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Novinky v elektronizácii
samosprávy

Nové nariadenie EÚ o ochrane osobných
údajov a koncept Smart Cities.

Hlinený dukát
pre ľudí v núdzi  

Nový projekt pomoci, ktorá by mala 
zaručiť, aby bola pomoc účinná.

Červenáčik
poznajú celé Košice

Výchova a vzdelávanie detí v oblasti
dobrovoľníctva a pomoci, darcovstva...42 5

ČARO VIANOC
V mene miestnej samosprávy a zamestnancov miestneho

úradu prajeme všetkým obyvateľom mestskej časti, našim deťom
a mládeži, našim rodákom, našim občanom, ktorí z rôznych
dôvodov nemôžu zdieľať s nami doma vianočné chvíle, i náv štev -
níkom mestskej časti, ktorí sa tu stretnú so svojimi najbližšími,
krásne vianočné sviatky, plné neopakovateľných zážitkov. 

Nech ticho Vianoc vás všetkých naplní pravým pokojom,
radosťou, láskou, zdravím a božím požehnaním po celý budúci
rok a nech sa nám všetkým srdcia otvoria aj pre tých, ktorí sú
chorí a osamelí, a ktorí potrebujú teplú a láskavú dlaň.

Zároveň vám chceme poďakovať za pomoc a podporu pri
spravovaní a rozvoji našej mestskej časti počas celého roku 2017.

Ďakujeme aj za kritické ohlasy, ktoré nás povzbudzujú k zvý -
šenej aktivite v prospech všetkých.

Redakcia

Vianočný vinš
Nech sa všetka starosť zruší,
nech zavládne pokoj v duši.

Čo bolelo, nech sa zhojí,
čo tešilo, nech sa zdvojí.

Lásku šťastie, žiadne hádky,
pohodu a krásne sviatky.

Starosta mestskej časti
Poslanci miestneho zastupiteľstva

Zamestnanci miestneho úradu

pf 2018



Voľby do VÚC
Voľby do samosprávnych krajov zamestnávali obyvateľov i médiá

nielen pred, ale aj po samotnom volebnom dni pre sporné spo -
čítavanie hlasov kandidátov na post predsedu Košického samo-
správneho kraja. Voľba predsedu samosprávneho kraja sa skončila
tesným víťazstvom Rastislava Trnku, kandidáta koalície SaS,
OĽANO-NOVA a ŠANCA, ktorý o 875 hlasov predbehol kandidáta
SMER-u Richarda Rašiho. 

Účasť obyvateľov Košického samosprávneho kraja v týchto voľbách
bola vyššia ako pred štyrmi rokmi – 26,73 %. Rovnako to bolo zazna -
menané aj v ostatných samosprávnych krajoch, čo znamená, že sa
občania aktivizovali a pre samosprávu je to pozitívny poznatok.

Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce je súčasťou 1. volebného
obvodu, kam patrí aj Staré mesto, Sever, Džungľa a Ťahanovce. 

V tomto volebnom obvode sme okrem predsedu samosprávneho
kraja volili aj piatich poslancov, ktorí nás budú v budúcich piatich
rokoch v  KSK zastupovať. Je potešujúce, že sa do poslaneckých lavíc
samosprávneho kraja v novom volebnom období posadia aj dvaja
zástupcovia zo sídliska Ťahanovce. 

Najvyšší počet hlasov získal Jozef Figeľ, ktorý kandidoval za KDH,
druhý najvyšší počet hlasov získal nezávislý kandidát Miloš Ihnát.
Obaja sú zároveň poslancami miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Miloš Ihnát je zároveň aj mestským
poslancom. 

Obom zvoleným zástupcom zo sídliska Ťahanovce, ako aj všetkým
novozvoleným poslancom prajeme v náročnom predĺženom voleb-
nom období veľa úspechov. Ich aktivity budeme sledovať.

Janka Rajňáková
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Novinky v elektronizácii samosprávy
V dňoch 7. a 8. 11. 2017 sa vo Vyhniach uskutočnila konferencia

firmy Datalan s.r.o., ktorá je lídrom v oblasti zavádzania technológií
na podporu elektronizácie samospráv na Slovensku. Za mestskú časť
sa na konferencii zúčastnili Emil Petrvalský, zástupca starostu a IT
manažér a Nadežda Černá, prednostka miestneho úradu. O dôležitosti
konferencie vypovedá aj výber pozvaných hostí, ktorými boli pán
Milan Muška, podpredsada ZMOSu, pán Michal Kaliňák, hovorca
ZMOSu a člen tímu Petra Pelegríniho na informatizáciu SR ako i pani
Miriam Letašiová z ministerstva hospodárstva SR. Hlavnými témami
konferencie bolo nové nariadenie Európskej únie o ochrane osobných
údajov General data protection regulation (GDPR), ako i koncept
Smart Cities (inteligentné mestá) pre mestá a obce SR. 

Systém GDPR prináša pre samosprávy veľké zmeny v oblasti legis-
latívy i na poli ochrany údajov na softvérovej i hardvérovej úrovni.
Preto na zvládnutie tejto problematiky je nutné, aby povinné osoby,
ktoré sa do procesu opätovne zavádzajú, boli podkuté ako v oblasti
IT, tak i v oblasti softvérového práva. Na základe týchto skutočností
bude musieť mestská časť alokovať nemalé finančné prostriedky
z rozpočtu na výber firmy, ktorá tieto požiadavky spĺňa. Momentálne
prebieha príprava na prechod na tento systém, ktorý bude v plnej
miere funkčný od 1. 5. 2018.

Čo sa týka konceptu inteligentných samospráv (Smart Cities), tento
nie je nový. O týchto víziách sa rozbehli debaty už pred niekoľkými
rokmi a jednou z prvých lastovičiek by mala byť požiadavka „je-
denkrát a dosť“, čo znamená, že nebudeme musieť na úrady nosiť
kopu potvrdení, ale tie si všetky naše údaje vyžiadajú z centrálnych
databáz štátu. Myšlienka je to dobrá, len problém je s jej technickou
realizáciou, čo znamená prepojenie databáz, ktoré sú už k dispozícii,
ako i vytvorenie nových, ktoré by obsahovali údaje, ktoré ešte dnes
nie sú digitalizované. Bude to cesta dlhá a tŕnistá, čo naznačili aj
mnohí účastníci konferencie.

Emil Petrvalský 
zástupca starostu a IT manažér   

Decembrové zastupiteľstvo sa venovalo
rozpočtu na rok 2018

Ústredným bodom programu decembrového zasadnutia miest-
neho zastupiteľstva bolo prerokovávanie programového rozpočtu
na budúci rok. Objem finančných prostriedkov, ktoré má mestská
časť k dispozícii, sa každý rok redukuje, vzhľadom na nesúlad príj-
mov z podielových daní a finančných nárokov na chod mestskej
časti, ktorý z roka na rok rastie.  

Prostriedky na rozvoj mestskej časti tak Mesto Košice čiastočne
kompenzuje účelovými dotáciami na investície, účelovým vrá -
tením podielu daní za psa a dotáciami na šport. Počítať s týmito
finančnými prostriedkami môže mestská časť až po schválení
mestského rozpočtu. Pozitívom pre rok 2018 bude zjednodušenie
zúčtovania týchto dotácií, ktoré pomôže mestskej časti lepšie
využiť ponúknuté prostriedky na veci, ktoré sú pre sídlisko
Ťahanovce najpálčivejšie. 

Hlavný zdroj príjmov 759 644 € je vo výške predbežne odsúh-
lasenej s Magistrátom mesta Košice, záväzným sa stane po schválení
rozpočtu mesta Košice. V časti dotácií od magistrátu mesta Košice
je v rozpočte príjmov zahrnutá dotácia vo výške 30 000 € na verej -
noprospešné účely, 40 000 € z predaja KOSITu, 10 000 € na šport
resp. verejnoprospešný účel a 11 544 € dotácia z výberu daní za psa.
Celkovo na dotáciách z magistrátu mesta Košice dostane mestská
časť 91 544 €, v kapitálovej časti rozpočtu je použitých 58 500 €
a v bežnom rozpočte 33 044 €. V prípade schválenia odchylnej
sumy sa uvedené bude riešiť rozpočtovým opatrením. Uvedené
dotácie budú mestskej časti poskytované formou refundácie
skutočných výdavkov.

Vo výdavkovej časti na rok 2018 vyčlenila mestská časť na dotá-
cie pre šport a kultúru 2500 €, na investičné dotácie sumu 10 000 €,
na činnosť klubu seniorov 1100 € a na dotáciu neštátnym orga-
nizáciám poskytujúcim sociálne služby 1000 €.

Vzhľadom na to, že uzávierka vydania novín bola pred dátumom
konania zastupiteľstva, schválený rozpočet mestskej časti v tabuľ -
kovej i textovej forme nájdete na webovom sídle mestskej časti
www.tahanovce.net.

Janka Rajňáková
Foto: archív
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 V dôsledku neexistencie ďalšieho vhodného komunikačného
prepojenia mestskej časti s cestnou sieťou mesta spôsobí
akýkoľvek dopravný problém napr. na Hlinkovej ulici kolaps
v doprave mestskej časti. 

Statická doprava. V mestskej časti je 3791 parkovacích
miest na verejných parkoviskách v správe mesta Košice, 159
parkovacích miest pri obchodných centrách a 209  garážových
miest v garážach v súkromnom vlastníctve. Celkovo je k dis-
pozícii 4159 parkovacích a garážových miest. Na komu-
nikáciách systémom pozdĺžneho státia parkuje cca 2000
vozidiel. V tzv. uličkách v osi komunikácií spravidla medzi
kolmými státiami po obidvoch stranách parkuje asi 300 vozi-
diel. Ďalšou kategóriou sú parkujúce vozidlá na chodníkoch
pre peších, trávnikoch a provizórne upravovaných plochách v
počte 200 áut. Celkovo na ploche obytného súboru je denne
zaparkovaných 6659 áut. Deficit v statickej doprave je 2500
parkovacích miest. 

Osobitnú pozornosť, ktorá zvyšuje naliehavosť riešenia
problémov s parkovaním je oblasť dostupnosti bytových
domov pre hasičskú a záchranársku techniku, ale aj pre
vozidlá rýchlej zdravotníckej pomoci a predovšetkým pre
chodcov.

Vážnym nedostatkom je aj absencia súvislého pešieho
a cyklistického vypojenia do centra mesta, pričom za súčasného
stavu chodec smerujúci do centra prekonáva množstvo bariér,
nepohodlných riešení a nezmyselných obchádzok. V súčasnosti
nemáme žiadnu cyklodopravnú trasu.

Dopravná stratégia musí vychádzať z princípu prispô-
sobenia dopravy mestu (mestskej časti) a nie opačne –
mesto (mestská časť) prispôsobené doprave.

Statickú dopravu je potrebné sústrediť do záchytných
parkovísk, ale hlavne do parkovacích a garážových domov
situovaných v dochádzkových trasách po obvode obyt-
ného súboru. Dopravné stavby (garážové a parkovacie domy)
realizovať za podmienky maximálneho využitia kapacitného
potenciálu územia.

Je nutné definovať závažný problém statickej dopravy
- vzťah k pozemkom.

Pre komplexné riešenie je nevyhnutné požiadať o úpravy
a zmeny v Legislatívnom opatrení NR SR – pri analýze územ-
ného členenia. Je potrebné tiež požiadať o zmenu v platnej
legislatíve NR SR o parkovaní na chodníkoch.

Ing. Ladislav Olexa, PhD.
Predseda K VD ŽP a OZ MiZ Ťahanovce

Foto:TV Košice

Návrh riešenia dopravy mestskej časti
Košice – Sídlisko Ťahanovce

Na svojom riadnom zasadnutí 13. decembra sa miestne
zastupiteľstvo zaoberalo aj návrhom riešenia dopravy v mestskej
časti, ktorý spracoval predseda Komisie výstavby, dopravy,
životného prostredia a ochrany zdravia, poslanec MZ a člen
Miestnej rady Ing. Ladislav Olexa, PhD. Zo správy, ktorú pred-
ložil zastupiteľstvu z dôvodu jej podrobného analytického
rozboru a návrhov na riešenie vyberáme tie najzaujímavejšie.
Celá správa je zverejnená na webovom sídle mestskej časti
www.tahanovce.net. 

Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce s počtom obyvateľov
21 955 leží na severnom okraji hospodársko - sídelnej aglomerá-
cie mesta Košice. Sprievodným znakom súčasného rýchleho
životného trendu sú vysoké nároky na dopravu, ktorá už z dôvodu
enormného nárastu  každodennej migrácie obyvateľov je nevy-
hovujúca, vážnym problémom v oblasti dopravy je obrovský,
ničím neregulovaný nárast motorových vozidiel a s tým spojené
požiadavky na statickú dopravu. V súčasnosti narastá tlak verej -
nosti na riešenie problémov dopravy vo všetkých jej oblastiach.  

Celková plocha územia mestskej časti je 8,3 km2, na ktorej je
umiestnených 7 388 bytov. Vývoj počtu obyvateľov v meste
Košice má od roku 1991 ustálený priebeh. Priemerný vek
obyvateľov sa pohybuje na úrovni 40,5 rokov. Denný pohyb
obyvateľstva odchádzajúceho za prácou a vzdelaním mimo
územia mestskej časti je značne vysoký - až 14 698 ľudí. Na cestu
do práce a školy využíva 52 % obyvateľov MHD. Denne v prepočte
na obyvateľa zo sídliska Ťahanovce do centra mesta vykoná MHD
35 tisíc ciest denne. Osobné auto využíva za týmto účelom 41 %
obyvateľov. Cyklistická doprava je na zanedbateľnej úrovni.

V predkladanej správe sú uvedené aj dopravné stavby všetkých
kategórií - od železničnej dopravy cez všetky kategórie cestnej
siete. Rýchlostná komunikácia - pokračovaním diaľnice D 1
od Budimíra do Košíc. Mestská trieda - štvorprúdová komunikácia
s technickými parametrami mestskej triedy s názvom Americká
trieda, slúži ako hlavný príjazd a výjazd do a z obytného súboru
Ťahanovce. Mestské komunikácie s mestskou hromadnou do-
pravou - Ázijská trieda a Európska trieda, po ktorých premáva
mestská hromadná doprava. Ázijská trieda je v súčasnosti po
úplnej rekonštrukcii, Európska trieda nemá technické parametre
pre MHD. Miestne komunikácie - slúžia ako príjazdové komu-
nikácie k obytným domom a k objektom občianskej vybavenosti.
Pešie komunikácie - sieť chodníkov pre peších v blokových
priestoroch obytného súboru. Správcom všetkých uvedených
komunikácií je mesto Košice. 

Verejná osobná doprava. V stratégii dopravy a dopravných
stavieb mesta Košice je záujem zvyšovať podiel verejnej hromad-
nej dopravy voči osobnej automobilovej doprave. Dominant-
ným problémom verejnej osobnej dopravy zo sídliska
Ťahanovce je kapacitne nedostatočná infraštruktúra pre zvý -
šenie prepravných kapacít. 

Súčasné problémy dopravnej infraštruktúry sú rovnaké aj
pre automobilovú dopravu a spočívajú vo vyčerpanosti ka-
pacít zberných križovatiek v ranných špičkách.



Školáci si adoptovali zvieratko v ZOO

V knižnici, na ZŠ Bruselská 18, sa na sklonku októbra
uskutočnilo podujatie ZOO v knižnici, ktorého sa zúčastnili
žiaci druhého ročníka. Po zaujímavom rozprávaní o zvie ratkách
sa deti skamarátili s pytónom kráľovským. Rozprávanie i hry
s veľhadmi pokračovalo dobrým skutkom. Žiaci 2. A a 2. B triedy
si za vyzbierané peniaze adoptovali na jeden rok ovcu kamerun-
sku. Školáci následne strávili v ZOO Halloween a odniesli
si odtiaľ krásne zážitky.

Mgr. Marta Jusková, uč. 2. ročníka
foto: archív ZŠ Bruselská

4 zo života mestskej časti

HLINENÝ DUKÁT pre ľudí v núdzi
Počet bezdomovcov sa v Košiciach pomaly blíži k tisícke.

Životné situácie, ktoré ich priviedli na ulicu, sú mnohokrát
objektívne a nedajú im veľa šancí, aby mohli viesť plnohod-
notný život. Sú bez strechy nad hlavou, bez finančných
príjmov, veľakrát aj bez dokladov. Vzbudzujú v nás súcit, ale
nájsť účinnú pomoc pre nich je často veľmi náročné. Mnohí
sa už rôznymi spôsobmi o to pokúšali bez väčších úspechov.
Arcidiecézna charita predkladá verejnosti nový projekt po-
moci, ktorá by mala zaručiť, aby bola pomoc účinná bez
toho, aby sme museli odkázanému človeku poskytovať fi-
nancie. Volá sa HLINENÝ DUKÁT. Je to systém poukazu
a jeho venovaním môže mať darca istotu, že dar naozaj
pomôže.

Hlinené dukáty majú hodnotu poskytnutia sociálnej služby:
1 hlinený dukát = jedlo
1 hlinený dukát = sprcha plus ošatenie
1 hlinený dukát = nocľah
Cena dukátu je 0,50 €.

Poskytnutie tejto nefinančnej pomoci:
• zamedzí zneužívaniu finančných darov na prehlbovanie

závislostí bezdomovcov
• motivuje verejnosť k väčšej dobročinnosti
• vytvorí možnosť zmysluplnej činnosti pri príprave stravy

a výrobe dukátov pre klientov Charitného domu sv. Alžbety
a krízového centra pre matky s deťmi.

mobil: 0903 600 477
e-mail: hlinenydukat@charita-ke.sk
www.charita-ke.sk

Foto: Arcidiecézna charita Košice

Po stopách karpatsko-duklianskej operácie
Piateho októbra, v predvečer Karpatsko - duklianskej operácie

(začala sa 6. októbra 1944), sme sa zúčastnili exkurzie na Duklu.
Nebolo to prvýkrát. Táto tradícia spolu so zájazdom do Osvien -
čimu sa na našej škole začala už takmer pred pätnástimi rokmi.
Miesta, ktoré sú staršej generácii dôverne známe, tej mladej
už nehovoria skoro nič. Práve preto sa rok čo rok vyberáme
po stopách bojov v Karpatsko-duklianskom priesmyku.

Vďaka úžasnému výkladu pani sprievodkyne, ktorá nás spre-
vádzala počas celej cesty, sa žiaci mohli oboznámiť s časťou
histórie, ktorá je spojená s týmto regiónom. Navštívili sme
Vojenské historické múzeum vo Svidníku, kde sme okrem zaují -
mavých vojenských exponátov videli autentické zábery z príprav
a bojov Karpatsko - duklianskej operácie. Kyticou kvetov a mi -
 nútou ticha sme si na Dukle uctili pamiatku padlých vojakov
1. československého armádneho zboru. Z vyhliadkovej veže sme
si z vtáčej perspektívy pozreli miesta krvavých bojov.

Počasie nám neprialo: bolo chladno a pršalo. Žiakom to však
neprekážalo. Naopak. Aspoň si mohli lepšie predstaviť pocity
vojakov, pretože práve taký nečas bol aj pred sedemdesiatimi
tromi rokmi. Poslednou dedinkou bola Zyndranowa. V skanzene
sme videli expozíciu lemkovskej kultúry. Žiakov zaujali aj veci
nájdené a stále nachádzané na miestach bojov II. svetovej vojny
(vojenské prilby, oblečenie, zbrane...). 

Na spiatočnej ceste sme ešte nakúpili nejaké sladkosti na
poľsko-slovenskej hranici a potom nás autobus viezol domov.
Unavených, ale obohatených o nové poznatky a zážitky. 

ZŠ Belehradská 21, Košice
foto: archív ZŠ Belehradská
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Červenáčik poznajú celé Košice
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža na 23 - tisícovom

sídlisku Ťahanovce v Košiciach je jedným z mála spolkov, ktoré
fungujú na veľkých sídliskách. Žije tam totiž veľmi rôznorodá
komunita a sídliskové obyvateľstvo sa zväčša vyznačuje veľkou
anonymitou. Napriek tomu sa vďaka dobrovoľníkom venujeme
už sedemnásť rokov darcovstvu krvi. V spolupráci so samosprávou
a Združením žien Slovenska Košice organizujeme mobilný odber
krvi, niekedy aj dvakrát v roku, stretávame sa s viacnásobnými
darcami pri udeľovaní Jánského plakiet. K poslednému mobil -
nému odberu, ktorý sa konal 23. novembra 2017 prispeli sponzorsky
aj obchodné firmy METRO Cash and Carry a supermarket Klas. 

Medzi ťahanovskými darcami máme viacero stonásobných dar-
cov - držiteľov medaily MUDr. Kňazovického. Sme hrdí, že sú
medzi nami takíto vzácni ľudia ako Pavol Gavaľa, Ondřej Buko-
vanský, František Varga, Peter Herceg a ďalší, s ktorými sa viac,
či menej pravidelne stretávame v odberovom kresle. Každý rok
pribúdajú prvodarcovia z radov študentov i strednej generácie.
Humánne cítenie našich obyvateľov nás veľmi teší, pretože
choroba si nikdy nevyberá. V nemalej miere k príjemnej atmosfére
na spoločných mobilných odberoch prispievajú aj profesionáli
z Národnej transfúznej služby, ktorí odvádzajú stopercentný
výkon. Veľké poďakovanie patrí mestskej časti Košice - Sídlisko
Ťahanovce, ktorá vytvára zázemie pre prácu spolku, podporuje
ho a oceňuje jeho aktivity a rovnako aj Územnému spolku SČK
Košice - mesto, ktorý nad našou prácou drží ochrannú ruku.

Pozornosť na sídlisku Ťahanovce venujeme aj výchove mládeže
k ochrane zdravia, poskytovaniu prvej pomoci v núdzovej situácii
a samozrejme k darcovstvu. Nedeje sa tak iba na základných
školách v mestskej časti, ktoré sa zúčastňujú súťaží zdravotníckych
hliadok a mladých záchranárov, kde obsadzujú popredné miesta,
semienko humanity zasievajú naše členky - učiteľky v materskej škole
Budapeštianska 1 Eva Cmorová a Erika Saxová už v päťročných
deťoch. Pri prezentácii ich vedomostí  zostanete v nemom úžase.
Poznajú dokonale svoje telo, každý dôležitý orgán, v škôlke
sa hrajú na lekárov a záchrannú službu, vedia, ako sa poskytuje
umelé dýchanie, zasta vuje krvácanie a spoľahlivo vám poskytnú
informácie o všetkých životne dôležitých funkciách tela. V ma -
terskej škole funguje krúžok s názvom Červenáčik, ktorý reprezentuje
škôlkárov v celých Košiciach. Poznajú ho darcovia na mobilných
odberoch nielen na sídlisku Ťahanovce, ale aj v iných mestských
častiach Košíc, kde povzbudzujú básničkami a pesničkami a vyzý-
vajú verej nosť k darcovstvu. Poznajú ho v Lige proti rakovine,
pretože každú jar rozdávajú žlté narcisy a zbierajú peniažky
na boj s rakovinou, poznajú ho aj na košickej detskej onkológii,
kde veľakrát vyzbierané peniaze odovzdávali priamo pre malých
onkologických pacientov. Po vstupe do základnej školy sa deti
automaticky domáhajú pokračovania tejto zmysluplnej činnosti,
čím inšpirujú svojich učiteľov i spolužiakov. 

Výchova a vzdelávanie detí v oblasti dobrovoľníctva a pomoci,
darcovstva, ako aj ochrany zdravia už v materskej škole má obrovský
význam a náš miestny spolok je hrdý na to, že Červenáčik je skvelým
príkladom.

Janka Rajňáková
predsedníčka Miestneho spolku SČK Košice-Sídlisko Ťahanovce

Foto: archív

Mestskú časť navštívil nový brazílsky
veľvyslanec

Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce mala 23. októbra 2017
vzácnu návštevu. Navštívil ju novovymenovaný veľvyslanec
Brazílskej federatívnej republiky Luis Antonio Balduino Carneiro
s manželkou, ktorí zavítali do Košíc na pozvanie bývalého prezi-
denta SR Rudolfa Schustera. Okrem návštevy Medzeva - múzea
kinematografie, na ktorej vzácnych hostí sprevádzal samotný
Rudolf Schuster, si pán veľvyslanec s manželkou pozreli aj Košice,
stretli sa s primátorom mesta a napokon ich privítal na pôde
mestskej časti aj starosta Sídliska Ťahanovce Cyril Betuš. Ten
hosťom z Brazílie predstavil mestskú časť, jej úspechy i starosti,
ako aj plány do budúcnosti. Informoval ho aj o návšteve jeho
predchodkyne pani Susan Kleebank, s ktorou starosta podpísal
slávnostné vyhlásenie o zámere pomenovať hlavnú ulicu v no -
vo vybudovanej časti sídliska názvom „Brazílska trieda“. Pán
veľvyslanec vyjadril radosť nad tým, že sa vzťahy medzi Brazílskou
federatívnou republikou a Slovenskom začínajú úspešne rozvíjať
hlavne vďaka Košiciam, v ktorých vidí pre ďalšiu spoluprácu veľký
potenciál predovšetkým v oblasti IT technológií.

-raj-
foto: archív

Kreatívne žienky už zdobili vianočné
medovníčky

V piatok 24. 11. 2017 sa uskutočnilo vianočné stretnutie žien,
ktoré pripravili mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce v spolupráci
so Združením žien Slovenska v Košiciach pre kreatívne žienky,
ktoré si prišli vlastnoručne vyrobiť vianočné dekorácie a vyzdobiť
mäkkučké medovníčky.

-rep-
foto: archív
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Betlehemské svetlo na Slovensku
je už 30 rokov

Betlehemské svetlo pokoja a radosti bude v čase najkrajších
sviatkov – Vianoc sláviť už svoje 30. výročie. Slovenskí skauti ho
prinášajú do všetkých kútov našej krajiny. Odpaľuje sa z plamienka
horiaceho v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme, odkiaľ osobným
odovzdávaním zo sviečky na sviečku, z kahančeka do kahančeka
putuje medzi miliónmi ľudí. Napĺňa tak svoje poslanie byť sym-
bolom jednoty, nádeje a radostnej predzvesti Vianoc.

Jeho preprava rýchlikmi a osobnými vlakmi po celom Slovensku
sa u nás zopakuje už po 27-raz a opäť ju zabezpečujú železničiari
zo spoločnosti ŽSSK. Svetlo zapálené v Bazilike Narodenia Pána
v Izraeli budú distribuovať skautské hliadky. 

Svetlo však po Slovensku nebude putovať len vlakmi. Na Lom-
nický štít (2632 m.n.m.) ho vyvezie skautská družina lanovkou, aby
mohlo symbolicky svietiť nad našou krajinou - našim domovom.   

„Bola to myšlienka môjho otca Ladislava, ktorú sa podarilo
po prvý raz realizovať v roku 1993, takže tento rok to už bude
24. výročie. Zo začiatku to bol len nápad, ktorý prerástol v krásnu
tradíciu a aj medzi skautmi a skautkami z Podtatranskej skautskej
oblasti sa teší veľkému záujmu. Chlapci a dievčatá súťažia medzi
sebou, kto si tento rok zaslúži vyniesť svetlo na Lomnický štít,“
povedal pre naše noviny jeho syn - Ladislav Olexa mladší, ktorý je
od roku 1999 pokračovateľom tejto tradície a jej spoluorganizá-
torom so skautmi z Podtatranskej oblasti. 
Tradícia  pokračuje. Betlehemské svetlo na Lomnickom štíte poteší
srdcia zamestnancov lanovky, astronómov, meteorológov a návštev -
níkov Vysokých Tatier aj v roku 2017.

Posolstvo z Betlehema vďaka všetkým skautom sa  potom dostane
do všetkých kostolov a kostolíkov,  do všetkých rodín, všetkých do-
movov, kde žijú naši  občania, ale aj do nemocníc, aby prinášalo
pokoj a radosť  do  našich sŕdc  a  vytvorilo reťaz  svetla, ktorá nás
všetkých symbolicky spája. Tradícia  posolstva jednoty, pokoja,
nádeje, lásky a mieru nerozlučiteľne tvorí čaro Vianoc. 

-raj- 

COLUMNA VERO MURATA
murovaný stĺp na Ťahanovciach 

Cieľom archívno historického výskumu bolo zmapovať históriu
dejín k murovanému stĺpu na Ťahanovciach. Výskum začal v októbri
2016 a ukončený bol v júni 2017. Bádanie prebiehalo v niekoľkých
pamäťových a fondových inštitúciách. Skúmaná problematika bola
konzultovaná s domácimi a zahraničnými odborníkmi. Zdrojovým
materiálom pri výskume boli zachované písomné pamiatky, archívne
dokumenty, kartografický materiál, články z dobových novín a fo-
tografie. 

Na základe získaných poznatkov z archívneho výskumu konštatu-
jeme, že skúmaný nehnuteľný objekt bola účelovo postavená sakrálna
stavba. Jej existenciu na základe písomných prameňov dokážeme
zdokumentovať už z konca 18. storočia. Najstaršou doloženou písom-
nou zmienkou s jej konkrétnym pomenovaním ako „columna vero
murata“, čiže murovaný stĺp je z roku 1811. Dôležitou informáciou
bolo zistenie, že jej pôvod by mohol naznačovať datovanie zo 17. storočia.
Tým sa potvrdilo, že ide skutočne o vzácnu historickú pamätihodnosť
v našom katastrálnom území.

Bližšie informácie z realizovaného výskumu Vám prinesieme
v Ťahanovských novinách č. 1/2018.

PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD.
Foto: archív

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



Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 
rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach 

Pre mňa začínajú Vianoce adventom. Milujem sviečky, vôňu
škorice, vanilky a kardamónu... A hlavne pokoj v duši a rodinnú
atmosféru. Pracujem zvyčajne až do 23. decembra, takže na Šte-
drý deň sa pokúšam stihnúť všetko potrebné, predsa si však vždy
nájdem čas na spoločnú rodinnú prechádzku. Počas dňa celá
rodina nič nejeme, aby sme videli zlaté prasiatko, ktoré nakoniec
v podobe malého kovového prasiatka dávam mojej rodine na sklonku
dňa za odmenu. 

Menu máme klasické vianočné, ktoré vzniklo kompromisným
spojením zemplínskej a stredoslovenskej kuchyne, pričom do ka-
pustnice dávame vlastnoručne nazbierané dubáky. Sviatočný
večer sa nezaobíde bez hudby, keď za klavírneho sprievodu
spievame koledy možno aj za veľkej „radosti“ susedov. Potom
zazvoní zvonček a my utekáme k vianočnému stromčeku. 

Zvyčajne v týchto pretekoch zvíťazí náš domáci miláčik –
kokeršpaniel Missy, ale očakávame, či ju tento rok nepredbehne
naša ročná vnučka Emička. Darčeky spod stromčeka vyberá vždy
najmladší člen rodiny a ja sa vždy najviac teším na tri klasické
darčeky, bez ktorých sa rok čo rok nezaobíde nikto z nás - knihu,
pyžamo a ponožky.  

-raj-
Foto: archív Jany Mojžišovej 

info 7

Vianoce u nás...
Ako prežívajú vianočné sviatky Ťahanovčania – opýtali sme

sa významnej osobnosti – rektorky Univerzity veterinárneho
lekárstva a farmácie Jany Mojžišovej a tiež milej 93-ročnej
babičky pani Margity Prčinovej.

Margita Prčinová 
dôchodkyňa

Vianoce sú pre mňa oslavou narodenia Ježiša Krista, sviatkom
pokoja, porozumenia, radosti, lásky, úsmevu. Vianoce sú pre mňa
najkrajším sviatkom roka a zároveň oslavou zimného slnovratu. 

Je to pre mňa čas spoločných rozhovorov so svojimi najbližšími
a zároveň zaspomínaním na moje detstvo, na rodičov, na súroden-
cov, na spoločné vianočné chvíle s našimi zvykmi, na spievanie
vianočných piesní, na spoločné modlitby doma či v kostole. Som
šťastná, že cítim od svojej rodiny vzájomnú lásku, vzájomnú
blízkosť, pokoj, že si vieme vzájomne darovať úsmev, pohladenie,
objatie a radosť. Tieto dary dostávam každý deň a ja ich s láskou
opätujem. Cesta do kostola po zasneženej cestičke a sviatočný
pocit Vianoc mi pri spomienkach ožíva.

A aké boli Vianoce v mojom detstve v maďarskej dedinke Veľký
Horeš na juhovýchodnom Slovensku? Spomínam si, že to boli
šťastné Vianoce plné vzájomnej lásky a lásky k Bohu. 

Pred Vianocami sme upratali celý dom, dvor, maštaľ, aby aj
domáce zvieratá boli v čistom. 

Na štedrovečerný stôl sme dali biely obrus, ktorý sme utkali
doma. Stromček sme nemávali, ale pár vetvičiek ihličnatého
stromu, ktoré sme ozdobili červenými jabĺčkami, orechmi, ktoré
sme obalili do lesklého papiera, cez ktorý sme prevliekli niť a za-
vesili sme ich na vetvičky. Vyrobili sme si aj salónky. Do papiera
sme zabalili kockový cukor, okolo cukru sme stočili papier a konce
papiera sme postrihali, aby vznikli strapce. Na jeden koniec sme
priviazali niť a salónka bola hotová. A to bolo všetko. Vianočné
darčeky sme nemali.

Na štedrovečerný stôl mama dala doma upečený chlieb, biely
kysnutý koláč, makový a orechový kysnutý závin, polievku z kyslej
kapusty s údeným mäsom a klobásou zo zabíjačky, ktorá sa ro-
bievala pred Vianocami. Obliekli sme sa do sviatočných šiat a večera
začala modlitbou.

K dávnym zvykom vývoj doby postupne vtlačil aj do našej
rodiny iné zvyky, ako je počúvanie kolied z rádia, neskôr z televízie
a teraz už aj z počítača, ktoré mi môj vnuk s radosťou púšťa a sle-
dovanie televíznych rozprávok a vianočných programov. Ale ani
dnes spev nám doma nechýba.

Mojim vianočným želaním, želaním 93 ročnej babičky, hlavne v
tejto dobe, kedy mnohí blízki sú od seba odlúčení je, aby pri
očarujúcej vôni medovníčkov, stromčeka a pri rozbaľovaní darčekov

si ľudia pripomenuli dôležitosť rodinnej súdržnosti, aby sa všetci
tešili z prítomnosti svojich blízkych, aby sa navzájom ctili,
pomáhali si, aby si svoju rodinu vážili, aby všetci cítili vďačnosť
za všetko, čo bolo dobré a aby nezabúdali na svojich priateľov, aby
všetci ľudia boli k sebe navzájom dobrí, aby nezabúdali ani na osa -
melých a tých, čo potrebujú pomoc a mali aj pre nich otvorené
srdce. 

Všetkým ľuďom prajem nádherné, požehnané a pokojné Vianoce
a všetkým deťom na svete želám veľa radosti a šťastia v ich očkách.  

-raj-
Foto: archív 



8 šport, jubilanti

ŤAHANOVSKÉ noviny
Vydáva: Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce na základe registrácie EV 3486/09, ISSN: 1338-9203 Náklad: 7500 ks. Tlač: Rotaprint, s.r.o. 
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: MÚ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, 040 13 Košice, IČO: 00691071 Kontakt:
+421 55 636 25 82, noviny@tahanovce.sk Redakčná rada: JUDr. Cyril Betuš - predseda, Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc., JUDr. Naďa Černá,
Ing. Janka Rajňáková, Miroslav Janitor, Ing. Ladislav Olexa, PhD., Ing. Milan Drotár. Grafická úprava: Ing. Zvonimír Záviš. NEPREDAJNÉ!

Príďte povzbudiť našich karatistov!
Karateklub UNION Košice 

pozýva všetkých fanúšikov karate
na 11. ročník  Memoriálu Michala Bozogáňa,

ktorý sa uskutoční 20. januára 2018
v športovej hale na Palackého ulici.

Toto športové podujatie s medzinárodnou účasťou z roka
na rok naberá na svojom význame a robí skvelé meno
mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce.

-raj-
Foto: archív 

Stretnutie jubilantov
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším prijal zástupca starostu mestskej časti najstarších jubilantov na sídlisku Ťahanovce. 
Pozvanie prijali seniori, ktorí v tomto roku

oslávili vzácne životné jubileá - niektorí z nich
prekročili deväťdesiatku. 

Pani Margita Prčinová vo veku nádherných 93 rokov
svojim spoluoslávencom aj zaspievala. Spevom
obdarila hostí aj spevácka skupina Spoločnosti
seniorov, ktorá predniesla krásne nostalgické i veselé
piesne. 

Všetkým jubilantom prajeme, aby roky, ktoré
ešte majú pred sebou, prežili obklopení láskou,
úctou a pozornosťou svojich najbližších.

-raj-
Foto: archív

Výsledky tenisovej ligy
Na Olympii sa 17. novembra 2017 uskutočnilo slávnostné vy-

hodnotenie tenisovej ligy ročník 2017:
Extraliga

1. miesto Vladimir Oki Janočko
2.miesto Štefan Cverňák
3.miesto Denis Liško

1. Liga
1. miesto Milan Milkov
2. miesto Miroslav Janitor
3. miesto Eduard Kukan

Do extraligy postupujú prví dvaja.
2. Liga 

1. miesto Oliver Tarasek
2. miesto Ludvik Senčar
3. miesto Michal Falat

Do 1. ligy postupujú všetci traja.
Skokanom roka 2017 sa stal Štefan Cverňák. 

V neposlednom rade patrí poďakovanie aj našim sponzorom -
generálnemu sponzorovi Napratany, MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce,
Cestovnej kancelárii G.I.RAFFE, Erikovi Brezovi. 

Miroslav Janitor
Organizátor tenisovej ligy

Foto: autor


