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Spomeňme si na svojich blízkych

Materské centrum Smajlík, na 
ktoré mamičky na materskej do-
volenke už dlhšie čakali, ohlásilo 
svoj príchod na sídlisko Ťahanovce 
začiatkom septembra. Zúčastnili 
sme sa spolu so starostom mestskej 
časti a poslancami miestneho zastu-
piteľstva na jeho otvorení.  Privítali 

nás zakladateľky materského centra 
– mamičky Ing. Silvia Orgoňová a 
Ing. Michaela Fabiánová ako aj prví 
návštevníci – drobci v sprievode 
svojich mamičiek.  Pohľad na bá-
bätká, ktoré objavovali nový svet 
hračiek a zábavy pod ochranou ma-
miných rúk, nás všetkých utvrdil v 

správnosti  tejto myšlienky. Priestor 
v Základnej škole Juhoslovanská, 
ktorý predchádzajúci nájomníci 
značne zdevastovali, sa šikovným 
maminám podarilo upraviť, zve-
ľadiť a zariadiť nielen vkusne a 
kvalitne, ale aj v rekordnom čase a 
z vlastných zdrojov. 

Materské centrum  Smajlík má 
svoje pravidlá fungovania a má aj  
pestrý program aktivít. Bonusom 
sú ďalšie plány do budúcna, ktoré 
nám v rozhovore  pre Ťahanovské 
noviny prezradila jedna zo zakla-
dateliek  pani Silvia Orgoňová.

Ako sa dostala myšlienka 
Smajlíka na Ťahanovce? Náš pô-
vodný zámer bol skôr športového 
charakteru . Problémy s priestorom 
nás však od tohto zámeru odradili 
(aspoň nateraz, lebo svojich cieľov 

sa nevzdávam), a tak sme uvažovali 
o alternatíve v podobe materského 
centra so širšími  aktivitami pre ma-
mičky i pre bábätká bez špeciálnych 
nárokov na priestorové vybavenie.  
Názov Smajlík máme asi preto, že ja 
sa skoro stále usmievam (smiech). 
Motívom pre naše smajlíkovské 
logo bol „Pán šťastný“  z jedného 
francúzskeho animovaného seriálu.

Ako sa Vám podarilo upraviť 
interiér funkčne i esteticky v takom 
krátkom čase?

O úprave priestorov som mala 
jasnú predstavu. Počas  stavebných 
úprav som sa stretla iba s pozitív-
nym prístupom všetkých, ktorí sa 
na prácach podieľali. Našli sa aj 
známi – ockovia rodín, ktorí hľadali 
i ponúkali kontakty. Vďaka tejto 

Okolo srdca tak mi je, bratia,
ako tej vernej sirote,

ktorej sa v hroboch zrovnaných stratia,
stratia v ulietlom živote

aj družka milá, nádoba krásy,
aj otec, muž, aj sestra, brat,

aj priateľ, spomínaný nastokrát,
aj mladosti jasné časy: 

Tak mi je, vrstovníci ľúbení,
keď do tých skál sa zahľadím,

akoby stáli títo milení
so mnou na chvíľočku malú;

svet ten šedivý zdá sa mi mladým;
skloním sa k prachu, že tam usadím

pri nich dušu osiralú:
Ale ta letia, zas mi ta letia,

aj mňa s sebou unášajú
a zo stoletia až na stoletia

blúdime — tam ma nechajú; —
a zas duch môj len k vám čiaha,

vrstovníci, moja vy rodina drahá! —
(Andrej Sládkovič — Spomienky, úryvok)

Vážení občania,
Blížia sa sviatky zo-

snulých, keď aspoň raz 
v roku máme možnosť 
zastaviť sa, porozjímať 
uprene hľadiac do plame-
ňov sviečok a spomenúť 
si na tých, ktorí vlastnou 
krvou a potom dláždili 
naše dnešné bytie. Mali 
by sme poznať a vážiť si 
našich predkov, lebo oni 
nám postavili cestu, ktorou 
dnes môžeme kráčať do 
budúcnosti. Spomeňme 
si na ľudí, ktorí sledovali 
každý náš krok, ktorí nás 
naučili chodiť, rozprávať a 
myslieť. Spomeňme si na ľudí, ktorí nás mali 
radi. Spomeňme aj na tých, ku ktorým bol osud 
neúprosný a vytrhol ich z nášho objatia vo veku, 
kedy  by ešte mohli zostať. Snímme na chvíľu 

v tento jesenný čas pokrývky z našich hláv a v 
hĺbke duše poďakujme všetkým našim blízkym, 
o ktorých sme prišli, za to, že tu sme.

Emil Petrvalský, starosta    

Máme nové 
materské centrum

pokračovanie na strane 2 »
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Janka Rajňáková

Z rokovacieho stola miestnych poslancov

Ústrednými témami septem-
brového zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva boli správa veliteľa 
stanice mestskej polície o situácii 
v zabezpečovaní poriadku v mest-
skej časti a koncepcia riešenia 
statickej dopravy.

Ako pracovali mestskí 
policajti počas prázdnin

Takmer polovicu rokovacieho 
času si vyžiadala informácia veliteľa 
stanice mestskej polície Ťahanovce 
JUDr. Fejedelema o situácii v 
zabezpečovaní čistoty a poriadku. 
V úvode  Š. Fejedelem uviedol, že 
vzhľadom na letné mesiace a prázd-
niny, ktoré so sebou priniesli kopec 
voľného času pre mládež,  mestská 
polícia zaznamenala zvýšený  počet 

priestupkov. Svoju správu   rozdelil 
do niekoľkých oblastí, ktoré  ná-
sledne bližšie špecifikoval.

Oblasť verejného poriad-
ku

Mestská polícia zaznamena-
la v sledovanom období menej 
prípadov rušenia nočného kľudu, 
ako v rovnakom období minulého 
roku.  Celkovo bolo riešených 46 
prípadov.  Za dva letné mesiace 
mestskí policajti zaznamenali 40 
prípadov konzumácie alkoholu  na 
verejnom priestranstve ( na základe 
platného VZN mesta Košice), z toho 
5 prípadov sa týkalo mladistvých 
konzumentov. Priestupcom boli ulo-
žené blokové pokuty, v niektorých 
prípadoch boli priestupky riešené 

napomenutím.

 Venčenie psov
 V sledovanom období prísluš-

níci mestskej polícii kontrolovali  
známky ( prihlásenie psa), dodr-
žiavanie zákazu vstupu so psom 
na verejné priestranstvá opatrené 
zákazovými tabuľami a upratova-
nie psích exkrementov pri venčení 
psov.  Výsledkom kontrôl bolo 
konštatovanie, že majitelia psov 
zásady držania psov, ktoré sú obsa-
hom VZN o čistote, nedodržiavajú 
a je veľmi ťažké im ich priestupok 
dokázať (týka sa to psích exkremen-
tov) . Za dva mesiace policajti riešili 
19 majiteľov, ktorí viedli svojich 
psov v rozpore s VZN.

Odpad z kontajnerov 
Podľa vyjadrenia veliteľa stanice 

MP problém s vyberaním smetných 
nádob prerastá do masových nájaz-
dov Rómov nielen z okolia sídliska 
(Krematórium, Majetkár, Moňok), 
ale aj zo vzdialených obcí, napr. z 
Richnavy, Kluknavy, Čane či Veľkej 
Idy. Kvôli chybnej legislatíve ne-
možno týchto „návštevníkov „ kon-
tajnerov ani pokutovať, nakoľko sú 
absolútne nesolventní a vymáhanie 
pohľadávky formou exekúcie je pre 
mestskú políciu príliš drahé, doslova 
likvidačné, nakoľko náklady na vy-
máhanie sú niekoľkonásobne vyššie 
ako samotná bloková pokuta.  Za dva 

letné mesiace riešila mestská polícia 
napomenutím cca 300 Rómov.

Problém vyberačov kontajne-
rov nie je len problémom sídliska 
Ťahanovce, či Košíc. Je to celoslo-
venský problém. Pokiaľ sa v tejto 
oblasti nezmení legislatíva, bude 
táto činnosť beztrestná, poznamenal 
Štefan Fejedelem.

 V diskusii, ktorá po správe na-
sledovala sa poslanci 

- dožadovali, aby policajné hliad-
ky sledovali aj lesopark, nakoľko 
sa tam zdržujú bezdomovci a robia 
neporiadok, aby boli monitorované 
miesta, na ktorých sa zdržiavajú  
hlučné  skupiny  (dotaz od poslanca  
M.  Ihnáta), aby boli vysielané hliad-
ky MP do okolia kostola, nakoľko 
tam chodia majitelia venčiť psov 
(poslankyňa Borovská)

- dotazovali  na kontroly 
čipovania zvierat (poslanec  P. 
Naď), riešenie bezdomovcov v 
pasáži Budapeštianskej ulice, cyk-
listov v pešej zóne (poslankyňa D. 
Bozogáňová)

- starosta mestskej časti požiadal 
o navýšenie počtu policajtov.

V závere diskusie na tému 
poriadok a bezpečnosť v mestskej 
časti veliteľ stanice mestskej polície 
uviedol, že veľká časť zodpovednosti 
za bezpečnosť na sídlisku leží aj na 
pleciach štátnej polície a preto by 
bolo potrebné brať na zodpovednosť 
aj OO PZ Košice-Ťahanovce.

Výstavba rímskokatolíckeho 
kostola sa opäť pohla dopredu

Zmeny v MHD od 
1. októbra 2013!

Práce na výstavbe rímskoka-
tolíckeho kostola, ktorá je doslova 
pod drobnohľadom obyvateľov 
sídliska, sa opäť rozprúdili. Počas 
uplynulého mesiaca sa začali uk-
ladať nosníky, ktoré sú základom 
pre novú strechu. V súčasnosti je 

stavba zastrešená a nasledovať bude 
úprava interiérov.Mestská časť vy-
chádza rímskokatolíckym veriacim 
v mestskej časti v ústrety a aktívne 
prispieva k tomu, aby  sa v tomto 
svätostánku čo najskôr mohli stretá-
vať pri bohoslužbách.

Dopravný podnik mesta Košice 
informoval, že od 1. októbra 2013 
nastanú viaceré zmeny v MHD. 
Týkajú sa spojov linky č. 36, vý-
stupnej zastávky Bruselská a zmeny 
názvu zastávky Slovenská televízia. 
Na základe požiadaviek cestujúcej 
verejnosti bude linka č. 36 predĺže-

ná zo zastávky Bruselská (sídlisko 
Ťahanovce) na Madridskú. Linka 
č. 51 v smere z Námestia oslobodi-
teľov na sídlisko Ťahanovce bude 
mať výstupnú zastávku Bruselská na 
Americkej triede (pri OC Lidl). Názov 
zastávky Slovenská televízia sa mení 
na zastávku Kasárne/Kulturpark.
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Prebieha jesenná deratizácia Novela zákona o hlá-
sení pobytu občanov

V poslednom čase boli zazname-
nané opakujúce sa podnety občanov 
mesta na zvýšený výskyt hlodavcov, 
najmä potkanov vo viacerých čas-
tiach mesta Košice. Riešenie tohto 
problému si vyžaduje koordinovaný 
postup všetkých dotknutých práv-
nických a fyzických osôb na území 
mesta pri deratizácii v najkratšom 
časovom období. Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva so sídlom v 
Košiciach nariadil v termíne 14.10. 
2013 – 8.11.2013 vykonať reguláciu 
živočíšnych škodcov prostredníc-
tvom celoplošnej deratizácie.

Deratizáciu sú povinné vykonať 
ako účastníci konania:

1.Mesto Košice a jeho mestské 
časti na celom území mesta Košice 
- v objektoch v ich správe alebo vo 
vlastníctve, a to prostredníctvom sub-
jektov oprávnených na profesionálne 
vykonávanie regulácie živočíšnych 
škodcov a potvrdenie tohto subjektu 
o vykonaní deratizácie predložiť 
tunajšiemu správnemu orgánu,

2. právnické osoby a fyzické oso-
by - podnikatelia - v ich alebo nimi 
užívaných alebo spravovaných ob-
jektoch, kanalizačných a kolektoro-

vých rozvodoch a areáloch určených 
na podnikanie a bývanie, vrátane 
objektov školských a zdravotníckych 
zariadení, zariadení sociálnych slu-
žieb, bytových a polyfunkčných dom 
och, skladoch a skládok odpadov, 
prostredníctvom subjektov oprávne-
ných na profesionálne vykonávanie 
regulácie živočíšnych škodcov, 
potvrdenie tohto subjektu o vykonaní 
deratizácie uchovať po dobu 3 me-
siacov pre účely prípadnej kontroly 
splnenia nariadeného opatrenia,

3. fyzické osoby - v pivničných 
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 oprávne-
ných na profesionálne vykonávanie 
regulácie živočíšnych škodcov alebo 
svojpomocne, spotrebiteľsky dostup-
nými prípravkami, ktoré sú určené a 

schválené na predmetný účel, a po-
tvrdenie o profesionálnom vykonaní 
deratizácie alebo pokladničný blok 
o kúpe prípravku, ktorý bol na pred-
metný účel použitý, uchovať po dobu 
3 mesiacov pre účely prípadnej kon-
troly splnenia nariadeného opatrenia.

Pozor na premnožené 
hlodavce

V jesenných mesiacoch sa 
hlodavce sťahujú z vonku do vnútra 
objektov a množia sa tam. Účelom  
deratizácie je vyhubiť čo najviac 
jedincov, maximálne znížiť ich stavy. 

V kolóniách hlodavcov vlád-
ne prísny hierarchický systém. K 
potrave idú najskôr prieskumníci, 
potom ochutnávači, nasledujú 
mladšie jedince, až po nich idú 
dospelé. Najstarším sa potrava 
nosí. Najsilnejšie jedince prežijú, 
sú schopné dlhú dobu neprijímať 
potravu a nepiť, keď pominie nebez-
pečenstvo, množia sa ďalej. Jeden 
pár hlodavcov môže mať za rok 
600 až 800 mladých. Z toho dôvodu 
nie je možné zlikvidovať ich úplne. 
Úspešnosť deratizácie je nanajvýš 
90-percentná. 

 Hlodavce sú najaktívnejšie v 
noci a pokiaľ ich vidno pohybovať sa 
po vonku alebo po pivniciach aj cez 
deň, znamená to, že sú premnožené.

Akú najčastejšiu chybu v sú-
vislosti s premnožením hlodavcov a 
hmyzu robia ľudia? V prvom rade je 
potrebné zamedziť hlodavcom prí-
stup do objektu. Pivničné okná nízko 
nad zemou musia byť zabezpečené 
sieťkami.v Ďalšou chybou je, že ľu-
dia často nechávajú voľne položené 
zvyšky jedál, alebo skladujú v pivni-
ci úrodu, čo hlodavcov s perfektným 
čuchom hneď priláka. Všetky tieto 
veci je potrebné dôkladne zabaliť, 
aby takýchto nechcených návštevní-
kov nelákali. 

Pozor na fyzickú likvidáciu 
potkanov! Potkan dokáže vyskočiť 
do metrovej výšky, môže človeka 
poškrabať alebo pohrýzť, čo je veľmi 
nebezpečné, vzhľadom na vysokú 
infikovanosť týchto hlodavcov.

(Informácia pre občanov mestskej časti Košice-
Sídlisko Ťahanovce zameraná na obyvateľov bytov 

bývajúcich na základe nájomnej zmluvy)
Dňa 1. augusta 2013 nadobudla účin-

nosť novela zákona č. 253/1998 Z. z. o 
hlásení pobytu občanov Slovenskej re-
publiky a registri obyvateľov Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov, 
ktorá upravuje vznik nového informačné-
ho systému verejnej správy, tzv. Registra 
fyzických osôb, ako základného registra 
verejnej správy, a zriadenie Centrálnej 
ohlasovne ako elektronickej služby, ktorá 
umožní občanom prihlasovanie na pobyt 
prostredníctvom využitia internetu. Ide o 
zákon č. 190/2013 Z. z. z 19. júna 2013, 
ktorý má vytvoriť základ pre elektronizá-
ciu služieb verejnej správy.  

Ustanovenia novelizovaného zákona 
týkajúce sa Registra fyzických osôb a 
Centrálnej ohlasovne majú nadobudnúť 
účinnosť 1. januára 2014. 

Novelizovaný zákon obsahuje tiež 
viaceré formálne úpravy a zmeny vyplý-
vajúce z aplikačnej praxe pôvodného zá-
kona, ktoré sa týkajú  vzťahov a postupov 
pri prihlasovaní na pobyt.

Byty určené na bývanie, ktoré sa 
nachádzajú na území mestskej časti 
Košice-Sídlisko Ťahanovce, sú väčšinou 
vo vlastníctve právnických osôb. Pre 
občanov mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce, ktorí na základe nájomnej 
zmluvy obývajú byty vo vlastníctve práv-
nických osôb, a to v prevažnej miere vo 
vlastníctve Územného bytového družstva 
Košice – Ťahanovce, Bukureštská č. 12, 
Košice, Stavebného bytového družstva I. 
Košice, Vojenská č. 14, Košice, a Mesta 
Košice, je nová právna úprava vzťahov a 
postupov pri hlásení pobytu do budovy 
alebo jej časti (bytu )obzvlášť doležitá.

Od účinnosti novely zákona (1. au-
gusta 2013) občan, ktorý nemá vlastnícke 
právo k budove alebo jej časti (bytu), sa 
môže prihlásiť na pobyt do bytu jedine 
so súhlasom vlastníka alebo všetkých 
spoluvlastníkov  budovy alebo jej časti. 
Ide o formálnu úpravu, keďže nájomná 
zmluva nezakladá právo pobytu a je na 
vlastníkovi, či nájomcovi súhlas k pobytu 
udelí.

Ak teda občan, ktorý sám nie je 
vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu 
na základe dokladu o vlastníctve bytu 
v zmysle katastrálneho zákona, alebo 
jeho manželom alebo nezaopatreným 
dieťaťom alebo občanom so zriadeným 
vecným bremenom doživotného užívania 
nehnuteľnosti, a chce sa prihlásiť na po-
byt do takého bytu, je povinný ohlasovni 
pobytov predložiť písomné potvrdenie o 
súhlase s prihlásením občana na pobyt 

s osvedčeným podpisom vlastníka alebo 
všetkých spoluvlastníkov bytu.

Ak vlastníkmi bytov sú bytové druž-
stvá, prípadne iné právnické osoby, občan 
musí na účely hlásenia pobytu do ich bytu 
predložiť ohlasovni pobytov ich súhlas s 
jeho prihlásením na pobyt a súčasne musí 
byť ohlasovni pobytov tiež preukázané 
vlastnícke právo týchto subjektov k pred-
metnému bytu. 

Ďalšími formálnymi úpravami novely 
zákona vyplývajúcimi z aplikačnej praxe 
zákona sú napríklad:

-  pri hlásení trvalého pobytu sa upra-
vuje vek dieťaťa, za ktoré hlási trvalý pobyt 
jeho zákonný zástupca, z 15 na 18 rokov

- podrobnejšie sa upravuje postup pri 
rušení trvalého pobytu a taxatívne sa vyme-
núvajú doklady potrebné na zrušenie trva-
lého pobytu jedine na návrh vlastníka alebo 
spoluvlastníkov budovy alebo jej časti

- zrušenie prechodného pobytu je-
dine na návrh vlastníka alebo všetkých 
spoluvlastníkov budovy alebo jej časti je 
možné aj pred uplynutím doby, na ktorú bol 
ohlásený. 

Register fyzických osôb  
- bude slúžiť orgánom verejnej správy 

ako zdroj aktuálnych osobných údajov 
o občanoch a cudzincoch s pobytom na 
území i mimo územia SR, ktoré sa budú 
považovať za úplné a hodnoverné, kým 
nebude preukázaný opak

- ako jednotný a dátovo konzistentný 
zdroj údajov o všetkých fyzických osobách, 
ktoré prídu do styku s verejnou správou, 
bude orgánmi verejnej správy využívaný 
ako jedinečný a najdôležitejší dátový zdroj

-  zbaví občana povinnosti opakovane 
predkladať doklady o jeho údajoch, občan 
svoje údaje predloží orgánu verejnej správy 
iba raz a prostredníctvom registra fyzic-
kých osôb sa jeho údaje dostanú do ďalších 
informačných systémov verejnej správy              

Centrálna ohlasovňa
-  je informačný systém verejnej sprá-

vy, prostredníctvom ktorého občan môže 
hlásiť pobyt a žiadať potvrdenie o pobyte 
ohlasovňu, a to tú, ktorá je pripojená na 
centrálnu ohlasovňu, pričom pri hlásení 
pobytu je povinný vyplniť elektronické 
formuláre a podpísať ich zaručeným elek-
tronickým podpisom.         

       Správcom oboch nových infor-
mačných systémov je Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky, ktoré vypracovalo 
novelu zákona na základe Národnej kon-
cepcie informatizácie verejnej správy.
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V cestnej doprave boli vyzna-
čené parkovacie miesta čiarami 
na parkoviskách sídliska, ďalej 
boli zrealizované opravy liatych 
asfaltov na frekventovaných 
chodníkoch, ako aj uložené as-
faltobetóny na chodníkoch, ktoré 
neboli dokončené pri výstavbe 
sídliska. 

Tak isto bola zrekonštruovaná 
časť oplotenia športového areálu 
mestskej časti na Bruselskej. V  
tomto areáli boli zrekonštruova-
né aj sociálne zariadenia. 

V časti starostlivosti o ve-
rejné priestranstvá boli osadené  
ďalšie koše na psie exkrementy 
a doplnené chýbajúce odpadkové 
koše. 

 Za účelom kvalitnejšieho 
parkovania  bola upravená plo-
cha zo severnej strany Lidlu 
pokládkou vegetačných tvárnic.

V oblasti detských ihrísk a 
športovísk  bolo dobudované 
oplotenie basketbalového ihriska 
na Aténskej, vymenené oplotenie 
na ihrisku pre loptové hry na 
Aténskej a vybudované nové 
detské ihrisko na Bukureštskej.

Košická mestská časť Sídlisko 
Ťahanovce v spolupráci s klubmi 
orientačného behu Akademik Technická 
univerzita Košice a Metropol Košice 
usporiadali  na bežeckých okruhoch v le-
soparku pri košickom sídlisku Ťahanovce 
jubilejný XX. ročník Ťahanovského les-
ného behu za účasti 53 bežcov. 

V konkurencii trinástich mužov na 
4 km trati dominoval Peter Kohút (TJ 
Obalservis Košice) za 15:19 min. pred 
Petrom Riganom (Slávia TU Košice) za 
16:08 min. .Tretie miesto obsadil Štefan 
Palfi (KOB ATU Košice) za 16:13 min. 
Z troch štartujúcich žien na 4 km trati 

prvá finišovala orientačná bežkyňa Jana 
Slámová (KOB ATU Košice) za 21:05 
min. Kategóriu rekreačných bežcov na 
2,6 km trati vyhral Karol Maliar (KOB 
ATU Košice).

V mládežníckych kategóriách 
prvenstvá dosiahli: ml. žiaci -1,4 km: 
Martin Hrabčák, ml. žiačky-1,4 km: 
Petra Bernátová (obaja BK Šaca), 
st.žiaci-2,6 km: Matúš Maliar(KOB 
ATU Košice), st.žiačky-2,6 km: 
Dominika Durbáková (FK Zlatá Idka), 
dorastenci-2,6 km: Matúš Samuel (OcÚ 
Žipov),dorastenky-2,6 km: Daniela 
Bajusová (KOB Sokol Kysak).

.výst-

Anton Onder 

Investičné akcie v roku 2013 v obrazoch:

BEZZLEPLEPPKOKOKOVOVOVKOVOVÉ ÉÉ ÉÉ
PROPROROODUDUKDUKDUKUU TYTYTYT

VETVETVEETETERIRIE NÁRNÁRNÁRNNÁRNÁÁ NE NENE NENNN
LIEKYKYYYY

DERDERDDD MO OO MO OOO
KOZKOZOZOZOZO METMETIKIKKAKAK LIEKYKYY

Tel.: +421 2 20634 171
Otváracie hodiny:

Po-Pia: 8.30-17.00 / So: 9.00-12:00
www.sunpharma.sk

LEKÁREŇ SUNPHARMA
Americká trieda 15, Košice

Ťahanovský lesný beh 
slávil dvadsiatku
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V závere letných prázdnin v 
mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce vystúpil holandský fol-
klórny súbor Achterhookse folklore 
dansers. Vystúpenie sa konalo v 

rámci festivalu Feman Mosty.Tento 
folklórny festival nedávno oslávil 
desiate jubileum a stále sa teší záuj-
mu nielen Košičanov, ale aj širšieho 
okolia Košíc. 

-raj-

Janka RajňákováPokračovanie zo strany 1

Máme nové 
materské centrum
spolupráci sa nám podarilo upraviť 
priestory za výhodných podmienok. 
Maminy prichádzajú s ďalšími 
dobrými nápadmi na vylepšenie 
interiéru. Som rada, že sa nám naše 
nadšenie vyplatilo a všetko, čo sme 
si predsavzali, sa nám podarilo 
Dobrých ľudí je našťastie stále dosť. 
Náklady sme hradili z vlastných, 
teda súkromných zdrojov a z prí-
spevku 2% z dane. Využili sme ich 
naozaj účelne.

Aká je Vaša predstava fungo-
vania materského centra Smajlík? 
Predovšetkým si v ňom predsta-
vujem veľa spokojných mamičiek         
s deťmi. Tie sú pre nás motiváciou 
do ďalšej práce. V budúcnosti by 
sme chceli spolupracovať aj s úra-
dom práce a s dobrovoľníkmi. Ja 

som ľudomil a chcela by som po-
máhať ľuďom. Chceme nadviazať 
kontakty s charitou. Je mi blízka 
myšlienka pomoci týraným ženám. 
V spolupráci s mestskou časťou by 
sme chceli zariadiť, aby mali so-
ciálne znevýhodnené ženy hradené 
náklady na pobyt v centre, aby mali 
možnosť získať u nás rady a pomoc 
v ťažkej životnej situácii. Nebránim 
sa ani myšlienke zriadiť chránenú 
dielňu pre handicapovaných ľudí. 
Okrem iného je to aj  výchovný 
prvok pre naše deti.

Chcela by som ešte upozorniť 
na to, že naše materské centrum je  
otvorené úplne pre každého, bez 
rozdielu rasy, vierovyznania, či 
finančných možností. 

Čo v materskom centre Smajlík nájdete?

Každá rodina prispieva na chod Smajlíka dob-
rovoľným príspevkom 1,5 € na dieťa.  Tento 

príspevok zahŕňa:

• herňu pre deti od 0 do 6 rokov otvorenú v pondelok až piatok od 
9:00 do 13:00

• zábavné cvičenie pre deti na fit loptách od 12 do 36 mesiacov
• hudobnú výchovu pre deti od 4 mesiacov do 4 rokov
• pravidelné besedy s odborníkmi (psychológ, pediater, neurológ, 

logopéd, ...)
• tvorivé dielne pre deti od 2 do 6 rokov
• individuálne psychologické poradenstvo (pre deti, pre dospelých)
• zumbu pre dospelých
• cvičenie na fit loptách pre dospelých
• čítanie rozprávok pre deti po francúzsky
• angličtina pre deti od 0 do 6 rokov
• psychofyzická príprava na pôrod
• rodinné fotenie, fotenie detí, fotenie tehuliek
• opatrovanie detí
• rezervovanie priestorov materského centra pre uzavreté skupiny
• narodeninové oslavy na objednávku
• burzy oblečenia, hračiek
• Haloweenske akcie, karnevaly
• manikúra, kozmetické poradenstvo
• a iné...

• teplo, vodu, elektrickú energiu
• používanie chladničky a mikrovlnky
• používanie wc
• hygienické potreby (toaletný papier, mydlo)
• občerstvenie (čaj, voda)
• využívanie herne (hračky, zariadenia, knižky)
• opravu poškodených a nákup nových hračiek
• knižnicu pre rodičov (periodiká, knihy, brožúry)
• neustálu prítomnosť kompetentnej osoby
• bohatý program

Vystúpenie folklórneho 
súboru z Holandska

Predajňa hodín na Budapeštianskej 26 vás pozýva  na  
výhodný nákup hodinárskeho tovaru, oceľových 
šperkov a darčekových predmetov 
 
 
PONÚKAME: 
- 20 – 30% akcie na hodinársky tovar 

 a oceľové šperky 
- Výmenu hodinkových batérií, 

 opravu a výmenu náramkov 
- Drobný servis 
 
 
Nájdete nás v pasáži Budapeštianskej ulice   
v pondelok až piatok od 10.00 do 17.00h. 
Tešíme sa na vašu návštevu 
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internet teLevízia teLefón

akcia pre Košice - Balík DUO za 18,99 €/mes.

optický internet 
40 Mbit/s

digitálna TV
viac ako 80 TV kanálov
(vrátane 12 v HD kvalite)

www.swan.sk

Extel KBC GROUP, s. r. o., Juhoslovanská 2/A Košice
0650 123 456, 055 / 63 67 173, kosice@swan.sk
otváracie hodiny: po – pi 9:00 – 18:00, so 9:00 – 12:00

tv arCHív 
na 30 KanáLOv 
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Milí čitatelia Ťahanovských novín, opäť pokračujeme v našej ankete, 
v ktorej sme Vám položili otázku, čo Vás najviac trápi na našom sídlisku.

Elena, 46 r.: Na sídlisku veľmi chýba klub pre 
mládež, v ktorom by sa stretávala, bez alkoholu, 
prípadne nejaká čajovňa. Mám 17 ročného syna, 
mládež v tomto veku vysedáva na lavičkách, ne-
majú kam ísť, potom si hľadajú rôznu činnosť, 
robia problémy. Potrebujú nejaké miesto, kde by 
sa stretávali. Ďalším problémom, ktorý si všímam, 
je nedostatok smetných košov. Boli síce osadené 
schránky na psie exkrementy, ale keď chcem za-

hodiť nejaký papierik, musím s ním prejsť polovicu sídliska. Chýbajúce 
smetné koše majú nežiadúci vplyv na čistotu sídliska. Pretrvávajúcim prob-
lémom je aj parkovanie. Privítala by som väčší pohyb policajtov, nevidieť 
ich v uliciach. Na sídlisku bývam rada a to v najnovšej časti aj so školou, 
kde nechýbajú obchodíky. Pre mládež by som navrhovala usporadúvať cez 
sobotu a nedeľu diskotéky, mladí za touto zábavou musia chodiť do mesta.

Mária, 37 r.: Psičkári. A to stopy po ich psích 
miláčikoch, ktoré si často donesiem  na topánkach 
domov. Málo vidno mestských policajtov v našej 
mestskej časti. Prínosom je vyriešenie rigolu, ktorý 
bol na Európskej triede, nebol funkčný, kanál bol 
zarastený trávou a burinou, teraz je lepší prístup k 
parkovaniu, ako vodič to veľmi vítam. Na Európskej 
triede je málo košov na odpad.

Mariana, 32 r.: Nemám problém s parkovaním, 
parkujem na Varšavskej. Mám  iba prechodný pobyt, 
ale som tu spokojná, bývanie na sídlisku sa mi páči, 
hoci rodinný dom by bol lepší. Som spokojná so 
zdravotným strediskom a so službami, ktoré posky-
tuje. Autobusy sú nízkopodlažné, nemám problém 
s vystupovaním s kočíkom. Uvítala by som viac 
zelene a park na vychádzky s dieťaťom.

Eduard, 55 r.: Problémy s parkovaním a chý-
bajú detské ihriská, napr. to na Varšavskej bolo 
prebudované na parkovisko, málo je zelene, mnohé 
chodníky sú v zlom stave, po zime sa nedostatočne 
čistia od posypového materiálu, nepáči sa mi ani 
vyberanie kontajnerov neprispôsobivými občanmi, 
po ich nájazdoch je okolo kontajnerov hotová spúšť 
rozhádzaných odpadkov.

Liliana, 18 r.: Prijala by som  usporadúvanie 
nejakých akcií priamo na sídlisku, koncerty, súťaže, 
športové podujatia, deje sa tu toho málo. Páčili sa mi 
akcie, ktoré sa konali v amfiteátri, bola by som rada, 
keby sa v tom pokračovalo.

Opýtali sme sa

-raj-

-raj-

-raj-

Výhercovia Kvízu Poznáte svoje mesto

Starosta blahoželal jubilantom

Deti si uctili seniorov

Kvíz pre milovníkov histórie, 
ktorý sme uverejnili v predchádza-
júcom vydaní Ťahanovských novín, 
sa tešil priazni nielen školákov, 
ale aj dospelých.  Zo všetkých 
zaslaných odpovedí bola iba jedna 
nesprávna.  Redakčná rada vyžre-
bovala troch úspešných súťažiacich, 
ktorí  získali  obrazovú publikáciu 
Košice ako na dlani a MČ Košice-
Sídlisko Ťahanovce.

Vyžrebovaní výhercovia:
Irena Martineková

Ivana Paluvová
Zuzana Takáčová

Záujem samosprávy o našich 
dôchodcov napriek provizóriu 
priestorov pre Spoločnosť senio-
rov, ktorú si založili, neustupuje. 
Dôkazom sú mnohé aktivity Klubu, 
ktoré samospráva podporuje a sta-
rosta mestskej časti sa ich zúčast-
ňuje. Či sú to výlety, poznávacie a 

vzdelávacie zájazdy, športovo-re-
kreačné aktivity a oslavy životných 
jubileí. Pozdrav starostu mestskej 
časti nechýba na žiadnej z nich.
S prianím dobrého zdravia a spo-
kojnosti prišiel pozdraviť jubilan-
tov aj v septembri. Stretnutie bolo 
srdečné a plné dobrej nálady.

Zaujímavé podujatie pripra-
vila Knižnica pre mládež mesta 
Košice, konkrétne jej dve po-
bočky na základných školách na 
sídlisku Ťahanovce – Bruselská 
a Belehradská. V rámci festivalu 
Číta celá rodina, ktorý sa koná 
v októbri, pripravili besedu, na 
ktorú pozvali  aj seniorov z ťa-
hanovského klubu dôchodcov. 
Podujatie pod názvom O troch 
grošoch sa konalo 24. októbra 
2013 v kultúrnom stredisku na 
Budapeštianskej ulici. Hosťom 
podujatia bola spisovateľka  
Gabriela Futová, obľúbená au-
torka kníh pre deti.

Komunitné podujatie 
bolo zároveň príležitosťou 
pripomenúť si úctu k starším. 
Prostredníctvom zábavného 
popoludnia organizátori  v mene 
nás všetkých    spoluobčanom 
– dôchodcom  poďakovali  za 
celoživotnú prácu, nech  už pra-
covali na ktoromkoľvek mieste 
a vyslovili im úctu a vďaku  za 
prácu v prospech našej mestskej 
časti, svojich vlastných rodín i  
za výchovu detí a vnúčat.

Verme, že tak vznikla nová 
tradícia medzigeneračných po-
dujatí,  vzájomne obohacujúcich 
a prospešných pre nás všetkých.

Skutočný blahobyt nezávisí od 
majetku ale od lásky, čo nám dávajú 
ľudia, na ktorých nám najviac záleží.
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-raj-

Separujme odpad dôslednejšie

Vážení obyvatelia Košíc, 
na základe určitých neodôvod-

nených sťažností, ktoré  boli našej 
spoločnosti adresované v súvislosti 
so separovaným zberom, si Vás 
dovoľujeme informovať o tom, že 
spoločnosť KOSIT a.s. vynakladá 
nemalé úsilie v oblasti separovaného 
zberu. Separovaný zber musí spĺňať 
isté hygienické normy a  musia byť 
dodržané pravidlá separácie jed-
notlivých druhov komodít. Napriek 
tomu, že objem vo farebných kon-
tajneroch narastá, znepokojuje  nás 
skutočnosť, že sa v ňom nachádza 
aj odpad, ktorý tam vôbec nepatrí 
(napr. elektronika, textil, zvyšky 
jedla, ... atď). Ak je obsah kontaj-
nera  určeného na separovaný zber 
takto znehodnotený, firma KOSIT 
má právo takýto odpad vyčleniť z 
recyklácie.   

Ako KOSIT v takom prípa-
de postupuje?

Na základe platného harmonogra-
mu separovaného zberu pracovníci 
spoločnosti KOSIT a.s. vyprázdňujú 
1100l kontajnery a farebné vrecia  v 
rámci celých Košíc.

Každá nádoba na separovaný 
zber má poistnú skrutku na veku, 
ktorú naši pracovníci uvoľnia a po 
vyprázdnení zbernej nádoby opätovne 
uzatvoria a zaistia veko kontajnera. 
Posádka má za úlohu vždy skontro-
lovať a uzamknúť všetky kontajnery 
na danom stanovišti, aj tie ktoré sa 
podľa harmonogramu v daný deň  
nevyprázdňujú.

Ak je na stanovišti otvorený kon-
tajner na separovaný zber a separo-
vaný odpad ešte nie je znehodnotený 
zmiešaným komunálnym odpadom, 
posádka zatvorí a zaistí veko kon-
tajnera a  kontajnery so zámkom 
uzamkne univerzálnym kľúčom.

V prípade otvoreného kontajnera 
na separovaný zber, ktorý je viditeľne 
znehodnotený zmesovým komunál-
nym odpadom,  posádka má právo 
daný kontajner počas zberu nevy-
prázdniť. Uvedenú skutočnosť spolu 
s ďalšími odchýlkami (napr. poškode-
nie kontajnera) uvedie vodič vo svojej 

dennej evidencii a monitoringu. Tento 
kontajner je následne vyprázdnený 
spolu s komunálnym odpadom.

Spoločnosť KOSIT a.s. sa roz-
hodla zverejniť tento systém nakla-
dania so separovaným  odpadom, aby 
nedochádzalo k mylným interpretáci-
ám v niektorých sporných prípadoch. 

Z kontrolného dňa starostu
Na septembrovej obhliadke síd-

liska sa starosta mestskej časti ve-
noval hlavne odtokovým rigolom na 
III. stavbe sídliska, prezrel si úpra-
vu a dostavbu ihrísk na Aténskej a 
Bukureštskej ulici, asfaltové úpravy 
chodníkov, priestory za obchodným 
centrom COOP a pri ZŠ Bruselská- 
budovu na Aténskej ulici a školský 

dvor, asfaltové úpravy na Európskej 
triede, ktoré umožnia motoristom 
ľahšie parkovanie.

Perličkou medzi našimi foto-
úlovkami bol čistý a opravený kút 
na Viedenskej ulici so zbierkou 
ploskáčov od Borovičky, vzorne 
poukladaných na parapete pivnič-
ného okna. 
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V stredu 9.10.2013 sa starosta 
mestskej časti stretol s predstaviteľ-
mi spoločnosti Nová Polhora Invest 
s.r.o. Tento investor má záujem vy-
budovať v mestskej časti parkoviská 
na už vysporiadaných pozemkoch a 
ponúkať ich občanom na prenájom. 
Parkovacích miest by malo byť 
spolu 300, z toho tretina bude no-
vovybudovaných. Lokality, ktorých 
sa tento zámer týka, sú Európska 
trieda, Helsinská a Aténska ulica.

***
Na základe požiadavky organi-

začného výboru jubilejného 20. roč-
níka Ťahanovského lesného behu, 
ktorý bol v nedeľu 13. októbra 
2013, pracovníci mestskej časti na 
návrh starostu vyčistili okraj le-
soparku nad sídliskom Ťahanovce, 
ktorý slúžil na dobeh pretekárov. 
Súčasťou príprav na toto obľúbené 
bežecké podujatie bolo aj  značenie 
tratí. Za ne patrí poďakovanie orga-
nizátorom preteku Ing. K .Labašovi, 
Ing.P.  Slámovi a A. Onderovi.

***
V stredu 9.10.2013 sa starosta 

mestskej časti stretol s riaditeľom 
OO PZ SR mjr. Ing. Vojtechom 
Valkom a veliteľom stanice MP 
Košice-Ťahanovce JUDr. Štefanom 
Fejedelemom. Starosta oboznámil 
obidvoch pánov so zlou bezpečnost-
nou situáciou v niektorých častiach 
mestskej časti a požiadal ich o koor-
dináciu činností, lebo ponosy obča-
nov sa v týchto lokalitách stupňujú. 
Aj riaditeľ OO PZ aj veliteľ stanice 
MP sa dohodli na koordinovanom 
postupe voči týmto skupinám ob-
čanov, ktorí si splietli mestskú časť 
so scénou v akčnom filme. Obidve 
silové zložky, ktoré v mestskej 
časti pôsobia, budú na týchto ex-
ponovaných miestach postupovať 
koordinovane a v daných časových 
úsekoch budú svoju činnosť hodno-
tiť, na základe čoho budú schopní 
svoje postupy aj modifikovať.

***
Mimoriadne miestne zastupi-

teľstvo sa zišlo 23. októbra 2013. 
Na programe malo tri body, z 
ktorých najpálčivejší bol projekt 
kamerového systému v mestskej 
časti. Poslanci sa venovali aj bez-
pečnostnej situácii na sídlisku – na 
zasadnutie dostali pozvanie aj pred-
stavitelia oboch bezpečnostných 
zložiek. Tretím bodom bolo vydanie 
knižnej publikácie.

V tomto roku sa stretneme vo volebných miest-
nostiach iba raz. Bude to 9. novembra 2013, kedy 
sa konajú Voľby do samosprávnych orgánov krajov, 
takzvané župné voľby.  V nich si obyvatelia jednot-
livých krajov Slovenska zvolia predsedu samospráv-
neho kraja  a poslancov  krajského zastupiteľstva. Pre 
volebné obdobie 2013 – 2017 budeme v Košickom 
kraji voliť  predsedu a  celkovo  57 poslancov .  Sídlo 
Volebnej komisie  Košického samosprávneho kraja je 
na Úrade Košického samosprávneho kraja na Námestí 
Maratónu mieru 1 v Košiciach. Krajské zastupiteľ-
stvo svojím uznesením určilo 11 volebných obvodov 
pre voľby do orgánov krajských samospráv. Mestská 
časť Košice-Sídlisko Ťahanovce  spolu s mestskými 
časťami Džungľa, Kavečany, Sever, Staré mesto  a  
obcou Ťahanovce tvorí volebný obvod č.1.   V tomto 

volebnom obvode je  68 220 obyvateľov. Sídlom ob-
vodnej volebnej komisie č. 1 je Stredná priemyselná 
škola  Komenského 2 Košice. Voliť budeme spolu 5 
poslancov za náš volebný obvod.

Volebná miestnosť na sídlisku Ťahanovce bude 
opäť v priestoroch Základnej školy Juhoslovanská 
2. Tvoriť ju bude 16 volebných okrskov podľa ulíc. 
Je  dobré, keď si volič pred vstupom do volebného 
okrsku preverí, či na základe adresy trvalého bydliska 
vchádza do správnej miestnosti (volebného okrsku). 

Volebná miestnosť pre Voľby do orgánov sa-
mosprávnych krajov bude otvorená  v sobotu 9. 
novembra 2013 od 7:00 do 22:00h.  Informácie o 
nadchádzajúcich voľbách dostáva každý volič osob-
ne na adresu trvalého bydliska formou Oznámenia o 
konaní volieb.

Na  pracovnú návštevu 
mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce 23.9.2013 zavítal po-
slanec Národnej rady Slovenskej 
republiky Viliam Novotný.  
V sprievode starostu Emila 
Petrvalského si prezrel mestskú 
časť, v ktorej žije vyše 23 tisíc 
obyvateľov a oboznámil sa s jej 
najpálčivejšími problémami. V 
spoločnom rozhovore so staros-
tom  mestskej časti sa venovali 
súčasnej politickej situácii v 
Košiciach i na Slovensku, ako aj 
podmienkam, za akých funguje sa-
mospráva  na sídlisku Ťahanovce. 

Emil Petrvalský  informoval 
hosťa o situácii s vysporiadaním 
súkromných pozemkov, ktoré sú 

najväčšou brzdou rozvoja sídlis-
ka, ako aj o situácii v parkovaní a 
problémoch s jej riešením.

-raj-

-org-

-org-
Americká tr. 21 /vedľa pošty/ 

Výroba a predaj kuchynských liniek, vstavaných skríň a 
iného nábytku na mieru. 
Predaj elektrospotrebičov – ELEKTROLUX, AEG, NARDI, 
BOSCH, SIEMENS, WHIRPOOL, MORA, GORENJE, 
ZANUSSI... 
 
OTVORENÉ : PONDELOK – PIATOK  10.00 – 17.00 
 

www.lttrend.szm.sk 
mobil: 0905 509 402 

V novembri nás čakajú voľby do VÚC

Návšteva poslanca NR SR Novotného Aktuality
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V závere leta zorganizovali Miroslav Janitor 
zo športového areálu Olympia a starosta MČ Emil 
Petrvalský tenisový turnaj vo štvorhre o Pohár 
starostu mestskej časti. Turnaj mal veľmi dobrú 
obsadenosť. Zúčastnilo sa ho 10 párov, ktoré bo-
jovali o postup do semifinále vo dvoch skupinách. 
Z 1. skupiny sa do semifinále prebojovali Janitor s 
Čitákom a Jecko s Šimčákom. V druhej skupine sa 
víťazmi stali Gábor s Durdanom pred Hanulíkom s 

Harhajom. Do finále postúpili Janitor s Čitákom a 
Gábor s Durdanom. Zápas o 3. miesto zviedli Jecko 
so Šimčákom proti Hanulíkovi s Harhajom. Po 
tuhých bojoch vo veľkom i malom finále víťazmi sa 
stali Janitor s Čitákom pred Gáborom s Durdanom. 
3. miesto obsadili Jecko so Šimčákom. Poháre víťa-
zom odovzdal starosta MČ Emil Petrvalský, ktorý 
získal aj cenu fair-play. Pre účastníkov turnaja bol 
pripravený guláš a minerálka. 

Ťahanovská skate crew, o.z. v 
spolupráci so Streetová liga, o.z. 
sa opäť rozhodli oživiť priestory 
ťahanovského skateparku menším 
kultúrno-spoločenským podujatím, 
ktorého hlavnou myšlienkou bolo 
pomyselné ukončenie letnej sezó-
ny. Jesenné počasie podujatiu pria-
lo a každý, kto mal chuť si len tak 
zajazdiť, pochillovať s fellaz, prí-
padne zasúťažiť o vecné a finančné 
ceny, bol v  sobotu 19.10.2013 v 
ťahanovskom skateparku vítaný. 

Súčasťou podujatia bol aj ska-
teboard a bmx session, do ktorej 
sa mohli zapojiť všetci jazdci bez 
ohľadu na vek a pohlavie. Akcia 
sa konala pod záštitou  starostu 
mestskej časti  Emila Petrvalského 
a za finančnej podpory MČ Košice 
- Sídlisko Ťahanovce. Finančne 
projekt podporila aj spoločnosť 
Telefónica Slovensko v rámci 
programu O2 Think Big   a  Nadácia 
Ekopolis .  Taktovku organizácie 
podujatia držali Tomáš Platko a 
Juraj Tury.

Výsledky:

SKATEBOARDING:
1. Maroš „Nanuk“ Viest 

2. Boris Kupec 
3. Peter „Pekola“ Madar 

SKATEBOARDING BEST 
TRICK:

1. Jozef Vrana 
2. Paľo Dudik

BMX BEST RIDER:
Patrik Štiavnický

-ep-

-tp-

Radi vás privítame
v našej novootvorenej lokálnej kancelárii AXA 
na sídlisku Ťahanovce

adresa:

OC Mila, sídlisko Ťahanovce
Americká trieda 13
Košice

zodpovedná osoba:

Zdeněk Štuller

 0908/922 855       stuller.zdenek@axask.com

otváracie hodiny:

po – pi  9:00 – 17:00
so  9:00 – 13:00 
 (objednaní klienti)

Lokálna kancelária je pobočkou spoločnosti AXA Services, s.r.o., Kolárska 6, Bratislava

■ poistenie
■ dôchodky
■ investície

ilustračné foto

Tenisový turnaj o pohár starostu MČ vo štvorhre
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Našim klientom ponúkame v mesiaci novembri a decembri za každú uzavretú zmluvu životného 
poistenia v poisťovni AXA bonus v podobe poukážky v hodnote 12 € na kozmetické služby v salóne 

Štúdio krásy AA na Budapeštianskej ulici

ŤAHANOVCE 
CUP 2013
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