o naj -
aktívnejšiu mestskú časť Európskeho mesta športu 2016, ktorú
vyhlásilo Mesto Košice v septembri minulého roku. Na stupne
víťazov si stúpli starostovia veľkých mestských častí, ktoré majú
vybudované kvalitné športové zázemie a zrealizovali množstvo
kvalitných športových aktivít pre verejnosť. 

Aktuálne z rekonštrukcie Ázijskej triedy
V úvode pracovného stretnutia 1. júna 2016 - kontrolného dňa,

ktorý viedol zástupca investora, starosta mestskej časti požiadal
zástupcu investora a zhotoviteľa o podanie podrobnejšej informá-
cie vzhľadom na pripravované začatie prác rekonštrukcie druhého
jazdného pruhu Ázijskej triedy s dôrazom na úpravu dopravy
a spôsobu mestskej hromadnej dopravy tak, aby obyvatelia
mestskej časti mali potrebný čas na zorientovanie sa v organizácii
osobnej dopravy, zásobovania a MHD.

Zástupca zhotoviteľa informoval prítomných, že v 25. týždni
20. - 26.6.2016 plánujú uložiť v rozostavanom jazdnom pruhu
podkladnú asfaltobetónovú vrstvu, na ktorú bude presmerovaná 

dňom 27.6.2016 doprava vrátane MHD. Uzatváraciu vrstvu asfalto -
betónového koberca uložia po ukončení rekonštrukcie druhého
jazdného pruhu, čím sa predíde poškodeniu uzatváracej obrusnej
vrstvy staveniskovou dopravou.
Na základe ďalšej diskusie bolo dohodnuté nasledovné:

1. Zhotoviteľ Inžinierske stavby, a.s. Košice v spolupráci s DPMK
zabezpečia vypracovanie projektovej dokumentácie na presmero -
vanie dopravy a riešenie prístupových trás a trás k zastávkam
MHD vrátane dopravného značenia.

Zástupca KDI požaduje riešiť v tomto projekte okrem iného aj
osa denie dopravných značiek „Zastávka autobusu“ II7a, požaduje
ďalej vyriešiť prístupové trasy pre chodcov k zastávkam vhodným
dopravným značením a úseky prechodov pre chodcov vyznačiť do-
pravnou značkou na reflexnom podklade. Projekt presmerovania
dopravy, úpravy MHD vrátane dopravného značenia predloží
zhotoviteľ na odsúhlasenie KDI 20.6.2016.

2. Zástupca investora zabezpečí vypracovanie projektovej doku -
men tácie dopravného značenia na zabezpečenie náhradného
parkova nia v jednom z dvoch jazdných pruhov na Americkej triede
v úseku od križovatky s Ázijskou triedou po križovatku s Európskou
triedou (v smere z mesta) - parkovanie bez časového obmedzenia
s možnosťou takéhoto parkovania do doby ukončenia rekonštrukcie
Ázijskej triedy. Projekt predloží na odsúhlasenie KDI 20.6.2016.

Pravidelné aktuálne informácie o priebehu rekonštrukcie nájdete
na facebookovej stránke mestskej časti https://www.facebook.com/
www.sidliskotahanovce.sk/. -Bet-

Celkové víťazstvo patrí mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce. Hodnotiaca komisia okrem športových aktivít vyzdvihla
najmä fakt, že napriek minimálnemu športovému zázemiu naša
mestská časť pritiahla k športu všetky vekové skupiny verej nosti.
V ne poslednom rade komisia ocenila aj skvelú propagáciu športu
na sídlisku Ťahanovce. Starosta mestskej časti si tak z rúk primátora
odniesol finančnú čiastku 80 tisíc eur, za ktoré bude na sídlisku
kompletne zrekonštruovaný atletický ovál ZŠ Belehradská.

-Janka Rajňáková-



Z činnosti poslancov miestneho zastupiteľstva:
Ing. Peter Bozogáň

Som členom miestneho zastupiteľstva ako nezávislý poslanec.
Pravidelne sa zúčastňujem zasadnutí miestneho zastupiteľstva,

či už pravidelných alebo mimoriad-
nych. Pracujem v Komisii komunitného
rozvoja, kultúry, športu a Komisii na
odmeňovanie a udeľovanie ocenení.
Som členom Rady školy na ZŠ
Belehradská. Zo zaradenia v komisiách
a rade školy vyplýva aj okruh mojej
činnosti na sídlisku. Podieľam sa hlavne
na športových aktivitách komisie ko-
munitného rozvoja, kultúry, športu a už
25 rokov vediem oddiel karate, ktorého
som aj spoluzakladateľom. 

V komisii organizujeme rôzne športové a kultúrne podujatia,
ktoré sú publikované na stránkach mestskej časti. V januári
pravidelne organizujem Memoriál Michala Bozogáňa v karate,
kde sa zúčastňuje vyše 400 pretekárov z ôsmych štátov. V komisii
na udeľovanie ocenení aktívne predkladám návrhy na ocenenia.
Na Základnej škole Belehradská som predtým pôsobil v Rade
rodičov. Teraz sa v Rade školy podieľam na riešení problémov
školy, ktoré sa pravidelne rozoberajú na zasadnutiach Rady školy.

Peter Bozogáň
poslanec MiZ

Zo skateparku odstránia nebezpečné
prekážky

Poslanci miestneho zastupiteľstva sa na svojom zasadnutí
15. júna 2016 zaoberali aj otázkou likvidácie skatových prekážok,
ktoré nevyhovujú zákonom stanoveným normám, ani jedna z prekážok
nemá certifikát a sú v stave, ktorý ohrozuje bezpečnosť a zdravie
skaterov. Nezodpovedajú požiadavkám nariadenia vlády č. 349/2010
Z.z., ktorými sa ustanovujú podrobnosti o technických požia-
davkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej
zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo rekreačné zariadenia.

Komisia finančná a podnikateľská o tomto bode rokovala dňa
13. apríla 2016 a členovia hlasovaním odsúhlasili likvidáciu
hnuteľného majetku.

K problému na miestnom zastupiteľstve odznela diskusia. V jej
závere poslanci  odsúhlasili zlikvidovanie všetkých prekážok v ma-
jetku mestskej časti, ktoré nespĺňajú požiadavky dané zákonom. 

Majitelia ostatných prekážok boli vyzvaní, aby predložili
potrebné certifikáty, na základe ktorých môže prekážky využívať
verejnosť.

-Janka Rajňáková-

Dotácie z rozpočtu mestskej časti na II. polrok 2016
Žiadateľ Akcia Dátum Čiastka

1.Šachový klub Ťah. Open v rapid šachu september 2016 100,00 €
Depo public s.r.o. Vydanie publikácie 2. polrok 2016 199,00 €
Union Košice o.z. 1.kolo žiackej ligy VÚKABU okt.-nov. 2016 200,00 €
Union Košice o.z. Majstr.VÚKABU kadet. a jun. okt.-nov. 2016 200,00 €
Maják nádeje o.z. Letné tábory pre deti 2016 500,00 €
Športový klub Delfín Šachový turnaj 3.12.2016 100,00 €
Arcidiecézna charita Odkopnime predsudky 21.9.2016 50,00 €
CBK Minibuseuropa Ť. Turnaje v HU, PL a ČR 500,00 €
ZŽS Košice Mesiac úcty k starším, Bowling 2. polrok 2016 200,00 €
Ber Gril o.z. Športový deň detí nezadaný 200,00 €
Adiutor o.z. Letný tábor 2016 11.-15.7. 2016 600,00 €
Gréckokatolícka cirkev Letný tábor 2016 2. polrok 2016 300,00 €
Gréckokatolícka cirkev Prenájom telocvične 2. polrok 2016 650,00 €
Knižnica pre mládež Číta celá rodina 200,00 €

R.-K. cirkev Výstavba kostola 2 000,00 €

Z činnosti poslancov miestneho zastupiteľstva:
PaedDr. PhDr. Uršula Ambrušová, PhD.

Dovoľte mi, aby som vás v krátkosti poinformovala o mojej
činnosti ako poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Košice - Sídlisko Ťahanovce. 
V  miestnom zastupiteľstve som bola

za volebné obdobie 2014 - 2018 navrhnutá
a pôsobím ako členka miestnej rady.

Pôsobím v Komisii komunitného
rozvoja, kultúry a športu pri miestnom
zastupiteľstve, kde s kolegami poslan-
cami a ostatnými členmi komisie
pripravujem a organizujem športovo -
kultúrne akcie ako sú Ťahanovský lesný
beh, stolnotenisový turnaj, beh fit, ša-
chový turnaj atď. Teší ma, že pripravené
podujatia majú všeobecne dobrú účasť

aj spoločenský ohlas. 
Ďalej som členkou Komisie na ochranu verejného záujmu. 

Ako členka Komisie kultúry mestského zastupiteľstva v Košiciach
na Magistráte mesta pôsobím a aktívne sa zúčastňujem jej zasad-
nutí. Podľa možností riešim problémy operatívne a priamo na ko-
naných miestnych zastupiteľstvách interpeláciami, otázkami
poslancov a v bode rokovania rôzne. Okrem toho vybavujem
žiadosti a požiadavky obyvateľov mestskej časti v rámci posla-
neckých dní. 

V roku 2014 sa mi podarilo v spolupráci s Bytovým podnikom
mesta Košice, s. r. o. a oddelením výstavby a životného prostredia
MÚ MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce navrhnúť, zrealizovať
a občanom sprístupniť prvú verejnú bezplatnú požičovňu kníh –
mobilnú knižnicu na sídlisku Ťahanovce. Osadená je priamo
v priestoroch čakárne pre pacientov na prízemí Polikliniky
Ťahanovce, na Americkej triede 17. Knihy alebo časopisy z mo-
bilnej knižnice je možné bezplatne si požičať, vziať, doniesť alebo
vymeniť za iné. V súčasnosti hľadám ďalšie možnosti spolupráce
a vhodné priestory pre umiestnenie ďalších mobilných knižníc
na sídlisku.

Mojim cieľom ako poslankyne je naďalej sa podieľať na
skvalitňovaní života na sídlisku, v prvom rade z pohľadu
bezpečnosti obyvateľov a všetkých návštevníkov našej mestskej
časti, ďalej verejného poriadku a čistoty a v podpore rozvoja našej
mestskej časti vytváraním vhodných podmienok pre organizo-
vanie kvalitných kultúrno-spoločenských a športových aktivít.

Uršula Ambrušová
poslankyňa MiZ
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Búrlivé zasadnutie mestského parlamentu
Mestské zastupiteľstvo, ktoré zasadalo 13. júna 2016, malo

na programe množstvo dôležitých bodov, prejednávanie ktorých
sa stretlo aj s vášnivým, až dramatickým priebehom a trvalo
do večerných hodín. Top témy, ktoré dominovali zasadnutiu
mestského parlamentu, boli:

• Prenájom ďalších úsekov miestnych komunikácií za účelom
prevádzkovania parkovacích miest v rezidentských lokali- 
tách č. 1 až 10 v zmysle VZN mesta Košice č. 157.:

Do zasadacej miestnosti prišli organizátori verejného protestu
proti tomuto kroku, ktorý sa zastupiteľstvo chystalo svojím
hlasovaním odobriť a demonštrujúca verejnosť. Po búrlivom
priebehu diskusie poslanci napokon rozšírenie plateného parko-
vania v meste, prevádzkovaného firmou EEI, schválili.

• Návrh VZN o nakladaní s odpadmi:

Najdôležitejšie zmeny v návrhu VZN oproti doterajšiemu
stavu:

- Triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov fi-
nancujú výrobcovia. Program odpadového hospodárstva
mesta má byť vypracovaný do 4 mesiacov od vydania POH
kraja a následne predložený na posúdenie príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. V prípade
kladného vyjadrenia, ktoré bude v súlade so záväznou časťou
POH kraja, môže nasledovať ďalej proces posudzovania strate-
gického dokumentu podľa tzv. zákona EIA/SEA. Až následne
bude predložený MZ na schválenie.

- Došlo k úprave definície komunálneho odpadu (KO), z ktorého
je vyňatý odpad zo zelene právnických osôb.

- Zavádza sa definícia zberného dvora a drobného stavebného 
odpadu.

- Zavádza sa povinnosť zabezpečiť zber jedlých olejov a tukov.
- Odpadové pneumatiky už nie sú súčasťou komunálnych

odpadov. 
- Do miestneho poplatku nesmú byť premietnuté náklady spo-

jené s triedeným zberom vyhradeného prúdu odpadov. 
- Oznámenie o odpade uloženom v rozpore so zákonom môže 

podať akákoľvek právnická alebo fyzická osoba. Orgán štátnej
správy OH a mesto sa do 7 pracovných dní navzájom infor-
mujú o podaných oznámeniach. Mesto má oprávnenie
zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne
umiestneného KO alebo DSO bezodkladne po jeho zistení. 

- Mesto má povinnosť na svojom webovom sídle zverejniť po-
drobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému
nakladania s KO vrátane triedeného zberu. 

- Pre rok 2016 boli s ohľadom na nový zákon a doterajšie
skúsenosti z praxe do harmonogramu zberu komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu navrhnuté zmeny.
Realizuje sa rozšírenie počtu zberných dvorov z doterajších
3 na 5 a viac, navýšil sa počet veľkokapacitných kontajnerov
poskytnutých na celoročné upratovanie, zavádza sa 2 x ročne
realizovať dezinfekciu všetkých zberných nádob (ZN) na KO,
zvýši sa počet ZN na triedený zber. Po týchto úpravách je
predpokladaný odhad úspory v 2. polroku 2016 vo výške cca
250.000 €.

• Záverečný účet

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili Záverečný účet za
rok 2015. Vzhľadom na to, že informácie o Záverečnom účte sú
rozsiahle, môžete si ich stiahnuť na:
http://www.kosice.sk/rokovanie_mz.php?id=147.

-jes-
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Z činnosti poslancov miestneho zastupiteľstva:
Ing. Štefan Bereš

Rok 2015 bol prvým rokom, kedy som poslancom mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce. Do komunálnej politiky som vstupo-

val s víziou zmeniť naše sídlisko, ktoré
je najmladšie v meste. 

Ako občan som vnímal potrebu pomôcť
obyvateľom sídliska k lepšiemu životu.
Moje plány smerovali hlavne do oblastí,
ku ktorým mám najbližšie a rozumiem im
t.j. oblasť financií, dopravy, športu.

Po predložení rozpočtu som bol pre -
kvapený výškou čiastky, ktorá sa minie
na výdavky verejnej správy. Podal som
preto pozmeňujúci návrh na zníženie
odmien poslancov, ktorý neprešiel.
Takisto moje viaceré návrhy ohľadom
zníženia výdav kov boli neúspešné. Vo

svojich vystúpeniach som apeloval na neúmerne vysokú odmenu
pre zástupcu starostu. Táto funkcia je pre našu mestskú časť luxusom
a je zbytočná. 

Pre obyvateľov mestskej časti som v spolupráci s DPMK
zabezpečil v ranných špičkách presunutie linky č.25 na zastávku
Bruselská. Realizoval som obnovu značenia bežeckých chodníkov
v ťahanovskom lese. Otázkou zámeny ťahanovského lesa sa zastu -
piteľstvo zaoberalo už viackrát a nesúhlasili sme so zámenou lesa
s rímskokatolíckou cirkvou. Som a vždy budem za zachovanie
lesa, ktorý je jedným z mála benefitov pre nás Ťahanovčanov. 

Som členom finančnej komisie a komisie výstavby, dopravy,
životného prostredia a zdravia. V týchto komisiách sa aktívne za-
pájam do riešenia problémov spadajúcich do ich pôsobnosti.
Hlavne sa snažím o šetrenie verejných financií, navrhol som zria -
denie chýbajúceho priechodu pre chodcov na križovatke Ázijská
trieda - Americká trieda, úpravu detského ihriska na Hanojskej
ulici, kde by malo prísť k realizácii v tomto roku. 

V súvislosti s problémom parkovania dávam návrhy na zlepše-
nie tejto alarmujúcej situácie. Patrí k nim rozšírenie parkoviska
Pekinská - Hanojská, vybudovanie dočasných miest na parko-
vanie zo zatrávňovacích tvárnic alebo vybudovanie parkoviska na
pozemku mesta Košice. Žiaľ, ani tu som neuspel a môj poslanecký
návrh neprešiel. Je na škodu, že tieto moje návrhy miestne
zastupiteľstvo neschválilo. Parkovanie budeme musieť vyriešiť,
najlepšie sami, bez firmy EEI. Škoda, že poslanci hlasovali za jej
vstup do Košíc. Máme tu predsa dosť kvalifikovaných a rozum-
ných ľudí, schopných to vyriešiť a neplatiť za to súkromnej firme.

V spolupráci s referátmi MČ resp. mesta Košice sa snažím riešiť
podnety od občanov týkajúce sa problémov s výtlkmi, neporiadku
na sídlisku, v lese, neupravenej zelene v našej mestskej časti.
Aj keď viaceré moje návrhy neprešli, budem sa aj naďalej snažiť
o presadenie poriadku vo verejných financiách a zlepšenie pod-
mienok žitia pre nás, obyvateľov sídliska. Štefan Bereš

poslanec MiZ 

Harmonogram poslaneckých dní
na 2. polrok 2016

Poslanecké dni budú vykonávané poslancami Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v abe -
cednom poradí každú stredu (mimo dní, kedy sa koná zasadnutie
miestneho zastupiteľstva) v čase od 16.00 do 17.00 hod. v miest-
nosti číslo 7.

7. september  Emil Petrvalský 
21. september Zuzana Slivenská 
28. september Uršula Ambrušová

5. október Štefan Bereš
12. október Mária Borovská
19. október Peter Bozogáň
26. október Milan Drotár

2. november Jozef Figeľ
9. november Mária Horváthová

16. november Miloš Ihnát
23. november Miroslav Janitor
30. november Ľubica Kozáková

7. december Ladislav Olexa
21. december Emil Petrvalský 
28. december  Zuzana Slivenská



4 zo života mestskej časti

Ťahanovská kvapka
17.5.2016 - súčasťou Dní mestskej časti je každoročne  mobilný

odber krvi pod názvom Ťahanovská kvapka. Túto úžasnú akciu
organizuje mestská časť už 15 rokov . Aj tentoraz sa podarila a pri-
tiahla do odberového kresla 27 darcov, ktorým touto cestou v mene
všetkých, ktorým svojím činom pomohli, veľmi, veľmi ďakujeme.
Najbližší mobilný odber sa chystá na začiatok novembra.
Veríme, že prídu ďalší ochotní darcovia.

-Janka Rajňáková-

ZŠ Belehradská vzdeláva už 25 rokov
V polovici apríla, presne 15.4.2016, si ZŠ Belehradská na sídlisku

Ťahanovce pripomenula 25. výročie svojho založenia.
Symbolicky prvé zvonenie v škole sa spája s netradičným dátu-

mom 15.4.1991, kedy sa po prvýkrát otvorili brány školy pre 494
žiakov a 32 pedagogických pracovníkov. Otvorilo sa 16 tried. 

V tomto školskom roku navštevuje školu 715 žiakov, máme 31
tried a kolektív pedagogických i nepedagogických zamestnancov
tvorí 80 členov. Riaditeľkou školy je Mgr. Eva Kašková.

Škola sa za predchádzajúce roky môže pochváliť bohatými aktivitami.
Žiaci pravidelne reprezentovali školu na olympiádach, rôznych ve-
domostných, matematických, prírodovedných, literárnych, hudob-
ných, umeleckých a športových súťažiach. Dosahovali veľmi dobré
umiestnenia a ocenenia na okresnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

I dnes dokazujú svoje schopnosti a zručnosti na predmetových
súťažiach a na olympiádach z rôznych vyučovacích predmetov.
Mnohí z nich sú úspešnými riešiteľmi aj v celoslovenskom meradle. 

V súčasnosti sa škola profiluje ako škola so zameraním na
vyučovanie cudzích jazykov, informatiky a vybraných druhov
športu. Už od 1. ročníka sa vyučuje anglický jazyk, v 6. ročníku
pribúdajú nemecký a ruský jazyk. Vyučovanie týchto cudzích
jazykov sa realizuje v 2 jazykových učebniach vybavených audio -
vizuálnou technikou. 

Od 1. ročníka sa vyučuje aj informatická výchova. Vďaka vy-
bavenosti a modernizácii spĺňa naša škola všetky predpoklady,
aby kvalitne plnila svoje poslanie pri vzdelávaní žiakov s využitím
moderných informačných technológií. Za posledné roky sa v škole
zriadili 4 plne vybavené počítačové učebne pripojené na internet
so systémom e - Beam. Táto technika slúži žiakom nielen na
vyučovaní, ale aj pri mimovyučovacích aktivitách.

Výrazné úspechy dosahovala a dosahuje škola v športovej oblasti.
V súčasnosti sa zameriavame najmä na florbal a futsal. Pekné úspechy
máme v orientačnom behu a atletike. Patríme k úspešným školám
aj v basketbale, cezpoľnom behu a streľbe zo vzduchových zbraní. 

Súčasťou vzdelávacieho procesu je aj projektová činnosť. Za -
pájame sa do mnohých, aj dlhodobých projektov na národnej
i medzi národnej úrovni, prostredníctvom ktorých získané finančné
pro striedky využívame na ďalšie zveľaďovanie a vybavenie školy. 

Mimo vyučovania zabezpečujeme kvalitnú a rôznorodú mimo -
školskú činnosť formou krúžkov so širokospektrálnym zameraním.

Za 25 rokov svojej existencie si škola vytvorila aj mnoho vlast-
ných špecifických tradícií, na ktoré sme právom hrdí. Život našej
školy je úzko previazaný so životom na sídlisku. Naši žiaci sa často
zapájajú do kultúrneho a spoločenského diania svojej mestskej časti
a tak obohacujú a spestrujú život jej obyvateľom.

Celá 25. ročná história školy je sprevádzaná zodpovednou prácou
mnohých pedagogických pracovníkov. Zárukou kvalitného vzdelá-
vania je skúsený, odborne i pedagogicky zdatný kolektív 53 učiteľov.        

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 alebo zastávajú významné posty v spoločnosti.

25. výročie školy je dobrou príležitosťou poďakovať sa doterajším
riaditeľom školy, zástupcom školy, všetkým pedagógom aj ostatným
zamestnancom školy, ktorí sa podieľali na jej rozvoji alebo v nej
pôsobia v súčasnosti. Poďakovanie patrí tiež Rade školy, Rade
rodičovského združenia, ktorí vždy boli pomocnou rukou školy pri
schvaľovaní hlavných zámerov školy.

Zaželajme teda našej škole do budúcnosti zanietených učiteľov,
obetavých rodičov a hlavne veľa usilovných a nadaných žiakov, aby
sme mohli aj v ďalších desaťročiach vzdelávať a vychovávať mladú,
úspešnú generáciu.

-Mgr. Anna Vargová-
ZŠ Belehradská

Dni mestskej časti 2016 -  4. - 7. máj 2016
4.5.2016 - t ohtoročné Dni mestskej časti odštartovali tradične

stredajším  rozprávkovým  zobúdzaním fontány - milým podujatím,
ktoré 4. mája 2016 pripravila Knižnica pre mládež mesta Košice
v spolupráci so základnými a materskými školami na sídlisku.
Po úžasnom kultúrnom programe si deti spolu s vodníkom
Čľupkom vytlieskali prúdy vody a za veľkej radosti prebudili k životu
našu parkovú okrasu.

5.5.2016 - štvrtok patril seniorom. Starosta mestskej časti Cyril
Betuš prijal delegáciu seniorov zo Spoločnosti seniorov pri MČ
Košice-Sídlisko Ťahanovce, ktorá v tomto roku oslavuje 15. výročie
svojho vzniku. Na slávnostnom podujatí, ktoré sa konalo v za-
sadacej miestnosti mestskej časti, sa zúčastnilo 20 hostí. 

6.5.2016 - pri pamätníku na Dargove sa v piatok uskutočnilo vy-
hodnotenie dlhodobej súťaže žiakov základných škôl našej mestskej
časti vo forme Projektu „Opýtaj sa svojho dedka, svojej babky” pri
príležitosti osláv 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny a 71.
výročia Karpatsko-duklianskej operácie.

7.5.2016- konal sa slávnostný ceremoniál odovzdávania verejných
vyznamenaní a ocenení. Cenu mestskej časti si z rúk starostu
mestskej časti Cyrila Betuša prevzala Základná škola Belehradská
v zastúpení Mgr. Semaničom, Mgr. Katarína Holováčová, Miroslav
Krbaťa, Bc.Lucia Cmárová, Cenu starostu MVDr. Peter Koreň
a Plaketu starostu Veronika Cmárová a Vanessa Krafčíková.
Súčasťou ceremoniálu bol aj slávnostný zápis do Kroniky športovej
slávy, do ktorej boli zapísaní súrodenci Tóthovci in memoriam.
Zápis potvrdila svojim podpisom mamička detí - pani Mičková. Po
skončení slávnostného ceremoniálu, ktorý svojím kultúrnym pro-
gramom prišli pozdraviť aj žiaci ZŠ Belehradská a žiaci ZUŠ Márie
Hemerkovej, sa hostia presunuli do vstupných priestorov miest-
neho úradu, kde prebehla vernisáž výstavy súťažných fotografií pod
názvom „Moje sídlisko“.  

-Janka Rajňáková-
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Predstavujeme občianske združenie Šak
(Škola a komunita)

Sme architektky, umelkyne a sociologička. Podujali sme sa
uskutočniť veľmi jednoduchý nápad, ako priniesť v obytnej zóne
ľuďom miesto pre spoločné trávenie času. Oslovili sme dôležité
osoby v miestom dianí, zástupcov školy a spolu pretvárame ZŠ
Belehradskú na miesto pre rast celej komunity - priamo na škole
a so školou. Prečo škola? Je predsa jednoduchým priestorom v blízkosti
každého z nás. Ak vás škola ako miesto pre rast celej komu nity
zaujíma, napíšte nám, alebo sa príďte zúčastniť našich aktivít.

Škola ako príležitosť - Škola ako inštitúcia v sebe spája skvelé
priestory a skupinu ľudí prepojených najmä vzťahom k deťom. Na
Ťahanovciach komunitné priestory chýbajú a ako nové sídlisko
nemajú k dispozícii výmenníky. Vzniká tak situácia, že je škola
jediným existujúcim priestorom na podporu komunitného života.
Je práve veľmi prirodzeným centrom komunitného života vďaka
koncentrácii detí, rodičov, učiteľov a ich záujmov. 

Prepájame vzťahy - Nechceme nikomu vstupovať do sféry
záujmov, ale naopak, hľadáme spôsoby, ako využiť existujúce
siete na zlepšenie práce všetkých. Preto spájame školu s miest-
nymi občianskymi združeniami na Ťahanovciach, s mestom,
mestskou časťou, výmenníkmi, učiteľmi, deťmi, rodičmi a susedmi.
Zorganizovali sme susedský piknik a spolupracovali na skvelom
Dni detí spolu s rodičmi a učiteľmi. Plánujeme v septembri festival
Manifest výmeny s cieľom prepojiť všetkých, ktorí na sídlisku fungujú
a majú záujem angažovať sa, pomáhať škole, deťom, či pomáhať
si vzájomne zlepšovať životný priestor. 

Skúšame to - Náš nápad sme začali realizovať malými zásahmi,
ktorými sa snažíme overiť, či naše myšlienky o živote idú
správnym smerom. Takýmito testami sú hlavne spoločné chvíle,
ktoré sa snažíme s miestnymi obyvateľmi stráviť jedením, pitím
alebo montovaním hokerlíkov. Takto sme organizovali a plánu-
jeme organizovať Šakovaké popoludnia, Deň dobrovoľníkov
a Letné kino na ihrisku školy. 

Záver - Za prvý polrok činnosti, ktorú vykonávame dobrovoľne
a popri práci, či štúdiu, sa nám podarilo vzbudiť veľký záujem
zo strany rodičov, detí aj učiteľov. Myšlienku sa nám podarí
udržať iba v prípade, že sa k nám pripoja ďalší, ktorým rozvoj
mestskej časti, rozvoj verejného priestoru, či rozvoj osobností
detí a dospelých nie je ľahostajný. Veríme, že sa nám podarí
povzbudiť k aktivite ďalších a že Ťahanovce do budúcnosti budú
hrdo reprezentované ako príklad oživeného sídliska. Viac informácií
o nás nájdete na stránke www.skolakomunita.sk a na facebooku
https://www.facebook.com/skolakomunita/ alebo nám zavolajte
na číslo +421-950-545-810. Budeme sa tešiť na stretnutia!

Zuzana Révészová, Zuzana Tabačková

Deti oslávili sviatok na Olympii
V Športovom areáli mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce sa

v sobotu 4. júna 2016 uskutočnila očakávaná oslava Medzinárod-
ného dňa detí. Deti a rodičia sa na všetkých súťažných a zábavných
miestach dobre vyšantili. Nechýbala ani obľúbená PENOVAČKA.
Do zábavných programov zasiahli aj účastníci - víťazi súťaže
„Východniar roka”. 

Počasie prialo, organizátori boli pripravení a všetko sa aj vydarilo.
Poďakovanie patrí manželom Titurusovcom a ich zverencom, prí -
slušníkom Obvodného oddelenia PZ SR Ťahanovce za zaujímavé
ukážky z ich výstroje, výzbroje, techniky a činnosti, Hasičskému
zachrannému zboru Košice, ako aj Združeniu žien Slovenska Košice
a všetkým, ktorí prispeli k výbornej atmosfére sobotňajšieho dňa.

-Janka Rajňáková-

Od ihly po šijací stroj - výstava
Autori výstavy: PaedDr. PhDr. Uršula Ambrušová, PhD., Mgr. Richard Papáč
Kde: Dom remesiel, Hrnčiarska 9/A, Košice
Trvanie výstavy: do 21. augusta 2016

Výstava približujúca dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom
v Košiciach v období od 16. storočia do začiatku 20. storočia prostred -
níctvom rukopisov, dobovej tlače, fotografií a trojrozmerného ma-
teriálu zo zbierok VSM - cechová truhlica, pečatidlá, zvolávacia
tabuľka, šijací stroj, krajčírske pomôcky, ukážky pánskeho a dámskeho
odevu. Unikátmi na výstave sú: drevený vývesný štít krajčírov zo 16.
storočia, zoznam majstrovského obeda zo 17. storočia, rukopisná
kniha predpisov a nákresov k vyhotoveniu majstrovských kusov pre
košický krajčírsky cech z roku 1695. Výstava je určená predovšetkým
pre školopovinnú mládež a taktiež pre návštevníkov mesta v rámci
spoznávania histórie Košíc.

-Janka Rajňáková-

Podujatia Knižnice pre mládež
Celé Slovensko číta deťom i čitateľský maratón boli júnové

podujatia v pobočkách Knižnice pre mládež mesta Košice na
ťahanovských základných školách.

Čítajte deťom každý deň, aspoň 20 minút. To je motto projektu,
nad ktorým v tomto roku prevzal patronát prezident Slovenskej re-
publiky Andrej Kiska a cieľom ktorého je, aby sa táto myšlienka
rozšírila hlavne medzi rodičov, ktorí zabúdajú na možnosť stráviť
vzácne chvíle so svojimi ratolesťami. Deťom sme čítali aj v našich
pobočkách knižníc a podujatia sa stretli s veľkým záujmom detí.

2. júna 2016 sa uskutočnil ďalší ročník najpočetnejšieho detského
čitateľského maratónu pod názvom Čítajme si ...2016! Čítalo sa
v čase od 9. do 15. hodiny v rôznych mestách na Slovensku, aj
v pobočkách Knižnice pre mládež. V knižnici na ZŠ Belehradská sa
do čítania zapojilo 150 detí a prispeli tak k prekonaniu minu lo -
ročného rekordu.

-Agi Halásová-
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Vyhlasujeme súťaž o najkrajší balkón
Obľúbená súťaž fotografií s rozkvitnutými balkónmi a záhrad-

kami v okolí obytných blokov sa už rozšírila do celého mesta. 
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce vyhlasuje ďalší ročník

tejto súťaže, ktorá potrvá od júla do konca septembra 2016. V tomto
čase, milí Ťahanovčania, môžete zasielať fotografie svojich balkónov
a okolia vašich domov na adresu miestneho úradu Americká trieda
15, elektronicky na e-mailovú adresu noviny@tahanovce.sk
alebo do správy fcb stránky mestskej časti https://www.face-
book.com/www.sidliskotahanovce.sk/. 

Najkrajšie fotografie starosta mestskej časti odmení hodnot-
nými cenami.

-red-

Veľký príbeh malej železnice
V tomto roku oslavuje svoje 60. výročie prevádzky na trati

Čermeľ - Vpred - Pionier - Pionierska železnica - dnes Košická
detská historická železnica. Kto by z nás nepoznal parný rušeň
Katka U 36.003, ktorý má už 132 rokov. Je to najstarší prevádzkovaný
parný rušeň v strednej Európe. Od roku 1991 premáva na Detskej
železnici v Košiciach. Od roku 2012 sa starajú o prevádzku na
Detskej železnici dobrovoľníci. 

V tomto roku prišiel na pomoc Katke parný rušeň Krutwig ČKD
900 BS 200 - silný úzkorozchodný rušeň ožíva takmer po polstoročí.
V Košiciach získal označenie U29.101 a spolu s rušňom U36.003
bude na Detskej železnici tvoriť kurióznu dvojicu najstaršieho
a najmodernejšieho parného rušňa v strednej Európe.

Deti aj návštevníkov vozia na železničke aj motorové rušne Janka
TU 29.0002 a Danka TU 29.0003. Je radosť sedieť v otvorenom vozni
a mávať všetkým okolo, čo prechádzajú Čermeľským údolím. 

Ak máte záujem poznať bohatú históriu železničky, začítajte sa
do stránok veľmi zaujímavej knihy „Veľký príbeh malej železnice“
od autorov Tomáš Haviar a Ľubomír Lehotský, ktorá Vám vy-
rozpráva svoj príbeh. 

-Ladislav Olexa-

Maják nádeje pomáha
Združenie Maják nádeje pôsobí na našom sídlisku už 6. rok. Jeho

hlavnou náplňou je ochrana ľudskej dôstojnosti, zmierňovanie
a odstraňovanie príčin morálnej a hmotnej biedy rodín v núdzi.
Pôsobnosť združenia je zameraná predovšetkým pre rodiny
v núdzi v Košiciach a blízkom okolí. 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košice- Sídlisko Ťahanovce
sv. Dominika Savia. Na základe iniciatívy p. farára Patrika
Voj teka sa uskutočnila zbierka „Ťahanovské euro“. 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice - blahoslavených
mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku.
Deti v tejto farnosti napĺňali počas piatich, pôstnych týždňov
„pôstnu misiu“. 

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda,
Juhoslovanská 2. Počas pôstneho obdobia od 1.3. do 18.3.2016
prebiehala na ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Košiciach v poradí už druhá
zbierka pre osamelé matky v núdzi

Úprimne a srdečne ďakujeme všetkým, ktorí prijali naše aktivity.
Rovnako naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou za-
pojili do zbierok, za ich konkrétne prejavy pomoci ľuďom, ktorí sú
odkázaní.

-Soňa Vancáková-
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Príjem inzercie
V prípade záujmu o inzerovanie v Ťahanovských novinách
kontaktujte nás na: 055/636 25 82, noviny@tahanovce.sk

Dievčatá z CBK opäť majsterkami Slovenska
V prvý júnový víkend boli pod záštitou starostu MČ JUDr. Cyrila

Betuša slávnostne otvorené Majstrovstvá Slovenska mladších
minibasketbalistiek v telocvični CVČ na Juhoslovanskej 2 v Košiciach.
Hostiteľmi šiestich finalistov MBK Ružomberok, Piešťanské čajočky,
CBK Košice, BAM Poprad, BK AŠK Slávia Trnava a Young Angels
Košice bolo družstvo CBK minibuseuropa Košice - Sídlisko Ťahanovce.
Naše dievčatá odohrali všetky zápasy so skvelým výkonom za výdat-
nej podpory svojich fanúšikov a rodičov.  

Úžasný basketbalový víkend napokon korunovali opätovným
ziskom najcennejšieho titulu - Majsteriek Slovenskej republiky.
Dievčatá z CBK dominovali aj v individuálnom hodnotení. Domi -
nancia hráčiek CBK Košice na slovenskom šampionáte mladších
minibasketbali stiek bola obdivuhodná. Stačí si uvedomiť, že boli
jediným tímom na turnaji, ktoré malo v tabuľke aktívne skóre!
Maťka Maliarová sa stala podľa hodnotenia trénerov najlepšou,
resp. najužitočnejšou hráčkou turnaja. Strelecké preteky nakoniec
vyhrala Tesi Daňková. Obe sa ocitli v all-stars turnaja. Najužitočnejšou
hráčkou CBK sa stala Janka Pavlíková, najperspektívnejšou hráčkou
sa zasa stala Ninka Dzurová a libling tímu Emma Daňková si pre
zmenu prevzala ocenenie pre najmladšiu a najsympatickejšiu
hráčku turnaja. Podľa očakávania za najlepšiu trénerku vyhlásili
Vladimíru Daňkovú. Na oslave titulu sa dievčatá z CBK tešili aj
z krásnej a hlavne sladkej basketbalovej torty.

-Janka Rajňáková-

Alex Bezeková sa chystá na majstrovstvá Európy
Po limite na 200 m v predprograme na Zlatej tretre v Ostrave má

Alexandra Bezeková (Atletika o. z. Košice) aj limit na amsterdamské
ME aj na stovke. V St. Pöltene finišovala tretia za Juhoafričankou
Hornovou (11,18) a Poľkou Swobodovou (11,18) a vďaka osobnému
rekordu 11,50, ktorý je na chlp zhodný s limitom na ME, sa v sloven-
ských historických tabuľkách posunula na piatu priečku pred Lenku
Kršákovú. Zverenka Rastislava Miška si zlepšila osobný rekord spred
dvoch rokov o 5 stotín. Bezeková potom o 5 stotín zaostala za svojím
osobákom na 200 m, keď časom 23,60 skončila celkovo tretia.

Na pretekoch PTS v Šamoríne vytvorila 4. júna 2016 v štafete žien
na 4x100 m spolu s Vladimírou Šibovou, Lenkou Kršákovou a Ivetou
Putalovou nový národný rekord SR časom 44,65 s.

-red-

Primátor obdaroval mladých športovcov
V rámci podpory športu v mestskej časti privítali 11. mája

dopoludnia na Základnej škole Bruselská 18 primátora mesta
Košice, Richarda Rašiho. Spoločne so starostom mestskej časti
Cyrilom Betušom, poslancami MZ a hosťami odovzdali stol-
notenisovému mládežníckemu krúžku v prítomnosti mladých
športovcov 4 nové stolnotenisové stoly v hodnote 1.075 eur.
V hernej ukážke, ktorú predviedli primátor so starostom a po nich
stolní tenisti zo ZŠ Bruselská, boli suverénne lepší mladí športovci. 

V ten istý deň dopoludnia odovzdal v zastúpení primátora mesta
Košice vedúci referátu športu MMK Ivan Šulek a starosta mestskej
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce Cyril Betuš v prítomnosti poslan-
cov MZ a pozvaných hostí členom žiackeho streleckého krúžku
Centra voľného času Košice potrebný darček - výstroj a zbrane pre
športovú streľbu zo vzduchových zbraní v hodnote 1.383 eur.
Tréner streleckého krúžku Miroslav Krbaťa a zástupkyňa riaditeľky
CVČ Anna Rutrichová poďakovali hosťom za materiálnu pomoc
pri realizácii tejto obľúbenej športovej činnosti detí a mládeže
na sídlisku Ťahanovce

-Janka Rajňáková-

Máme ďalšiu majsterku Slovenska
Úžasná správa, máme medzinárodnú majsterku Slovenska.

Alenka Matejová získala majstrovský titul na Medzinárodných
maj strovstvách Slovenska v naturálnej kulturistike a fitness žien
v Košiciach 28. mája 2016 v kategórii Fitness Lady a stala sa aj vice-
majsterkou SR v kategórii Fitness figura vo federácii SSNKF. Alenka
blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

-bet-

10. olympiáda detí predškolského veku
V piatok 20. mája športovali naši najmenší - v školskom dvore MŠ

Belehradská 6 Košice sa uskutočnila už 10. Olympiáda detí pred -
školského veku, na ktorej súťažilo 9 šesťčlenných družstiev
z našich i hosťujúcich materských škôl. Športové podujatie, ktorého
jubilejné usporiadanie sa uskutočnilo v roku, kedy sa Košice hrdia
titulom Európske mesto športu, prišiel otvoriť starosta mestskej
časti Cyril Betuš, hosťami podujatia boli zástupca starostu Emil
Petrvalský, za mesto Košice pani Žihalová a za Košický olympijský
klub Marián Kafka. Za skvelú organizáciu i priebeh podujatia
ďakujeme riaditeľke MŠ Belehradská Kataríne Holováčovej.

-Janka Rajňáková-
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ULIČNÁ STOLNOTENISOVÁ LIGA Mestskej časti SÍDLISKO ŤAHANOVCE

P R O P O Z Í C I E
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

VYHLASOVATEĽ:  MČ KOŠICE-Sídlisko Ťahanovce 
ORGANIZÁTOR: Komisia komunitného rozvoja, kultúry a športu  MČ,

ZŠ Košice, Bruselská 18
MIESTO:      Malá telocvičňa ZŠ Košice, Bruselská 18, (vchod zo dvora školy)
RIADENIE SÚŤAŽE: PaedDr. Uršula AMBRUŠOVÁ, PhD., za MČ

Mgr. Renáta PRIŠČÁKOVÁ, riaditeľka súťaže
RNDr. Marta BRÚDEROVÁ, odborný garant, výsledkový servis
Bartolomej OROSZ, technický pracovník

PRIHLÁŠKY:     RNDr. Marta Brúderová, 055 6361657, 0903 848 054, 0918 181 477
marta.bruderova17@gmail.com

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
PREDPIS: Hrá sa podľa Pravidiel stolného tenisu a tohto rozpisu
PRÁVO ŠTARTU:    Každý obyvateľ mestskej časti riadne prihlásený s požadovanými údajmi
PODMIENKA ÚČASTI: Vlastná raketa - prezúvky - športové oblečenie - nie biele tričko

Deti s doprovodom dospelej osoby
Kategórie sa upravia (prípadne zlúčia) podľa počtu prihlásených. 
Minimálny počet hráčov v kategórii - 5

HRACÍ SYSTÉM: - progresívny K.O. systém (hrá sa o každé umiestnenie v pavúku podľa
počtu hráčov)

- zo 4 plánovaných turnajov sa hráčovi započítajú do konečného
hodnotenia 3 najlepšie výsledky  

- v nultom ročníku sa hráči nebudú triediť na registrovaných
a neregistrovaných

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE:  Po každom kole na stránke MČ

Športové podujatia v skratke
• V máji sa športovalo aj na školskom dvore Materskej školy

Budapeštianska 1. Na podujatí s názvom Adamko v krajine zdravia
predviedli deti techniky správneho cvičenia na fitnes strojoch.
Krásnemu podujatiu pridalo aj slnečné počasie. Vedenie MŠ
ďakuje pani učiteľkám Evke a Erike, ako aj všetkým deťom za ich
snahu.

• Pod názvom Dopraváčik sa 10. mája v Materskej škole
Juhoslovanská 4 uskutočnilo športovo edukačné podujatie pre
materské školy v spolupráci s Obvodným oddelením Policajného
zboru Košice-Ťahanovce. Bolo zamerané na dopravu a orientáciu
v cestnej premávke.

• V Expreske Ťahanovce sa 72 žien absolvujúcich kruhový
tréning a 81 žien v skupinových cvičeniach pokúsilo 10. júna
o rekord v počte cvičeniek za 24 hodín. Či bol rekord prekonaný,
zatiaľ nie je známe, ale že sa akcia plná zábavy a zdravého po-
hybu (nechýbala zumba, cvičenie pri tyči , tabata, atď.) naozaj
vydarila, o tom niet pochýb. Organizátori podujatia majú veľký
palec hore.

• V júni odštartoval nultý ročník uličnej stolnotenisovej ligy.
Výsledky si môžete pozrieť na webovom sídle mestskej časti.
Zároveň upozorňujeme, že sa môžete prihlásiť do ďalšieho -
oficiálne prvého ročníka ligy.

-Janka Rajňáková-


