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Mgr. Mária Kokoruďová, riaditeľka školy

Žiaci opäť zasadli do školských lavíc

Po prázdninách, plných slnka 
a oddychu, sa 3. septembra aj na 
našom sídlisku otvorili brány škôl 
a školských zariadení, aby priví-
tali deti a žiakov po prvýkrát v 
školskom roku 2012/2013.

Všetkým deťom a žiakom 
prajem, aby sa vo svojich školách 
cítili dobre, aby škola bola pre ne 
nielen miestom plným nových 
vedomostí, ale aj zážitkov a prí-
jemne strávených chvíľ v kruhu 
svojich rovesníkov. Rodičom a 
pedagógom želám veľa trpezli-
vosti, elánu a veľa porozumenia 
pre svoje deti a žiakov.

Všetkým želám úspešný škol-
ský rok, aby sme na jeho konci 
mohli s radosťou a hrdosťou 
zhodnotiť, že to, čo sme dokázali, 
bolo prospešné pre jednotlivcov, 
pre naše sídlisko a tiež aj pre spo-
ločnosť.

Školský rok sme začali aj na 
Cirkevnej základnej škole s ma-
terskou školou sv. Gorazda, ktorá 
po štvrtýkrát privítala svojich 
žiakov, deti, pedagógov a rodičov. 

Škola bola zriadená 1. 
septembra 2009 a tvoria ju tri 

organizačné zložky - materská 
škola, základná škola a školský 
klub detí. Zriaďovateľom školy 
je Gréckokatolícka eparchia v 
Košiciach.

Sídlom školy sú prenajaté 
priestory v budove ZŠ na 
Juhoslovanskej  ulici 2 v 
Košiciach (vchod zo severnej 
strany od Berlínskej ulice).

Začínali sme 1. septembra 
2009 s jednou triedou v materskej 
škole a jednou triedou – 1. roční-
kom v základnej škole. 

V súčasnosti, keď prebieha 4. 
školský rok existencie školy, má 
materská škola 2 triedy, ktoré sú 
plne obsadené. V základnej škole 
pribudli ďalšie triedy, škola má 
momentálne  4 triedy – 1.,  2., 3. a 
4. ročník a tri oddelenia školského 
klubu detí. 

Škola je jednou z mála škôl 
tohto typu v meste a okolí. Sme 
školou rodinného typu, s príjem-
ným rodinným prostredím, školou 
pre všetky deti. 

V materskej škole je hlavným 
zámerom výchovy a vzdelávania 
vytvoriť prostredie podnetné pre 

rozvoj všetkých stránok osobnosti 
dieťaťa. Keďže sme cirkevnou 
školou, výchovno-vzdelávací 
proces a jednotlivé činnosti detí 
sú zamerané aj na duchovnú 
formáciu dieťaťa. Poslaním je 
dopĺňať a rozvíjať rodinnú vý-
chovu,   spolupracovať  s rodičmi, 
vytvárať v škole príjemné rodinné 
prostredie.

V základnej škole je naším 
poslaním okrem kvalitného vý-
chovno-vzdelávacieho procesu 
aj duchovný rozmer vzdelávania. 
Predmet Katolícke náboženstvo 
sa vyučuje od 1. ročníka – 2 
vyučovacie hodiny týždenne. 
Kladieme dôraz aj na vyučovanie 
cudzieho jazyka. Anglický jazyk 
vyučujeme od 1. ročníka. 

Čas mimo vyučovania môžu 
naši žiaci tráviť v školskom klube 
detí, pracovať v rôznych záuj-
mových krúžkoch podľa výberu 
(športových, umeleckých, príro-
dovedných), rozvíjať umelecké 
nadanie v Základnej umeleckej 
škole v priestoroch školy (hudob-
ný a výtvarný odbor). 

V budúcnosti plánujeme školu 
rozšíriť pre všetky ročníky   zá-
kladnej školy, vybaviť ju ďalšími 
odbornými  učebňami a moder-
nými učebnými pomôckami a 
tým neustále zvyšovať kvalitu 
výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Touto cestou ďakujeme rodi-
čom našich detí a žiakov, zamest-
nancom školy a ich rodinným 
príslušníkom, Gréckokatolíckemu 
farskému úradu Košice – 
Ťahanovce, Miestnemu úradu 
mestskej časti Sídlisko Ťahanovce 
a všetkým tým, ktorí pomohli a 
podporili školu pri jej otvorení a 
snažia sa neustále pomáhať pri jej 
rozvoji a zlepšovaní podmienok 
pre deti, žiakov a zamestnancov.

Novootvorená veterinárna ambulancia na Aténskej 12 ponúka svoje služby - viac na strane 5

Október
mesiac úcty k starším

Október je mesiacom, ktorý je ve-
novaný  rôznym príležitostiam uctiť 
si seniorov a prejaviť im vďačnosť za 
to, čo vytvorili pre dnešnú generáciu. 
Jednou z príležitostí  bolo aj prijatie 
jubilantov 80, 85, 90 a 95 –  ročných 
starostom mestskej časti 10. októbra 
2012 v zasadacej miestnosti mestskej 
časti. 

Úctyhodného veku sa doži-
la v júni tohto roku pani Gizela 
Davidovičová, ktorá oslávila svoje 
95. narodeniny. Krásnu 90-ku oslávi 
15. októbra aj pani Jolana Cochová. 
85 rokov sa dožívajú v tomto roku 
Anna Kolbová, Helena Babicová, 
Anna Kačmariková. Magdalena 
Konczová, Anna Orininová a Ján 
Maciak. K okrúhlym osemdesiatinám 
blahoželáme Rastislavovi Gaľovi, 
Jánovi Garanovi, Anne Hlodinkovej, 
Oľge Hubatej, Františke Hvizdákovej, 
Eugénii Kátlovskej, Anne Katušovej, 
Anne Korečkovej, Marte Kubikovej, 
Danielovi Mitterholzerovi, Márii 
Morochovej, Matejovi Poklembovi, 
Etele Preščákovej, Helene 
Smékalovej, Romanovi Sopkovi, 
Karolovi Šandalovi a Štefanovi 
Tkačikovi.

Oslávencom prajeme ešte veľa 
zdravia, spokojnosti  a síl do ďalších 
rokov života.

foto: sxc.hu

-raj-

Veliteľ stanice mestskej polície informoval o činnosti
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Z rokovacieho stola

Program 10. zasadnutia miest-
neho zastupiteľstva nepredpokladal 
žiadnu búrlivú výmenu názorov, 
napriek tomu sa rokovanie  19. sep-
tembra nieslo v napätom, miestami 
až emotívnom duchu.

V úvode rokovania starosta MČ 
privítal veliteľa stanice mestskej 
polície JUDr. Štefana  Fejedelema 
a požiadal ho, aby informoval po-
slancov o činnosti hliadok mestskej 
polície, na aktivity ktorej zazneli 
mnohé kritické hlasy obyvateľov. 
Po jeho zhruba polhodinovom 
vystúpení  dostali poslanci priestor 
na otázky, na ktoré veliteľ stanice 
MP odpovedal. Jednou z nich bola 
aj otázka poslanca Ihnáta  na tému 
vybudovania kamerového systému 

v mestskej časti,  čo vzhľadom na 
emotívne vyjadrenia a verbálne 
útoky, ktoré nasledovali, vyvolalo 
v zasadacej miestnosti  nepríjemné 
napätie.  V jeho znamení sa nieslo 
celé ďalšie rokovanie.

Poslanci mali na  programe 
ekonomické otázky, týkajúce sa 
programového rozpočtu – plnenie 
za prvý polrok 2012, 3. zmenu 
rozpočtu  i prerokovanie poslanec-
kých odmien. V priebehu rokovania 
dostali možnosť vystúpiť zástup-
covia verejnosti, konkrétne pán 
Richard Wagner, ktorý informoval 
o dôležitosti kamerového systému 
v mestskej časti a o svojej ponuke 
dodať mestskej časti kamerový 
systém.  Možnosť vystúpiť dostal 

aj zástupca skaterov pri centre 
voľného času Mikádo, ktorý požia-
dal mestskú časť o spoluprácu pri 
vytváraní podmienok pre skaterov 
na sídlisku. 

Poslankyňa Danica Nagyová 
informovala zastupiteľstvo o vzda-
ní sa členstva  Ing. Engela v komisii 
výstavby, dopravy a životného 
prostredia, čo komisia vzala na ve-
domie a zároveň svojím uznesením 
požiadala miestne zastupiteľstvo, 
aby upravilo počet členov v komisii 
z doterajších 8  na 7 – 4 poslanci a 
3 neposlanci.

 V interpeláciách odznela  otáz-
ka poslanca Miloša Ihnáta na tému 
odstránenia zhoreniska Lagúna 
na Čínskej ulici, na ktorú starosta 
odpovedal v bode Rôzne, do kto-
rého bola informácia o postupe pri 
odstránení stavby pripravená.

V poslednom bode rokovania 
starosta mestskej časti informoval 
zastupiteľstvo o zmene úradných 
hodín miestneho úradu, ktorou 
mestská časť vychádza v ústrety 
obyvateľom. Verí, že občania túto 
ústretovosť samosprávy  uvítajú. 
Ďalej starosta informoval o inves-
tičných akciách v roku 2012, o 
stavbách, ktoré boli dokončené a 
ktoré mestskú časť ešte do konca 
roka čakajú, o svojich interpelá-
ciách prednesených na mestskom 
zastupiteľstve  smerom k náčelní-
kovi mestskej polície, aby mestskí 
policajti zasahovali pri vyberačoch 
odpadu z kontajnerov na sídlisku, 
pretože  prehliadanie tohto prob-

lému nepriamo podporuje vznik 
nelegálnych osád v okrajových čas-
tiach sídliska a tiež,  aby čo najskôr 
zaradil do rozpočtu mestskej polície  
vybudovanie kamerového systému 
mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce (podrobné  informácie 
o interpeláciách starostu  nájdete 
na webovom sídle mestskej časti 
www.tahanovce.net). 

Od 1. januára 2013 pribudne 
miestnemu úradu  jeden pracovník  
na pozíciu  druhý  údržbár, pretože 
mestskej časti  pribudol majetok, 
boli vybudované nové ihriská  a 
stavby, o ktoré sa treba starať a sú-
časný jeden zamestnanec to fyzicky 
nestíha.

Ohľadne zhoreniska Lagúny 
starosta informoval, že 19. septem-
bra podpísal dokument  súvisiaci s 
odstránením zhoreniska Lagúna. 
Keďže do 7. augusta, kedy bol 
termín na odstránenie poškodenej 
stavby vlastníkom, stavba nebola 
odstránená, mestská časť požiadala 
mesto o vykonanie ďalších krokov, 
ktoré by viedli k odstráneniu tejto 
stavby ešte pred príchodom zimy. 

Prvýkrát v histórii tejto mestskej 
časti a od zavedenia trestu povinnej 
práce, budeme mať trestancov, ktorí 
sú povinní v mestskej časti odpra-
covať 100 hodín.

V závere zasadnutia sa poslanec 
Ihnát opäť vrátil k otázke  bezpeč-
nostného kamerového  systému 
a obvinil starostu, že v tejto veci 
pochybil. Starosta všetky obvinenia 
jednoznačne odmietol.

foto: archív

Veľký výpredaj obuvi
Od 15. 10. 2012 do vypredania zásob 

Zdravotnícke potreby, Budapeštianska 32, Košice
Pondelok – Piatok : 8.30 – 12.00, 13.00 – 17.00h

 ***

Pôžičky
Kontakt: 0949 689 627, www.peniaze.weblahko.sk 

od 300 do 4 500 € pre zamestnaných, 
dôchodcov s príjmom minimálne 240€.

Schválenie do 24 hodín. Piatok 8.30 – 17.00 Budapeštianska 32 
(Zdravotnícke potreby) 

Pondelok – Štvrtok: Masarykova 2, Jumbo, 1. posch., č. dv. 140

Veterinárna ambulancia
Americká trieda 5, pri kostole

Vám ponúka čipovanie psov – povinnosť podľa 
zákona č. 39/2007 Z.z. §19, odstavec 3:

1 pes – 15 €
3 a viac psov – 14€ (nemusí byť jeden majiteľ, 

ale musia prísť naraz).
Čipovanie pri očkovaní - 12 €

Čipovanie celých vrhov šteniat – 13 €

PO – PI 9.00 – 12.00 15.00 – 18.00, SO 9.00 – 12.00
mvdrkoren@gmail.com

www.veterinar-tahanovce.sk

Pozývame Vás do novootvorenej prevádzky

Salón 212 s r.o. 
na Budapeštianskej 26, kde poskytujeme služby:

Kaderníctvo -  trendové strihy, účesy na stužkovú a spoločenské podu-
jatia, farbenie značkou Matrix, trvalá objemová aj klasická už od 20 €, 
keratín od 45,99 €, melír rôznej farby, holičstvo a detske strihy od 2.90 €

Medicinálna pedikúra, Manikúra - gélové nechty, ruky nohy, Depilácie 
- aj celého tela, Tetovanie a permanentný make up obočia čiarkovacou 
metódou, Kreslenie na telo flitrami, Turbo solárium - stojace aj s kli-
matizáciou, Nastreľovanie náušníc  - ucho a nos, Kozmetické služby 
- čistenie pleti, masáže rôzne druhy, napr. liftingová, jacquetova, lymfod-
renáž, mikromasáž očného okolia a relaxačná masáž. Špeciálne kúry ako 
zlatá, čokoládová, kaviárová, botoxová,  anti akné a iné.

Objednávky:  mobil 0905 948 244 alebo 
055 67 11 202

Tešíme sa na Vašu návštevu.
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MESTSKÁ POLÍCIA KRITIKU OBYVATEĽOV ODMIETA
Až na ústne požiadanie primátora 

i šéfa mestskej polície na poslednom 
zasadnutí  mestského parlamentu sú-
hlasil veliteľ stanice mestskej polície 
Ťahanovce JUDr. Štefan Fejedelem   
s tým, aby informoval o činnosti 
stanice mestskej polície v našej 
mestskej časti  plénum miestneho za-
stupiteľstva. To zasadalo v stredu 19. 
septembra 2012. Dôvodom neochoty 
veliteľa mestskej polície oboznámiť 
miestnych poslancov a ťahanovskú 
verejnosť o práci mestskej polície 
bola údajne kritika zo strany obyva-
teľov i miestnej samosprávy. Hneď v 
úvode veliteľ stanice upozornil, že za 
svoju prácu sa zodpovedá náčelníkovi 
MP a primátorovi mesta, nie mestskej 
časti.

Vo svojom približne polhodino-
vom vystúpení  sa snažil upriamiť 
pozornosť na výsledky, ktoré za rok, 
počas ktorého velí ťahanovskej stani-
ci, mestská polícia dosiahla. 

 Za 8 mesiacov roku 2012 mest-
ská polícia zistila 2540 priestupkov, 
čo je o 715 viac ako za to isté obdobie 
roku 2011. Počet priestupkov narástol 
predovšetkým na úseku nerešpekto-
vania všeobecne záväzných nariadení            
+ 509, najnižší nárast bol zaznamena-
ný na úseku dopravy + 63 priestupkov. 
V udeľovaní blokových pokút bol  
dokonca pokles – 16 priestupkov, čo  
veliteľ  JUDr. Fejedelem ospravedlnil 
tým, že dal  svoje slovo občanom tejto 
mestskej časti, že parkujúcich moto-
ristov vzhľadom na neúnosnú situáciu 
v parkovaní na sídlisku za parkovanie 
na tráve, z časti na chodníku, alebo 
zákaze státia nebude riešiť.

Mládež
„Najproblémovejšia a najviac 

kritizovaná je činnosť mládeže na 

tomto sídlisku.  Avšak každé proti-
právne konanie je potrebné dokázať, 
čo je dosť problematické. Nebudem 
hovoriť o tom, že máme hlásenia o 
20. – 21. hodine, kedy všetci vieme, 
že nočný kľud ešte nie je.  Neustále 
hlásenia uvádzajú, že mládež kon-
zumuje alkohol, čo veľakrát nie je 
pravda. Treba si uvedomiť jedno: 
na sídlisku je  zákaz konzumácie 
alkoholu v školských objektoch a 
na detských ihriskách. Zákaz navy-
še platí pre osoby mladšie ako 18 
rokov. Konzumácia alkoholu oso-
bami staršími ako 18 rokov niekde 
na okraji sídliska nie je zakázaná. 
Mládež na tomto sídlisku je našimi 
silami i hliadkami PZ vytlačená 
pomaly až do lesoparku na celkom 
okrajové ulice sídliska. Ešte aj tam 
niektorým ľuďom ich chovanie vadí. 
Chcel by som sa opýtať ako veliteľ 
MP, prečo táto mestská časť cez 
2 mesiace prázdnin nepodchytila 
mládež do rôznych športových, 
kultúrnych a iných podujatí, prečo 
sa nedáme tejto mládeži vyžiť od 17. 
do 21. hodiny, aby sme nemali ten 
problém, že sa nám mládež stretáva 
v medzisídliskových priestoroch, že 
sa oddáva alkoholizmu alebo van-
dalizmu.  Mestská polícia nebude 
suplovať rodičov, ak rodičom ich 
deti doma nechýbajú, ani nebude 
suplovať iné subjekty, ktoré sa o 
voľný čas mládeže majú starať.“

Doprava
Napriek ústupkom, ktoré mest-

ská polícia voči motoristom vykona-
la, sa nájdu ľudia, ktorí sa neustále 
sťažujú na nedostatok parkovacích 
miest, na neschopnosť policajtov 
riešiť veci,  predovšetkým v noci. 
„Chcem podotknúť, že v nočných 

hodinách mestskému policajtovi 
neostáva nič iné, iba nechať pred-
volanie pre neprítomného vodiča, 
pretože odťahová služba v nočných 
hodinách zatiaľ nefunguje.“

Nelegálne lokality
Jedinou nelegálnou lokali-

tou podľa slov  JUDr. Štefana 
Fejedelema, ktorá tu ešte existuje, 
je rómska lokalita za Metrom. 
„Táto lokalita je našimi profy-
laktickými opatreniami zmenšená 
oproti minulému roku na 6 chatrčí 
a na 25 živých duší. Každý deň 
som tam, aby som zabránil, aby 
nepribúdali nové chatrče. Súčasný 
stav som dokladoval námest-
níkovi pána primátora pánovi 
Jakubovovi.“

Bezdomovci
V mestskej časti sú dvaja bez-

domovci, ktorí majú v občianskom 
preukaze trvalý pobyt MČ Košice-
Sídlisko Ťahanovce. Všetky 
ostatné osoby, ktoré tu predtým 

obťažovali na Budapeštianskej 
ulici, či vysedávali na Ázijskej 
triede, sú preč.

Vraky
„Zákon rozoznáva, čo je vrak a 

čo je nepojazdné vozidlo.  Vozidlá, 
ktoré tu stoja a ich majitelia ich pre 
neschopnosť platiť zákonné poiste-
nie odhlásili, ale je to ich majetok, 
majú platnú emisnú kontrolu i STK, 
aj keď nebudú jazdiť pol roka, kým 
majú tieto údaje platné, môžeme 
ich maximálne evidovať. Nič s tým 
neurobíme.

Chcem každému poďakovať, 
kto mi zavolá, ja pošlem hliadku, 
odfotíme, preveríme, odpovedám“. 
Veliteľ stanice sa kriticky vyjadril 
aj k telefonickým a mailovým pod-
netom. „Reagujem na tieto maily, 
odpovedám na ne, prijímam opat-
renia. Ale nikto, ani napriek mojej 
výzve, odkedy som tu, sa osobne 
na našu stanicu nedostavil, nikoho 
nezaujímala naša činnosť, aby som 
mu ju mohol dokladovať.“

foto: archív

Od 1. októbra dochádza k zmene 
úradných hodín na miestnom úrade
Oznamujeme širokej verejnosti, že od 1. októbra 2012 
dochádza k zmene úradných hodín na Miestnom úrade 
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce nasledovne:

Na telefonické požiadanie (tel. č. 055 / 636 04 30) a po 
dohode s príslušným referentom, je možnosť vybaviť súrnu 

záležitosť počas pracovného týždňa aj mimo úradných hodín.

Pondelok:

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

800 - 1200  1330 1500

800 - 1200

800 - 1200  1400 - 1700

nestránkový deň

800 - 1200

Od októbra sa zvyšujú správne 
poplatky

Od 1. októbra nadobudol účinnosť zákon  č. 286/2012 Z.z., ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov. Podľa nového sadzobníka sa určujú správne poplatky nasle-
dovne:

Vydanie potvrdenia o pobyte osoby
Vydanie rybárskeho lístka: 

Osvedčenie podpisu na listine, za každý podpis
Osvedčenie listiny, za každú začatú stranu

Za vyhotovenie kópie 1 strany
Za vyhotovenie obojstrannej kópie

- týždenného
- mesačného
- ročného
- 3-ročného

5€
1,5€
3€
7€
17,5€
1,5€
1,5€
3€
0,10€
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Poplatky je potrebné zaplatiť v hotovosti do pokladnice mestskej časti.
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Ing.Karol Seman,CSc., zakladateľ a prvý riaditeľ košickej ZOO

Investičné akcie v roku 2012

Starosta MČ informoval poslancov MZ o uskutočnených a plánovaných 
investičných akciách na rok 2012.

Uskutočnené:
• Oplotené ihrisko pre deti do 8 rokov  na Aténskej 10 - 11
• oplotené ihrisko pre loptové hry s povrchom gumenej profilovej dlažby 

na Aténskej 13
• detské ihrisko z agátového dreva s trávnatým kobercom na Aténskej 15
• oplotené detské ihrisko s možnosťou využitia pre handicapované deti na 

Belehradskej ulici
• sadové úpravy na Havanskej ulici 1 - 2, na Budapeštianskej ulici
• výroba a osadenie košov na psie exkrementy
• osadenie kontajneru do lesoparku, výroba a osadenie zariadení do le-

soparku, vybavenie troch nových plôch – altánky, lavice, stoly, ohniská a 
oprava jestvujúceho vybavenia

• odvodnenie priestoru pred Aténskou 25
• úprava zdevastovaných plôch na Pekinskej 18
• bezbariérová úprava na Hanojskej 3
• výmena podlahy v chodbových priestoroch miestneho úradu na Americkej 

triede 15
• vymaľovanie kultúrneho strediska mestskej časti na Budapeštianskej 30
• oprava čerpadla a svietidiel vo fontáne na Americkej triede
• čistenie a úprava odvodňovacích žľabov pred miestnym úradom
• odstránenie havarijného stavu a úprava plôch pre budúce detské ihrisko v 

Športovom areáli Olympia na Čínskej ulici

• osadenie zákazovej značky pri vstupe do lesoparku
• vymedzenie zákazu státia v križovatkách vodorovným značením (žlté 

kľukaté čiary) a vyznačenie prechodu pre chodcov na Hanojskej 3

Z projektov: 
• je vypracovaná projektová dokumentácia detského areálu Bruselský dvor 

a projektová dokumentácia detského ihriska na Viedenskej 31
• realizuje sa rekonštrukcia spevnenej plochy na Juhoslovanskej ulici, re-

konštrukcia trávnatých plôch na Varšavskej 18 – 19, bezbariérový chodník 
Varšavská 18

Do konca roka bude zrealizované:
- projektová dokumentácia na rekonštrukciu ihriska pre loptové hry na 

Budapeštianskej  a na Berlínskej ulici nad svahom i pod svahom, ihrísk na 
Budapeštianskej a Sofijskej ulici a na Varšavskej a Sofijskej ulici

- výstavba detského ihriska na Viedenskej 31 a na Čínskej ulici v ŠA 
Olympia

- pokládka asfaltobetónu na zastávkach MHD Sofijská – Metro, zastávka 
pred parkom na Americkej triede, bezbariérová rampa Budapeštianska – 
Americká trieda a príjazd k športovému areálu na Bruselskej (skatepark)

- vysprávky na zjazdovom chodníku na Maďarskej ulici
- vyznačenie parkovacích miest čiarami
- oprava havarijného stavu mantinelov na viacúčelovom ihrisku na 

Bruselskej ulici
- nákup ďalších košov na odpadky
- pokládka dlažby na chodník v areáli detského ihriska na Bruselskej ulici.

K 35. výročiu vzniku ZOO 
Košice je pripravovaná reprezen-
tatívna publikácia, ktorá by mala 
dokumentovať aj to najrannejšie 
obdobie vzniku, nákup a dovoz 
prvých zvierat, prvé vlastné prí-
rastky, radosť prvých návštevníkov, 
ale aj mnohé pracovné úspechy i 
problémy budovateľov ZOO  až 
do roku 2006, kedy bol kolektív 
pracovníkov ocenený najvyšším 
mestským  vyznamenaním Cenou 
mesta Košice.

Pri budovaní ZOO hneď od 
začiatku veľmi aktívne pomáhali 
mladí ľudia, bez pomoci ktorých by 
mnohé stavby nemohli byť realizo-
vané.

V pripravovanej knihe o vzniku 
ZOO, by sme chceli venovať kapi-
tolu aj spomienkam budovateľov a 
ich deťom.

Milí mladí obyvatelia sídliska 
Ťahanovce, pomôžte nám nazbierať 
spomienky, tak ako si ich pamätajú 
vaši rodičia a starí rodičia alebo 
iní príbuzní, pripojte k nim aj vaše 
spomienky, požičajte si od nich fo-
tografie alebo iné pamiatky, ktoré im 
tie časy pripomínajú, napíšte, ktoré 
zvieratko sa vám najviac páči a mož-
no zistíte, že práve ubikáciu - areál, 
v ktorom toto obľúbené zvieratko 
teraz obdivujete, pomáhal budovať 
váš príbuzný. Na všetky príspevky 
sa tešíme a pre tie naj  budeme hľa-

dať čestné miesto vo 
vznikajúcej Kronike.

Možno sa vám 
takto podarí oslo-
viť deti aj v iných 
mestských častiach 
na území Košíc a 
rozšíriť tak rady ak-
tívnych pomocníkov, 
ktorí si publikáciou 
pripomenú časy, na 
ktoré už možno aj 
neprávom zabudli 
a ešte radšej budú 
košickú ZOO navštevovať a pripoja 
sa k rodine adoptívnych rodičov, 
ku ktorým patria vaši starostovia i 
zamestnanci vašej mestskej časti. 

Ďakujem vám za pomoc a teším sa 
na všetky spomienky, fotografie, 
filmy, ktoré vás zaradia medzi spo-
luautorov publikácie.

ZOO  chystá publikáciu k výročiu
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PhDr. Ľudmila Hegyesyová

Pribudli voľnočasové aktivity pre deti
Milí priatelia,
Základná umelecká škola na  

Irkutskej 1 v Košiciach vznikla 
v roku 1990 ako jednoodborový 
výtvarný odbor. Školu navštevu-
je ročne v priemere 650 žiakov. 
Poskytujeme im výtvarné vzdeláva-
nie v predmetoch: Kresba, Maľba, 
Grafika, Modelovanie a tvarovanie, 
Dekoratívne činnosti, Práce v mate-
riáli, Fotografia a film, Počítačová 
grafika a Vybrané state z teórie 
umenia. Veľký dôraz kladieme na 
získavanie zručností, prehlbovanie 
schopností zobrazovania s mož-
nosťou využívania alternatívnych 
výtvarných techník a experimen-
tov. Od roku 1993 máme vysunuté 
pracovisko na ZŠ Abovská v Barci. 
Veľmi dobrú spoluprácu sme mali aj s Mgr. 
Alexandrom Krajňákom, vtedy riaditeľom na 
Základnej škole v Parku mládeže pri výtvar-
nom vzdelávaní sluchovo postihnutých detí 
a tak sme sa rozhodli pokračovať v ceste za 
žiakom aj v školskom roku 2009/2010. Prišli 
sme   bližšie k deťom na sídliskách Ťahanovce 
a Dargovských hrdinov. Pri výbere školy sme 
vychádzali z predchádzajúcej spolupráce a 
preto sme si zvolili ZŠ na Juhoslovanskej 
ulici na Ťahanovciach a ZŠ Ľudovíta Fullu 

na Furči. Ateliér na Ťahanovciach zriaďovala 
Mgr. Eva Lipová, ktorá tam v rokoch 2009 – 
2011 učila  spolu s Ing. Arch. Olegom Šukom. 
V tomto školskom roku výtvarný odbor na 
Ťahanovciach navštevuje 27 žiakov dva dni 
v týždni. Škola má veľký záujem o rozras-
tanie, pretože veľa talentovaných detí o nás 
nevie, dávame o sebe informáciu dúfajúc, že 
záujemcov o výtvarné umenie bude stále viac 
a viac. 

Základná umelecká škola totiž poskytuje 

nielen vzdelávací, ale aj emocionálny 
rozvoj. Prebieha v nej výchovno-
-vzdelávací proces, v ktorom dochádza           
k osvojovaniu základnej kultúrnej gra-
motnosti. Vytvára  priestor na získanie 
a osvojenie si základných zručností a 
poznatkov v oblasti výtvarného ume-
nia. Jednotlivé predmety žiakom pri-
bližujú umenie ako synergickú formu 
umožňujúcu celostné sebavyjadrenie a 
celostné vnímanie sveta. S podobnou 
možnosťou, akú poskytujú výchovy 
umením, sa nestretávame u žiadneho z 
ostatných druhov medziľudskej komu-
nikácie. Umenie v tejto podobe rozvíja 
práve tie zložky osobnosti a vedomia, 
na ktoré nedokážeme cielene pôsobiť 
ostatnými výchovnými prostriedkami.

Výtvarné dielka žiakov posielame 
na súťaže do celého sveta, získavame oce-

nenia, na ktoré sme právom hrdí - z Japonska, 
Indie, Číny, Fínska, Macedónie, Poľska, 
Estónska, Čiech, Nemecka a samozrejme aj z 
domácich medzinárodných a celoslovenských 
súťaží.  V spolupráci s  Rodičovským zdru-
žením pre absolventov školy organizujeme 
krajinárske kurzy a exkurzie. V blízkej bu-
dúcnosti radi pripravíme výstavu prác na-
šich žiakov v spolupráci s mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce.
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MUDr. Katarína Strmenská, MPH, regionálny hygienik

Celoplošná deratizácia
Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií 

škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná derati-
zácia, vykonávaná najmenej dvakrát ročne prípravkami 
určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín 
akcie sa stanovuje podľa znalosti o reprodukčnom 
cykle živočíšnych škodcov, a to v jarných a jesenných 
mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny 
výkon deratizácie má zabezpečiť čo 
najefektívnejšiu likvidáciu škod-
cov na čo najväčšom území a má 
zároveň zabrániť ich migrácii z 
deratizačne ošetrených objek-
tov a plôch do objektov takto 
neošetrených.

Vzhľadom na zaznamenané 
opakujúce sa podnety občanov 
mesta na zvýšený výskyt hlodavcov, 
najmä potkanov vo viacerých častiach 
mesta, nariadil regionálny úrad verejného zdravotníctva 
vykonať v termíne od  15. októbra 2012 do 10. novem-
bra 2012 vykonať reguláciu živočíšnych škodcov  nižšie 
uvedenými účastníkmi takto:

1. Mesto Košice a jeho mestské časti na celom 
území mesta Košice – v objektoch v ich správe alebo 
vo vlastníctve, a to prostredníctvom subjektov oprávne-
ných na profesionálne vykonávanie regulácie živočíš-
nych škodcov a potvrdenie týchto subjektov o vykonaní 
deratizácie predložiť tunajšiemu správnemu orgánu,

2. právnické osoby a fyzické osoby – podnikate-
lia – v ich alebo nimi užívaných alebo spravovaných 
objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a 
areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane ob-
jektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení 
sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, 
skladov a skládok odpadov, prostredníctvom subjektov 

oprávnených na profesionálne vykoná-
vanie regulácie živočíšnych škod-
cov  a potvrdenie týchto subjektov 

o vykonaní  deratizácie uchovať 
po dobu 3 mesiacov pre účely 
prípadnej kontroly splnenia 
nariadeného opatrenia,

3. fyzické osoby – v piv-
ničných priestoroch rodinných 

domov a bytových domov a na 
pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve 

alebo  v užívaní, a v objektoch využívaných na chov 
hospodárskych zvierat prostredníctvom subjektov 
oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie 
živočíšnych škodcov alebo svojpomocne, spotrebiteľ-
sky dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schvá-
lené na predmetný účel a potvrdenie o profesionálnom 
vykonaní deratizácie alebo pokladničný blok o kúpe 
prípravku, ktorý bol na predmetný účel použitý, ucho-
vať po dobu 3 mesiacov pre účely prípadnej kontroly 
splnenia nariadeného opatrenia.

-raj-

Koľko nás je?

Minuloročné sčítanie obyva-
teľov, domov a bytov bolo orga-
nizované  po desiatich rokoch. 
Povinnosť poskytnúť  údaje na 
účely sčítania mali obyvatelia SR 
a cudzinci zdržiavajúci sa na úze-
mí SR v rozhodujúcom okamihu 
sčítania, okrem cudzincov poží-
vajúcich diplomatické výsady a 
imunitu. Doteraz sa Štatistickému 
úradu SR podarilo zosumarizovať 
údaje o obyvateľoch Slovenska, 
ostatné údaje (sčítavali sa ešte 
domy a byty) sa stále spracú-
vajú. Na nedávnej prezentácii, 
ktorú zorganizovalo pracovisko 
ŠÚ v Košiciach, boli verejnosti 
predstavené niektoré výsledky za 
Košický kraj i za Slovensko ako 
celok.

Z materiálov, ktoré štatistický 
úrad verejnosti poskytol, vybe-
ráme niektoré čísla, týkajúce sa 
našej mestskej časti:

K 21. máju 2011, k rozhodu-
júcemu okamihu sčítania bolo v 

mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce 23 250 obyvateľov, z 
toho detí do 15 rokov 3 676, mlá-
deže od 15 do 25 rokov  5 287, 
obyvateľov  vo veku 25 až  60 
rokov, teda v produktívnom veku 
-  13 121, obyvateľov v dôchod-
kovom veku (nad 60 rokov)  923.

Národnostná štruktúra obyva-
teľov mestskej časti je nasledov-
ná:

slovenská 17 739
maďarská 466
rómska 329
rusínska 200
ukrajinská 188
česká 124
nemecká 16
ruská 16
poľská 9
bulharská 6
židovská 5
srbská 4
moravská 3
ostatné 52
nezistené 4093

Z hľadiska náboženského vy-
znania je v mestskej časti  10 414 
rímskokatolíkov, 1534 obyvateľov 
sa prihlásilo ku gréckokatolíckej 
cirkvi, 710 k evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania, 476 k 
reformovanej kresťanskej cirkvi 
a 463 k pravoslávnej cirkvi .  Bez 
vyznania je 4 432 obyvateľov,        
4 825 svoje vierovyznanie neu-
viedlo, 397 obyvateľov uviedlo 
iné náboženské vyznanie.

Čo sa týka vzdelanostnej 
štruktúry, najväčší počet obyva-
teľov  5 317 má úplné stredné 
odborné vzdelanie, 2 349 má 
stredné odborné vzdelanie bez 
maturity,  v mestskej časti žije      
3246 vysokoškolsky vzdelaných 
ľudí s magisterským, inžinier-
skym alebo doktorským titulom, 
737 s bakalárskym a 261 s dok-
torandským vzdelaním.  Úplné 
stredné vzdelanie všeobecné má 
1 348 obyvateľov, úplné stredné 
učňovské s maturitou má  1 255 
obyvateľov, učňovské bez matu-
rity má 1 863 obyvateľov, u 806 
obyvateľov vzdelanie nebolo zis-
tené. Základné vzdelanie priznalo 
2 018. Bez školského vzdelania je 
v mestskej časti 3 676 obyvateľov.

Jednou vetou
Starosta mestskej časti zvolal na 
4. október 2012  mimoriadne za-

sadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Ústredným bodom rokovania bolo 
budovanie kamerového systému 
v mestskej časti. Rokovanie bolo 
prerušené a bude pokračovať na 

decembrovom riadnom zasadnutí.

***

Mestská časť pripravuje na jar 
renováciu prístreškov zastávok 
MHD v spolupráci s mladými 

streetartistami

***

Starosta mestskej časti  počas 
posledného septembrového 

víkendu privítal delegáciu žien z 
krajskej rady Klubov žien vidieka 
Podkarpatskej rzesowskej oblasti, 

ktorá navštívila Košice na pozvanie 
Združenia žien Slovenska

***

Do 14. októbra 2012 sa môžete 
prihlásiť do regionálnej súťaže 

hudobného folklóru dospelých pod 
názvom „ Na košicej turni“. Bližšie 
informácie nájdete v propozíciách 
súťaže na stránke mestskej časti 

www.tahanovce.net.

***

V stredu 17. októbra 2012  sa 
uskutoční slávnostné odovzdá-

vanie strieborných a bronzových 
Jánskeho plakiet viacnásobným 
bezpríspevkovým darcom krvi z 

oboch  mestských častí Ťahanovce.

***

V mestskej časti je k dispozícii 
pacientom a ostatným klientom  

počas pracovného týždňa najmenej 
jedna lekáreň denne do 18. 

hodiny. Prevádzkový čas všetkých 
ťahanovských lekární nájdete na 

stránke mestskej časti.

***

Najlepší slovenskí debatéri 
sa každoročne zúčastňujú na 

Mládežníckom fóre Medzinárodnej 
vzdelávacej asociácie (IDEA 

Youth Forum). Tohto roku boli zo 
Slovenska vybratí šiesti debatéri, 
ktorí  absolvovali Mládežnícke 
fórum v Mexiku v meste León. 
Medzi nimi je aj Ťahanovčan  

Peter Blaha, študent Gymnázia 
Trebišovská, ktorý týmto propaguje 

a reprezentuje nielen Slovensko, 
ale v rámci neho aj mestskú časť 

Košice-Sídlisko Ťahanovce.
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Bc. Simona Sviatková

Žlté kľukaté čiary v križovatkách
Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP 

Mestská časť Košice–Sídlisko 
Ťahanovce v septembri tohto roku 
prostredníctvom odbornej firmy 
vyznačila žltými kľukatými čiarami 
v križovatkách vyústenia obslužných 
komunikácií na Európsku triedu a 
Ázijskú triedu. 

Ide o vodorovné dopravné zna-
čenie V12a, ktoré vyznačuje priestor, 
kde je zakázané státie vozidiel. K ta-
kému vyznačeniu priestoru mestská 
časť pristúpila z dôvodu narastajú-
cich sťažností motoristov na nebez-
pečné situácie v cestnej premávke 
v týchto križovatkách, z dôvodu, že 
zaparkované vozidlá v nich úplne 
znemožňovali výhľad vodičom 
vychádzajúcim na Európsku alebo 
Ázijskú triedu. Títo vodiči nemali 
dostatočný výhľad práve v dôsledku 
parkujúcich vozidiel v križovatkách.

Je potrebné si uvedomiť, že 
parkovanie v križovatke  je zakázané 
zákonom o cestnej premávke, kon-
krétne v § 25 odst. d, ktorý hovorí, 
že vodič nesmie zastaviť a stáť na 
križovatke vo vzdialenosti kratšej 
ako 5 m pred hranicou križovatky 
a 5 m za ňou. Keďže mnohí vodiči 
nemajú jasno, kde je hranica križo-
vatky,  tak táto je definovaná v § 2 
odst. e zákona o cestnej premávke a v 
podmienkach sídliska Ťahanovce je 
to kolmica na os vozovky v mieste, 
kde pre križovatku začína zakrivenie 
vozovky, to znamená, kde sa obrub-
níky vozovky začínajú zaobľovať. 
Tento zákaz parkovania v križovatke 
platí, aj keď v nej nie je vodorovné 
dopravné značenie žltou kľukatou 
čiarou. Nakoľko v  miestach križo-
vatiek sú spravidla aj prechody pre 

chodcov,  upozorňujeme aj na znenie 
§ 25 odst. c, ktorý hovorí, že vodič 
nesmie zastaviť a stáť na prechode 
pre chodcov a ani vo vzdialenosti 
kratšej ako 5 m pred ním.  Z tohto 
vyplýva, že niektorí vodiči, ktorí par-
kovali svoje vozidlá v križovatkách 
porušovali prakticky obidva zákazy 
súčasne. 

Mestská časť  vykonala vyzna-
čenie zákazu v tých križovatkách, v 
ktorých v skutočnosti nielen v noci, 
ale aj počas celého dňa parkovali 
motorové vozidlá. V prípade, že ta-
kéto porušovanie zákazu parkovania 
v križovatkách bude aj v iných loka-
litách, pristúpi k realizácii

tohto vodorovného dopravného 
značenia aj tam.  

Sme si vedomí, že na sídlisku nie 
je dostatok parkovacích miest, ale 
sme si vedomí aj tohto, že mestská 
časť je povinná vykonať všetky 
opatrenia smerujúce k zabezpečeniu 
bezpečnosti pre obyvateľov. 

Zároveň chceme apelovať na 
majiteľov motorových vozidiel, 
aby zvážili, či skutočne potrebujú a 
využívajú všetky motorové vozidlá, 
ktoré parkujú na sídlisku a najmä 
prevádzkovateľov služobných moto-
rových vozidiel, či tieto nie je možné 
zaparkovať na parkoviskách v sídle 
firmy.  Podľa nášho názoru podnika-
teľský subjekt, ktorý pre výkon pod-
nikania potrebuje motorové vozidlo, 
by sa mal postarať aj o parkovaciu 
plochu pre toto vozidlo a nepresúvať 
túto potrebu na plecia samosprávy. 

foto: Branislav Rajňák

Leto v „brlohu“ i mimo neho (S OZ Krok za krokom počas leta 2012)
Či sa nám to páči alebo nie, krás-

ny čas prázdnin ostal už len v našich 
spomienkach a deti už hodnú chvíľu 
zarezávajú v školských laviciach. 
Predsa sa však obzrieme na chvíľu späť 
a predstavíme vám leto v „brlohu“ 
(pozn.: ,,brloh“, ,,oratko“ alebo ,,krok“  
sú zaužívané detské názvy pre priestory, 
ktoré má v prenájme naše združenie na 
Helsinskej 2). Aktivity v našich priesto-
roch sme mohli uskutočniť aj vďaka 
príspevku od Mestskej časti Košice 
– Sídlisko Ťahanovce a projektu z 
Nadácie Intenda (Miesto pre každého). 

Plávali sme na ostrov 
pokladov

V spolupráci so saleziánmi dona 
Bosca na Kalvárii sme uskutočnili 
Detský letný tábor námorníkov v termí-
ne 9. – 13. júl pre deti od 9 do 13 rokov. 

Spolu 47 detí sa vyšantilo v krásnom 
prostredí Slovenského raja v malebnej 
dedinke Mlynky. Na tábore nechýbala 
námornícka skúška odvahy, získavanie 
hodností, námornícka hymna, výroba 
vlajok, či sľuby námorníkov. Námorníci 

prežili dokonca počas plavby na lodi aj 
prepad pirátov a odniesli si veľa krás-
nych prázdninových zážitkov. My, ani-
mátori, zase dobrý pocit z ďalšieho vy-
dareného tábora a radosť z úprimného 
smiechu a žiariacich detských očí (Bc. 

Zuzana Ujjobbágyová, animátorka). 

Tvorivé leto
Počas dvoch horúcich letných po-

poludní sme spolu s deťmi oprášili naše 
zručnosti, využili šikovnosť a zapojili 
aj nášho tvorivého ducha. S asi dvadsia-
timi deťmi sme vytvorili nielen pekné, 
ale aj užitočné predmety. Darčekové 
tašky, škatuľky z origami, svietniky či 
náušnice rôzneho druhu potešili nielen 
tých, ktorí sa na ich výrobe podieľali, 
ale aj obdarovaných. Počas štyroch strá-
vených hodín na tvorivých dielňach sa 
deti  presvedčili o tom, že aj z jednodu-
chých vecí sa dajú vyrobiť pekné dielka 
(Bc. Radka Tkáčiková, animátorka).

 A ,,brloh“ plný detí
Pravidelne dvakrát do týždňa 

ste mohli v okolí našich priestorov 
zazrieť deti rôzneho veku ako bežia, 
súťažia, hľadajú odkazy, hrajú futbal, 
či kreslia kriedou na chodník. To pre 
ne animátori nášho združenia cez letné 
prázdniny pripravovali pestrý program. 
Na ňom sa zúčastňovali deti, ktoré 
trávili voľné dni doma, na sídlisku. 
Spolu s animátormi sa zamýšľali nad 
rôznymi témami ako  sú priateľstvo, 
jedinečnosť, rodina či usilovnosť. Do 
programu boli zaradené aj zaujímavé 
príbehy. Počas leta zažili deti špeciál-
ne zmrzlinové či kofolové ,,oratko“. 
Nechýbala aj odkazovka na sídlisku a 
spoločná „opekačka“ v lese. Za účasť 
v oratku, súťaže a pomoc animátorom 
dostávali deti body, za ktoré získali na 
konci leta tí najusilovnejší vecné ceny 
(Bc. Simona Sviatková, animátorka) 

Animátori deťom v školskom roku 
2012/2013 ponúkajú tieto aktivity v 
priestoroch na Helsinskej 2: 

Streda: Chalanské pingpongové 
stretko  od 17:30 do 19:00 (pre chlap-
cov od 9 do 12 rokov). 

Štvrtok: Oratko od 16:00 do 18:00 
(okrem tých týždňov, keď budú v 
utorok tvorivé dielne) (pre chlapcov a 
dievčatá od 6 do 15 rokov). Každý prvý 
týždeň v mesiaci budú v rámci oratka 
prebiehať Tvorivé dielne od 16:00 do 
18:00 (pre deti od 6 do 15 rokov).

Piatok: Babské stretko od 16:30 
do 18:00 (pre dievčatá od 12 do 13 
rokov).

Tínedžerské stretko (raz do mesia-
ca) od 18:15 do 20:00 (pre chalanov a 
baby od 14 rokov). 

Počas školského roka pripraví-
me okrem aktivít v priestoroch na 
Helsinskej 2 aj Jesenný výlet (október/
november), Rodinný výlet na Hrebienok 
(január/február) a Veľkonočný výlet 
(veľkonočný utorok). 
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Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce, Kluby orientačného behu Metropol a ATU Košice vás pozývajú na

XIX. ročník Ťahanovského lesného behu
Dátum: 14. október 2012 (nedeľa)
Miesto: lesopark sídliska Ťahanovce
Prezentácia: od 13.00 hod. v športovom areáli Olympia na Čínskej ulici
Štart: od 14.00 hod. podľa rozpisu kategórií 
Terén: značené lesné chodníky v lesoparku sídliska Ťahanovce
Ceny: Prví traja v každej kategórii obdržia vecnú cenu. Sladké odmeny obdržia 
všetci súťažiaci do 15 rokov. Občerstvenie pre všetkých súťažiacich v cieli. 

Mládežnícke kategórie do 17 rokov sú zaradené do kalendára 
Východoslovenskej mládežníckej bežeckej ligy 2012. Účastníkmi VMBL 2012 
sa bez prihlásenia stávajú všetci, ktorí spĺňajú vekový limit (rok narodenia 1995 
a mladší) a absolvujú aspoň tri podujatia VMBL 2012. Účastnícky poplatok sa 
neplatí.

Jednotlivé kategórie sa môžu zlúčiť (napr. D 1 a Ch 1, atď. ale sa nemôžu 
kategórie rozdeľovať).

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční priebežne podľa vekových skupín.
Zverejnenie výsledkov: www.beh.sk , www.tahanovce.net, Ťahanovské 

noviny, Infokanál.
Kategórie Rok narodenia Vek Štart Trať

1. D 1 Dievčatá 2008 a mladšie 4 roky a menej 14:00 200m
2. Ch 1 Chlapci 2008 a mladší 4 roky a menej 14:10 200m
3. D 2 Dievčatá 2007 - 2005 5- 7 rokov 14:20 200m
4. Ch 2 Chlapci 2007 - 2005 5-7 rokov 14:30 200m
5. D 3 Dievčatá 2004 - 2003 8-9 rokov 14:40 600m
6. Ch 3 Chlapci 2004 - 2003 8-9 rokov 14:40 600m
7. D 4 Najmladšie žiačky 2002 - 2001 10-11 rokov 14:50 1400m
8. Ch 4 Najmladší žiaci 2002 - 2001 10-11 rokov 14:50 1400m
9. D 5 Mladšie žiačky 2000 - 1999 12-13 rokov 15:00 1400m
10. Ch 5 Mladší žiaci 2000 - 1999 12-13 rokov 15:00 1400m
11. D 6 Staršie žiačky 1998 - 1997 14-15 rokov 15:15 2600m
12. Ch 6 Starší žiaci 1998 - 1997 14-15 rokov 15:15 2600m
13. D 7 Dorastenky 1996 - 1995 16-17 rokov 15:30 2600m
14. Ch 7 Dorastenci 1996 - 1995 16-17 rokov 15:30 2600m
15. R Rekreační bežci 1994 a skôr 18 a viac rokov 15:30 2600m
16. Ž Ženy 1994 a skôr 18 a viac rokov 15:30 4000m
17. M Muži 1994 a skôr 18 a viac rokov 15:30 4000m

Jarmila Repčíková

Na Olympii športovali rodiny

V sobotu 8. septembra 2012 sa v 
športovom areáli Olympia na Čínskej 
ulici uskutočníl 4. ročník Športového 
dňa rodín. Dospeláci si zahrali 
elektronické šípky, deti si zasa zasú-
ťažili v drobných súťažiach a v mi-
nibowlingu. Víťazmi v kategórii do-
spelí v elektornických šípkach sa stali 
Martin Kašiar z Olšovian, Margita 

Lipková a na 3. mieste sa umiestnila 
Ivana Krajňáková, v kategórii detí 
v minibowlingu sa umiestnili na                
1. mieste Dominik Hrivňák, na 
2. mieste Mia Henželová a                 3. 
miesto obsadila Emma Iczová. 
Každý, kto sa zúčaastnil tohto pod-
ujatia v ŠA Olympia, si pochutnal 
na dobrom guláši, ktorí uvarili 
členky košického ženského klubu. 
Aj napriek rannému nie veľmi 
priaznivému počasiu sa postupne 
dostavili obyvatelia i deti, ktorí sa 
chceli trošku zabaviť a spoznať 
nových priateľov. Ďakujeme pánovi 
Miroslavovi Janitorovi a pracov-
níkom športového areálu, že nám 
vytvorili príjemnú atmosféru pre toto 
podujatie.

Tenisový turnaj poslancov

Tenisovú ligu na kurtoch špor-
tového areálu Olympia vystriedal  v 
sobotu 22. septembra 2012 tradičný 
turnaj poslancov , ktorý sa uskutoč-
nil pod záštitou miestneho zastu-
piteľstva – Komisie komunitného  
rozvoja, kultúry a športu. Za pomer-
ne chladného jesenného počasia sa 
hralo až do popoludňajších hodín. 

Hosťami podujatia boli poslanci 
Danka Baňasová a Miloš Ihnát, za 
miestny úrad Nadežda Černá.  Ceny 
víťazom odovzdala predsedníčka 
komisie Uršula Ambrušová spolu 
so starostom mestskej časti.

Výsledky turnaja:
Dvojhra:

1. miesto:  Jozef Figeľ
2. miesto:  Pavel Naď

3. miesto:  Peter Karabaš
Štvorhra:

1. miesto: Peter Karabaš, Jozef 
Figeľ

2. miesto: Pavel Naď, Emil 
Petrvalský

-raj-


