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Špeciálna príloha 
DANE A POPLATKY 2005

	 Rok	2004	sa	chýli	ku	koncu.	Vo	víre	
každodenných	starostí	si	ani	nestačíme	
uvedomiť,	ako	rýchlo	plynie	čas.
	 Hlas	 blížiacich	 sa	Vianoc	 –	 sviat-
kov	pokoja	a	lásky	–	nás	však	vyzýva	
spomaliť	naše	kroky	a	dožičiť	 si	 svia-
točné	chvíle	naplnené	tajomnou	atmo-
sférou.
	 Všetci	ich	očakávame	hrejivé	a	šted-
ré,	 snažíme	sa	byť	pozornejší	a	milší,	
starostlivo	 vyberáme	 darčeky	 pre	 na-
šich	najbližších.	Sú	však	medzi	nami	
aj	tí,	ktorí	netúžia	po	darčekoch,	majú	
len	skromné	želanie,	aby	po	tieto	svia-
točné	chvíle	nezostali	sami.	Nemali	by	
sme	preto	v	tieto	dni	zabúdať	na	rodi-

čov,	starých	rodičov,	opustené	deti	a	na	
všetkých	príbuzných.
	 Želám	vám	všetkým,	milí	spoluob-
čania,	 aby	 ste	 v	 nasledujúcich	 dňoch	
pocítili	čaro	Vianoc,	aby	ste	sa	nebáli	
podľahnúť	mu,	aby	vám	čas	vianočný	
nezovšednel.
	 Pokojné	a	príjemné	prežitie	vianoč-
ných	sviatkov	a	veľa	zdravia,	šťastia	a	
úspechov	 v	 roku	 2005	 vám	 želám	 v	
mene	svojom,	ako	aj	v	mene	poslanec-
kého	zboru	mestskej	časti	Košice	–	Síd-
lisko	Ťahanovce	a	v	mene	pracovníkov	
miestneho	úradu.

JUDr. Cyril Betuš
starosta

V úvode poslanci prijali uzne-
senie o novej voľbe miest-
neho kontrolóra vzhľadom 

na to, že pri predchádzajúcom spo-
ločnom kandidátovi nenastala úplná 
zhoda medzi zúčastnenými mest-
skými časťami a v niektorých z nich 
nebol tento kandidát zvolený.
(Uznesenie č. 130/2004)
 V ďalšom bode miestne zastupi-
teľstvo schválilo čerpanie rozpočtu 
za III. štvrťrok 2004.
(Uznesenie č. 131/2004) 
 Medzi dlhšie diskutované body 
programu patrila  petícia občanov 
z Pekinskej ul. 14 – 18, ktorí po-

žadujú zriadenie parkovacích miest 
medzi Pekinskou a Hanojskou uli-
cou. Petícia bola prerokovávaná za 
účasti delegácie zainteresovaných 
obyvateľov Pekinskej ulice a poslan-
ci im v tejto veci umožnili vystúpiť. 
V diskusii upozornili predstavitelia 
samosprávy občanov na dve veci: na 
majetkovo-právne nevysporiadané 
pozemky, na ktorých by požadované 
parkovacie plochy mali byť zriadené 
a v neposlednom rade na skutoč-
nosť, že problémy s parkovaním sú 
na území celej mestskej časti a ne-
bolo by správne riešiť tento problém 
čiastkovo na úkor ostatných, preto-
že, ako vieme, zdroje mestskej časti 
sú veľmi obmedzené. 
 V súvislosti s touto otázkou prijali 
poslanci v rovnakom zmysle aj svoje 
uznesenie.
(Uznesenie č. 135/2004)
 V návrhu na zmenu rozpočtu na 
rok 2004 miestne zastupiteľstvo od-
súhlasilo transfer vo výške 20 000 
korún pre mesto Vysoké Tatry, ako 
výraz solidarity obyvateľov mestskej 
časti Košice – Sídlisko Ťahanovce s 
prírodnou katastrofou postihnutou 

oblasťou Tatranského národného 
parku. 
 Pri prerokovávaní mimoriadnych 
odmien volených predstaviteľov sa-
mosprávy mali poslanci predložené 
dva návrhy, ani jeden z nich však 
neschválili. Znamená to, že za rok 
2004 si miestny poslanecký zbor 
neodsúhlasil žiadne mimoriadne 
odmeny.
 V závere zasadnutia starosta po-
ďakoval poslancom za celoročnú 
prácu. 

CELÉ ZNENIE
PRIJATÝCH UZNESENÍ

Uznesenie č. 130/2004
Miestne zastupiteľstvo Mestskej čas-
ti Košice – Sídlisko Ťahanovce v sú-
lade so znením § 18a Zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov
A/ vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra Mestskej 
časti Košice – Sídlisko Ťahanovce 
s pracovným pomerom na kratší 
pracovný čas, t.j. 5 hodín týžden-

pokračovanie na str. 2

Bude cestovanie v MHD 
dôstojnejšie? Projekt „Dvere dokorán“

Z činnosti Miestneho spolku 
Červeného kríža na sídlisku 
Ťahanovce
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FINIŠOVALI AJ NAŠI POSLANCI
	 Posledné	tohtoročné	zasadnutie	miestneho	zastupiteľstva	sa	konalo	15.decem-
bra	2004.	Hoci	býva	zvykom,	že	záverečné	zasadnutie	máva	slávnostný	charakter,	v	
zasadačke	miestneho	úradu	sa	však	intenzívne	rokovalo	a	miestnosť	bola	zaplnená	
do	posledného	miesta.	Úvod	však		predsa	len	patril	spoločenským	udalostiam.	Me-
dzi	hosťami	sedela	rodinka	Lenardových,	ktorá	prijala	pozvanie	a	prišla	si	prevziať	
osobne	blahoželanie	starostu	mestskej	časti	a	poslaneckého	zboru	za	najvyššie	oce-
nenie	v	kategórii	Pomoc	rodine	v	rámci	5.	ročníka	projektu	Detský	čin	roka,	ktoré	
získal	syn	Jaroslav	za	to,	že	pred	niekoľkými	rokmi	daroval	svojej	sestre	Simonke	
kostnú	dreň.	
	 Potom	si	všetci	prítomní	uctili	pamiatku	bývalého	poslanca	miestneho	zastupi-
teľstva	a	aktívneho	člena	Klubu	na	ochranu	spotrebiteľa	Ing.	Ján	Banduru,	ktorý	zo-
mrel	2.	decembra	vo	veku	71	rokov.		Ďalšie	rokovanie	malo	už	pracovnú	atmosféru.	

Jaroslav LENARD
pri preberaní daru z rúk starostu
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inzercia

UDIALO SA V MESTSKEJ ČASTI
*** deň po sv. Martinovi – 12. no-
vembra 2004 - v MŠ Budapeštian-
ska 1 strašilo. Konala sa tam totiž 
halloweenska party, na ktorej sa zišli 
všetky čarodejnice a strašidlá vo veku 
od 4 do 6 rokov, samozrejme pod 
vodcovskou paličkou dospelých čaro-
dejníc - učiteliek MŠ, aby sa zabavili, 
najedli výborných šišiek, priprave-
ných špeciálne na tento účel a vyspali 
v postieľkach, ktoré inak slúžia len na 
popoludňajšiu siestu. Zážitok pozva-
ných hostí, medzi ktorými bol aj zá-
stupca starostu Ing. RNDr. Emil Petr-
valský a my z redakcie Ťahanovských 
novín, zo strašenia na rôzne spôsoby 
pokračoval pri návšteve vedľajšej zá-
kladnej školy na Juhoslovanskej ulici, 
kde podobný večer strašidiel zažívali 
tamojší tretiaci.
*** predvianočný čas sa v pasáži 
Budapeštianskej ulice v piatok 17. 
decembra podarilo spríjemniť tradič-
nými vianočnými trhmi, ktoré mest-
ská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce, 
Združenie žien Slovenska, Klub Ko-
šice I a TPS, s.r.o pripravili pre oby-
vateľov sídliska.
 Vôňa medovníkov, krása umelec-
kých prác, vianočných ozdôb, spre-
vádzaná koledami, vinšovačkami a 
tancom v podaní našich ratolestí na 

pódiu pred miestnym úradom, slad-
kosti rozdávané Mikulášom, ktorého 
neodmysliteľnými sprievodcami boli 
anjel s čertom, a chuť starostovského 
punču vtiahli všetkých do tajomnej a 
príjemnej atmosféry Vianoc.
 Výťažok z predaja horúceho moku 
poputuje projektu „Dvere dokorán“, 
ktorého cieľom je integrácia slucho-
vo a rečovo postihnutých detí do 
podmienok bežnej ZŠ a MŠ a jeho 
realizácia bude prebiehať v MŠ Buda-
peštianska 1 a v ZŠ Juhoslovanská 2.

*** v nedeľu 12. decembra 2004 sa 
uskutočnilo slávnostné zahájenie vý-
stavby rímskokatolíckeho kostola na 
sídlisku Ťahanovce za prítomnosti 
arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča a 
starostu mestskej časti Košice – Síd-
lisko Ťahanovce JUDr. Cyrila Betuša. 
Rímskokatolíci v našej mestskej časti 
sa tak (verme, že čoskoro) budú te-
šiť z dlho očakávaného duchovného 
stánku.   -JR-

Prvá októbrová nedeľa je už 
desiatky rokov spojená s 

Medzinárodným maratónom 
mieru. Knižnica pre mládež 
mesta Košice pripravuje počas 
celého roka podujatia, ktorými 
podporuje u detí hlavne záujem 
o čítanie. Košický maratón sme 
sa rozhodli podporiť tiež mara-
tónom, ale ČITATEĽSKÝM. 
V tomto roku sa uskutočnil už 
tretí ročník tejto súťaže.
 V akej disciplíne vlastne mla-
dí čitatelia súťažili? Každý súťa-
žiaci musel prečítať 10 riadkov 
z ľubovoľnej knihy. Vyhrala 
knižnica, ktorej sa podarilo v 
čase 2 hodiny 15 minút zapojiť 
do čítania čo najviac čitateľov. 
Víťazná pobočka knižnice zís-
kala cenu 5 000 korún na nové 
knihy.

Výsledky 3. ročníka Čitateľ-
ského maratónu:
1. miesto – ZŠ Bernolákova18

210 čitateľov
4. miesto – ZŠ Belehradská 21

182 čitateľov
12. miesto – ZŠ Bruselská 18

117 čitateľov
18. miesto – ZŠ Juhoslovanská

57 čitateľov
 Sladká odmena od starostu 
mestskej časti Košice – Sídlis-
ko Ťahanovce Cyrila Betuša 
čakala na triedy, ktoré mali 
najviac čítajúcich v tejto súťaži. 
Boli to triedy 7.C zo ZŠ Beleh-
radská, 4.A , 4.B, 5.E a 6.C zo 
ZŠ Bruselská, 4.A a 4.B zo ZŠ 
Juhoslovanská.

Tomášová,

Knižnica pre mládež

ČITATEĽSKÝ	MARATÓN
ne na dobu určitú 6 rokov, na deň 
25.1.2005 o 16.00 hod. v zasadačke 
miestneho úradu mestskej časti.
B) ukladá
prednostke Miestneho úradu Mest-
skej časti Košice- Sídlisko Ťahanov-
ce oznámiť vyhlásenie voľby hlavné-
ho kontrolóra Mestskej časti Košice 
– Sídlisko Ťahanovce na úradnej 
tabuli dňa 16.12.2004.

Uznesenie č. 131/2004 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej 
časti Košice – Sídlisko Ťahanovce
schvaľuje
čerpanie rozpočtu Mestskej časti 
Košice – Sídlisko Ťahanovce na III. 
štvrťrok 2004.

Uznesenie č. 135/2004 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej 
časti Košice – Sídlisko Ťahanovce
1. berie na vedomie   
petíciu obyvateľov Pekinskej 14 – 18 
za výstavbu parkovísk na území me-
dzi Pekinskou a Hanojskou ulicou.
2. neschvaľuje
zámer výstavby parkovísk o kapacite 
40 státí v blízkosti bytových domov 
Pekinská 14 – 18 z prostriedkov 
mestskej časti v roku 2005
3. odporúča
starostovi mestskej časti vykonať 
jednania s kompetentnými orgánmi 
a odbornými organizáciami za úče-
lom vypracovania zámeru na rieše-
nie nedostatku parkovacích miest 
na sídlisku Ťahanovce.

Ilustračné foto: Zasadnutie miestnej rady

FINIŠOVALI AJ NAŠI POSLANCI
pokračovanie zo str. 1
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 Vážení nájomníci ÚBD Košice 
– Ťahanovce, dovoľujeme si vám 
predstaviť projekt „Realizácia výme-
ny okien za plastové v družstevných 
bytoch ÚBD Ťahanovce.“
 Zámerom projektu je znižovanie 
spotreby tepelnej energie v bytových 
domoch. Pri prehodnocovaní tepel-
ných strát objektov bolo zistené, že 
k tepelným stratám dochádza najmä 
cez okenné výplne. Riešením, ako za-
medziť tepelným stratám je nahradiť 
pôvodné okná s dreveným rámom s 
veľmi nízkymi izolačnými vlastnos-
ťami za okná vyrobené z plastových 
profilov s izolačným dvojsklom s 
hodnotou Kv 1,1. V bytoch s plas-
tovými oknami dochádza k úsporám 
nákladov na vykurovanie o 20 – 40 
%, čo v prepočte činí 300 Sk – 600 
Sk mesačne v závislosti od rozmeru 
bytu, t.j. od vykurovacej plochy. Za 
predpokladu, že by sa vymenili okná 
vo všetkých bytoch v objekte, bolo by 
možné usporiť aj ďalších 30% z cel-
kových nákladov na ústredné kúrenie 

a následne ešte viac znížiť platby za 
ústredné kúrenie. Prednosťou plasto-
vých okien sú dobré zvukovoizolačné 
vlastnosti a ľahká údržba bez potre-
by ošetrovania ochrannými nátermi. 
Vnútorné a vonkajšie komory profilu 
ponúkajú dobrú zvukovú a tepelnú 
izoláciu a tesnosť proti náporovému 
dažďu. Okná sú vybavené mechanic-
kým prevzdušňovacím zariadením, 
tzv. regulačnou vetracou klapkou, 
ktorá zabezpečuje výmenu vzduchu 
nezávisle od vetrania.
 Úverová politika bánk v úverovaní 
podobných produktov je maximálne 
na obdobie štyroch rokov so vstup-
nou splátkou – akontáciou – vo výške 
10 až 20% z celkovej ceny. Uvedené 
časové obdobie a výška zaťaženia sú 
pre mnohé domácnosti neprijateľné.
 ÚBD Košice – Ťahanovce preto 
oslovilo niektoré bankové inštitúcie 
s požiadavkou na sprostredkovanie 
dlhodobejších finančných zdrojov 
tak, aby ich rozloženie minimálne 
zaťažilo rozpočet domácnosti. Našli 

sme podporu v Tatrabanke, ktorá 
bola ochotná poskytnúť úver s ko-
nečnou splatnosťou v roku 2014 bez 
požiadavky ručenia nehnuteľnosťou a 
nepožaduje akontáciu.
 Podľa doterajších poznatkov je 
úspora finančných nákladov, ktorá sa 
prejaví v nasledujúcom roku po mon-
táži, veľmi významná. Ak vezmeme 
do úvahy mesačné náklady za spláca-
nie okien, zistíme, že nájomník by po 
výmene okien za plastové platil síce o 
niečo vyššiu sumu nájomného, ale s 
tým rozdielom, že v nájomnom je aj 
splátka za plastové okná. Veľmi pod-
statným faktorom je 10 ročná záruka 
na okná! Montáž okien je možná aj 
pri vonkajšej teplote do 0 stupňov.
 Čerpanie úveru poskytované by-
tovým družstvom je určené na okná, 
vonkajšie a vnútorné parapety a 
vymurovanie drevenej balkónovej 
steny. Tento úver je nazývaný „štan-
dardná dodávka.“ Ostatné doplnky, 
ako interiérové žalúzie a exteriérové 
sitá proti hmyzu sú považované za 
nadštandardnú dodávku, na ktorú 
sa úver neposkytuje. Nadštandard-
nú dodávku si nájomník hradí sám. 
Úver pre jednotlivý užívateľský, resp. 
nájomný byt sa bude evidovať indivi-
duálne.

  Ako postupovať v prípade zá-
ujmu o výmenu terajších okien za 
plastové?

 V prvom rade prísť sa osobne 
informovať na ÚBD Košice – Ťa-
hanovce, kde vás naši zamestnanci 
usmernia, ako postupovať ďalej, pri-
čom obdržíte aj orientačnú tabuľku s 
cenovou reláciou štandardnej a nad-
štandardnej dodávky. Presná cenová 
kalkulácia pre váš byt bude urobená 
pri samotnom zameraní priamo vo 
vašom byte.
 Veríme, že projekt predklada-
ný Predstavenstvom ÚBD Košice 
– Ťahanovce svojím zámerom osloví 
širšiu časť nájomcov družstevných 
bytov a ponúkne reálnu možnosť 
zvýšenia kvality poskytovaných 
služieb bývania, ako aj návratnosť 
vašich investícií v podobe úspory 
nákladov na ústrednom kúrení pri 
neustále stúpajúcom trende cien te-
pelnej energie.
 Sme radi, že sa nám pre nájom-
níkov družstevných bytov podarilo 
zabezpečiť finančne zvládnuteľný 
projekt i pre rodiny s nižším finanč-
ným príjmom.

Predstavenstvo
ÚBD Košice - Ťahanovce

Vymeňte si okná
ZA PLASTOVÉ

ÚBD Košice – Ťahanovce predkladá nájomníkom ponuku na rekonštrukciu a zateplenie okien

Základná škola Juhoslovan-
ská 2 Košice oznamuje, že 
zápis detí do 1. ročníka sa 
uskutoční
15. januára 2005 (sobota)

od 8.00 do 12.00 hod.
17. januára 2005 (ponde-

lok)
od 15.00 do 18.00 hod.

 Zapisujú sa deti narodené 
do 31.augusta 1999.
 Na zápis je potrebné prísť s 
dieťaťom a doniesť občiansky 
preukaz a rodný list dieťaťa. 
Obvod školy: Americká trie-
da, Európska trieda, Buda-
peštianska ul., Berlínska ul., 
Sofijská ul., Varšavská ul., 
Juhoslovanská ul., Demeter 
1,2.
 Zapisujeme aj deti z ulíc 
mimo obvodu školy na zákla-

de rozhodnutia zákonného 
zástupcu. Budúcim prváči-
kom ponúkame vyučovanie 
jazyka anglického alebo ne-
meckého, rôzne krúžky, v 
ktorých môžu pracovať počas 
celého školského roka. Bližšie 
informácie sa dozviete pri zá-
pise.
 Zároveň oznamujeme, že 
v školskom roku 2005/2006 
otvoríme jednu triedu v 5. 
ročníku s rozšíreným vyučo-
vaním matematiky a príro-
dovedných predmetov, jednu 
triedu v 5. ročníku s rozšíre-
ným vyučovaním športu so 
zameraním na karate a bas-
ketbal
Bližšie informácie na t.č. 
636 10 22

 TPS, s.r.o., pripravil na rok 2005 záujmovú činnosť pre obyvateľov 
sídliska Ťahanovce vo forme krúžkov bez vekového obmedzenia. 
 Privítame všetkých, ktorí majú záujem a chuť naučiť sa háčkovať, vyšívať, 
pliesť, oboznámiť sa s rôznymi výtvarnými technikami, dozvedieť sa niečo 
z dejín umenia, šikovné ruky budú mať možnosť vyrobiť pekné darčeky s 
moduritu, vlnitej lepenky, maľovať na sklo, maľovať na hodváb, vyrobiť si 
náramok priateľstva, pracovať s kožou, s korkom. Milovníci prírody majú 
možnosť navštevovať turistický krúžok. Pre záujemcov šitia sú pripravené 
rôzne strihy a mnoho ďalšej činnosti pre deti , mládež ale aj našich senio-
rov.
 V prípade záujmu Vás pozývame na stretnutie so zápisom do krúžkov 10. 
1.  2005 o 17,00 hod. do kultúrneho strediska na Budapeštianskej 30.
Informácie: Ing. Svetlana Pešková, mobil: 0907 937 984

Zápis do prvého ročníka
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ktorý sa uskutoční 4. februára 2005 o 19:00
v Dome umenia na Moyzesovej ulici

Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
vás pozýva na

rezervácia lístkov je možná na sekretariáte starostu
na Miestnom úrade MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce

Americká trieda 15, tel.: 636 04 30, 0905 499 460

inzercia

Bola raz jedna krajina, kde sa žilo 
ťažko. Ľudia žili v klamstve, 

kradli, podvádzali, vraždili. Nebolo 
tomu tak vždy. Kedysi dávno horel 
v krajine Oheň šťastia, ktorý hral 
všetkými farbami dúhy. Vniesol ra-
dosť všade tam, kde dopadalo svet-
lo sviece, ktorú ním človek zapálil. 
A kto si ním zakúril v piecke, mal 
doma teplo, pohodu a pokoj. Len-
že tento vzácny oheň nikto neudr-
žiaval. Jedného dňa zhasol a nikto 
nevedel, ako ho znova zapáliť. Z 
tvárí ľudí sa vytratil pokoj a pohoda, 
začali byť k sebe nevraživí, začali si 
závidieť, klamať.
 Keď sa bremeno každodenných 
problémov už takmer nedalo uniesť, 
rozhodol sa panovník tejto krajiny 
navštíviť staručkú ženu, ktorej hovo-
rili Vedma. S tou viedol tento tajný 
rozhovor:
„Starká Vedma, už si jednoducho 
neviem rady. Moja krajina je smut-
ná, spustnutá. Ty si chytrá a múdra. 
Pomôž nejako ľuďom!“
 Starká Vedma prižmúrila oči a 
spýtala sa:
„Kráľ môj, dovolíš mi nejaké to 
pribásnenie, či rovno maličké klam-
stvo?“
 Keďže bol kráľ zúfalý, dovolil jej 
predniesť ľudu toto:
„Oheň šťastia zhasol, ale ostala po 
ňom ešte malá iskra a tú nosí v sebe 
jeden z vás. Sám o tom nevie, ale 
snáď ju raz objaví a potom sa oheň 
šťastia znova rozhorí. Neviem, či 
je to muž, alebo žena. Možno je to 
starec, možno dieťa. Ale pozor! Ak si 
ten človek bude zúfať, iskra zhasne a 
potom vám bude beda, všetkých vás 
opustí šťastie naveky!“
 Po slovách Vedmy zostali ľudia 
ohromení. Od tej chvíle neustále 

premýšľali, v kom sa čarovná iskra 
nachádza.
 Stalo sa, že žiarlivý manžel sa 
chystal zabiť svojho soka, ale tesne 
pred spáchaním zločinu sa zamys-
lel. Čo ak tá iskra tlie práve v ňom? 
Keby spáchal zločin, iskra by zhasla 
a oheň šťastia by prestal navždy exis-
tovať.
 Zúfalý samovrah pred skokom 
do hlbočiny tiež premýšľal o tom, či 
nie práve on nosí v sebe tú vzácnu 
iskru, aj rozhnevaný sused uvažoval, 
či hádkou so susedom nezbaví ľudí 
nádeje na návrat ohňa šťastia do ich 
príbytkov, otec zadržal palicu, kto-
rou sa rozohnal na svoje neposlušné 
dieťa.Všetkých zadržala pred zlým 
konaním rovnaká myšlienka – že 
práve oni sú nositeľmi čarovnej is-
kry.
 Život v krajine sa postupne zlep-
šoval. Ľudia sa snažili správať k sebe 
slušne, aby nevedomky neuhasili 
dúhovú iskru šťastia. Do krajiny sa 
konečne vrátila radosť.
 Po čase panovník opäť navštívil 
Vedmu, aby sa jej v mene svojho 
ľudu poďakoval.
 Nedalo mu však, aby sa neopýtal, 
v čom spočívalo to drobné klam-
stvo, ktoré použila a kto je vlastne 
nositeľom čarovnej iskry.
„Vieš, kráľ môj, jeden jediný človek 
to nie je. Tú iskru má v sebe každý. 
Práve to som nemohla ľuďom pove-
dať.“
 Vianočné zvončeky šťastia, kto-
ré nám prinášajú radostnú zvesť o 
Spasiteľovom narodení, majú po-
môcť vznietiť takúto iskru v nás. Aj 
pre nás znie polnočný hlas anjela: 
„Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú 
radosť, ktorá bude patriť všetkým 
ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom 

meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán! 
(Lk.2,10-11) Cez Neho sa aj iskra 
pod hrubou vrstvou popola môže 
zapáliť ohňom Božej lásky pre tento 
svet. Vianoce nám dávajú príležitosť 
zapáliť sa Ohňom Ducha Svätého, 
Ohňom šťastia, ktorý prináša poho-
du, pokoj a radosť. 
 Jeden náš súčasník o tom vydáva 
svedectvo:
„Naša vnučka sa prechádzala po 
izbe a tešila sa z vianočnej výzdoby, 
ktorú sme v byte urobili. Zastavila 
sa pri malom betlehemčeku, ktorý 
bol na konferenčnom stolíku vedľa 
stromčeka. Chvíľu sa ani nepohla. 
Potom vzala malú vyrezávanú fi-
gúrku – Ježiška – do svojich rúk a 
privinula si ju na hruď. Privrela 
očká a zašepkala: „ Ježiško, dieťatko, 
spi, spi...“ a hojdala malú drevenú 
figúrku vo svojom náručí. Prehlia-
dla pritom ligotajúce sa ozdoby, fa-
rebné sviečky, ba dokonca i darček 
pod stromčekom. Svoju pozornosť 
venovala tejto „nepatrnej“ súčasti 
výzdoby. Zaplavili ma silné emócie. 
Neviem presne opísať, čo som cítil, 
viem len, že sa ma to silno dotklo. 
Až neskôr som prišiel na to, čo to 
bolo. Tento prirodzený detský jav bol 
vlastne obrazom toho, čo sme prijali 
– vianočný dar, ktorý nám dal Boh 
– nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pri-
jal si ho už aj ty do svojho srdca? Len 
tak sa môže iskra v tebe vznietiť, aby 
oheň šťastia naplno rozhorel.“
Prajem vám šťastie, lebo je krásne.
Prajem vám zdravie, lebo je vzácne.
Prajem vám lásku, lebo je jej málo.
Prajem vám, aby sa vám týchto da-
rov čo najviac cez Vianoce a v no-
vom roku 2005 dostalo.

Mgr. Patrik Vojtek
Rím.kat. farár – sídlisko Ťahanovce

viaNoČNÁ iskRa
vianočná výstavka
v materskej škôlke

Vianoce sú sviatkami inšpirujúcimi 
všetky oblasti, od komerčnej počnúc, 
cez upratovanie, varenie a pečenie, 
až po tú umeleckú, v ktorej sa všetci 
snažíme vyjadriť atmosféru Vianoc, 
plnú nádeje a očakávania, plnú pokoja 
a lásky. Čaro Vianoc najviac prežívajú 
deti. Vo všetkých škôlkach organizujú 
mikuláške nádielky, vyrábajú vianočné 
ozdoby, rozprávajú vianočné príbehy, 
v ktorých deťom približujú vianočné 
tradície.
 Výstavku vianočných ozdôb a vý-
tvarných prác na tému Vianoce a 
Mikuláš pripravili pre svojich rodičov 
deti z materskej škôlky na Belehrad-
skej ulici. Vo štvrtok 9. decembra sa 
mohli deti popýšiť svojimi dielkami a 
dať svojej mame a ockovi okrem lásky, 
aj takýto darček.

TPS, s.r.o. - Kultúrne stredisko mest-
skej časti Košice – Sídlisko Ťahanov-
ce ponúka priestory spoločenskej 
miestnosti na kultúrno-spoločenské 
podujatia: diskotéky, bábkové diva-
dlo, Mikuláš, súťaže pre deti, stretnu-
tia členov miestnych spolkov, občian-
skych združení, stretnutia občanov 
sídliska, rodinné oslavy, prezentácie 
firiem, schôdze, prednášky, koncerty.
Informácie o možnosti prenájmu zís-
kate na tel. č. 0907 937 984

Ťahanovský jarmok
 Znovuobjavovanie slovenských 
ľudových tradícií – takto by sa dal 
charakterizovať prvý „Ťahanovský 
jarmok ľudovej tvorivosti,“ ktorý 
jeho organizátori – mestská časť Ko-
šice – Sídlisko Ťahanovce, Združenie 
žien Slovenska a TPS, s.r.o. pripravili 
na 29. októbrový deň.
 Mestská časť nemá architektonic-
ky, ani spôsobom života veľa z tradič-
nej slovenskej kultúry, napriek tomu 
mali možnosť návštevníci tejto ojedi-
nelej prehliadky

JEDNOU VETOU
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DANE A POPLATKY 2005

 Zákon číslo 582/2004 Z.z. o 
miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady spolu 
s ďalšími zákonmi týkajúcimi sa 
daňovej reformy a fiskálnej de-
centralizácie znamená významnú 
zmenu v ekonomike mesta a v or-
ganizácii správy miestnych daní. 
Kým doterajšia právna úprava ob-
siahnutá v zákone 317/1992 Zb. o 
dani z nehnuteľností spolu s vyko-
návajúcou vyhláškou 58/1993 Zb., 
ktorý stráca účinnosť 1.1.2005, 
umožňoval, aby správcom dane z 
nehnuteľností bola mestská časť, v 
ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, a 
teda aj mestská časť určovala výšku 
dane z nehnuteľností, nová právna 

úprava určuje ako správcu všetkých 
daní jedine mesto Košice. Taktiež 
od 1.1.2005 stráca účinnosť zákon 
číslo 544/1990 Zb. o miestnych 
poplatkoch, na základe ktorého si 
mestské časti určovali poplatky za 
užívanie verejného priestranstva, 
poplatky za psa, poplatky za pre-
dajné automaty a nevýherné hracie 
prístroje. Všetky tieto poplatky sa 
podľa zákona 582/2004 pretrans-
formujú na miestne dane a určova-
nie ich výšky, správu a výber bude 
vykonávať jedine mesto Košice.
 Nakoľko ide o všeobecne záväz-
né nariadenia týkajúce sa všetkých 
občanov mesta Košice, prinášame 
Vám touto cestou výber najdôleži-
tejších ustanovení prijatých VZN.

Od 1.1.2005 platíme všetky 
m i e s t n e  d a n e  a  p o p l a t k y

mestu Košice

 Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Košice č. 68 o dani za uží-
vanie verejného priestranstva na 
dočasné parkovanie motorového 
vozidla na vyhradenom priestore 
verejného priestranstva bolo pri-
jaté Mestským zastupiteľstvom v 
Košiciach uznesením číslo 625 dňa 

7.12.2004 a upravuje daň za užíva-
nie verejného priestranstva na do-
časné parkovanie motorového vo-
zidla v zóne plateného parkovania, 
ako aj na vyhradených parkovacích 
miestach na ostatnom území mesta 
mimo zóny s režimom plateného 
parkovania.

vzN o dani za parkovanie

 Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Košice číslo 70 o dani za 
užívanie verejného priestranstva 
bolo schválené uznesením číslo 
627 na mimoriadnom rokovaní 
7.12.2004 a upravuje podmienky 
vyberania miestnej dane za osobit-
né užívanie verejného priestranstva, 
ktorým sa rozumie umiestnenie za-
riadenia slúžiaceho na poskytovanie 
služieb, umiestnenie stavebného 
zariadenia, predajného zariadenia, 
zariadenia cirkusu, zariadenia luna-
parku a iných atrakcií, umiestnenie 
skládky a pod. (ďalej len „dane z 
verejného priestranstva“) na úze-
mí mesta Košice. Toto nariadenie 
sa nevzťahuje na vyberanie dane z 
verejného priestranstva za umiest-
nenie zariadenia slúžiaceho na po-
skytovanie služieb a predajného za-
riadenia na trhových miestach a za 
trvalé parkovanie mimo stráženého 
parkoviska a parkovanie vozidla na 
vyhradenom priestore, ktoré upra-
vujú osobitné nariadenia mesta.1)

 Verejným priestranstvom pre 
účely tohto nariadenia je najmä 
cesta, miestna komunikácia, verej-
ná účelová komunikácia, námestie, 
chodník, verejná zeleň a ostatné ve-
rejnosti prístupné pozemky vo vlast-
níctve mesta.
 Daň z verejného priestranstva za 
kultúrnu a športovú akciu usporia-
danú na verejnom priestranstve bez 
vstupného alebo za akciu, ktorej 
celý výťažok je určený na charita-
tívne a verejnoprospešné účely môže 
správca dane na žiadosť daňovníka 
odpustiť.
 Daň z verejného priestranstva 
platí právnická osoba a fyzická oso-
ba, ktorá užíva verejné priestranstvo 
na vyššie uvedené účely.

 Základom dane z verejného 
priestranstva je výmera užívaného 
priestranstva v m².
 Sadzba dane z verejného 
priestranstva je za každý aj začatý 
m² a každý aj začatý deň:
a) za umiestnenie ambulantného 
predajného zariadenia alebo zaria-
denia na poskytovanie služieb a pre-
dajného stánku
1. na ulici Hlavná, Alžbetina, Mlyn-
ská  10,- Sk,
2. na ostatnom území mimo ulíc v 
prvom bode  5,- Sk,
b) za umiestnenie skládky   20,- Sk,
c) za umiestnenie skládky tuhých 
palív na dobu kratšiu ako 3 dni 
   5,- Sk,
d) za umiestnenie stavebného zaria-
denia   10,- Sk,
e) za iné užívanie verejného 
priestranstva    10,- Sk.

 Sadzba dane z verejného priestran-
stva za umiestnenie cirkusu, lu-
naparku a iných atrakcií, vrátane 
drobných zábavných a športových 
akcií a pod. je za deň 
1. do 150 m² užívacej plochy 
   300,- Sk. 
2. nad 150 m² užívacej plochy 
   500,- Sk.

 Užívať verejné priestranstvo 
možno len na základe povolenia na 
užívanie verejného priestranstva. 
Daňovník je povinný požiadať o 
povolenie na užívanie verejného 
priestranstva spravidla päť dní vo-
pred.

1) VZN č. 45 Trhový poriadok trhových 
miest, VZN č. 68 o dani za užívanie verejného 
priestranstva na dočasné parkovanie v zóne pla-
teného parkovania a vyhradených parkovacích 
miestach (nariadenie o platenom parkovaní)

VZN o dani za užívanie 
verejného priestranstva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice číslo 69 o dani za ubyto-
vanie bolo prijaté Mestským zastupiteľstvom v Košiciach uznesením číslo 
626 zo dňa 7.12.2004 a upravuje podmienky vyberania dane za ubytova-
nie pre fyzické osoby, ktoré sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 

VZN O DANI ZA uBYTOVANIE
Vážení občania,
 poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach na svojom mimoriad-
nom zasadnutí, ktoré sa konalo 7. decembra 2004 prijali päť úplne no-
vých všeobecne záväzných nariadení  (ďalej len VZN) a to:
- VZN číslo 68 o dani za užívanie verejného priestranstva na dočas-
né parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného 
priestranstva
- VZN číslo 69 o dani za ubytovanie
- VZN číslo 70 od dani za užívanie verejného priestranstva
- VZN číslo 71 o miestnych daniach
- VZN číslo 72 o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpa-
doch na území mesta Košice (nariadenie o komunálnych odpadoch).
 Prijatie týchto vyššie uvedených všeobecne záväzných nariadení bolo 
vyvolané schválením zákona číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 
Národnej rade Slovenskej republiky.
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 Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Košice číslo 71 o miestnych 
daniach bolo schválené uznesením 
číslo 628 na mimoriadnom rokova-
ní 7.12.2004 a určuje miestne dane 
a bližšie podmienky správy týchto 
daní, ktoré sú záväzné pre daňovní-
kov na území mesta Košice.

 Miestne dane upravené týmto na-
riadením zahŕňajú:
- daň z nehnuteľností, 
- daň za psa,
- daň za predajné automaty,
- daň za nevýherné hracie prístroje.

 Pre účely tohto nariadenia sa ur-
čujú dve kategórie, ktoré sú tvorené 
nasledovnými katastrálnymi úze-
miami:

I. kategória – katastrálne územia: 
Čermeľ, Stredné mesto, Huštáky, 
Letná, Severné mesto, Kamenné, 
Brody, Nové Ťahanovce, Terasa, 
Grunt, Železiarne, Furča, Južné 
mesto, Skladná, Jazero.

II. kategória – katastrálne územia: 
Ťahanovce, Kavečany, Lunik, My-
slava, Lorinčík, Pereš, Poľov, Šaca, 
Košická Nová Ves, Vyšné Opátske, 
Nižná Úvrať, Krásna, Barca pri Ko-
šiciach, Šebastovce.

 Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z 
pozemkov, daň zo stavieb a daň z by-

tov a nebytových priestorov v byto-
vom dome (ďalej len „daň z bytov“).

 Daň z pozemkov – základom 
dane z pozemkov, na ktorých je orná 
pôda, chmeľnice, vinice, ovocné 
sady a trvalé trávne porasty je hod-
nota pozemku bez porastov určená 
vynásobením výmery pozemkov v 
m² a hodnoty pôdy za 1 m². 

 Daň zo stavieb - základom dane 
zo stavieb je výmera zastavanej plo-
chy v m².

 Daň z bytov - Základom dane z 
bytov je výmera podlahovej plochy 
bytu alebo nebytového priestoru v 
m².

 Ročná sadzba dane z bytov upra-
vená podľa § 16 ods. 2 zákona sa za 
každý aj začatý m² podlahovej plo-
chy bytu a nebytového priestoru ur-
čuje nasledovne:
Kategória I. II.
a) byty 8,- Sk 8,- Sk 
b) nebytové priestory
  50,- Sk 30,-Sk

ZVÝŠENIE, ZNÍŽENIE A 
OSLOBODENIE OD DANE Z 

NEHNUTEĽNOSTÍ

 Zvýšenie dane: Ročná sadzba 
dane zo stavieb určená v § 7 sa zvy-
šuje pri viacpodlažných stavbách za 

každé ďalšie podlažie okrem prvého 
nadzemného podlažia za každý aj za-
čatý m²
a) u I. kategórie o  5,- Sk,
b) u II. kategórie o  3,- Sk.

 Oslobodenie od dane - od dane sú 
oslobodené, okrem prípadov podľa § 
17 ods. 1 zákona aj:

-  pozemky do rozlohy 400 m² zo 
všetkých pozemkov vo vlastníctve 
občana v hmotnej núdzi alebo ob-
čana staršieho ako 70 rokov, ak tieto 
pozemky slúžia výhradne na jeho 
osobnú potrebu,

-  stavby na bývanie a byty vo vlast-
níctve občanov s ťažkým zdravot-
ným postihnutím, alebo držiteľov 
preukazu občana s ťažkým zdravot-
ným postihnutím, alebo držiteľov 
preukazu občana s ťažkým zdravot-
ným postihnutím s potrebou sprie-
vodcu, ako aj prevažne alebo úplne 
bezvládnych občanov, ktoré slúžia 
na ich trvalé bývanie, a ostatné stav-
by tvoriace príslušenstvo hlavnej 
stavby.

 Daňovník má nárok na zníženie 
dane alebo oslobodenie od dane, 
len ak spĺňal podmienky pre zníže-
nie alebo oslobodenie od dane k 1. 
1. zdaňovacieho obdobia, za ktoré 
si uplatňuje nárok na zníženie alebo 
oslobodenie od dane.

 Skutočnosti preukazujúce nárok 
na zníženie dane alebo oslobodenie 
od dane je daňovník, okrem občana 
staršieho ako 70 rokov, povinný pre-
ukázať v lehote určenej zákonom na 
podanie daňového priznania. 

 Daň za psa - základom dane za 
psa je počet psov.

Ročná sadzba dane za psa je nasle-
dovná:
Kategória I. II.
za 1 psa 1.200,- Sk 300,- Sk

 Spôsoby preukazovania vzniku 
a zániku daňovej povinnosti: da-
ňovník preukazuje nadobudnutie 
psa kúpou, darovaním, prevzatím 
z útulku, alebo nájdením hodno-
verným dokladom preukazujú-
cim túto skutočnosť (napr. kúpna 
zmluva, darovacia zmluva, po-
tvrdenie o prevzatí, oznámenie o 
nájdení psa mestu, mestskej časti, 
veterinárnemu lekárovi a pod.)

 Daňovník preukazuje, že už 
nie je vlastníkom alebo držiteľom 
psa z dôvodu jeho uhynutia, pre-
daja, darovania, odovzdania do 
útulku hodnoverným dokladom 
preukazujúcim túto skutočnosť 
(napr. veterinárne potvrdenie, 
kúpna zmluva, darovacia zmluva, 
potvrdenie o prevzatí do útulku 
a pod.)

vzN o daNi za UžívaNiE 
VErEJNÉHO PrIESTrANSTVA

Priznanie k dani z nehnuteľ-
nosti na rok 2005 podávajú 
mestu Košice všetci vlastníci 

nehnuteľností nachádzajúcich sa v 
katastrálnych územiach mesta.
 Daňovník podáva jedno daňové 
priznanie za každý druh miestnej 
dane za celé územie mesta v úradov-
ni mesta v mestskej časti, v ktorej má 
daňovník trvalý pobyt alebo sídlo. 
Daňovníci, ktorých predmet dane 
sa nachádza na území mesta Košice 
a nemajú trvalý pobyt alebo sídlo v 
meste Košice a právnické osoby, kto-
rých nehnuteľnosti sa nachádzajú v 
katastrálnom území Železiarne, Te-

rasa podávajú priznania za príslušnú 
daň, resp. dane v sídle správcu dane 
– Magistrát mesta Košice na Triede 
SNP č. 48/A v Košiciach.
 Úradovňa Magistrátu mesta Ko-
šice pre katastrálne územie Nové 
Ťahanovce bude v sídle Miestneho 
úradu mestskej časti Košice – Síd-
lisko Ťahanovce na Americkej trie-
de 15 v Košiciach.
 Predmetom podania daňového 
priznania sú tieto nehnuteľnosti :
-  stavby ( rodinné domy, garáže, 
záhradné chatky, skleníky, ostatné 
stavby, priemyselné a podnikateľské 
objekty)

- pozemky ( napr. zastavané plochy 
a nádvoria, záhrady, ostatné pozem-
ky, stavebné pozemky, orná pôda, 
trvalé trávnaté porasty, lesy, ovocné 
sady)
- byty a nebytové priestory
 Výrazná zmena je v rozsahu oslo-
bodení od dane z rodinných domov 
a bytov – neumožňuje sa uplatniť 
oslobodenie od dane z novostavby 
rodinného domu a tieto nehnuteľ-
nosti sú na rozdiel od predchádzajú-
cich rokov zdaňované.
 K vypísaniu priznania na daň z 
bytov sú potrebné tieto údaje : po-
dlahová plocha bytu, podlahová plo-

cha nebytového priestoru, súpisné 
číslo, číslo vchodu, číslo bytu. Prílo-
hou k podaniu daňového priznania 
je fotokópia nadobúdacieho dokla-
du (zmluvy s vyznačením rozhod-
nutia o povolení vkladu do katastra, 
uznesenie o dedičstve s vyznačením 
právoplatnosti a podobne.)
 Termín na podanie priznania k 
dani z nehnuteľnosti pre rok 2005:
od 1. 1. 2005 do 28. 2. 2005
 Správca dane vyrubí daň do 30. 9. 
2005, platobné výmery zašle daňov-
níkom do vlastných rúk. Splatnosť 
dane je v jednej splátke do 15 dní od 
doručenia platobného výmeru.

Informácie o podávaní priznaní
K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI V ROKU 2005
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 Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Košice č. 72 o komunálnych 
odpadoch a drobných stavebných 
odpadoch na území mesta Košice 
bolo prijaté Mestským zastupiteľ-
stvom v Košiciach uznesením čís-
lo 629 zo dňa 7. 12. 2004 a bližšie 
upravuje nakladanie s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi1) a  miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady.2)

 Toto nariadenie je záväzné pre 
všetky právnické osoby a fyzické oso-
by, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi pochádzajúci-
mi z územia mesta Košice a na na-
kladaní aj s inými odpadmi, ak tak 
určuje osobitný predpis.1)

 Komunálne odpady sú odpady 
z domácnosti vznikajúce na území 
mesta pri činnosti fyzických osôb a 
odpady podobných vlastností a zlo-
ženia, ktorých pôvodcom je právnic-
ká osoba alebo fyzická osoba - pod-
nikateľ, okrem odpadov vznikajúcich 
pri bezprostrednom výkone činností 
tvoriacich predmet podnikania ale-
bo činnosti právnickej osoby, alebo 
fyzickej osoby - podnikateľa; za od-
pady z domácnosti sa považujú aj 
odpady z nehnuteľností slúžiacich fy-
zickým osobám na ich individuálnu 
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, 
chalúp, alebo na parkovanie alebo 
uskladnenie vozidla používaného pre 
potreby domácnosti, najmä z gará-
ží, garážových stojísk a parkovacích 
stojísk. Komunálnymi odpadmi sú 
aj všetky odpady vznikajúce v mes-
te pri čistení verejných komunikácií 
a priestranstiev, ktoré sú majetkom 
mesta alebo v správe mesta, a taktiež 
pri údržbe verejnej zelene vrátane 
parkov a cintorínov a ďalšej zelene na 
pozemkoch právnických osôb, fyzic-
kých osôb a občianskych združení.
 Drobným stavebným odpadom sú 
odpady z bežných udržiavacích prác3) 
zabezpečovaných fyzickou osobou v 
rozsahu do jedného m³.
 V mieste vzniku komunálneho 
odpadu sa na určených stanovištiach 
odpadových nádob, kontajnerov 
alebo odpadových vriec (ďalej len 
„určené stanovištia“) zhromažďuje 
komunálny odpad z domácností a 
prevádzok okrem zložiek odpadov 

uvedených v odseku 3.
 Z komunálneho odpadu podľa od-
seku 2 sa separujú jednotlivé zložky 
priamo na určených stanovištiach 
osobitne na papier, sklo a iné zlož-
ky (napr. plasty a pod), ak je na ne 
v mieste vzniku zavedený triedený 
zber.
 (3) Na zberných dvoroch Pri bi-
túnku č. 11 a Jesenského č. 4 sa zhro-
mažďujú tieto zložky komunálnych 
odpadov a drobných stavebných od-
padov:
batérie a akumulátory, odpadové ole-
je, opotrebované pneumatiky, žiariv-
ky s obsahom ortuti, iné nebezpečné 
zložky komunálneho odpadu, papier, 
sklo a iné zložky, na ktoré je zavedený 
triedený zber vo veľkom objeme, kto-
ré nie je možné uložiť na určených 
stanovištiach v mieste vzniku odpadu 
alebo ak triedený zber v mieste vzni-
ku odpadu nie je zavedený, objemný 
odpad a drobný stavebný odpad, bi-
ologicky rozložiteľný odpad zo zele-
ne, ak ho pôvodcovia nezhodnocujú 
sami vo svojich zariadeniach, ďalšie 
zložky odpadu, ktoré nemôžu byť 
uložené na určených stanovištiach.

ODVOZ ODPADOV

 Pravidelný odvoz komunálnych 
odpadov podľa § 4 ods. 1, okrem 
separovaného zberu, je zabezpečova-
ný minimálne raz za týždeň u zberu 
do „kuka“ nádob a minimálne raz 
za mesiac u zberu do kontajnerov a 
vriec, pokiaľ to nie je biologický od-
pad rýchlo podliehajúci rozkladu.
 Odvoz separovaných zložiek ko-
munálneho odpadu z miesta jeho 
vzniku podľa § 4 ods. 2 sa vykoná-
va minimálne raz za mesiac. Odvoz 
objemných odpadov, oddelene vy-
triedených odpadov z domácností s 
obsahom škodlivín a drobných sta-
vebných odpadov zabezpečí mesto 
najmenej dva krát do roka. 
 V čase mimo mestom organizova-
nými zbermi objemných odpadov, 
oddelene vytriedených odpadov z 
domácností s obsahom škodlivín a 
drobných stavebných odpadov podľa 
predchádzajúceho odseku, sú pôvod-
covia týchto odpadov povinní zabez-
pečiť ich uloženie na určených zber-
ných dvoroch. Je zakázané ukladať 
tento odpad na stanovištiach vyhra-

dených na zber bežných komunál-
nych odpadov v mieste vzniku podľa 
§ 4 ods. 1.

DRUHY POPLATKOV
ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

Paušálny poplatok
 Mesto vyberá paušálny poplatok 
za komunálny odpad od fyzických 
osôb bývajúcich v bytových domoch 
a fyzických osôb bývajúcich v rodin-
ných domoch, ktoré si zvolili paušál-
ny poplatok.
 Základná sadzba paušálneho po-
platku na osobu a deň je 1,78 Sk, t.j. 
na osobu a rok to predstavuje sumu 
650,- Sk

ZNÍŽENIE ALEBO
ODPUSTENIE POPLATKU

 Primátor mesta môže, okrem prí-
padov určených osobitným predpi-
som4), na základe písomnej žiadosti 
znížiť poplatok
 a) o 30 % z ročnej sadzby fyzickej 
osobe vo veku nad 70 rokov,
 b) o 50 % z ročnej sadzby osamelej 
fyzickej osobe vo veku nad 70 rokov. 
 Primátor mesta môže v prípadoch 
hodných osobitného zreteľa na pí-
somnú žiadosť oslobodiť od platenia 
poplatkov poplatníka:
- u ktorého počet členov rodiny žijú-
cich v spoločnej domácnosti je naj-
menej šesť členov; oslobodenie sa po-
skytne za šiesteho a každého ďalšieho 
člena domácnosti a 
- ktorého mesačný príjem a príjem 
osôb, ktorých príjmy sa posudzujú 
spoločne podľa osobitného predpi-
su5), nedosahuje životné minimum; 
mesačný príjem sa vypočíta z príjmu 
za predchádzajúci kalendárny rok 
ako podiel tohto príjmu a príslušné-
ho počtu mesiacov, počas ktorých sa 
príjem poberá.
 Zníženie alebo odpustenie poplat-
ku podľa predchádzajúcich odsekov 
si môže poplatník uplatniť najneskôr 
do 31. decembra roka, ktorý predchá-
dza roku, za ktorý má byť poplatok 
znížený alebo odpustený. Svoj nárok 
musí žiadateľ preukázať príslušnými 
hodnovernými dokladmi. 
 Dlhodobú neprítomnosť na území 
mesta, ktorá poplatníka oprávňuje na 
zníženie alebo odpustenie poplatku4) 
poplatník preukazuje
 a) z dôvodu, že sa dlhodobo zdr-
žiava alebo zdržiaval v zahraničí ove-
renou slovenskou verziou potvrdenia 
zamestnávateľa, školy a pod. o zahra-
ničnom pobyte,

 b) z dôvodu výkonu základnej vo-
jenskej služby potvrdením príslušné-
ho vojenského útvaru, alebo vojen-
skou knižkou,
 c) z dôvodu neužívania nehnuteľ-
nosti nachádzajúcej sa na území mes-
ta viac ako 90 po sebe nasledujúcich 
dní z iných dôvodov, ako sú uvedené 
v písm. a) a b) primeraným hodno-
verným dokladom, napr. potvrdením 
zdravotného alebo iného zariadenia a 
pod. 

 Poplatky mesto vyrubuje platob-
ným výmerom na obdobie jedného 
kalendárneho roka, pričom splatnosť 
poplatku je v štyroch splátkach v le-
hote:
1. do 31. marca,
2. do 30. júna,
3. do 30. septembra,
4. do 30. novembra.
 Poplatok môže byť splatný aj jed-
norazovo, naraz celoročnou splátkou 
v lehote do 31. marca. 

PLATENIE POPLATKOV

 Poplatky možno platiť bezhoto-
vostným prevodom na určený účet 
mesta s uvedením prideleného kon-
štantného a variabilného symbolu, 
platbou do pokladne mesta alebo 
prostredníctvom SIPO.
 Ak je nehnuteľnosť v spoluvlast-
níctve viacerých spoluvlastníkov ale-
bo ak je nehnuteľnosťou bytový dom, 
poplatok môže vyberať a za vybraný 
poplatok ručí zástupca alebo správca 
určený spoluvlastníkmi6), ak s výbe-
rom poplatku zástupca alebo správca 
súhlasí. 
 Vo veciach poplatkov, neuprave-
ných týmto nariadením, bude správ-
ca poplatku postupovať primerane 
podľa osobitných predpisov.7)

1) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.
2) Zákon č. 582/2004 Z. z. 582/2004 Z. z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za ko-

munálne odpady a drobné stavebné odpady.
3) § 55 ods. 2 písm. b) a c), § 56 písm. h) zá-

kona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon).
4) § 83  ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. 

5) Zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime 

a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych 

dávok v znení neskorších predpisov. 
6) Napríklad § 6 zákona č. 182/2003 Z. z.
7) Zákon č 582/2004 Z. z.  a zákon č. 511/1992 

Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v 

sústave územných finančných orgánov v znení 

neskorších predpisov.

VZN o komunálnych odpadoch
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Úplné znenie všetkých novoprijatých všeobecne záväzných 
nariadení mesta košice nájdete na internetovej stránke 
mesta košice www.kosice.sk a na miestnom úrade MČ.

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Košiciach na svojom 

mimoriadnom zasadnutí konanom 
dňa 15. 12. 2004 schválili niektoré 
zmeny v prijatých všeobecne záväz-
ných nariadeniach a to:
- Vo Všeobecne záväznom naria-
dení číslo 70 o dani za užívanie ve-
rejného priestranstva bola zmenená 
sadzba za umiestnenie ambulant-
ného predajného zariadenia alebo 
zariadenia na poskytovanie služieb a 
predajného stánku na ulici Hlavná, 
Alžbetina, Mlynská zo sumy 10,- Sk 
na sumu 7,- Sk.
- Vo Všeobecne záväznom naria-
dení číslo 71 o miestnych daniach 
bolo doplnené v §12 oslobodenie 
od dane z pozemkov a stavieb vo 
vlastníctve štátom registrovaných 
cirkví alebo náboženských spoloč-

ností, ktoré slúžia na vykonávanie 
náboženských obradov alebo na 
činnosť úradov, ktoré vykonávajú 
správu cirkví alebo náboženských 
spoločností a neslúžia na podnika-
nie. Vo Všeobecne záväznom naria-
dení číslo 71 o miestnych daniach 
bola tiež zmenená v § 15 kategori-
zácia psa, podľa ktorej daň za psa 
sa bude platiť vo výške 1 200,- Sk, 
ak ide o psa chovaného v bytovom 
dome, a vo výške 300,- Sk, ak ide 
o psa chovaného v rodinnom dome 
alebo ohradenom objekte. Tiež v 
tomto VZN bola prijatá zmena 
vo výške sadzby za nevýherné hra-
cie prístroje zo sumy 20 000,- Sk 
na sumu 5 000,- Sk a súčasne od 
dane boli oslobodené elektronické 
prístroje zabezpečujúce informácie 
prostredníctvom internetu.

Zmeny na poslednú chvíľu
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO

P.č. Uzávierka materiálov Rokovanie MZ

XIV. 04. 02. 2005 09. 02. 2005 
XV. 01. 04. 2005 06. 04. 2005
XVI. 27. 05. 2005 01. 06. 2005
XVII. 19. 08. 2005 24. 08. 2005
XVIII. 30. 09. 2005 05. 10. 2005
XIX. 02. 12. 2005 07. 12. 2005

MIESTNA RADA
P.č. Uzávierka materiálov Rokovanie MR

XIII. 28. 01. 2005 02. 02. 2005
XIV. 26. 03. 2005 30. 03. 2005
XV. 20. 05. 2005 25. 05. 2005
XVI. 11. 08. 2005 17. 08. 2005
XVII. 23. 09. 2005 28. 09. 2005
XVIII. 25. 11. 2005 30. 11. 2005

ČasovÝ PlÁN
rokovaní Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady
mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce na rok 2005

5. januára 2005
Cehlár Michal, prof., Ing., PhD.

13. apríla 2005
Varga Vojtech, Ing.

Červeňáková Helena Balla Miroslav

12. januára 2005
Dudič Michal

20. apríla 2005
Boris Attila

Figeľ Jozef, MVDr. Borovská Mária

19. januára 2005
Fodorová Anna

27. apríla 2005
Bozogáňová Danka, Ing.

Harangozóová Katarína Bubelíni Stanislav, Ing.

26. januára 2005
Hrivňák Martin, MUDr.

4. mája 2005
Cehlár Michal, prof., Ing., PhD.

Ihnát Miloš, Ing. Červeňáková Helena

2. februára 2005
Jalč Martin, Ing.

11. mája 2005
Dudič Michal

Jalčová Hedviga, Ing. Figeľ Jozef, MVDr.

16. februára 2005
Korda Alexander, Ing.

18. mája 2005
Fodorová Anna

Kováčová Dalma Harangozóová Katarína

23. februára 2005
Kováčik Ján, JUDr.

25. mája 2005
Hrivňák Martin, MUDr.

Kozáková Ľubica, Ing. Ihnát Miloš, Ing.

2. marca 2005
Levický Július, Ing.

8. júna 2005
Jalč Martin, Ing.

Misáková Iveta Jalčová Hedviga, Ing.

9. marca 2005
Nagy Peter, Ing.

15. júna 2005
Korda Alexander, Ing.

Naď Pavel, MVDr., PhD. Kováčová Dalma

16. marca 2005
Pavelková Soňa

22. júna 2005
Kováčik Ján, JUDr.

Sabo Mikuláš, Ing. Kozáková Ľubica, Ing.

23. marca 2005
Slámová Jana, Mgr.

29. júna 2005
Levický Július, Ing.

Slivenský Ľubomír, Ing. Misáková Iveta

30. marca 2005
Šafranko Peter

Štriho Tibor, Ing.

 1. Poslanecké dni budú vykonávané 
poslancami Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanov-
ce v abecednom poradí po dvojiciach, 
pokračujúc v zozname z harmonogramu 
za predchádzajúce obdobie, každú stredu 
(mimo dní, keď sa koná zasadnutie miest-
neho zastupiteľstva) v čase od 16,00 do 
17,00 hod. v miestnosti číslo 41.
 2. Postup pri vybavovaní podaní oby-
vateľov mestskej časti poslancami miest-
neho  zastupiteľstva v rámci poslaneckých 
dní:
 a) Poslanec miestneho zastupiteľstva 
vykonávajúci pohovor s občanom zapíše 
potrebné údaje do „Knihy poslaneckých 
dní.“
 b) Podanie poslanec spracuje spoločne 
s prípadnými vyžiadanými stanoviskami 
tretích osôb. Písomnú odpoveď zašle ob-
čanovi a jednu kópiu uloží na podateľni 
miestneho úradu v lehote do 30 dní.
 c) Vo veci podania občana poslanec 
koná až do jeho konečného vyriešenia a 
uloženia do archívu prostredníctvom po-
dateľne miestneho úradu.

Ing. RNDr. Emil Petrvalský CSc.
zástupca starostu

HARMONOGRAM POSLANECKÝCH DNÍ NA I. POLROK 2005
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inzercia

 Jedným z cieľov práce Miestne-
ho spolku Slovenského Červeného 
kríža na sídlisku Ťahanovce je uká-
zať aj tej najmladšej generácii etic-
ké ciele a princípy Červeného kríža 
a naučiť ich, aké dôležité 
je pomáhať druhým, uká-
zať im, že ošetrenie a prvá 
pomoc je prirodzená a 
veľmi dôležitá.
 Družstvo malých zdra-
votníkov z Materskej 
školy na Budapeštianskej ulici č.1 
v Košiciach sa podujalo 29. októb-
ra 2004 šíriť humánne myšlienky a 
princípy Červeného kríža priamo 
na ulici na prvom Ťahanovskom 
jarmoku ľudovej tvorivosti. Škôl-
kári zo sídliska Ťahanovce svoje 
kufríky naplnené informáciami o 
aktivitách Červeného kríža vďaka 
žiarivému úsmevu a úprimným 
slovám, ktorými oslovovali okolo-
idúcich, veľmi rýchlo vyprázdnili. 
Pomáhali im pri tom aj pani učiteľ-
ky Janka Kandráčová, Erika Saxová 
a Alenka Kocanová. Záujem oby-
vateľov mestskej časti dozvedieť sa 
o dobrovoľníckej práci v SČK bol 
podľa reakcií detí veľký. 

 Do konca roku 2004 na škôlkárov 
v našej mestskej časti čaká ešte jed-
no podujatie, ktoré pre ne pripravil 
miestny spolok SČK. Bude to výtvar-
ná súťaž s názvom „Červená kvapôč-

ka.“ Jej cieľom je viesť deti 
k tomu, že darcovstvo krvi 
je pre každého zdravého 
dospelého človeka priro-
dzené, že ním pomáhame 
zranenému, či chorému 
priateľovi, súrodencovi ale-

bo hocikomu, komu červené kvapky 
zachránia život. Ak budete musieť so 
svojou ratolesťou v najbližšom čase 
stráviť nejaký čas v čakárni u lekára, 
možno Vám i Vášmu chorému die-
ťatku spríjemní čakanie pred ambu-
lanciou v zdravotnom stredisku malá 
výstavka zo súťaže.
 Tým, ktorí už darcami krvi sú, 
dokonca viacnásobnými, odovzdal 
starosta mestskej časti za prítom-
nosti predstaviteľov SČK a vedenia 
mestskej časti 14. decembra 2004 
strieborné a bronzové Jánského 
plakety, ako prejav vďaky za ne-
zaplatiteľný dar, ktorý zachraňuje 
zdravie a život.

Ing. Janka Rajňáková

ČERvENÝ kRíž
z činnosti miestneho spolku

Malí zdravotníci zo sídliska Ťahanovce

V predvečer sviatku Svätého 
Martina sa deti z materskej 
školy Budapeštianska 3 na 

sídlisku Ťahanovce stretli pred svojou 
škôlkou. Všade vôkol vládla večerná 
tma, len tento dvor široko- ďaleko 
žiaril. A to nielen detským vzruše-
ním z očakávaného dobrodružstva, 
ale hlavne svetielkujúcimi lampió-
nikmi, ktoré deti držali vo svojich 
rukách.
 Deti ruka v ruke so svojimi rodič-
mi a kamarátmi z materskej školy 
absolvovali lampiónový sprievod 
večerným sídliskom. Celou cestou si 
spievali detské piesne o svetielkach a 
nebojácnosti, takže by sa ťažko našiel 
niekto, kto by sa ozaj bál. Posmele-
ní prítomnosťou tých, ktorí sú im 
najbližší a svietiac si lampiónom na 
cestu, prešli spolu až k fontáne, kde 
zaznelo:

V š a d e  v ô k o l  t m a  j e  v e ľ k á ,
č o  b l i k a j ú  z a  s v e t i e l k a ?
Ni k t o  z  n á s  s a  n e b o j í ,

z v l á d n e m e  t o  v  p o k o j i . . .

 Túto svetielkovú hymnu špeciálne 
pre túto príležitosť zložili pani uči-
teľky Adriana Padarasová a Alexan-
dra Lukáčová. Po promenáde s lam-
piónmi pani učiteľky zapriali tým 
menším sladkú dobrú noc a s tými 
staršími a smelšími sa vybrali späť 
do materskej školy, aby spolu prežili 
„Noc  v í l  a  škr ia tkov.“

 Nuž a víly a škriatkovia potešení 
udatnosťou maličkých im na noc 
prichystali nejedno prekvapenie. 
Od laserovo - pyžamovej diskotéky 
s baterkami až po hľadanie sladkého 
pokladu, ktorý bol ukrytý v tajných 
zákutiach škôlky a dalo sa k nemu 
dôjsť len po tme. A keďže to všetko 
dá poriadne zabrať, ochotne si líhali 
šťastní odvážlivci do svojich dôverne 
známych postieľok. S brieždením 
čary víl a škriatkov pominuli, ale zá-
žitok z takto prežitej noci vo svojej 
škôlke bude iste dlho rezonovať v 
ich mysliach. A o to predovšetkým 
išlo. Zážitkovou formou priblížiť de-
ťom, že sa netreba báť rozprávkových 
bytostí, ale byť skôr obozretní pred 
cudzími ľuďmi, ktorí vyzerajú na 
pohľad celkom milo, ale ich úmys-
ly nemusia byť vždy čisté, viac veriť 
vo svoje sily a v neposlednom rade 
aj utužiť kamarátske vzťahy medzi 
materskou školou, rodičmi a deťmi.

Lenka Adzimová

slávnosť svetielok

Ako víly a škriatkovia
škôlku obchádzali

Poslaním SČK je predovšetkým predchádzať utrpeniu a zmierňovať ho, 
chrániť zdravie, život a úctu k ľudskej bytosti, podporovať vzájomné porozu-
menie, priateľstvo a mier medzi národmi bez rozdielov národnostných,
rasových, náboženských, triednych a politických snažiť sa o naplňovanie zá-
kladných princípov hnutia Červeného kríža.

PrIHLáŠKA
Meno..........................................................................................................

Priezvisko....................................................................................................

Dátum a miesto narodenia..........................................................................

Bydlisko......................................................................................................

...................................................................................................................

Dátum.............................................    Podpis.............................................

Vyplnenú prihlášku môžete doručiť do  Miestneho spolku SČK Košice – 
Sídlisko Ťahanovce, Amerciká trieda 15, č. dverí 14.
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 Jednou z prvých lastovičiek v Ko-
šickom kraji, kde sa rozhodli cielene 
riešiť problém integrácie sluchovo a 
rečovo postihnutých detí, je Základ-
ná škola Juhoslovanská, ktorej ria-
diteľ Mgr. Alexander Krajňák je ga-
rantom projektu s názvom „DVERE 
DOKORÁN“.
 Nedávno tento projekt predstavil 
na pôde miestneho  úradu mestskej 
časti Košice – Sídlisko Ťahanovce s 
cieľom získať pre jeho realizáciu pod-

poru mestskej časti a predškolských 
zariadení, fungujúcich v mestskej 
časti tak, aby sa do programu integ-
rácie sluchovo a rečovo postihnutých 
detí zaradilo čo najviac detí, ktoré to 
potrebujú.
 Akým spôsobom prebieha integ-
rácia takto postihnutých detí me-
dzi normálne zdravé deti?
Mgr. Alexander Krajňák: „Žiaci so 
sluchovou, respektíve rečovou po-
ruchou sú v špeciálnych triedach, 
kde sa im venuje špeciálny pedagóg. 
Rozvrh hodín je prispôsobený tak, 
že vyučovacie hodiny sú paralelné s 
hodinami v ostatných triedach v roč-
níku. Deti zo špeciálnej triedy (vždy 

jeden, prípadne dvaja) sa  istý čas 
– napríklad aj mesiac – zúčastňujú 
výuky daného predmetu v obyčajnej 
triede so zdravými deťmi. „
 Trvá dlho, kým si takéto dieťa 
zvykne? Ako je prijímané zdravými 
deťmi?
Mgr. Mária Mináriková: „Deti sku-
točnosť, že majú spolužiaka s istým 
handicapom, prijímajú úplne nor-
málne. Začiatky a prvé kontakty za 
prítomnosti pedagóga sú trošku roz-
pačité, ale potom sa prejavujú úplne 
spontánne. 
 Samozrejme, musíme deti upozor-
niť na špeciálne sluchové aparáty a 
hlavne tie implantované, pretože ich 
nositelia sú hákliví na úder do hlavy 
alebo podobné úrazy, ktoré sa v triede 
bežne stávajú. Zdravé deti si zvykajú 
na niektoré, trochu zvláštnejšie preja-
vy handicapovaných spolužiakov.“
 Spolupracujete pri vyhľadávaní 
detí so sluchovým postihom, prí-
padne rečovou poruchou, aj s le-
kármi?
Mgr. Alexander Krajňák: „Spolupra-
cujeme s odborníkmi – foniatrami, 
avšak v prvej fáze, t.j. vo fáze vyhľadá-
vania takzvaných skrytých detí, ktoré 
nie sú odborne podchytené, počíta-
me aj so spoluprácou miestnych pe-
diatrov. Na základe prísľubu starostu 
mestskej časti JUDr. Cyrila Betuša 
bude zvolané stretnutie všetkých 
pediatrov, ordinujúcich na sídlisku 
Ťahanovce, na ktorom sa oboznámia 
s cieľmi projektu a s ich úlohou, či 
skôr pomocou pri vyhľadávaní detí 
s poruchou sluchu, či reči, ktorým 
špeciálna pedagogika a špeciálny 
prístup v mieste bydliska umožní na-
vštevovať normálnu materskú školu 
a následne základnú školu spolu so 
zdravými deťmi.
 Bohužiaľ skutočnosť je taká, že 

mnohí rodičia sa hanbia za svoje slu-
chovo alebo rečovo postihnuté dieťa 
a skrývajú ho pred svetom, čo mož-
no najdlhšie. V období, keď musí 
dieťa nastúpiť na povinnú školskú 
dochádzku, je často už jediným rie-
šením osobitná škola, prípadne špe-
ciálna internátna škola.
 Cieľom projektu je vlastne pod-
chytiť deti už vo veku 2 – 3 rokov a 
špeciálnym prístupom v integrovanej 
MŠ ich pripraviť na vzdelávanie v 
bežnej základnej škole, samozrejme 
pod dozorom špeciálnych pedagó-
gov.“
 Ako je možné zistiť, že dieťa zle 
alebo veľmi málo počujúce, prí-
padne s rečovou vadou, je vhodné 
umiestniť do integrovanej mater-
skej školy a základnej školy?
Mgr. Martina Kotasová: „Dieťa si 
pedagógovia na základe dlhoročných 
pedagogických skúseností otestujú, 
porozprávajú sa s rodičmi. Robíme 
tzv. depistáž, to znamená, že aktívne 
vyhľadávame detí s týmto postihom, 
aby sme im mohli ponúknuť ďalšiu 
odbornú starostlivosť a možnosť 
vzdelávať sa s ostatnými deťmi. Ro-

dičia sa totiž často uspokoja s jedno-
duchšou diagnózou, ktorú dostanú 
od lekára a nesnažia sa vyhľadávať 
ďalšiu odbornú starostlivosť. Z vlast-
ných skúseností vieme, že aj prvotné 
diagnostikovanie poruchy nie je vždy 
úplné a správne a dieťa na to doplá-
ca premeškaním obdobia, kedy sa dá 
problém riešiť s väčším úspechom. 
Najvhodnejším vekom pre včasné 
diagnostikovanie sluchových a rečo-

vých porúch s následným riešením je 
vek 2 – 3 rokov.“
 V poslednom čase mnohé školy 
ponúkajú umiestnenie handicapo-
vaných detí s tým, že majú vytvo-
rené podmienky pre ich integráciu 
medzi zdravých školákov?
Mgr. Mária Mináriková: „Na zá-
klade dlhoročných pedagogických 
skúseností s takýmito deťmi vieme, 
že takáto integrácia bez predchádza-
júceho sústredenia a prípravy špeciál-
nymi pedagógmi, nie je možná.
 Vytvára sa presne opačný efekt, 
ako bolo zvykom v predchádzajúcich 
časoch, kedy boli deti sústreďované 
do internátov, kde boli len so špeci-
álnymi pedagógmi, bez prítomnosti 
rodičov a normálneho sociálneho 
prostredia. Dnes prevláda názor, že 
každá škola, ktorá disponuje špeciál-
nym pedagógom, je spôsobilá integ-
rovať handicapované dieťa.  Pravda je 
však taká, že aj na integráciu do nor-
málneho sociálneho prostredia je po-
trebné dieťa pripraviť. To je jedným 
z cieľov projektu „DVERE DOKO-
RÁN“.
 ZŠ Juhoslovanská je jedinou 
školou v Košickom kraji, kde je sú-
stredený najväčší počet špeciálnych 
pedagógov pre sluchové a rečové 
poruchy. Aká je osveta projektu?
Mgr. Alexander Krajňák: „Chceme 
pripraviť počas školského roka tzv. 
„Týždeň otvorených dverí“ pre rodi-
čov, kde budú mať možnosť zozná-
miť sa s pedagogickými postupmi, 
budú môcť vidieť a zoznámiť sa s 
pomôckami pre sluchovo postihnuté 
deti, s načúvacími prístrojmi rôzneho 
d r u h u , 

V	minulosti	sme	boli	zvyknutí	na	to,	že	deti	s	akýmkoľ-
vek	postihom	boli	hneď	po	zistení	zdravotného	postihu	
alebo	zmyslovej	poruchy	doporučované	do	osobitných,	

prípadne	špeciálnych	internátnych	škôl,	v	ktorých	boli	izolované	
od	vonkajšieho	reálneho	sveta	a	ich	následné	uplatnenie	v	živote	
bolo	len	veľmi	ťažko	realizovateľné.	Dnes	je	tendencia	docieliť	
integráciu	takýchto	detí	v	čo	možno	najväčšej	miere	medzi	nor-
málne	zdravé	deti.	Prirodzené	prostredie	hrá	veľmi	dôležitú	úlo-
hu	pre	zaradenie	sa	ľudí	s	handicapom	do	normálneho	života.

HANDICAPOVANÝM DEŤOM
OTVÁRAJÚ „DVERE DOKORÁN“

Mgr. Mária MINÁRIKOVÁ
špeciálny pedagóg

pokračovanie na strane 7

Mgr. Alexander KRAJŇÁK
riaditeľ ZŠ Juhoslovanská

Mgr. Martina KOTOSOVÁ
špeciálny pedagóg
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zá roveň 
budú môcť konzultovať s odborník-
mi problémy, ktoré majú vo vlast-
nej rodine so sluchovo postihnutým 
dieťaťom, budú môcť zistiť, v akých 
podmienkach sa dieťa pohybuje a 
akým spôsobom prebieha jeho vzde-
lávanie.“
Mgr. Mária Mináriková: „Nám, pe-
dagógom, neprekážajú ani návštevy 
v hociktorom čase, rodičia za nami 
môžu prísť kedykoľvek,  ak potre-
bujú poradiť, prípadne usmerniť vo 
vzťahu k svojmu dieťaťu. Mnohé veci 
totiž rodičia nemajú ako zistiť a kaž-
dá návšteva, či konzultácia má svoje 
opodstatnenie.“
Mgr. Martina Kotosová: „Dokonca 
sa dá povedať, že máme každodenné 
rodičovské združenie pri príchode 
detí do školy, kedy sa rodičia najčas-
tejšie s učiteľkami rozprávajú. Takéto 
stretnutia majú aj ďalší význam pre 

rodičov, pretože sa spoznávajú a radia 
medzi sebou, spoločné problémy ich 
vzájomne zbližujú. Vzniká tak ko-
munita, v ktorej handicap dieťaťa je 
znesiteľnejší.“
 Základná škola Juhoslovanská 2 v 
projekte úzko spolupracuje s Mater-
skou školou Budapeštianska 1, kto-
rá bola vytypovaná ako predškolské 
zariadenie s možnosťou umiestnenia 
sluchovo a rečovo postihnutých detí.
Riaditeľka Iveta Strukanová predsta-
vila úlohu predškolského zariadenia 
v projekte nasledovne:
Iveta Strukanová: „Naša materská 
škola uvažuje so zápisom aj detí s 
diagnostikovanou  sluchovou a rečo-
vou poruchou už v januári budúceho 
roku. V čase od januára do marca sa 
bude konať zápis do škôlky  a v rámci 
neho by sme chceli rodičov informo-
vať o možnostiach prípravy na budú-
ce vzdelávanie aj takýchto detí.

 Budeme mať vyčlenenú triedu, v 
ktorej bude  8 až 10 detí, s ktorými 
bude pracovať pani učiteľka so špeci-
álnym pedagogickým vzdelaním.
 V rámci zápisu chceme tiež pri-
praviť tzv. Deň otvorených dverí pre 
všetkých rodičov budúcich škôlkárov 
a v rámci neho ich oboznámiť aj s 
možnosťami starostlivosti o sluchovo 
a rečovo postihnuté dieťa. Dokonca 
aj z detí, ktoré už navštevujú našu 
škôlku, máme vytypované tie, u kto-
rých je potrebné odstrániť drobné 
rečové vady. Prínosom bude pomoc 
logopedičky zo ZŠ Juhoslovanská, 
ktorá bude v časovom intervale 2 x 
za mesiac navštevovať našu materskú 
školu a bude sa venovať týmto de-
ťom. Rodičom tak odpadne nutnosť 
chodiť s dieťaťom za logopédom do 
mesta, o dieťa je celý deň postarané 
(denný režim ako v škôlke) a navyše 
rodičia dostanú pomôcky na prácu s 

dieťaťom doma.“
 Keďže celý projekt je dielom nad-
šených dobrovoľníkov, rozhodol sa 
starosta mestskej časti venovať výnos 
z vianočného starostovského punču, 
ako príspevok obyvateľov Ťahanoviec 
na túto prospešnú vec.

Ing. Janka Rajňáková

Iveta STRUKANOVÁ
riaditeľka MŠ Budapeštianska 1

HANDICAPOVANÝM DEŤOM OTVÁRAJÚ „DVERE DOKORÁN“
pokračovanie zo strany 6

 Prieskum bol uskutočnený 4., 5. a 
8. novembra 2004 a na jeho zákla-
de sa obrátilo vedenie mestskej časti 
listom na predsedu predstavenstva 
Dopravného podniku mesta Košice s 
tým, že prepravná kapacita linkových 
vedení č. 11, 34, 35 a 36 nie je v ran-
nej špičke dostatočná, čo spôsobuje 
preplnenie autobusov, nedôstojné 
cestovanie a desiatky cestujúcich sa 
do autobusov v tom čase ani nezmes-
tia a ostávajú na zastávkach MHD. 
Podľa vyjadrenia starostu mestskej 
časti sa tento stav s príchodom tuh-
šej zimy bude ešte zhoršovať, preto sa 
rozhodol požiadať DPMK o okamži-
tú úpravu, ktorá by docielila zvýšenie 
prepravnej kapacity uvedených liniek 
a zároveň zaslal aj návrhy, ktoré by k 
náprave mohli viesť.
 Ide o zvýšenie prepravnej kapacity 
počas pracovných  dní v čase 6.45 – 
7.30h na skúmaných linkách  MHD
– na linkách č. 11 a 34 pridať 1 spoj 
vykonávaný článkovým autobusom 
alebo 2 spoje s malými autobusmi 
– na linkách č. 35 a 36 pridať jeden 
spoj s malým autobusom alebo na 
všetky spoje týchto liniek v uvede-

nom čase nasadiť článkové autobusy.
Vzhľadom na to, že mestskú časť 
opúšťa každé ráno približne 1 200 
detí smerujúcich do základných škôl 
mimo mestskej časti a 2000 študen-
tov stredných škôl dochádzajúcich 
do mesta, riešenie prepravných ka-
pacít by si žiadalo aj systémovejšie 
riešenie.
 Starosta  vo svojom liste adreso-
vanom DPMK spomenul aj pers-
pektívne vybudovanie trolejbusovej 
dopravy na sídliskoŤahanovce.
 Stanovisko dopravného podniku k 
žiadosti mestskej časti obsahovalo ná-
vrh na určité operatívne opatrenia:
	 „Na	základe	Vašich	podnetov	a	vy-
konaných	 prieskumov	 obsadenia	 sme	
navrhli	 a	 po	 predbežnom	 prekonzul-
tovaní	 s	MMK	–	ÚSKmK	–	RdaCH	
(zmeny	v	autobusovej	MHD	schvaľuje	
v	zmysle	Zákona	NR	SR	č.	168/1996	
Z.z.	 obec,	 čiže	 v	 našich	 podmienkach	
Mesto	Košice)	aj	zaviedli	určité	opera-
tívne	 minimálne	 posilnenia	 ponuky	 v	
danej	 oblasti	–	2	posilové	 spoje	 (malé	
autobusy):
Linka č. 11 -	 7.15	 Sídlisko	Ťaha-
novce,	MÚ	–	Námestie	osloboditeľov	

–	Luník	IX	7.45
 Linka č. 34	 -	7.20	Sídlisko	Ťaha-
novce,	 MÚ	 –	 Námestie	 MM	 –	 Hala	
Cassosport	8.08
	 Toto	posilnenie	považujeme	za	mo-
mentálne	prijateľný	kompromis	medzi	
Vašimi	 požiadavkami,	 reálnymi	 pre-
pravnými	 potrebami	 a	 našimi	 finan-
čnými	možnosťami.“
 „Čo sa týka cestovania žiakov 
a študentov“, uvádza sa v liste 
DPMK,“ účelové spoje (napríklad 
vyhradené pre dopravu žiakov a 
študentov do vybraných škôl) sa v 
rámci verejnej dopravy v rozsahu 
danom zmluvou o výkonoch vo 
verejnom záujme s Mestom Košice 
nerealizujú, lebo ich prevádzka je 
menej efektívna ako u všeobecne 
prístupných spojov na priamych 

linkách do hlavných cieľových 
uzlov.“
 Zámery v ďalšom rozvíjaní tro-
lejbusovej dopravy sa snaží  DPMK 
formulovať opatrne. Volanie po na-
hradzovaní autobusov trolejbusovou 
dopravou nie je podľa jeho predsta-
viteľov dostatočne pochopiteľné, pre-
tože jej zavedenie by prinieslo značné 
trasové obmedzenia v dôsledku toho 
aj predĺženie cestovnej doby (jazdy 
naokolo, zvýšenie prestupovosti).
 Prosté napojenie na dnešnú trolej-
busovú sieť by neumožnilo obsluho-
vať najkratšou trasou a bez prestupu 
spojenie so severom mesta (dnešná 
linka 35), s juhom centra (dnešné 
linky č. 11, 37, 53, 54 a 56), ani s 
juhom mesta, čo je väčšina ciest zo 
sídliska Ťahanovce. 

I ntenzívna kritika zo strany obyvateľov sídliska Ťahanovce zameraná 
na nedostatočnú prepravnú kapacitu v rannej špičke viedla predsta-

viteľov miestnej samosprávy k vykonaniu prieskumu dopravnej kapacity 
jednotlivých linkových vedení MHD v čase 6.45 – 7.30h. 

Bude cestovanie v MHd dôstojnejšie?
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 V sobotu 4.12.2004 sa v Trenčíne 
konali Majstrovstvá Slovenska v karate 
starších dorastencov a juniorov, kde sa 
zišla celá mládežnícka karatistická špič-
ka. Nechýbali ani mladí karatisti z ka-
rate klubu UNION Košice. Tréner KK 
Union Košice Ing. Peter Bozogáň zhod-
notil výkon svojich zverencov takto: „S 
bilanciou dvaja majstri, 4 druhé miesta 
a 6 tretích miest sme spokojní. Peter 
Šimko potvrdil svoje kvality a zaslúže-
ne získal titul. Peter Varga zvíťazil nad 
oddielovým kolegom Erikom Kaškom 
vo finále juniorov do 60 kg. Pochváliť 
treba aj ďalších medailistov - výkony 
Miroslava Saba, Richarda Tomascha a 
ďalších boli výborné. Postup do finále 
tesne ušiel Tomášovi Friedmannovi a 
Petrovi Bozogáňovi ml. Vzhľadom na 
malé skúsenosti ma milo prekvapila Eri-
ka Makoová tretím miestom v kategórii 
junioriek nad 60 kg. Družstvo doraste-
niek (Lucia Ševčíková, Petra Klímová a 
Radka Lipovská) sa umiestnilo na pek-
nom druhom mieste a družstvo doras-
tencov (Vladimír Sabo, Peter Bozogáň 
ml. a Richard Tomasch) po vyradení 
Atlantu Nitra na ceste do finále zastavil 

domáci Ekonóm Trenčín. Na turnaji s 
nami bol osobne starosta mestskej časti 
Košice sídlisko Ťahanovce JUDr. Cyril 
Betuš, ktorému za povzbudzovanie a tr-
valú priazeň nášmu klubu ďakujem. Je 
škoda, že sa majstrovstiev nemohli zú-
častniť dlhodobo zranení Henrich Du-
dáš, Stanislav Volanský, chorí Martin 
Petrvalský, Lukáš Bögös, Michal Misák 
a stužkujúci Branislav Medvec a Lukáš 
Nosko.“
Výsledky: Peter VARGA 1. miesto ku-
mite juniori do 60 kg, Peter ŠIMKO 
1. miesto kumite juniori do 65 kg, Ri-
chard TOMASCH 2. miesto kumite 
st. dorastenci do 70 kg, Erik KAŠKO 
2. miesto kumite juniori do 60 kg, Mi-
roslav SABO 2. miesto kumite juniori 
do 70 kg, Pavel PŘIBĚNSKÝ 3. miesto 
kumite st. dorastenci do 55 kg, Marek 
VAJDA 3. miesto kumite st. dorastenci 
do 55 kg, Róbert KALETA 3. miesto 
kumite st. dorastenci do 75 kg, Peter 
KOŽÁK 3. miesto kumite juniori nad 
80 kg, Erika MAKOOVÁ 3. miesto 
kumite juniorky nad 60 kg, Družstvo 
st.dorasteniek 2. miesto kumite, Druž-
stvo st.dorastencov 3. miesto kumite.

UNIONISTI OPÄŤ ÚSPEŠNÍ Máme už celkom bohatú históriu, hoci 
náš názov je nový. Pod košmi fungoval 
roky úspešne basketbalový klub DBC Ko-
šice. Z basketbalovej mapy síce zmizol, no 
len preto, že svoju novú epochu začal vlani 
písať v ŠŠK KAC Jednota Košice. Fungu-
jeme pod krídlami Školského športového 
klubu pri ZŠ Bruselská 18. Na tejto škole 
sme našli ideálnu pôdu, jej vedenie si je 
totiž vedomé toho, že niet lepšej cesty, ako 
viesť mládež k zmysluplnej činnosti aj po-
tom, ako opustí brány školy. 
 DBC vychovával talenty, ktoré sú dnes 
známe aj za hranicami nášho mesta, regi-
ónu. V českom Prostějove pôsobiaci Peter 
Jankovič je dokonca aktuálnym sloven-
ským seniorským reprezentantom. Od-
dielová vitrína je slušne zaplnená pohármi, 
ktoré len podčiarkujú skutočnosť, že mlaď 
u nás má perspektívu.
 Pred dvoma rokmi bol vtedajší DBC 
v kategórii mladších žiakov na republi-
kovom šampionáte druhým najlepším 
tímom. Dnes sa v ŠŠK KAC Jednota 
venujeme chlapcom v štyroch vekových 
kategóriách. Ročník 1993 a 1994 hráva 
v regionálnych majstrovstvách v kategórii 
mini basket. Najstarší chlapci poškuľujú 
po postupe na finálový turnaj republiko-
vého šampionátu. Momentálne je v ŠŠK 

KAC Jednota takmer 90 adeptov, ktorí 
„hltajú“ pod vedením svojich trénerov pís-
mená basketbalovej abecedy.
 Skutočné schopnosti sa dajú často vyba-
dať až po rokoch, no jedno je isté, v čase, 
keď je dieťa na tréningu, jeho osobnosť sa 
formuje lepšie, ako keď sa túla bezcieľne 
sídliskom. O dôsledkoch takýchto potu-
liek ani nemusíme hovoriť.
 Oplatí sa teda viesť už od malička ra-
tolesti k činnosti, ktorá má zmysel. Preto 
máte stále možnosť priviesť vášho syna, či 
vnuka do telocvične. Na ZŠ Bruselská 18 
chlapci narodení v roku 1996 a mladší tré-
nujú od začiatku školského roka. Vítaní sú 
u nás aj chlapci narodení v rokoch 1995, 
1994 a 1993, ak sú vyššieho vzrastu a po-
hybovo nadaní.
 Akékoľvek informácie vám kedykoľvek 
rád poskytne predseda basketbalového od-
dielu a vedúci tréner na tel. č. 0903 385 
805 alebo priamo v telocvični na ZŠ Bru-
selská , a to:
r.1996 a mladší – každý utorok od 16.00 
h, resp. v sobotu o 7.30h
r. 1995 - každý štvrtok o 18.00h
starší - v stredu a v piatok o 17.30h
Radi vás privítame!

JUDr. Karol Besztovics - tréner

Poďte si zahrať basketbal!
V ŠŠK KAC Jednota vás presvedčia, že basketbal je krásny šport

Chlapci 6 - 10 rokov (roč. 1994 - 1998) - 600 m
1. Barsa Martin ZŠ Belehradská 2:02
2. Eged Imrich ZŠ Belehradská 2:05
3. Kosť Tomáš ZŠ Belehradská 2:06

dievčatá 6 - 10 rokov (roč. 1994 - 1998) - 600 m
1. Janitorová Sandra ZŠ Belehradská 2:06
2. Semanová Dominika ZŠ Belehradská 2:13
3. Šándorová Ivana ZŠ Belehradská 2:31

Mladší žiaci 11 - 12 rokov (roč. 1992 - 1993) - 1,3 km
1. Lami František ZŠ Novomeského 2 5:32
2. Horkavý Tomáš ZŠ Juhoslovanská 5:47
3. Gaľa Samuel ZŠ Petzvalová 5:49

Mladšie žiačky 11 - 12 rokov (roč. 1992 - 1993) - 1,3 km
1. Kurillová Katarína ZŠ Juhoslovanská 5:55
2. Kašlová Zuzana ZŠ Juhoslovanská 5:56
3. Ďurčová Ivana ZŠ Kežmarská 28 6:06

starší žiaci 13 - 14 rokov (roč. 1990 - 1991) - 1,3 km
1. Palfi Štefan ZŠ Tomašiková 4:59
2. Merényi David ZŠ Belehradská 5:00
3. Vaško Vladimír ZŠ Belehradská 5:10

staršie žiačky 13 - 14 rokov (roč. 1990 - 1991) - 1,3 km
1. Jergušová Hana Gym. Alegová 5:44
2. Janovcová Jana Gym. Dneperská 5:52
3. Platková Zuzana ZŠ Bruselská 6:18

Ťahanovský lesný beh 2004
dorastenci 15 - 18 rokov (roč. 1986 - 1989) - 2,6 km

1. Tysz Adam KVP 10:07
2. Suby Matúš Gym. Poštová 12:11
3. Lenard Jaroslav ZŠ Belehradská 12:51

dorastenkyne 15 - 18 rokov (roč. 1986 - 1989) - 2,6 km
1. Kršiaková Mária Gym. Alejová 12:02
2. Tyszová Matália Gym. Šaca 12:09

Rekreační bežci (roč. 1985 a starší) - 2,6 km
1. Onder Anton KRB Metropol KE 11:01
2. Tysz Vladimír ATU Košice 12:22
3. Zdechovan Roman Ťahanovce 12:33

Rekreačné bežkyne (roč. 1985 a staršie) - 2,6 km
1. Masaryková Zlatica Ťahanovce 4:05

Muži (roč. 1985 a starší) - 3,9 km
1. Lami Michal KVP 14:23
2. Urban Jozef Obal servis 15:18
3. Labaš Karol Ťahanovce 16:05

ženy (roč. 1985 a starší) - 3,9 km
1. Semanová Zlatica Košice 18:07
2. Labašová Katarína ATU Košice 19:52


