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Samospráva musí
fungovať ďalej

Úradné hodiny upravené, štíhlejší
rozpočet, riešenie dopravy.

Nový člen domácnosti,
máme psa

Čo všetko by ste mali vedieť, ak sa 
rozhodnete chovať psíka.

Deň Zeme, nové
obchodné centrum

Aktivity spojené s Dňom Zeme, 
plány na nové obchodné centrum.42 6-7

Milí Ťahanovčania,
po vcelku náročnej jari, sprevádzanej bojom s koronakrízou, ktorú sme vďaka našej disciplinovanosti,
zodpovednosti a súdržnosti už, hádam, prekonali, prichádza do našich domovov leto – ročné obdobie
plné slnka, rozmanitých farieb a vôní a prázdninových očakávaní. Aj keď bude tohto roku málinko
odlišné od tých predošlých, prajeme Vám, aby ste ho strávili príjemne.

Vaša redakcia

Aj tohto roku vyhodnotíme súťaž O najkrajšiu predzáhradku.
Obohatíme ju aj o vyhodnotenie najkrajšieho balkóna. 

Na fotografii je víťazná predzáhradka z minulých rokov, o ktorú sa
starajú manželia Popyčoví. 

Divý mak

Pretože obľubuješ kvietky,
do vienka Ti z nich uviažem.
Nie z tých, čo patria do besiedky,
či chcú len špeciálnu zem.

Do polí vyjdem, medzi medze,
šípové kríky, tŕstie tráv.
Pohladím láskavo nevädze,
ľaliám poľným nežný háv,

krajší než odev Šalamúna.
Darmo sa pýšil ním ten kráľ.
Nad poklady a zlaté rúna,
Pán tamtie rúchom zaodial.

I bieloskvúce margarétky,
tiež nezábudiek štíhly driek,
keď Boh dal, ale ozaj všetkým,
kus modra z neba do očiek.

Aby v tom kruhu kvetov sa Ti
privravel, potešil Tvoj zrak 
ten, do šarlátu zaodiaty,
blčiaci d i v ý  m a k!

Ladislav Fričovský
(zo zbierky Dotyky lásky 2013)



Marcové zasadnutie miestneho
zastupiteľstva v apríli

Koronavírusová pandémia hlboko zasiahla celú spoločnosť.
Neobišla ani miestnu samosprávu. V tejto súvislosti je potrebné
povedať, že poďakovanie za prácu v prvej línii  okrem lekárom
a zdravotníkom, záchranným a bezpečnostným zložkám, predavačom
a predavačkám v obchodoch a dobrovoľníkom, patrí aj miestnym
samosprávam. Predovšetkým tým, ktoré po zatvorení úradov pre
vybavovanie úradných záležitostí neposlali svojich pracovníkov
domov, ale ktoré zmysluplne a s veľkým nasadením pomáhali v krí-
zovej situácii svojim obyvateľom, hlavne tým najzraniteľnejším.
Takou samosprávou bola a je aj naša sídlisková samospráva
a jej zamestnanci, a tiež niektorí poslanci. Zaslúžia si svoj potlesk
z balkónov za každodenné vybavovanie telefonátov od ľudí hľada -
júcich pomoc, za šitie a rozdávanie ochranných rúšok, za spisovanie
potrieb a nákupy seniorom, za roznášanie obedov, za informovanosť
obyvateľstva prostredníctvom letákov na každú bránu, za dezinfek-
ciu verejných priestorov, za starostlivosť o čistotu...

Ústretovosť voči obyvateľom by bola ešte o kúsok väčšia, keby
sa podarilo zvolať v tejto ťažkej situácii a za mimoriadnych
bezpečnostných opatrení riadne zasadnutie miestneho zastu -
piteľstva plánované na mesiac marec, ktoré by schválilo kompletný
rozpočet mestskej časti na tento rok (prostredníctvom 1. zmeny
rozpočtu). Úspešne zasadnutie prebehlo až na tretí raz 14. apríla
2020 a to v priestoroch školskej jedálne Základnej školy Belehrad-
ská, kde sa napokon zišli všetci poslanci.

Po prijatí pozmeňovacích návrhov, ktoré sa týkali programu za-
sadnutia, sa tento zredukoval na jeden zásadný bod, ktorým bola
spomínaná 1. zmena programového rozpočtu mestskej časti na rok
2020. V ňom predsedníčka Ťahanovského poslaneckého klubu
Zuzana Slivenská predniesla niekoľko pozmeňujúcich návrhov
týkajúcich sa úpravy výdavkovej časti rozpočtu. Z nich väčšinu
zastupiteľstvo neschválilo. Tri pozmeňovacie návrhy predniesol aj
poslanec Juraj Mazák, ktorému prešiel jeden, týkajúci sa zníženia
financií na zakúpenie klimatizácie do kancelárií miestneho úradu.
V záverečnom hlasovaní poslanci schválili 1. zmenu rozpočtu
dvanástimi z trinástich hlasov. Prijaté uznesenia sú zverejnené
na webovom sídle mestskej časti.

Po zasadnutí zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce od členstva v poslaneckom klube Ťahanovský posla-
necký klub odstúpili poslanci Štefan Bereš, Stanislav Šimko,
Branislav Jura, Cyril Betuš i Martin Cuper. Na základe týchto
skutočností v zmysle Rokovacieho poriadku Miestneho zastu -
piteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce Ťahanovský
poslanecký klub zanikol.

Janka Rajňáková 

Dopravná situácia na sídlisku núti
zjednosmerňovať ulice

Na základe poslaneckého návrhu na zjednosmernenie ulíc Čínska
a Pekinská poslanca Branislava Juru sa 13. apríla 2020 uskutočnilo
pracovné stretnutie za účasti veliteľa stanice mestskej polície
Geršáka, kde sa prejednávali a zvažovali možnosti zjednosmer -
ňovania ulíc na sídlisku Ťahanovce tak, aby sa zlepšila prejazdnosť
ulíc i statická doprava v mestskej časti. 

Po úspešnej realizácii zjednosmernenia Bukureštskej ulice, ktoré
tamojší obyvatelia ocenili, chystala mestská časť projekt, ktorý by
zjednosmernil Čínsku a Pekinskú ulicu s vjazdom z Čínskej ulice
a výjazdom cez Pekinskú. Mestská časť avízovala v tejto veci prieskum
verejnej mienky, ktorý by bol relevantnou podporou pre ďalšie
kroky. Oslovila domové samosprávy prostredníctvom listu a usku -
točnila aj vlastný prieskum na sociálnej sieti. 

Podľa výsledkov z facebookovej ankety, obyvatelia tamojších ulíc
nie sú stotožnení s touto myšlienkou a vo väčšine s ňou vyjadrili
nesúhlas. K realizácii projektu sa mestská časť vyjadrí po uzavretí
celého prieskumu a jeho vyhodnotení. O výsledku budú obyvatelia
informovaní.

Janka Rajňáková
Foto: ilustrácia zjednosmernenia Čínskej ulice

2 samospráva

Investujeme aj so štíhlejším rozpočtom
Po peripetiách s koronavírusom a s odďaľovaním schvaľovania fi -

nančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti pre investície na rok 2020,
ako aj krátenie prídelu finančných zdrojov zo strany mesta, sa napokon
rozbehli aj prípravy na realizáciu niektorých investičných akcií.

Oprava schodísk, ciest a chodníkov
V mesiaci jún sa začalo s opravami terénnych schodísk a komuniká-

cií, frézujú a asfaltujú sa vnútroblokové komunikácie, pripravuje
sa realizácia bezbariérových úprav chodníkov. Celkovo sa má prein -
ves tovať v tejto oblasti 20000 EUR. Mesto plánuje túto dotáciu ešte
navýšiť, čo umožní mestskej časti upraviť ďalšie komunikácie a schodiská.
Kynologický park

Mestská časť má v tomto roku naplánovanú aj výstavbu tzv. kyno-
logického parku – oploteného výbežiska pre psov s hracími prvkami
v priestoroch Americkej triedy pod OC Metro. Táto psičkárska zóna
vytvorí možnosť trávenia času so psami. Celá investícia vo výške
8000 EUR bude hradená z prostriedkov získaných od mesta z daní za psa. 
Modernizácia osvetlenia ŠA Olympia

Z investičných prostriedkov sa uhradí aj modernizácia vonkajšieho
osvetlenia športových plôch v športovom areáli Olympia, čím sa tieto
športoviská zatraktívnia. Osvetlí sa multifunkčné ihrisko i detské
ihrisko. Celková investícia predstavuje 7000 EUR.

Ďalšie investície
Schválené investičné prostriedky budú smerovať aj do prí pravy

projektov na už pripravované zjednosmernenie Hanojskej ulice,
na do končenie rekonštrukcie aj druhej časti obchodnej pasáže na Bu-
dapeštianskej ulici i na nové vianočné osvetlenie.
Mimorozpočtové zdroje

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce sa uchádza la aj o finančné
prostriedky na projekt bezplatného pripojenia na internet pre oby va -
teľov mestskej časti na verejných priestranstvách a verejne prístupných
miestach (napr. obchodná pasáž Budapeštianska, park, kultúrne stre-
disko) s názvom WiFi pre teba. Z výzvy OPII-2018/77//1-DOP o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku by mala mestská časť
získať vyše 11000 EUR so spoluúčasťou 750 € z rozpočtu mestskej časti.
Modernizácia kultúrneho strediska

Z mimorozpočtových zdrojov sa mestskej časti podarilo získať ďalších
3000 EUR od Košického samosprávneho kraja, z ktorých bude fi nan -
covaná modernizácia kultúrneho strediska na Budapeštianskej ulici.

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti



Poslanci schválili Záverečný účet
Celkom 28 bodov obsahoval program júnového zasadnutia

miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo 17. 6. 2020. V šesťhodino -
vom maratóne, po množstve pripomienok, pozmeňujúcich návrhov,
ale miestami aj málo konštruktívnej diskusie miestne zastupi teľstvo
schválilo 37 nových uznesení. Obrazový a zvukový záznam z roko-
vania nájdete na webovom sídle mestskej časti www.tahanovce.net.
Poslanci na zasadnutí okrem iného schválili:
• Záverečný účet mestskej časti za rok 2019
• Návrhy na Ceny mestskej časti
• Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2020 
• II. zmenu rozpočtu na rok 2020
• Dotácie na II. polrok 2020.
Schválené dotácie na II. polrok 2020:

Janka Rajňáková

Usporiadanie vzťahov k pozemkom
je pre mestskú časť alfou a omegou

Na sídlisku Ťahanovce sme si už zvykli na fakt, že za všetko môžu
pozemky. Parkovacia politika, ďalšia výstavba, výskyt diviačej zveri,
enviromentálne projekty a mnoho ďalších horúcich zemiakov, ktoré
sa neustále prehadzujú zo strany na stranu, sú nevyriešiteľné z jedi -
ného podstatného dôvodu, a to, že ich riešenie podmieňuje vzťah
k pozemkom. To si nesieme z minulosti ako železnú guľu, ktorej sa
doteraz nikomu z našej samosprávy nepodarilo odstrániť a zanedba li
ho všetci tí, ktorí ho v danom čase a daných podmienkach mali riešiť.

Po takmer tridsiatich rokoch fungovania samosprávy na sídlisku
Ťahanovce sme sa tak napokon dozvedeli, že usporiadanie vzťahov
k pozemkom v mestskej časti i v meste Košice nie je doteraz ani
medzi prioritami štátu, ktorý je v prvom rade kompetentný celú vec
riešiť. Na minuloročnej návšteve starostu mestskej časti v sloven-
skom parlamente to potvrdila samotná ministerka pôdohospo dár -
stva G. Matečná. Usporadúvajú sa vzťahy k pozemkom z atraktív nejších
dôvodov a v zaujímavejších lokalitách. Na obyvateľov najhustejšie
osídlenej mestskej časti, kvalita života ktorých od riešenia tohto
problému závisí, doteraz nikto nemyslel. Minuloročný prísľub
starostovi zo strany ministerstva, že do sceľovania a usporadúvania
vzťahov k pozemkom budú zahrnuté aj pozemky aspoň pod komu-
nikáciami a verejnými budovami, by sa mal, verme tomu, v naj -
bližšej dobe pretaviť do reality. Svedčí o tom aj ohlásená návšteva
nového ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského a jeho štátneho
tajomníka M. Fecka, ktorá by sa mala uskutočniť 3. júla 2020 na pozva -
nie starostu mestskej časti Miloša Ihnáta. Práve bývalý poslanec NR
SR M. Fecko v minulom roku po zistení hrozivých faktov a situácie,
v ktorej sa mestská časť už dlhé roky nachádza, vyhlásil, že urobí
všetko pre to, aby sídlisku Ťahanovce pomohol. 

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti
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Žiadateľ Akcia Dátum Čiastka

Maják nádeje Projekt "Tvorivé dielne 
pre rodiny v núdzi" júl - november 2020

10.7.0 neštátna organizácia 1 000,00 €

ADIUTOR Letný tábor pre deti 2020 júl - august 2020
08.1.0 šport 500,00 €

Gréckokatolícka cirkev,
farnosť Košice-Ťahanovce

Šport pre všetkých
prenájom telocvične september - december 2020

08.4.0 neštátna organizácia 350,00 €
1. Šachový klub

Košice Ťahanovce - Rapid Open september 2020

08.1.0 šport 350,00 €
Ťahanovská

záhrada
Projekt

"Slunce, seno, amfiteáter" júl - november 2020

08.2.0 Kultúra 1 000,00 €

Spolu 3 050,00 €

Zasadala komisia na ochranu verejného záujmu
i komisia na udeľovanie verejných ocenení

Dve komisie, ktoré si miestne zastupiteľstvo zriaďuje ako svoj po-
radný orgán, zasadajú iba jeden raz v roku. Informovať o ich činnosti
pre čitateľov asi nebude veľmi zaujímavé. Zaujímavejšie možno
vyznejú závery zo zasadnutí týchto špecifických komisií:
Komisia na ochranu verejného záujmu

Úlohou komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov – to je oficiálny názov komisie – je skontrolovať
majetkové priznania volených zástupcov mestskej časti , či sú v súlade
so zákonom, ktorý túto povinnosť verejným funkcionárom ukladá. 

Predsedom komisie pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce je Miroslav Janitor a jej členmi sú Zuzana
Slivenská, Branislav Jura, Cyril Betuš a Ján Pavúk.

V tomto roku sa komisia zišla v marci a podľa jej záverov všetci volení
zástupcovia mestskej časti si svoju oznamovaciu povinnosť splnili
v zákonnej lehote. Podľa novej legislatívnej úpravy sú majetkové pri -
znania poslancov i starostu mestskej časti zverejnené na webovom
sídle mestskej časti v sekcii samospráva – miestne zastupiteľstvo.
Komisia na udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní

Komisia zasadá spravidla raz v roku pred marcovým miestnym
zastupiteľstvom a predkladá návrhy na udelenie Ceny mestskej časti,
ktorú udeľuje kolektívom i jednotlivcom miestne zastupiteľstvo.

Predsedom komisie bol na začiatku volebného obdobia Stanislav
Šimko, ktorý si po založení Ťahanovského poslaneckého klubu vymenil
miesto v miestnej rade s Evou Zummerovou. Tá sa následne stala pred -
sedníčkou tejto komisie. Stanislav Šimko zostal jej radovým členom.
Ďalšími členmi sú Cyril Betuš, Mária Horváthová a Miroslav Špak.

Návrhy na Ceny mestskej časti komisia predložila v tomto roku z ob-
jektívnych dôvodov až na júnové zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Cenou mestskej časti navrhuje vyznamenať kolektív Stanice mestskej
polície Ťahanovce, bývalú dlhoročnú poslankyňu miestneho zastu -
piteľstva Máriu Borovskú, vedúcu folklórneho súboru Viganček Lenku
Adzimovú a mnohonásobného darcu krvi Jozefa Kandráča.
Predbežne je slávnostné odovzdávanie cien naplánované na mesiac
september 2020.

Janka Rajňáková

Miestny úrad je opäť k dispozícii občanom
Aj keď v upravenom režime, miestny úrad sa postupne vracia

do normálu a je opäť po všetky pracovné dni v týždni k dispozícii
ľuďom, ktorí si potrebujú vybaviť svoje úradné záležitosti. 

Oproti minulosti sú v pondelok a v stredu skrátené úradné hodiny:
– v pondelok od 8.00 do 12.00 hod., 
– v stredu od 8.00 – 12.00 a od 14.00 do 16.00 hod. 
V ostatných dňoch sú úradné hodiny nezmenené.

Do úradu občan vstupuje vždy s rúškom a použije dezinfekciu rúk,
ktorá je k dispozícii pri vstupe. K podpisu úradnej listiny alebo
potvrdenia používa každý vlastné pero. Vybavenie svojej záležitosti
si môžete s pracovníkom miestneho úradu dohodnúť aj vopred tele-
fonicky, veľakrát to urýchli celý proces k spokojnosti oboch strán.
K dispozícii sú pracovníci úradu aj v prípade, že potrebujete poradiť
alebo usmerniť.

Podľa vyjadrenia prednostky miestneho úradu, v tomto režime
bude úrad fungovať dlhodobejšie.

Janka Rajňáková



4 máme psa

Kúpili sme si psa
Okrem nevýslovnej radosti z prírastku do domácnosti, či už

kúpeného alebo z útulku, vyvstávajú držiteľovi psíka aj prvé
povinnosti.
Evidencia psa

V mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce je držanie psa za-
kotvené vo všeobecno-záväznom nariadení mestskej časti číslo
2/2017, podľa ktorého je držiteľ psa povinný:

- prihlásiť svojho psa do evidencie psov a to v lehote do 30-tich
dní. Evidenciu psov vedie mestská časť. Držiteľ psa dostane na
mies tnom úrade pre svojho psa evidenčnú známku, na ktorej je
evidenčné číslo psa, názov mestskej časti, ako aj informácia o tom,
či je pes nebezpečný. 

Za vydanie evidenčnej známky je poplatok 1 €.
Daň za psa

Po vydaní evidenčnej známky musí držiteľ psíka ešte zaevidovať
na košickom magistráte na oddelení daní a poplatkov, kde mu
určia daň. Daňová povinnosť vzniká mesiac po tom, ako ste psa
nadobudli, pričom sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.

Daňové priznanie k dani za psa musíte podať do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti. Priznanie sa podáva aj pri zmene, či
zániku daňovej povinnosti. Napríklad zmena údajov, ktorá má vplyv
na vyrúbenie dane, zmena chovného priestoru v meste, či zmena
počtu psov. Tiež ho treba podať najneskôr do 30 dní od zmeny.
Sadzba dane za psa v Košiciach: 

a)   v bytovom dome je 40,00 €
b)   v rodinnom dome alebo inom uzavretom objekte je 10,00 €

Zníženie dane za psa
Mesto Košice poskytuje zníženie dane o 50 % za psa:

• chovaného ťažko zdravotne postihnutým občanom, ktorý je drži- 
teľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom,

• chovaného občanom starším ako 70 rokov,
• sterilizovaného,
• opusteného alebo prevzatého z útulku,
• so skúškami z výkonu minimálne 1. stupňa podľa národných alebo

medzinárodných skúškových poriadkov.
Znečisťovanie verejných priestranstiev

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie,
povinný výkaly bezprostredne odstrániť a obal s výkalmi po uza-
vretí vhodiť do kontajnera na zhromažďovanie výkalov označeného
piktogramom psa, prípadne do nádoby na komunálny odpad.

V mestskej časti sú na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený
(výbežisko pre psov) a na ďalších vybraných miestach koše, vhodné
na zhromažďovanie výkalov. Informácie o rozmiestnení košov sú zve -
rejnené na webovom sídle mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
– www.tahanovce.net. V súčasnosti sa mapka rozmiestnenia
košov na odpad po psoch aktualizuje. Po jej spracovaní ju zaradíme
do niektorého z ďalších vydaní Ťahanovských novín.
Obmedzenia vstupu psov

Psy sa nesmú vodiť:
• na detské ihriská a pieskoviská
• na štadióny a iné verejnosti prístupné športoviská, na verejné kúpaliská
• do areálov predškolských a školských zariadení
• do priestoru vyčleneného na predaj poľnohospodárskych prebytkov
• do reštaurácií s výnimkou letných záhrad

Voľný pohyb psa je zakázaný na všetkých verejných priestran -
stvách, kde sa pohybujú alebo zhlukujú ľudia. Sú to najmä priestory
pred školami, obchodnými centrami, pred verejnými inštitúciami,
pred zdravotníckymi zariadeniami, kostolmi a na chodníkoch vedú-
cich k nim.

Voľný pohyb psov je zakázaný aj na lesných pozemkoch s výnim -
kou poľovníckych a služobných pri výkone povinností.

Nesplnenie povinnosti evidencie a platby dane za psa, ako aj
priestupky voči VZN 2/2017 mestskej časti sú sankcionované.
Čipovanie psov

Povinnosť označiť psov implantovateľným transpondérom (mikro -
čipom) ustanovuje novela zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov. Vlastník psa narodeného
po 1. septembri 2018 je povinný zabezpečiť jeho trvalé označenie
mikročipom pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12
týždňov veku.

Janka Rajňáková 

Postup pri poranení človeka zvieraťom
Majiteľ zvieraťa/zodpovedná osoba po poranení človeka je povinná

oznámiť poranenému svoje meno, adresu trvalého pobytu (Zákon
č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov, §4).

Majiteľ zvieraťa/zodpovedná osoba po poranení človeka je povinná
predviesť zviera k veterinárnemu lekárovi na klinické vyšetrenie
bezodkladne po poranení (č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej staro -
stlivosti). Vyšetrenie sa vykonáva 1, 5, 14 deň po poranení. Veter-
inárny lekár odovzdá majiteľovi zvieraťa osvedčenie o zdravotnom
stave zvieraťa, ktoré majiteľ odovzdá poranenej osobe. 

Majiteľ zvieraťa je povinný nahlásiť na miestnom úrade svoje
zviera, ktoré poranilo človeka (Zákon č. 282/2002 Z.z., §4). 

Majiteľ zvieraťa musí venčiť takéto zviera na verejnom pries-
transtve vždy s náhubkom (Zákon č. 282/2002 Z.z., §4).

zdroj: www.tahanovce.net

Zverolekári na sídlisku
Veterinár Košice - Veterinárna klinika PRO VET

Doc. MVDr. Igor Capík, PhD. 
Juhoslovanská 2,(Budova ZŠ), 040 13 Košice

Tel.: 0903 130 479
E-mail: igor.capik@gmail.com

Profil: klinikaprovet.zzz.sk
www.vet-klinikaprovet.sk

Veterinárna ambulancia Veterinárna ambulancia
Aténska 12, 040 13 Košice Americká tr. 5, 040 13 Košice
tel.: 0903 656 789 tel.: 0903 185 279

Kynologické parky a výbežiská pre psy 
Výbežisko Aténska

V lokalite medzi ulicami Európska trieda, Aténska a Helsinská
ulica, je pre psov vybudované výbežisko, vybavené lavičkami,
postupne rôznymi prekážkami pre výcvik psov, ako aj venčo -
viskom s odpadkovými košmi na exkrementy.

Používanie výbežiska sa riadi podmienkami zverejnenými na
informačnej tabuli pri vstupe.
Výbežisko pri Metre

Mestská časť získala finančné prostriedky a prenájom pozemku
na realizáciu ďalšieho oploteného výbežiska, v ktorom budú
umiestnené hracie prvky, koše a lavičky. V budúcnosti by v týchto
priestoroch mohol prebiehať aj výcvik psov.



Zodpovednosť a tolerancia 
Nie je veľa tém, ktoré rozpútajú vášnivé debaty sprevádzané

rôznymi emóciami v mestskom prostredí. Chov a držanie psov
na sídlisku medzi ne rozhodne patrí.

Nech je snaha upraviť podmienky držania psov akokoľvek
ideálna, bez zodpovedného, ohľaduplného prístupu psičkára
na jednej strane, tolerancie a pochopenia na strane nepsičkárov
žiadne riešenia fungovať nebudú.

V prvom rade si treba uvedomiť, že žijeme na sídlisku. Táto
naša voľba so sebou nesie rôzne pozitívnejšie, ale aj negatívnej -
šie javy. Na sídlisku je skvelé, že všetka občianska vybavenosť
ako škôlky, školy, obchody, lekári, reštaurácie, zábavné centrá,
športoviská sú blízko. No tým, že na tak malej ploche žijú tisíce
ľudí, logicky dochádza k stretom osôb s niekedy diametrálne
odlišným spôsobom života a protipólnymi názormi. Za iných
okolností by ste sa s mnohými ľuďmi pravdepodobne nikdy
nestretli. 

Psičkári: za psa a jeho konanie ste zodpovední. Prečo by pes
mal utekať za cudzím človekom či psom a v horšom prípade ho
oštekať? Treba brať ohľad na to, že nie každý musí zdieľať nadše-
nie z našej záľuby a verte, že budete narážať na menej konfliktov.
Vychovajte si psa tak, aby aj nepsičkár pred vami zložil poklonu.
Je úžasný pocit byť so psom všade vítaný.

Nepsičkári: Možno pomôže k pochopeniu psičkárov informá-
cia, že pre väčšinu ľudí je pes člen rodiny rovnocenný s človekom,
pre mnoho starších ľudí je pes „posledné“, čo majú, čo ich drží
nad vodou v neľahkých životných situáciách. Preto agresívne
slovné útoky berú tak osobne a bránia si svojho spoločníka rov-
nako, ako keby to bol akýkoľvek iný dvojnohý člen rodiny.
Skúsme dať psičkárom šancu ukázať, že ich pes nie je problém.

Zdroj: https://pes.banm.sk/psickari-vs-nepsickari
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Prechádzky so psom 
Pre psa sú každodenné prechádzky so svojim pánom vrcholom dňa.

A nejde len o pohyb a vykonanie malej či veľkej potreby. Ak chcete,
aby Vaša spoločná prechádzka bola rozmanitá, môžete kombinovať
fyzickú a duševnú záťaž s výcvikom a množstvom zábavy.
Príroda ako agility trať

Poobhliadnite sa po okolitých lesoch a poliach, pretože tu nájdete
veľa malých „prekážok“, ktoré predstavujú vzrušujúce výzvy. Čo
takto slalom radom stromov? Alebo môžete naučiť svojho psa, aby
jednotlivé stromy celé obkrúžil. Ležiace kmene vyzývajú na ba -
lansovanie a skákanie.
Stretnutia s inými psami

Mnoho majiteľov psov chce svojmu miláčikovi umožniť sociálne
kontakty. Tak rýchlo von a odopnúť vodidlo? Radšej nie! Nechajte
svojho psa bez vodidla behať v ústrety inému psovi len so súhlasom
jeho majiteľa. Ak si budú oba psy navzájom rozumieť, nič nebráni
spoločnému hraniu v bezpečnom prostredí. Pes by mal ale bez pod -
mienečne poslúchať na zavolanie, aby ste ho mohli odvolať, ak pôjdu
okolo cyklisti, alebo ak pôjde na prechádzku skupinka detí z ma -
terskej škôlky.
Na čo si dať pozor pri prechádzke:
• V horúcich letných dňoch choďte na prechádzku radšej ráno a večer.
• Okrem sáčkov na výkaly majte so sebou vodu a maškrty pre psa.
• Rešpektujte prírodu – hlavne ochranu divej zveri.
• Striedajte sústredenú fázu s uvoľnenou prechádzkou.
• Nezabúdajte: aj v najhlbšom lese môžu byť cyklisti, bežci a ďalšie psy.
• Sústreďte sa na psa a nie na mobilný telefón.
• Psa púšťajte bez vodidla len tam, kde je to bezpečné.

Zdroj: www.zoohit.sk

Obvodné oddelenie 
Policajného zboru
Košice - Ťahanovce
Juhoslovanská 2
040 13 Košice

POLÍCIA

Nedaj si ukradnúť svoj bicykel
Policajti obvodného oddelenia Košice - Ťahanovce UPOZORŃUJÚ

na krádeže bicyklov, ku ktorým došlo v uplynulých týždňoch. ODPORÚČAME
všetkým majiteľom, aby svoje bicykle riadne zabezpečili a tým znížili riziko
možnej krádeže.

Terčom zlodejov sú priestory v domoch - garáže či iné úložné priestory.
V panelových domoch ide najmä o pivničné priestory, pivničné boxy,
kočikárne, spoločné priestory alebo chodby. 

Z týchto miest zlodej bicykel odcudzí najčastejšie v noci. Nie sú výnimkou
ani prípady krádeže cez deň, keď sa zlodej spolieha na nevšímavosť a môže
sa maskovať (kapucňa, šiltovka, okuliare, šál, rúško). V panelových domoch
je dôležité dbať na dôsledné zamykanie vchodových dverí a spoločných od-
kladacích priestorov. Bicykel je potrebné vždy zaistiť, aj keď je uložený,
k tomuto účelu určenej miestnosti na chodbe alebo v pivnici.

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku 
Potreba starostlivosti o okolie bytových domov vyústila v posled-

ných rokoch do súťaže o najkrajšiu predzáhradku. Tá motivuje stále
viac domových samospráv, či individuálnych dobrovoľníkov k pesto-
vaniu okrasných drevín, skaliek, či záhonov pred vchodmi. Z roka
na rok je sídlisko upravenejšie a krajšie. Je skvelé zistenie, že to nad -
šenie je nákazlivé.  

Aby boli motivovaní naozaj všetci obyvatelia, rozširuje mestská
časť tradičnú súťaž o najkrajšiu predzáhradku aj o kategóriu „Naj -
krajší balkón“. Víťazi oboch kategórií získajú ceny v podobe poukážok
na nákup záhradníckych potrieb v niektorom zo záhradníckych
centier.

Súťaž bude vyhodnotená v spolupráci s odborníkmi, ktorí sa venujú
záhradníctvu a architektúre záhrad. Výsledky budú hneď po ich vy -
hlásení zverejnené.

Víťazná skalka z minuloročnej súťaže zdobí titulnú stranu tohto
vydania Ťahanovských novín.

redakcia

Výcvik psov 
Základný výcvik psov v súčasnosti plánuje mestská časť reali -

zovať pri opornom múre na Aténskej ulici. Otvorené budú 2 kurzy
po 10 hod. Začiatok kurzov bude vždy o 17:00 a cvičiť sa bude
každý štvrtok od 10. 9. (37. týždeň) do 12. 11. (46. týždeň)
a každý pondelok od 14. 9. (38. týždeň) do 16. 11. (47. týždeň).
Prihlásiť sa môžete iba na jeden z nich. Výcvik je zameraný na zá -
kladnú poslušnosť, odstraňovanie výchovných chýb a na práva
a povinnosti psičkárov. Prihlásiť sa môžete na tel.: +421 910 498 700
alebo na e-mailovej adrese: zdara@tahanovce.sk.

Výcvik je určený pre psíkov evidovaných v MČ a kapacita jedného
kurzu je najviac 10 psov.

Jaroslav Žďára
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Z mestskej časti v skratke
- pribudli dobíjacie stanice na elektrické skútre
- mestská časť chystá v spolupráci s obchodným centrom Billa

priestor pre ambulantný predaj poľnohospodárskych prebytkov
- na základe poslaneckého návrhu sa rozbehol prieskum medzi
obyvateľmi v otázke zjednosmernenia Čínskej ulice

- vybudovali sa ďalšie nové body verejného osvetlenia
- hľadajú sa nové priestory pre klub seniorov – úspešné rokovania

vedenia mestskej časti, mesta Košice o priestoroch v MŠ Čínska
seniori po novom odmietajú

- uskutočnila sa ďalšia zbierka šatstva
redakcia

Na sviatok SNP pripravuje mestská časť
pálenie vatry

Mestská časť chce v tomto roku  opäť zorganizovať podujatie pre
verejnosť, spojené s pálením vatry. Na rozdiel od toho minu -
loročného, ktoré malo symbolizovať Jánske ohne a pôvodne bolo
plánované na mesiac jún (z objektívnych príčin bolo presunuté
na neskorší termín), v tomto roku bude slávnostné zapálenie vatry
ladiť s termínom osláv výročia Slovenského národného povstania.
Bude mať komornejší charakter, určite však bude príjemným
spestrením pozdných letných večerov.

Je naplánované na 29. augusta 2020 v popoludňajších a večerných
hodinách, bližšie informácie mestská časť ešte zverejní po upres-
není detailov. Všetci ste srdečne pozvaní!

redakcia

Ihriská budú mať nové meno, mestská
časť nové povinnosti

Prevádzkovateľom verejných detských ihrísk pribúdajú nové
povinnosti. Dôvodom je prijatý zákon č. 371/2019 Z.z. o základ-
ných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. Ten zároveň
od nového roka zavádza systém kontroly dodržiavania povinností
prevádzkovateľov, ako aj sankcie v prípade ich porušenia.
Zvýšenie dôrazu na bezpečnosť

Bezpečnosť detských ihrísk vo verejnom priestore dnes upravuje
európska norma EN 1176, ktorá presne definuje povinnosti výrob-
cov a prevádzkovateľov herných areálov, spôsob kontroly a údržby
ihrísk a pod. Jej dodržiavanie však bolo na Slovensku v mnohých
prípadoch nedostatočné, obdobne nedostatočná bola bezpečnosť
detských ihrísk.
Ako definuje zákon bezpečné ihrisko

Okrem samotných požiadaviek na bezpečnosť herných prvkov
musí byť okolo každého herného prvku vždy tzv. bezpečná zóna,
ktorá musí byť voľná v prípade náhodného pádu dieťaťa z herného
prvku. Pri páde do tohto voľného priestoru musí byť zároveň dieťa
stlmené dopadovým povrchom, ktorý absorbuje náraz a zníži riziko
vážneho poranenia. Povrch tlmiaci pád musí byť inštalovaný v prí-
pade, ak je výška voľného pádu väčšia ako 0,6 metra a zároveň
ak sa jedná o prvky s vynúteným pohybom, ktoré svojou výškou
môžu byť nižšie ako 0,6 metra, ako napríklad pružinové hojdačky,
kolotoče, piruety a podobne.

Doteraz stačilo pred uvedením ihriska do prevádzky preukázať
bezpečnosť herných prvkov certifikátom. No nikto už ďalej neskú-
mal, či sú takéto herné prvky aj správne osadené a či majú v dosta -
točnom rozsahu aj správne navrhnutý dopadový povrch. Po novom
sa musia ihriská pred uvedením do prevádzky (aj v prípade existu-
júceho ihriska, ktoré prejde zmenou) podrobiť vstupnej kontrole
nezávislého orgánu. Kontrolovať sa budú certifikáty herných
prvkov, ich rozmiestnenie, rozsah a hrúbka dopadového povrchu,
správnosť frakcie a kvalita použitého materiálu, ale aj potenciálne
riziká vyplývajúce z prvkov prislúchajúcich k ihrisku ako parkový
mobiliár, zeleň a podobne.

Medzi ďalšie povinnosti prevádzkovateľa patrí tiež označiť
ihrisko, zabezpečiť okrem vstupnej aj pravidelnú kontrolu ihriska,
starať sa o jednotlivé prvky ihriska, ktoré podliehajú opotrebeniu
z dôvodu používania, nepriaznivého počasia či vandalizmu, viesť
evidenciu úrazov a pod.

Mestská časť v rámci novej koncepcie športu pripravuje materiál,
kde budú podrobne popísané všetky detaily týkajúce sa umiestne-
nia, určenia, údržby i podmienok využívania ihrísk a športovísk
na sídlisku Ťahanovce.

V budúcom vydaní sa o tom porozprávame s riešiteľom tejto
úlohy PhDr. Jaroslavom Žďárom z miestneho úradu.

V každom prípade dávajte na svoje deti na ihrisku pozor a ne -
ne chávajte ich bez dozoru.

Zdroj: TASR_Skolske.sk

DEŇ ZEME & DEŇ PRE SÍDLISKO
Dobrovoľnícke aktivity odštartovali úradníci.

V rámci koncepcie dobrovoľníctva, ktorú do mestskej časti
prinieslo nové vedenie mestskej časti, sa už druhý rok na sídlisku
Ťahanovce organizujú firemné dobrovoľnícke dni pracovníkov
miestneho úradu a hromadné brigády na zber odpadkov a očistu
sídliska a jeho okolia. Firemný dobrovoľnícky deň mali úradníci aj
v piatok 29. mája 2020, kedy vymenili počítače a paragrafy za štetce
a farby, rukavice a vrecia, aby pomohli  skrášliť obyvateľom mestskej
časti park s fontánou i jeho okolie, zábradlia schodísk, športový
areál na Bruselskej ulici i okolie Olympie. K zamestnancom miest-
neho úradu sa pridali aj dobrovoľníčky a dobrovoľníci zo Združenia
žien Košice. Firemný deň bol úspešný, svedčili o tom aj uznanlivé
pohľady okoloidúcich.

Deň pre sídlisko, ktorý mal byť zorganizovaný pôvodne pri
príležitosti Dňa Zeme, ale kvôli koronakríze sa posunul až na po -
slednú májovú sobotu (30. 5. 2020), oslovil viacerých obyvateľov,
ktorí prijali výzvu mestskej časti a zúčastnili sa na očiste okolia
lesoparku, Americkej triedy smerom k Demetru. Pridali sa aj deti
z rómskej komunity, ktoré sa do upratovania pustili s veľkým
nadšením. Vyzbieralo sa takmer 100 vriec odpadu. Obyvatelia
sídliska majú byť za čo týmto dobrovoľníkom vďační. Do Dňa
pre sídlisko sa zapojili mnohí aj individuálne a to už v apríli na počesť
Dňa Zeme. Na FB stránke sme počas mesiaca zaregistrovali pre-
dovšetkým zanietených mladých ľudí, ktorí sa vzdali pohodlia do-
mova a vydali sa na prechádzky do prírody v okolí Košíc. Ich úlovky
v podobe plných vriec odpadu sú veľkým bonusom nielen pre oby -
vateľov, ale aj samotnú prírodu. Vďaka patrí celej partii, ktorú vo svo -
jich príspevkoch spropagovala Veronika Kušlitová, ako aj jej dvom
psím pomocníkom. 

Do aktivít skrášľovania sídliska sa v tomto roku opäť zapojili
aj dobrovoľníci v rámci projektu Arcidiecéznej charity. Vedenie
mestskej časti vyjadrilo týmto ľuďom, ktorí pomáhali pri čistení
rigolov, pri natieraní zábradlí a ďalších drobných prácach údržby
sídliska, obrovské ďakujem za kus odvedenej práce. Hoci sa zdá,
že sú to maličkosti, ale nie sú. Sú to veľké činy pre ľudí a je na oby -
vateľoch mestskej časti, aby si ich prácu a svoje životné prostredie
vážili a začali sa k nemu správať s úctou. 

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti

Príjem inzercie
V prípade záujmu o inzerovanie v Ťahanovských novinách
kontaktujte nás na: 055/636 04 30, noviny@tahanovce.sk
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Z histórie Dňa Zeme... 
Deň Zeme (Earth Day) sa každoročne slávi 22. apríla. Dejiny vyhlá se -

nia tohto dňa však siahajú do roku 1969, kedy na konfe rencii UNESCO
v San Franciscu aktivista za mier John McConnell navrhol celosvetový
sviatok na oslavu života, krásy Zeme a dosia hnutia svetového mieru. 

Vyhlásenie Dňa Zeme bolo dlhodobou reakciou na poškodzovanie
životného prostredia. Cieľom tohto sviatku je osloviť širokú verejnosť,
aby si uvedomila, že zemské zdroje nie sú nevyčer pateľné, pripome -
nula si závislosť civilizácie na cenných daroch, ktoré Zem poskytuje
a nevyhnutnosť venovať sa globálne otázkam životného prostredia. 

John McConnell (1915 - 2012) ako hlboko veriaci človek veril, že
ľudia majú povinnosť starať sa o Zem a zdieľať jej zdroje na zá klade
Žalmu 115:16 „Nebesia si Pán vyhradil pre seba, ale zem dal synom
človeka.” Jeho hlbší záujem začal v roku 1939, kedy spo lu pracoval s che -
mikom Albertom Nobellom vo výskum nom laboratóriu v Los Angeles,
ktoré postavilo továreň na výrobu plastov. Tam si uvedomil do akej
miery výroba plastov znečisťuje Zem, preto sa začal viac zaujímať
o ekológiu. Snažil sa o globálne „prebudenie.” Jedným z McConnellových
hesiel bolo: „Kto povedal, že nemôžeš zmeniť svet?” Od roku 1960 sa
už pomerne intenzívne venoval myšlienke obrany Zeme, upozorňoval
na podporu rovno váhy v prírode, vytváral environmentálne spolo -
čenstvá, podporoval ich aktivity, robil osvetu, povzbudzoval ľudí, aby
žili ekologicky a žiadal o prísnejšie zákony na ochranu prírody. V rámci
týchto snáh vytvoril aj vlajku Dňa Zeme (v modrom poli zemeguľa).
Prvý sviatok Dňa Zeme sa slávil 22. apríla 1970 v San Franciscu. V roku
1971 ho prijala OSN a od roku 1991 aj zvyšok sveta. Ušľachtilú
myšlienku si do dnešných dní osvojilo takmer 200 krajín sveta. 

Veľkým iniciátorom Dňa Zeme bol aj Gaylord Nelson (1916 - 2005)
americký politik a environmentálny aktivista z Wisconsinu, ktorý
spustil vlnu environmentálneho aktivizmu. V roku 1963 presvedčil
prezidenta Johna F. Kennedyho, aby sa zúčastnil diskusie o ochrane
prírody a životného prostredia. Od roku 1970 sa tejto problematike
začal venovať plným úsilím, podporoval environmentálnu výuku a ne -
ustále vyvíjal tlak na politikov, aby konali v oblasti právnych predpisov.
Nelson sa stal vedúcou osobnosťou v boji proti zhoršovaniu životného
prostredia.

Spracovala: PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD., MBA
Foto: internet

Pri hati chcú vybudovať nové obchodné centrum

V piatok 5. júna 2020 sa v mestskej časti uskutočnilo rokovanie k po-
tenciálnej významnej investícii na území sídliska Ťahanovce, ktorá by
mala vyrásť medzi rekreačnou zónou Anička a sídliskom. Spoločnosť
Primum tu má záujem vybudovať nové obchodné centrum, v ktorom
by až 5 tisíc m2 mal zaujať Kaufland. Predmetom rokovania bolo doprav -
né napojenie a prístupnosť k budúcemu obchodnému centru. Na stret-
nutí so štatutárom Milošom Ihnátom, jeho zástupcom Miroslavom
Janitorom a odbornými pracovníkmi miestneho úradu sa zúčastnili
zástupcovia investora, krajského dopravného inšpektorátu a Útvaru
hlavného architekta mesta Košice. Aj keď rozlúsknuť dopravný oriešok
je niekedy vskutku náročné, cieľom bolo pohnúť sa z nulového bodu
aspoň o krôčik. Podľa slov starostu Ihnáta sa rokovanie skončilo sľubne.
Inicioval v nasledujúcom týždni ďalšie stretnutie, na ktoré boli pozvaní
zástupcovia investora, krajského dopravného inšpektorátu, Útvaru
hlavného architekta mesta Košice, ŽSR, IDS, DPMK, starostovia suse-
diacich mestských častí, veliteľ stanice Mestskej polície Ťahanovce,
projektant Ing. Titl, ktorý je členom komisie pri miestnom zastu pi -
teľstve. Podľa slov starostu rokovanie prinieslo spokojnosť pre každú
dotknutú stranu a vy riešenie hlavného problému projektu - dopravy.

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti
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Čo vás trápi najviac
Koronakríza, doprava, nové investície, opravy komunikácií – to

sú témy, ktoré najviac rezonujú medzi poslancami, vedením
mestskej časti v komunikácii s kompetentnými partnermi i vo vzťahu
k obyvateľom.

Akými každodennými starosťami žijú samotní obyvatelia
mestskej časti, napovedajú rôzne diskusné skupiny na sociálnych
sieťach i dotazy obyvateľov prostredníctvom e-mailov či telefónov:

- obyvateľov trápia dennodenné stretnutia s diviakmi
- neopravené komunikácie
- stratené alebo zatúlané psy
- vysoké dane z nehnuteľností
- komunikácia vedenia samosprávy s občanmi
- problém s nepríjemným hmyzom, ktorý objavili ľudia na kmeňoch

stromov v parku pri fontáne
- problémy s doručovaním vyúčtovania za teplo
- problémy s fajčiarmi, ktorí sú nedisciplinovaní a hádžu ohorky

z okien či balkónov
- otázky so zabezpečovaním pomoci pre seniorov po koronakríze

Janka Rajňáková

Výskytu diviakov má zabrániť plot
Situácia s diviačou zverou je na sídlisku Ťahanovce stále ne -

končiacim problémom. Podľa starostu mestskej časti sa stav zhoršil
výstavbou diaľničného privádzača Budimír-Bidovce a zver bola
vyhnaná na najbližšie sídliská. Zorganizovaných bolo hneď niekoľko
lovov na diviaky a bolo odstrelených 31 kusov. Ani to však nepo-
mohlo.

Ostalo tak len vyháňanie diviakov políciou alebo vybudovanie
oplotenia. Mestská časť sa napokon inšpirovala obcou Malá Vieska,
kde majú s diviakmi takisto problémy. Ťahanovské miestne
zastupiteľstvo na svojom júnovom zasadnutí schválilo finančné
prostriedky na realizáciu oplotenia pri Sade mládeže, aby sa pre-
rušila migrácia zvierat cez tento koridor do obytnej zóny. 

Čas ukáže, do akej miery je toto riešenie efektívne.

Janka Rajňáková
Foto: Peter Bačo (facebook)

Na Olympii po koronakríze odštartovala
športová sezóna

Už v prvé dni po zrušení opatrení súvisiacich s koronakrízou sa
v športovom areáli Olympia začala tohtoročná sezóna. 

Odštartovala tenisová liga zápasmi vo štvorhre, uskutočnili sa aj
prvé zápasy futbalovej miniligy. Koncom júna štartujú turnaje
v petangu a počas leta budú v prípade priaznivého vývoja otvorené
všetky športoviská.

K dispozícii je aj športový areál na Bruselskej ulici (skatepark),
kde funguje florbalové ihrisko a futbalové ihrisko s umelým povr-
chom. Na toto ihrisko boli dokúpené futbalové bránky, aby ne-
dochádzalo k ich presúvaniu z florbalového svojvoľne športujúcimi,
nakoľko sa tým devastovala športová infraštruktúra, do ktorej mest-
ská časť investovala. Miro Janitor

Foto: archív mestskej časti


