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Pred kontajneroviskom
už nezaparkujete

Doplnenie VZN umožní efektív-
nejšie riešenie problematiky.

Ceny v meste prevzali
štyria Ťahanovčania

Medzi ocenenými občanmi Košíc boli
aj obyvatelia sídliska Ťahanovce.

Dni detí
1. 6. máme Medzinárodný deň detí, ale
máme aj 25. 5. Medzinárodný
deň nezvestných detí.42 7

Lesopark opäť slúži verejnosti

Pobyt v lese dokáže človeka zregenerovať fyzicky aj psy-
chicky.

Pred rokom  Mestské lesy Košice spustili program revitalizácie

lesoparkov v meste. Začali na Sídlisku Dargovských hrdinov.

Ťahanovčania, ktorí si lesopark na Furči boli pozrieť, výsledok

chválili. Preto po oznámení, že majetkovo-právne veci okolo

lesoparku na sídlisku Ťahanovce boli vysporiadané a ten môže

naďalej slúžiť obyvateľom ako verejná oddychová zóna, inicio-

vala naša mestská časť stretnutie, na ktorom predstavitelia

Mestských lesov Košice informovali o zámere investovať do ob-

novy a revitalizácie ťahanovského lesoparku. 

V máji tohto roku vynovenú oddychovú zónu otvorili pre
verejnosť.

Mestská časť prispela na obnovu lesoparku zo svojho rozpočtu

sumou 6 000 EUR. Ďalších 14-tisíc EUR prefinancovali Mestské

lesy. Vybudovali tri veľké kamenno-drevené altánové súpravy

so stolom, lavicami a ohniskom, dve kryté lavice (malé altány),

desať lavíc, sedem ohnísk. Na rekreačné zariadenia nadväzuje

aj nový náučný chodník s dĺžkou približne 1 300 metrov. Jeho

súčasťou sú náučné tabule, ktoré dokumentujú prírodné, lesnícke

a historické zaujímavosti územia. Ťahanovčania tak nielenže

môžu ísť na príjemnú lesnú prechádzku, ale aj sa čo-to priučia.

Lesoparkový areál Sídlisko-Ťahanovce slúži širokej verej nosti.

V budúcnosti možno lesopark rozšíria.
Lesopark sa rozprestiera na ploche približne 400 hektárov.

V budúcnosti ho chcú podľa riaditeľa Mestských lesov Košice

Tibora Rótha rozšíriť. „Uvidíme, ako sa osvedčia tieto zariadenia,

máme pripravené špeciálne pre deti, seniorov rozšírenie náuč -

ných chodníkov, vybudovanie ďalších altánkov. Je to množstvo

aktivít, ktoré budeme postupne uplatňovať v lesoparku, ale

uvidíme, čo to urobí tu na tejto ploche,“ vysvetlil Róth.

Janka Rajňáková

foto: Miroslav Krbaťa



Pred kontajneroviskom už nezaparkujete

Úprave všeobecne záväzného nariadenia o čistote predchá -
dzali množiace sa situácie, kedy nebol vyvezený komunálny
odpad pre zablokovaný prístup vozidla Kositu k smetným ná-
dobám, nehovoriac o množstve prípadov, kedy nebol možný
prejazd komunikácie hasičskému vozidlu alebo záchrannému
vozidlu.

Situácia s automobilmi sa stáva neúnosnou. Motorové
vozidlo sa pre mnohých obyvateľov stáva zlatým teľaťom.
Budúca výstavba parkovacích domov toho veľa nezmení a nez-
mení to ani hľadanie spôsobov, ako rozšíriť parkovacie plochy,
lebo tie pri blokoch jednoducho nie sú a aj keby sme pripustili
teoreticky ich budúcu existenciu, parkovanie na sídlisku to ne-
zlepší, pretože áut (aj služobných) rádovo pribúda. Povýšili
sme auto nad verejnú zeleň, nad čistotu, nad záchranu ma-
jetku v prípade požiaru, nad záchranu života v prípade choroby,
či úrazu. Parkovanie uprednostňujeme najnovšie aj pred chod-
cami. A to všetko na sídlisku, ktoré má najväčšiu hustotu by-
tových domov na Slovensku. 

Samospráve sa zatiaľ veľmi nedarí s týmto fenoménom úspešne
bojovať, pretože každé riešenie, ktoré prichádza do úvahy,
niekoho obmedzí. Verejným záujmom však je chrániť pre-
dovšetkým zdravie a bezpečnosť obyvateľov, preto pristúpila
aj  k aktualizácii a doplneniu VZN o čistote na návrh mestskej
polície, ktorej príslušníci riešia opakované problémy zamestnan-
cov firmy likvidujúcej odpady v rámci mestskej časti, spočívajúce
v nedisciplinovanosti vodičov motorových vozidiel. Vodiči odstavia
svoje motorové vozidlá pred kontajneroviskami, čím bránia
samotnej manipulácii s kontajnermi a tým aj vysypaniu odpadu
do zberného vozidla. Navrhované doplnenie VZN umožní
príslušníkom Mestskej polície Košice, stanica Ťahanovce, efek-
tívnejšie riešenie nedisciplinovaných vodičov, ktorí nerešpektujú
pravidlá cestnej premávky a svojím konaním znemožňujú odvoz
odpadu z mestskej časti.

Zmena ustanovenia § 3 odseku 4) VZN č. 4/2009 vyplýva
z novely zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon), ktorá bola prijatá zákonom číslo 106/2018 Z.z.
a nadobudla účinnosť 20. 5. 2018.

Zo VZN sa zároveň vypúšťajú pasáže o voľnom pohybe psov
(§ 6 a § 7), pretože sú súčasťou nového VZN mesta, ktoré určuje
podmienky držania psov v meste Košice.

Janka Rajňáková
Oddelenie majetkovo-právne

pravne@tahanovce.sk
foto: Judita Čermáková

V septembri zasadne miestne zastupiteľstvo
naposledy v tomto volebnom období

Najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti
bude 12. septembra 2018. Podľa dĺžky volebného obdobia by to
malo byť posledné zasadnutie v tomto volebnom období,
nakoľko sa blížia komunálne voľby. Predseda Národnej rady
Slovenskej republiky však doteraz voľby do orgánov samosprávy
obcí a miest nevyhlásil, nemali sme možnosť v tomto vydaní
štvťročníka Ťahanovské noviny obyvateľov mestskej časti
oboznámiť s ich prípravou.

Harmonogram poslaneckých dní je vypracovaný do konca
októbra 2018. Každú stredu môžete na miestnom úrade v čase
od 16.00 hod. navštíviť poslanca/poslankyňu mestskej časti
a opýtať sa ho na záležitosti, ktoré vás zaujímajú.

5. septembra - Ing. Ladislav Olexa, PhD. 
19. septembra - Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc.
26. septembra - Mgr. Zuzana Slivenská

3. októbra - PhDr., PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD.
10. októbra - Ing. Štefan Bereš 
17. októbra - Mária Borovská 
24. októbra - Ing. Peter Bozogáň
31. októbra - Ing. Milan Drotár

- raj-

Záverečný účet
Najdôležitejším dokumentom, ktorý mali poslanci miestneho

zastupiteľstva na prerokovanie na svojom 21. zasadnutí v stredu
13. júna, bol Záverečný účet za rok 2017.

Rozpočet mestskej časti na rok 2017 bol schválený miestnym
zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2016 uznesením č. 166/2016. 
V priebehu roka boli vykonané 4 schválené zmeny rozpočtu.

Plnenie upraveného rozpočtu mestskej časti k 31. 12. 2017 v €:

V príjmoch sú zahrnuté príjmy bežné, kapitálové aj finančné
operácie rovnako ako vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky bežné,
kapitálové a výdavky z finančných operácií, výdavky hradené
zo ŠR – Evidencia obyvateľov. 

Za rok 2017 bolo celkové hospodárenie mestskej časti ukonče -
né prebytkom vo výške 50 886,88 €, ktorý bude odvedený
do rezervného fondu mestskej časti. Z toho sú počas roka finan-
cované drobné stavebné práce a projekty ako kapitálové výdavky,
prípadne môže byť použitý na krytie výdavkov bežného rozpočtu
v roku 2018.

Správa hlavnej kontrolórky, ako aj správa audítora doporučili
schváliť Záverečný účet mestskej časti bez výhrad.

Celý materiál aj so správami hlavnej kontrolórky a audítora je
zverejnený na www.tahanovce.net.

- raj-
foto: ilustračné

2 samospráva

Príjmy celkom 832 948,46
Výdavky celkom 782 061,58
Prebytok 50 886,88



Nariadenie GDPR vstúpilo do platnosti

Nová, prísnejšia ochrana osobných údajov na úrovni Únie
umožní, aby na vás internet úplne zabudol.
GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION. 

Čo to znamená pre ľudí?

Jasne a zrozumiteľne
Ľudia majú po novom právo vedieť, aké údaje o nich má ktorá -
koľvek organizácia. Zároveň majú právo na jasné a zrozumiteľné
informácie o tom, kto osobné údaje spracováva, či na aké účely.

Právo byť zabudnutý
Ktokoľvek bude môcť firmy či organizácie požiadať, aby jeho
osobné údaje vymazali, ak neexistuje dôvod, aby ich spoločnosť
ďalej mala a narábala s nimi.

Včasné informovanie
O krádeži či strate osobných údajov, ktoré by mohli zverejnením
spôsobiť škodu, či inú ujmu, musia spoločnosti bezodkladne
informovať všetky dotknuté osoby a tiež zodpovedné úrady.
Informovať musia najneskôr do 72 hodín.

Lepšia ochrana detí
Nové pravidlá o ochrane osobných údajov sa zameriavajú aj
na ochranu detí na internete. Znamená to, že všetky informácie
o využívaní osobných údajov, ktoré sú sprostredkované dieťaťu,
musia byť formulované jednoducho.

Povinnosť informovať
Firmy by si mali skontrolovať, aké osobné údaje od ľudí majú.
Napríklad údaje od zamestnancov alebo zákazníkov. Všetkých
musia informovať o údajoch, ktoré o nich majú a ako ich použí-
vajú. Na ich používanie potrebujú súhlas.

Pravidelné mazanie
Osobné údaje o zamestnancoch, ktorí už viac pre spoločnosť
nepracujú, alebo klientoch, ktorí už klientmi firmy nie sú, musí
spoločnosť vymazať, ak už neexistuje dôvod, aby ich evidovala.

Bezpečnosť
Všetky databázy s osobnými údajmi musí spoločnosť zabezpečiť.
Ak ide o údaje, ktoré sú napríklad vo forme papierových doku-
mentov, firma musí zabezpečiť aj tie, napríklad uložiť ich
do trezora či do uzamykateľnej skrine.

Preverovanie
Firmy by si mali overovať aj to, či ich dodávatelia a iní partneri
dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov. A to najmä vtedy,
ak dodávatelia či partneri majú prístup k databázam, či inak
pracujú s údajmi spoločnosti.

Zdroj: Denník Korzár

Čo sme urobili a čo chystáme
Parkovacie domy

Mestská časť objednala vypracovanie overovacích štúdií
garážovo parkovacích domov pre dve lokality, ktorými sú územie
Sofijskej ulice a plochy medzi Pekinskou a Hanojskou ulicou.
Tieto overovacie štúdie budú východiskovým podkladom pre
potenciálnych investorov garážovo parkovacích domov k vypra-
covaniu projektovej dokumentácie pre územné konania.
Overovacie štúdie budú k dispozícii po 15. 7. 2018. V priebehu
ich vypracovania prebiehajú konzultácie s Útvarom hlavného
architekta mesta Košice. 

Rekonštrukcia zastávok MHD
V našej mestskej časti budú v roku 2018 osadené čakárne

na zastávkach MHD od firmy JC DECAUX. Jedná sa o zastávky
pozdĺž Americkej triedy a zastávku MHD pri Metre v smere
z centra mesta. V súčasnosti prebiehajú ukončovacie práce
na základových konštrukciách, elektrických prípojkách a úprave
plôch. Montáž prístreškov prebehne do 30. 8. 2018. 

Rekonštrukcia kultúrneho strediska
V kultúrnom stredisku mestskej časti na Budapeštianskej ulici

je ukončená montáž technologického zariadenia pre zabez -
pečenie výmeny vzduchu. Do 15. 6. 2018 bude zrealizované
opláštenie potrubných častí a uvedenie vzduchotechniky do pre-
vádzky.

Ďalšie investičné akcie
Z investičných akcií plánovaných na rok 2018 zrealizovala

mestská časť úpravu povrchu basketbalového ihriska na Aténskej
ulici a v priebehu prázdnin bude realizovaná aj rekonštrukcia
oplotenia tohto ihriska. Ďalej bola zrealizovaná výmena dopa -
dovej plochy na detskom ihrisku v športovom areáli Olympia
a bolo oplotené detské ihrisko v dvore Aténska. V prázdninových
mesiacoch bude zrealizované multifunkčné ihrisko v športovom
areáli základnej školy Belehradská a vybudované bezpečnostné
oplotenie detského ihriska v parku pri fontáne.

Do konca roku plánuje mestská časť zrekonštruovať priestory
zázemia v kultúrnom stredisku na Budapeštianskej. V časti
projektová príprava zabezpečuje mestská časť vypracovanie pro-
jektu na oddychovú zónu v dvore bytových domov na Čínskej
ulici. 

Ing. Miron Jesenský
Oddelenie výstavby a životného prostredia

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



4 mesto a MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce

Seniori mesta spoznávali naše sídlisko
Vo štvrtok 19. apríla 2018 pripravila Rada seniorov mesta

Košice, n.o. v spolupráci s mestskou časťou Košice-Sídlisko
Ťahanovce prehliadku sídliska Ťahanovce v rámci projektu
„Poznávajme mestské časti mesta Košice“. Tejto prehliadky sa
zúčastnilo 130 seniorov mesta, ktorých privítal predseda Rady
seniorov Ján Caban. V mene mestskej časti privítal účastníkov
projektu zástupca starostu mestskej časti Emil Petrvalský.
V rámci prehliadky hostia navštívili rozostavaný rímskoka-
tolícky kostol, prezreli si výstavu Združenia žien Slovenska
v Košiciach - Háčkované graffiti, na Základnej škole Belehradská
ich pozdravili žiaci krásnym kultúrnym programom, ku ktorému
svojim dielom prispel aj folklórny súbor Hornád. Zo školy
sa hostia presunuli do gréckokatolíckeho kostola na Aténskej ulici.
Záver prehliadky bol v Športovom areáli Olympia na Čínskej
ulici, kde na nich čakalo občerstvenie sprevádzané piesňami
Speváckej skupiny Spoločnosti seniorov našej mestskej časti.  

Jarmila Repčíková
Foto: archív

Ceny v meste prevzali štyria Ťahanovčania
Siedmy máj je najvýznamnejším dňom každoročných osláv

Dňa mesta Košice.
Kráľ Ľudovít I. Veľký udelil 7. 5. 1369 Košiciam erbovú listinu.

Išlo vôbec o prvý takýto doklad udelený právnickej osobe v Eu-
rópe, dovtedy boli totiž erby udeľované iba fyzickým osobám.
Práve na pamiatku udelenia armálesu Košiciam, čo už vtedy
svedčilo o výnimočnosti, dôležitosti a kultúrnej vyspelosti Košíc
v stredovekej Európe, si každý rok 7. mája preberajú v košickej
historickej radnici verejné ocenenia mnohé významné osob-
nosti.

V tomto roku boli Ceny mesta Košice, Ceny primátora mesta
a Plakety primátora mesta udelené celkovo 20-tim jednotlivcom
a 5-tim kolektívom. Sme nesmierne poctení, že z ocenených boli
štyria obyvateľmi sídliska Ťahanovce.

Primátor mesta Košice udelil CENU PRIMÁTORA MESTA
KOŠICE: 

PhDr. PaedDr. Uršule Ambrušovej, PhD., za významný
prínos v oblasti múzejníctva a pôsobenie v oblasti kultúrneho
rozvoja mesta Košice doma aj v zahraničí;

Dr.h.c. prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD., za mimoriadne
výsledky a zásluhy vo vedecko-výskumnej a výchovno-vzdelá-
vacej činnosti v meste Košice i na celoslovenskej úrovni;

Ing. Ladislavovi Olexovi, PhD., pri príležitosti životného ju-
bilea 65 rokov, za celoživotný prínos v oblasti rozvoja dopravy
na území mesta Košice a Východného Slovenska;

Primátor mesta Košice udelil PLAKETU PRIMÁTORA
MESTA KOŠICE: 

RNDr. Marte Brúderovej, za celoživotný prínos v oblasti
vzdelávania a podpory športu mládeže a seniorov v meste Košice
a regióne východného Slovenska.

Janka Rajňáková
Foto: mesto Košice

Mesto Košice o nás:
Zistený ďalší pôvodca odpadu

Príslušníci Mestskej polície Košice stanica Ťahanovce zistili
pôvodcu odpadov (komunálny odpad), ktorý postupne vysypával
v krovinatom poraste v katastrálnom území Nové Ťaha novce
v blízkosti ulice Dopravnej pri železničnej trati. Takto vytvoril
skládku o rozlohe cca 40 m2. Uvedené konanie je v rozpore
so zákonom o odpadoch.

Po vykonaní nevyhnutných úkonov bola vec zaslaná prís-
lušnému správnemu orgánu, ktorý rozhodne o uložení sankcie.

-raj-

Slávnostné odovzdávanie ocenení mestskej
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce – 2018

V sobotu 5.mája 2018 sa v zasadacej miestnosti miestneho
úradu uskutočnil akt ocenenia významných osobností a kolek-
tívov, ktorí za rok 2018 získali Cenu mestskej časti, udeľovanú
poslaneckým zborom a Cenu a Plaketu starostu mestskej časti.

V tomto roku udelilo miestne zastupiteľstvo Cenu mestskej
časti pánovi Petrovi Hercegovi za mnohonásobné darcovstvo krvi
a záchranu života, pánovi  Ing. Imrichovi  Bácskaimu  za výchovu
mladej generácie k športu, kolektívu Obvodného oddelenia PZ SR
Košice - Ťahanovce. Cena starostu bola udelená basketbalistkám
CBK Minibuseuropa Ťahanovce. Plaketou starostu MČ bolo oce-
nené vedenie hliadky mladých záchranárov z MŠ Budapeštianska 1.

Janka Rajňáková
Foto: Miroslav Krbaťa
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Háčkované graffiti
Druhý ročník výstavy s názvom „Háčkované graffiti“ na sí -

dlisku Ťahanovce 14. mája pred miestnym úradom slávnostne
otvorila Jarmila Repčíková, predsedníčka Združenia žien
Košice, ktoré bolo realizátorom háčkovanej výzdoby pasáže
Budapeštianskej ulice. 

Svojím príhovorom prítomných pozdravil zástupca starostu
Emil Petrvalský za prítomnosti prednostky miestneho úradu
Nadi Černej. K milej atmosfére prispela aj spevácka skupina
Združenia žien a chutné občerstvenie pre návštevníkov podu-
jatia. Podujatie mestská časť zorganizovala v rámci festivalu
USE CITY Košice.

Janka Rajňáková
Foto: archív

Ako sme upratovali sídlisko
Mestská časť už koncom marca začala s očistou okolia Americkej

triedy, kam zvyknú chodiť psičkári venčiť svojich psíkov, koncom
apríla osadila v mestskej časti nové lavičky, pribudli odpadkové koše
na drobný odpad, bola vyčistená miestna fontána a celý okolitý park. 

28. apríla – za účasti 13 dobrovoľníkov  sa uskutočnila očista oko-
lia Viedenskej a Helsinskej ulice, kde sa pravidelne vytvárajú nelegálne
skládky komunálneho odpadu predovšetkým od vyberačov kontaj -
nerov, ale aj neprispôsobivých spoluobčanov. Zorganizovalo ju občianske
združenie KOŠAKT a vyzbieralo sa 15 m3 odpadu. Do skrášľovania
okolia domu sa 28. apríla zapojili aj obyvatelia Juhoslovanskej ulice,
pozitívne výsledky na upravenej prídomovej zeleni  je vidno na viace -
rých uliciach sídliska.

Deň za čisté sídlisko bol názov podujatia realizovaného ku Dňu
Zeme, ktoré 10. mája 2018 zorganizovala mestská časť Košice-
Sídlisko Ťahanovce v spolupráci so Združením žien Slovenska Košice
a firmou Kosit. 42 účastníkov sa zameralo na čistenie leso parku
a priestorov na Čínskou a Viedenskou ulicou. Účastníci vyzbierali
cca 23 m3 odpadu. Medzi dobrovoľníkmi boli zamestnanci miestneho
úradu, poslanci a členky Združenia žien Slovenska Košice. 

Ďakujeme všetkým Ťahanovčanom, ktorí zveľaďujú svoje okolie
upratovaním, vysádzaním kvetov, či inými aktivitami. Veríme, že
ich príklad, ako aj príklad dobrovoľníkov z o.z. KOŠAKT a ostatných
uskutočnených podujatí, ktoré sa zamerali na skrášľovanie mestskej
časti, budú nasledovať aj ďalšie skupiny obyvateľov a spoločne sa
nám podarí vytvoriť zo sídliska Ťahanovce skvelý priestor na bývanie.

Janka Rajňáková
Foto: archív

Tipy na výlet počas prázdnin
Nostalgické výlety po železnici:

5. 7. Košice - Jasov - Medzev
Medzevské dni

21. 7. Košice - Dobšinská ľadová jaskyňa - Telgárt
Za pamiatkami UNESCO

11. 8. Košice - Štítnik - Ochtiná
Za pamiatkami UNESCO a Štítnické hradné hry

18. 8. Košice - Jelšava - Muráň
Na kaštieľské hry v Jelšave

25. 8. Košice - Bardejov
Za pamiatkami UNESCO a Bardejovský jarmok

Janka Rajňáková
Foto: archív
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Milí priatelia, s radosťou vám prinášame dokumentárne fo-
tografie z májovej Ťahanovskej kvapky. V kultúrnom stredisku
na Budapeštianskej 30 v Košiciach sa zišlo 35 darcov, ochotných
podeliť sa o svoju vlastnú krv s malými i veľkými pacientmi
v nemocniciach. Skutok, hodný najväčšej vďaky i najvyššieho
ocenenia, vykonali nezištne a s radosťou. Na jednom mieste sa
stretli dlhoroční, vyše stonásobní darcovia s tými, ktorí sa odvážili
k darcovstvu po prvý raz. Privítali sme riaditeľa i zamestnancov
Metra Košice, zástupcu riaditeľa OO PZ Košice-Ťahanovce,
veliteľa mestskej polície, farára gréckokat. cirkvi - farnosť
Ťahanovce a mnohých ďalších skvelých ľudí. Nechýbal ani malý
povzbudzovateľ - Červenáčik z MŠ Budapeštianskej 1. Mestská
časť spolu s miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža
a Združením žien Slovenska za skvelé a úspešné podujatie
ďakuje všetkým darcom, výjazdovej odberovej jednotke NTS
Košice, ktorá odviedla profesionálnu prácu a ústretovosť a spon-
zorom podujatia - spoločnostiam METRO CASH and CARRY
a KLAS - za pestré, chutné a bohaté občerstvenie i sladké darčeky
pre všetkých účastníkov. Májová Ťahanovská kvapka je skvelým
prísľubom na november 2018, kedy by sa mal hromadný mobilný
odber krvi na sídlisku Ťahanovce zorganizovať znova. Tešíme sa
na všetkých, ktorí prídu, hlavne na tých, ktorí v sebe objavia cit
pre humanitu a nájdu odvahu zapojiť sa do veľkej rodiny darcov
krvi.

Janka Rajňáková
Foto: archív

Dovolenka na Slovensku: 
Zemplínska šírava

Jednou z turisticky atraktívnych lokalít na východnom Slovensku
je aj vodná nádrž Zemplínska šírava. Popri protipovodňovej
ochrane či zabezpečeniu vôd na hospodárske účely slúži aj
na oddych a rekreáciu. 

Výstavba Zemplínskej šíravy prebiehala v rokoch 1962 až 1965. 
Zemplínsku šíravu napájajú prevažne vody rieky Laborec. Na zá-
padných a severných brehoch sa nachádza 7 rekreačných stredísk:
Biela hora, Hôrka (známa aj ako Lúč), Medvedia hora, Kaluža,
Kamenec, Klokočov a Paľkov. 

Popri kúpaní je v strediskách možnosť požičať si vodný bicykel,
čln, či stanovať na brehoch vodnej nádrže. Populárnym je aj rybolov.
Hádam najznámejšou turistickou atrakciou je plavba výletnou
loďou Zemplín. Tá vyráža z prístavu Hôrka počas letnej turistickej
sezóny o 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00. Plavba trvá približne 45 minút.
Amfiteáter v rekreačnej oblasti Hôrka (Lúč) počas letného obdobia
ponúka zaujímavé kultúrne podujatia, koncerty, vystúpenia
súborov i premietanie filmov. Hipocentrum nachádzajúce sa
v blízkosti rekreačnej oblasti Hôrka poskytuje možnosť jazdy
na koni pre začiatočníkov i pokročilých, ponúka aj výučbu jazdy
na koni s inštruktorom či vychádzky na koňoch v okolí Zemplínskej
šíravy s doprovodom.

Okolie Zemplínskej šíravy ponúka ideálne podmienky na pešiu tu -
ristiku. V lokalite Vinné – Senderov nad Zemplínskou šíravou
sa nachádza zaujímavá kultúrna pamiatka, odkryté a zrekonštruované
architektonické zvyšky pavlínskeho Kostolíka sv. Kríža z 13.
storočia. 

Vinianske jazero vzniklo vytvorením umelej hrádze a prive-
dením vody z Vinianskeho potoka. Ponúka ideálne podmienky
na kúpanie, sú tu požičovne člnov a vodných bicyklov, ako aj
možnosti stravovania i ubytovania.

Viniansky hrad je situovaný severozápadne od centra obce
Vinné. Postavili ho pravdepodobne v druhej polovici 13. storočia
na ochranu cesty, ktorá viedla do Poľska. Hrad je voľne prístupný
a ponúka krásny výhľad na okolie .

Vinohradnícky náučný chodník „Za viňanskima jatkami“ bol
oficiálne otvorený len nedávno, a to 6. mája 2018. Trasa meria pri-
bližne 13 km. Spája najstaršie vinohradnícke lokality – staré
vinohrady a vedie popri najstarších vinohradníckych stavbách,
vo Vinnom nazývaných „jatki“. Ide o malé vínne domčeky. 

Novinkou je aj novootvorená renesančná pivnica pod obecným
úradom vo Vinnom, ktorá slúži ako degustačná miestnosť – objed-
návky na degustácie miestnych vín je možné si objednať e-mailom
na cimprich@vinne.sk alebo na facebookovej stránke - Viniansky
vinohradnícky a vinársky spolok.

Remetské Hámre, pôvodne železiarska a lesnícka obec, je vý-
chodiskom pre mnohé túry na južnom úpätí Vihorlatských vrchov.
Najvyhľadávanejšími turistickými trasami sú výlety k jazeru
Morské oko (618 m n. m.), ktoré vzniklo zosuvom z východného
svahu Motrogonu (1 018 m n. m.) do koryta riečky Okna a na Sninský
kameň (1 006 m n. m.).    

Informácie poskytol aj Patrik Cimprich – referent Obecného
úradu Vinné pre cestovný ruch. 

Ján Palinský
Foto: Patrik Cimprich



info, šport 7

Dni detí

V posledných rokoch sa ako keby vrece roztrhlo
s podujatiami ku Dňu detí. Naše ratolesti ľúbime,
a tak im doprajeme zábavu i kopec darčekov. Firmy,
organizácie a politické strany sa pretekajú v tom,
kto pripraví deťom bohatší program.  

Posledný májový i prvý júnový týždeň je plný
zábavy, koncertov, penovačiek, divadelných pred-
stavení...

Slovenská polícia upozorňuje aj na iný dátum,
súvisiaci s deťmi: 25. máj – Medzinárodný deň
nezvestných detí. 

Vy hlásil  ho  v roku 1983 vtedajší prezident USA
Ronald Reagan. V roku 1986 sa k pamätnému dňu
pripojila Kanada, ktorú nasledovali ďalšie krajiny
vrátane Slovenska. 

Medzinárodný deň nezvestných detí je dňom,
kedy celý svet vyjadruje solidaritu s rodičmi, ktorých
deti sa nevrátili domov, ale nikdy sa na ne nezabudne.

Pri tejto príležitosti zverejnila polícia leták, ktorý
vysvetľuje, čo treba robiť, ak zistíte, že sa vám stratilo
dieťa.

- raj -

Obchodné centrum Ťahanovce
V piatok 15. júna na sídlisku Ťahanovce otvorili obchodné cen-

trum, ktoré obyvateľom sídliska i širšieho okolia ponúka ďalšie
možnosti nakupovania.

Sú pri ňom vybudované parkovacie miesta, zeleň a pribudnú aj
lavičky a oddychové miesta.

Budova je bezbariérová s dvomi výťahmi – zásobovacím a osob-
ným pre nakupujúcich.

Zo strany Americkej triedy na prízemí je supermarket BILLA,
ktorý ponúka sortiment potravín a potravinárskych výrobkov, na
poschodí pribudli dôstojné priestory na umiestnenie ďalších pre-
vádzok – lekáreň, očná optika, kaviareň a ďalšie. 

Veríme, že obchodné centrum so všetkými prevádzkami bude
pre sídlisko Ťahanovce prínosom.

-raj-
foto: Veja

Skejter Richard Tury – náš nádejný olympionik
Medzinárodný olympijský výbor do programu olympiád zaradil aj športy,

ktoré nie sú tra dič né a duchom sú bližšie mladej generácii. Medzi nimi
je aj skejtbording. Prvé medaily sa v tomto športe budú udeľovať
na olympiáde v Tokiu 2020 a Slovensko môže patriť medzi favoritov.

V Košiciach vyrástol chlapec, ktorému učarovalo jazdenie na doske
s kolieskami, keď mal osem rokov. Dnes patrí jeho meno vo svete medzi
špičku. Volá sa Richard Tury.
„Keď som mal osem, dostal som videohru Tony Hawk,“ opisuje 24-
ročný Košičan svoje začiatky. Američan Tony Hawk je legendou tohto
športu. Súťažil v 80. a 90. rokoch. Neskôr vydal sériu videohier pod svojím
menom. „S kamarátmi nás to chytilo, chceli sme to skúsiť a kúpili
sme si skejtbordy. Odvtedy jazdím stále. Je to už 18 rokov,“ hovorí Tury.
Rišo jazdí disciplínu Street. V uplynulej sezóne  Svetového pohára
v skejtbordingu WCS skončil na celkovom treťom mieste. Úspešný je aj
v tomto roku. Naposledy v prvý júnový víkend, kedy sa mu podarilo
vyhrať Svetový pohár FAR'n HIGH International Skateboard Contest
2018 v Francúzsku. 

Držíme všetci palce na jeho úspešnej ceste na Olympiádu v Tokiu
2020! Zdroj: www.sport.sme.sk

Foto: archív R. Tury



Úspešné majstrovstvá SR v street workoute
Už po piaty raz sa v Slovenskej republike uskutočnilo výni -

močné športové podujatie, ktoré povýšilo šport z newyorského
Bronxu, kde chlapci z ulice predvádzajú, čoho je telo schopné
len použitím vlastnej váhy, na celoslovenské zápolenie tých  naj -
lepších. Workoutoví nadšenci, ktorí sa združujú v tíme BarLevers,
Slovenská workoutová asociácia a mestská časť Košice-Sídlisko
Ťahanovce pripravili v ŠA Olympia, kde nedávno pribudlo nové
workoutové ihrisko, 9. júna 2018 slovenský majstrovský turnaj,
ktorý zastrešoval viceprimátor mesta Košice a starosta mestskej
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Na výbornú organizáciu podu-
jatia a skvelé výsledky ťahanovských reprezentantov môže byť
sídlisko Ťahanovce hrdé. 

Riaditeľ pretekov Šimon Forrai to v závere zhrnul: ,,Osobitnú
vďaku by som chcel vyjadriť najmä Ladislavovi Olexovi a Miro -
slavovi Janitorovi za všetku pomoc pri organizácii súťaže. Tak-
tiež ďakujem celému tímu BarLevers a všetkým pomocníkom,
ktorí pomáhali pri ranných prípravách aj počas celej súťaže
a taktiež aj pomocníkom, ktorí nám pomáhali až do neskorého
večera s upratovaním všetkých vecí po akcii. Radšej nebudem
všetkých pomocníkov menovať, aby som niekoho nevynechal,
pretože vás bolo fakt strašne veľa, čoho si nesmierne vážim a práve
pri tom sa ukázala jednota a sila workoutovej komunity.“

Najväčším úspechom je majstrovský titul ťahanovčanky Simony
Máté, ktorá zároveň postupuje na svetový šampionát v Moskve.
Celú výsledkovú listinu podujatia si môžete pozrieť na:
https://www.facebook.com/olympiapizzeria33/?ref=br_rs

Janka Rajňáková
Zdroj: ŠA Olympia Košice

Foto: archív ŠA Olympia Košice
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12. Olympiáda materských škôl
Už dvanásť rokov sa v jedno júnové dopoludnie mení školský

dvor v materskej škole Belehradská 6 v Košiciach na malý
olympijský štadión. 

Škôlkári zo sídliska Ťahanovce prichádzajú povzbudiť svojich
starších kamarátov – predškolákov, ktorí si skúšajú zmerať svoje
sily v šprinte, v behu cez prekážky, v skoku do diaľky, v hode
tenisovou loptičkou do diaľky a v štafetovom behu. A to všetko
v duchu fairplay. Olympiáda detí predškolského veku, ktorú
organizuje Materská škola Belehradská 6 v spolupráci s mestskou
časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce a Slovenským olympijským
klubom, začína olympijskou hymnou, vztýčením olympijskej
vlajky a zapálením olympijského ohňa. Pred samotným zá -
po lením malých olympionikov pozdravia kamaráti zo škôlky
veselým tancom. 

Celý program sa každoročne opakuje. čo je ale vždy nové, sú
samotní súťažiaci – športovci. Preto je aj pre organizátorov
každý ročník tejto skvelej pohybovej aktivity pre deti výnimočný.
Bol taký aj tohto roku. 

Olympiádu slávnostne otvoril starosta mestskej časti Cyril
Betuš za prítomnosti hostí z oddelenia školstva košického ma -
gistrátu a z mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

Za skvelé športové výsledky získalo každé 6-členné družstvo
cenu pre svoju škôlku, sladkosti, no a v tomto dvanástom ročníku
si účastníci po prvý raz odniesli aj olympijské medaily, ktoré
pre ne dala špeciálne vyrobiť pani riaditeľka MŠ Belehradská
Mgr. Katarína Holováčová. 

Športu zdar a malým atlétom zvlášť!
Janka Rajňáková

Foto: archív

Majsterkami Slovenska opäť dievčatá z CBK
Ženský basketbalový klub CBK Minibuseuropa Košice-Ťahanovce

patrí medzi veľmi úspešné mládežnícke kluby na Slovensku.
Na Základnej škole Juhoslovanská, kde má klub svoj domovský
stánok, sa v posledných rokoch vytvoril tím, ktorý zbiera super-
latívy všade, kde sa objaví. Z úplne neznámych dievčat ročníkom
narodenia 2005, ktoré z prevažnej väčšiny pochádzajú z nášho
sídliska, vypiplali tréneri Miroslav Dirga a Vladimíra Daňková –
ktorá je zároveň prezidentka klubu - kolektív, ktorý už niekoľko
rokov kraľuje dievčenskému basketbalu pod Tatrami. 

Inak tomu nebolo ani v tomto roku. Z Popradu si v prvý júnový
víkend dievčatá opäť priniesli majstrovskú trofej.

Je to pre mestskú časť i celé Košice skvelá správa. Blahoželáme.
-raj-

Foto: archív


