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Ako sme v roku 2019
investovali

Prehľad najvýznamnejších
investičných akcií za minulý rok.

Rozhovor
s Martinom Čičvákom

Úspešný tvorca a režisér M. Čičvák
je spojený s Košicami nielen pracovne

Všetci sme jedna
rodina

Predškoláci v rámci projektového 
vzdelávania precestujú celý svet.42 5

VÁŽENÍ ŤAHANOVČANIA, ĎAKUJEME!
V mene vedenia mestskej časti, poslaneckého zboru i celého úradu ďakujeme za pod-

poru, vďaka ktorej nastal rozvoj, veľa sa nám toho podarilo a vďaka Vám máme aj ďalšie
vízie, ciele a snahu robiť veci ešte lepšie. 

V minuloročných voľbách ste si zvolili novú samosprávu. Na starostovskú stoličku za-
sadol nový starosta a vymenila sa aj časť poslaneckého zboru. Od zloženia ich sľubu
začala naša aktívna práca až do konca volebného obdobia v roku 2022.

Chcel by som touto cestou poďakovať kolektívu zamestnancov miestneho úradu za ich
usilovnú prácu, poslancom za ich aktívny prístup, poďakovať za podporu miestnym
podnikateľom a vám, obyvateľom sídliska, bez ktorých by to nešlo. 

Hlavné úspechy 2019:
• V roku dobrovoľníctva sa v našej mestskej časti uskutočnilo množstvo dobrovoľníckych
aktivít. Na jar a jeseň sme čistili sídlisko v rámci Dňa pre sídlisko, kde sa v oboch prí-
padoch zapojilo cez 150 dobrovoľníkov, zbavili sme po rokoch nadchod nad Americkou
triedou hrdze, uskutočnili sme dve veľké zbierky vecí a pomohli vďaka vám sumou 2.367,- €
rôznym charitatívnym organizáciám. Do dobrovoľníckych aktivít na našom sídlisku
sa aktívne zapojila arcidiecézna charita, klienti ktorej nám pomohli maľovať zábradlia

a lavičky a odviedli kusisko užitočnej práce. Poďakovanie patrí aj významnej podpore Dobrovoľníckeho centra KSK, Dobrovoľníckeho
centra Košíc, Združeniu žien Slovenska a ďalším organizáciám. V súvislosti s rozvojom dobrovoľníctva sme prijali Stratégiu podpory
rozvoja dobrovoľníctva v našej mestskej časti a zapojili sme sa do firemného dobrovoľníctva. 
• Vybojovali sme z rozpočtu mesta, za síce striktných podmienok, ale tie sme aj splnili, 105.000,- € a tie investovali do opravy chodní -
kov, úpravy bezbariérových prístupov, dvoch detských ihrísk a úpravy časti pasáže.
• Získali sme prevažne od sponzorov 20.000,- € mimorozpočtových zdrojov.
• Vysadili sme 85 stromov a získali aj ďalších 20 stromov od Správy mestskej zelene.
• Zrekonštruovali sme dve ihriská.
• Zriadili sme zákaz státia veľkorozmerných nákladných áut vo vnútri sídliska.
• Zorganizovali sme pre Vás množstvo kultúrnych a športových podujatí, medzi ktorými bolo veľa nových podujatí.
• Podporili sme zamestnanosť cestou využitia projektov EÚ zamestnaním 3 zamestnancov. 
• Zabezpečili sme pre Vás funkčnosť ďalších bezpečnostných kamier, aby sa zvýšila bezpečnosť na sídlisku.
• Pripravili sme ďalšie projekty na zlepšenie prostredia, v ktorom žijeme (parkovací dom na Pekinskej, parkovacie miesta na Sofijskej),
ale aj v oblasti kultúry, športu, bezpečnosti, poriadku, dobrovoľníctva, ktoré sa budeme snažiť postupne realizovať.

Čaká nás ďalší náročný rok a verím, že nám zachováte priazeň, že budete podporovať správne rozhodnutia svojimi podnetmi, ktoré
budeme podľa možnosti riešiť čo najskôr.

V tomto nádhernom, aj keď uponáhľanom, predvianočnom období sa teším na všetky osobné stretnutia na našich vianočných
trhoch a na trhoch v centre mesta, kde sa po dlhom čase Sídlisko Ťahanovce opäť zapojilo do celomestského programu. 

Dovolím si všetkým zapriať pokojné, požehnané Vianoce a do roku 2020 zaželať, aby sme vykročili spoločne a spoločne prekonávali
prekážky, dosiahli stanovené ciele a naše úsilie aby menilo veci k lepšiemu. 

Bohatý stôl, výbornú rybu, sviatočnú večeru, čo nemá chybu. Hromadu darčekov, čo srdce pohladia, rodinu, priateľov, čo nikdy
nezradia. V novom roku si napíšte do svojich sŕdc, že každý deň je najlepším dňom vášho života.
To vám prinesie to najcennejšie, čo vám môže život dať.

Miloš Ihnát
váš starosta



Ako sme v roku 2019 investovali
PROJEKTY:

- realizačný projekt Hanojská
- bezpečný prístup k ZŠ Belehradská
- rekonštrukcia fontány
- projekt Európsky park - analýza vlastníckych vzťahov
- architektonická štúdia rekonštrukcie pasáže Budapeštianskej ulice

DOPRAVA:
-  bezpečný priechod pre chod-

cov na Ázijskej triede
- vodorovné značenie parkova -

cích miest
- úprava príjazdových plôch v pa -

sáži Budapeštianskej ulice
- oprava chodníkov na celom

území mestskej časti
DETSKÉ IHRISKÁ:

- rekonštrukcia detského ihriska na Budapeštianskej ulici
- rekonštrukcia ihriska pre loptové hry na Aténskej ulici
- dodávka florbalových mantinelov pre športový areál

na Bruselskej ulici
- výstavba detského ihriska HRADY na Varšavskej ulici
- výstavba detského ihriska Na Demetri
- opravy, úpravy detských ihrísk, doplnenie mobiliáru, servis 

Samostatnou investíciou bola rekonštrukcia priestorov pred-
sadenej občianskej vybavenosti, kde sa v roku 2019 podarilo v sú -
činnosti s mestom  Košice a s majiteľmi prevádzok upraviť viac ako
polovicu pasáže Budapeštianskej ulice.

Investičné zámery sa mestskej časti podarilo zrealizovať za vý-
datnej podpory mesta, ktoré poskytlo účelovú dotáciu. Všetky
finančné prostriedky boli využité na opravy chodníkov, rekonštruk-
ciu pasáže Budapeštianskej ulice, výstavbu a rekonštrukciu ihrísk.
Plány na rok 2020:

Investičné akcie na rok 2020 sú zatiaľ len v pracovnej rovine.
Poslanci miestneho zastupiteľstva sa aktívne zaujímajú o budúco -
ročný rozpočet a jeho štruktúru, rokujú spolu so štatutárom a od -
bornými pracovníkmi miestneho úradu tak, aby 18. decembra 2019
na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí tento kľúčový doku-
ment mestskej časti  schválili. Situáciu im, tak ako aj mestu Košice
a väčšine miest a obcí na Slovensku, komplikuje znížený prísun fi-
nancií od štátu, ktorý vyplynul zo zvýšenia odpočítateľnej položky
na daňovníka pri dani z príjmov fyzických osôb,  ktorá je jedným zo
zdrojov príjmov štátu a následne príjmu samospráv vo forme
podielových daní.

- Janka Rajňáková -

Poslanci zasadnú ešte 18. decembra

Miestne zastupiteľstvo v tomto roku zasadalo už desaťkrát. Okrem pia -
tich riadnych zasadnutí si okolnosti vyžiadali aj päť mimoriadne
zvolaných rokovaní. Zastupiteľstvá, na aké sme boli zvyknutí z minulých
volebných období, sa po zmene samosprávy v decembri minulého roku
dosť zmenili. Formálnosť zasadnutí vystriedala otvorená komunikácia,
v ktorej sa mnohí diskutujúci  niekedy možno nechali uniesť emóciami,
v každom prípade bola diskusia priama a čitateľná. Počas roka sa
rozhodovalo o mnohých dôležitých veciach, ktoré dávali predpoklad, že
sídlisko Ťahanovce bude napredovať. Rozhodnutia sa rodili ťažko, ale bi-
lancia pre mestskú časť je pozitívna. Do jej rozvoja mestská časť investo-
vala okrem vlastných zdrojov aj 105 tisíc eur z rezervného fondu mesta.
Tieto prostriedky boli využité na 100 percent na rekonštrukciu obchod-
nej pasáže, na opravy schodísk a chodníkov, na vybudovanie a re -
konštrukciu detských ihrísk. Popri zdrojoch z mesta a vlastných, malo
sídlisko Ťahanovce k dispozícii aj mimorozpočtové zdroje, ktoré pochá dza li
prevažne zo sponzorských darov a boli využité vo väčšine na aktivity pre
deti a mládež. 

Tesne pred Vianocami 18. decembra čaká náš poslanecký zbor ešte
jedno zasadnutie, na ktorom by sa mal prijímať najdôležitejší dokument
mestskej časti – rozpočet na rok 2020. Na programe sú aj ďalšie body,
napríklad Zásady informovanosti obyvateľov mestskej časti, ktoré boli
presunuté z predchádzajúcich zasadnutí zastupiteľstva, bude sa voliť
nová redakčná rada, odznejú hodnotiace správy komisií miestneho
zastupiteľstva, Správy policajných zložiek, ktoré v našej mestskej časti
pôsobia, ako aj správa o činnosti Klubu seniorov na sídlisku Ťahanovce.

Program zasadnutia bude naozaj pestrý, verme, že predvianočná
atmosféra prispeje k pokojnej a konštruktívnej nálade v rokovaní našich
volených zástupcov. 

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti

Za všetkých poslancov nám do redakcie prišli vianočné vinše od dvoch 
z nich:

2 samospráva

Počas vianočných sviatkov si užite predovšetkým pokoj, oddych a spo-
malenie každodenných dní so svojimi najbližšími. Nech sa tento úžasný
čas dotkne vašich sŕdc a naplní ich niečím výni močným. Zabudnite na
bolesť a starosti a prežite ďalší rok v zdraví, láske a radosti.

želá Mária Horváthová – poslankyňa MZ

Na Vianoce krásny stromček, pod ním nech je vzácny darček,
jedla, pitia nech je dosť, všetkým doma pre radosť.
V novom roku, naši milí, lásky, blaha, zdravia, sily,
úspechov a šťastia veľa z úprimného srdca želá. 

Miroslav Špak, Váš poslanec

Vážení obyvatelia mestskej časti,
dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že počas vianočného týždňa

v dňoch 23.12.2019 a 27.12.2019 bude miestny úrad zatvorený.
Prosíme Vás, aby ste si vybavenie svojich záležitostí naplánovali tak,
aby ste využili stránkové hodiny pred a po uvedených termínoch. 

Vo výnimočných prípadoch je možné dohodnúť si vybavenie záležitosti
– hlásenie pobytu telefonicky vopred na tel.: +421/55/ 636 04 30. 
Od pondelka 30.12. bude úrad fungovať opäť v normálnom režime.

Mgr. Ing. Miloš Ihnát
starosta mestskej časti

Foto: Veronika Janušková KD

Foto: archív mestskej časti

Foto: archív mestskej časti



Nová služba - zber elektroodpadu
Už od 7. decembra 2019 pribudla nová služba v oblasti ekologic -

kého nakladania s elektroodpadom a to celoročný bezplatný zber
veľkých a ťažkých spotrebičov najmä zo skupiny tzv. bielej techniky.
Práve tieto spotrebiče majú ľudia zvyčajne problém naložiť do auta
a zaviezť na zberný dvor, pretože sú ťažké a do bežného osobného
auta sa často ani nezmestia. Obyvatelia Košíc sa tak môžu po-
hodlne, ekologicky a zadarmo zbaviť napríklad chladničiek,
mrazničiek, umývačiek riadu, práčok, sušičiek, sporákov, rúr, ale aj
varných dosiek, mobilných klimatizácií, radiátorov, ohrievačov,
mikrovlniek či vysávačov. Ak nahlásia do zberu aspoň 1 väčší
spotrebič, spolu s ním mu odvezú aj iné menšie spotrebiče.
Informácie o tejto službe nájdete tu:
http://www.tahanovce.net/obcan/odpad/2267/

Informácie k parlamentným voľbám 2020
Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00 hod.

Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan

Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb
dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie
osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvo -

lený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania
volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky.
Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie

nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky:

• vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,
alebo
• v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho

preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak:
• nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na zák-
lade žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
• má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb

sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec,
v ktorej má trvalý pobyt.

Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trva -
lého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je
zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu (mestskú
časť) o vydanie hlasovacieho preukazu. Mestská časť na základe
žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov
ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. 

Všetky podrobné informácie k vydávaniu hlasovacích preukazov
nájdete na webovom sídle mestskej časti www.tahanovce.net
E-mailová adresa pre podrobné informácie je:
evidencia@tahanovce.sk.

Volebné okrsky
Starosta mestskej Košice-Sídlisko Ťahanovce utvoril pre voľby

do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 v mestskej
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 18 volebných okrskov.

Volebnou miestnosťou pre všetky volebné okrsky bude budova
Základnej školy na Belehradskej ulici číslo 21 v Košiciach.

Mgr. Beáta Olšinárová
vedúca organizačno-právneho odd. MÚ

samospráva 3

okrsok Názov ulice Orienta né íslo
Americká trieda 1, 3
Budapeštianska 2 20 párne

s. . 0
s. . 2672
s. . 2715
s. . 2730
s. . 2815
s. . 3712
s. . 3798
5, 7
22 48 párne

Európska trieda 1, 3
3. Sofijská 1 19 všetky

Juhoslovanská 1, 3
Na Demetri 1 6 všetky
Pri hati 5 9 všetky
Sofijská 20 29 všetky

5. Varšavská 1 19 všetky
6. Berlínska 1 20 všetky

Berlínska 21 31 všetky
Bukureštská 1 9 všetky

8. Bukureštská 10 32 všetky
Bruselská 1 16 všetky
Európska trieda 5 11 nepárne

10. Aténska 1 25 všetky
Belehradská 1 10 všetky
Varšavská 20 29 všetky
Belehradská 11 19 všetky
Juhoslovanská 5, 7
Ma arská 3, 5
ínska 2 26 párne
ínska 1 11 nepárne

Zelený dvor 1
ínska 13 31 nepárne

Pekinská 1 19 nepárne
Havanská 11 25 všetky
Pekinská 2 18 párne
Hanojská 1 5 všetky
Helsinská 1 21 nepárne
Helsinská 2 24 párne
Viedenská 2 38 párne
Havanská 1 10 všetky
Viedenská 1 31 nepárne

15.

16.

17.

18.

7.

9.

11.

12.

13.

14.

VO BY DO NÁRODNEJ RADY SR 2020

1.

2. Budapeštianska

4.



4 rozhovor

„Umenie je rovnocenné vede – tiež 
objavuje svet okolo nás, len inými

prostriedkami“
Úspešný tvorca a režisér Martin Čičvák je spojený s Košicami

nielen pracovne (úspešnými inscenáciami hier Richard III z roku
1999, či súčasne inscenovanými hrami Urna na prázdnom javisku,
Pygmalion, List G. Husákovi). Vieme o ňom, že je rodený Košičan,
hoci už 20 rokov žije a pôsobí v Prahe. Možno ale málokto vie,
že domov sa vracia na sídlisko Ťahanovce. 

Pri príležitosti premiéry hry Pygmalion, ktorá bola v Štátnom
divadle Košice 8. novembra, sme režisérovi Martinovi Čičvákovi
položili zopár otázok:

Vaše návraty do Košíc sa v poslednom čase zintenzívnili,
úspešne uvádzate v tomto roku až tri inscenácie v Štátnom di-
vadle Košice, môžeme to vnímať aj ako istý Váš návrat domov?

Som vďačný Činohre Štátneho Divadla Košice, že sa rozhodli
uviesť moju hru Urna na prázdnom javisku v réžii talentovanej
divadelníčky Ivany Uhlířovej. Nie je ideálne, ak si autor inscenuje
hru sám, aj keď prvé uvedenie som v pražskom Činohernom
klube režíroval. Ale na košickej premiére som si uvedomil, aký
tu je talentovaný a inšpiratívny súbor – a takisto ako sa v Koši-
ciach strašne dobre cítim. Aj napriek domovu, ktorý som pre
svoju manželku a naše tri deti postavil v Prahe, v Košiciach mám
korene, ktoré som si opäť raz uvedomil, až keď som tu zase
strávil dlhší čas. Som interným režisérom Činoherného Klubu,
stálym hosťom Divadla na Vinohradech, Divadla Aréna
v Bratislave a Národního Divadla v Brně – nie je pre mňa v týchto
krásnych povinnostiach ľahké nájsť spoločný termín, ktorý by
vyhovoval aj druhej strane. Pygmalion sme s Milanom Antolom
plánovali približne tri roky (minulú sezónu som dal prednosť
Vígszinházu v Budapešti, kde sa mi podarilo naviazať úžasnú
a inšpiratívnu spoluprácu, ktorá by mala pokračovať). Osobne som
nesmierne šťastný, že som Pygmalion mohol inscenovať práve
v Košiciach: hra je postavená na niekoľkých jazykových kultúrach,
úrovniach a dialektoch – v celom Česko-Slovensku pre túto hru
neexistuje ideálnejšia pôda, ideálnejšia sociálna klíma ani krajší
a vzrušujúcejší kontrast medzi jazykom ulice a „oficiálnou“
rečou. S riaditeľom činohry Milanom Antolom sme ďalší môj
„návrat domov“ začali plánovať na rok 2021 – dúfam, že všetko
vyjde, tak ako sme to predbežne predjednali. 

Základnými atribútmi Vašej tvorby sú fantazijná originálna
nápaditosť, imaginatívnosť, svojbytné divadelné cítenie a pôso-
bivá vizuálnosť v scénografii a kostýmoch. Môžeme si tieto
znaky spojiť s tým, v akej rodine ste vyrastali?

Narážate na môjho strýka, akademického maliara Michala
Čičváka, ktorého prácu som ako dieťa nesmierne obdivoval, nie
však jeho životný štýl – Mišo bol génius so všetkým, čo k tomu
patrí. Byť režisérom znamená neprestajné štúdium: vždy pred
Vami stojí hra, ktorú tvorí jej vlastný autentický život, vlastné
fyzikálne zákony, vlastné etické aj estetické normy – každá hra 

je uzavreté univerzum, komplexný kozmos, ktorý treba absor -
bovať, pochopiť, akceptovať. Autor vždy prichádza z iných dejin-
ných súvislostí, nesie v sebe vždy iné politikum, vždy iné osobné
traumy a témy – to všetko režisér musí cez seba pretaviť,
skoncentrovať to do esenciálneho „zrna“ a toto „zrno“ zasadiť
do hercov a dovoliť mu, aby vyklíčilo. (Odpustite pátos, snažím
sa byť stručný...) Osobne potrebujem mať zadanie (hru, alebo
tému) rok pred premiérou – rok je ideálna doba, aby ste všetko
naštudovali a nechali to v sebe kvasiť, kým sa s ľahkosťou a poro -
zumením pustíte do hercov.

Ste známy tým, že uvádzate adaptácie hry klasikov, ale aj
súčasnú tvorbu, i vlastnú tvorbu. Vaše ponímanie inscenácií
je svojské a nápadité a váš repertoár je veľmi široký. Čo vás
oslovuje najviac a akým predlohám sa vyhýbate?

Vyhýbam sa tzv. repertoárovým kusom – čiže dramaturgii,
ktorá je tu len na to, aby za každú cenu naplnila kasu. Samozrej -
me, že vždy túžim, aby inscenácia bola „kasa stück“, aj Master
Piece v jednom – ale aj keď veci robíte pri plnom vedomí a sve-
domí, vždy rovnako poctivo a intenzívne, divadlo je kompliko-
vaná alchýmia: zrazu vás prijme  odborná verejnosť, ale nie
publikum, alebo len časť publika, alebo  máte úspech na festi-
valoch v zahraničí, ale nie doma, alebo to jednoducho celé per-
fektne zaklapne a inscenácia je beznádejne vypredaná a zároveň
nominovaná na ceny – pokorne priznávam, aj také mávam. Pod-
statou však je, aby látka (text, predloha) bola kvalitná – aby kul-
tivovala, aby bola výzvou pre celý inscenačný team – umenie je
rovnocenné vede: tiež objavuje svet okolo nás, len inými
prostriedkami. A ako vo vede – aj nepodarený pokus sa počíta,
pretože od teraz každý vie, že takto nie.

Aký je váš vzťah k opere?

Milujem a robievam – aj keď nie tak často. Naposledy Verdiho
Macbeth v Opere Pražského Národného Divadla. Vyštudoval som
činohernú réžiu, nevyznám sa v notovom zápise, ak mám
inscenovať operu – musím sa ju celú naučiť naspamäť, aby som
vedel pracovať s jej časom, jej rytmom – inscenovať hudbu.
Operné domy plánujú strašne dopredu – zadanie dostávate mini -
málne dva roky dopredu, čo je pre mňa ideálny čas na prípravu.
Ak sa pýtate – momentálne žiadne konkrétne zadanie na operu
nemám, prebehli isté „námluvy“ s novým vedením Pražskej
opery, ale termín sme ešte nestanovili. Takže zostávam verný
činoherným domom.

Chystáte v budúcnosti nejakú ďalšiu spoluprácu s košickým
divadlom?

Chystáme, vymýšľame, hľadáme termíny aj témy. Ale čo sa
týka Košíc – pri tejto mojej pracovnej stáži som si uvedomil, ako
nedôstojne sa všetky tri súbory tlačia v tej jednej historickej bu-
dove – ťahajú sa o termíny, všetko prebieha v neustálom prese
a úspešnú vec nie je možné reprízovať, koľko si zaslúži. Myslím
si, že Košice potrebujú krásne nové cca 450 miestne divadlo –
architektonický skvost, na ktorý budú Košičania hrdí a do ktorého
budú chodiť s rovnakou láskou, ako do historickej budovy. Košice
predsa nie sú menej ako Plzeň, ktorá si k svojej historickej bu-
dove postavila za 40 miliónov Eur nové divadlo (rovnako Os-
trava, Brno atď.) – Košice sú veľkomesto s úžasným kultúrnym
podhubím a neuveriteľne inšpiratívnou energiou. Nové divadlo
na seba naviaže talentovaných ľudí všetkých možných profesií
a Košice sa stanú stredoeurópskym kultúrnym centrom. Pred
Bratislavou na diaľnici sú billboardy (reklama) so sloganom: ŠI
ŠE NEOTOČIL? VRAC ŠE! – nech ide o to, aby tento billboard
nemal kto čítať, povedzte - nemám pravdu?

Sú Vianoce príležitosťou prísť do Košíc a navštíviť Ťahanovce?
Ako zvyknete tráviť vianočné sviatky?

Bachledova Dolina – každý rok.

Zhovárala sa: Janka Rajňáková
Foto: Daniel Čičvák



Prvý sneh 2. decembra 2019 
Prvý sneh 2. decembra 2019 začal preverovať pripravenosť

mesta i mestských častí na zimnú údržbu. Spor o to, kto bude čistiť
chodníky, je, zdá sa, vyriešený, nakoľko mesto Košice nedávno
v RTVS priznalo svoju povinnosť zabez pečovať údržbu na všetkých
komunikáciách, ku ktorým má vlastnícky alebo správcovský vzťah.
Podľa slov hovorcu mesta modré tabuľky označovali iba komu-
nikácie, ktoré nebudú čistené strojovo. Podľa plánu zimnej údržby
sú modrou značkou označené komunikácie, ktoré nie sú vo vlast-
níctve mesta, prípadne ide o ko munikácie, ktoré sú paralelné, du-
plicitné, prípadne vnútro blokové komunikácie. Rovnaká povinnosť
zostala aj mestským častiam. Na sídlisku Ťahanovce je spracované
usmernenie, ktoré vyme núva, o ktoré komunikácie presne sa
mestská časť v zime stará. 

Sídlisko Ťahanovce po dobrých skúsenostiach z minulého roku
venuje zimnej údržbe zvýšenú pozornosť. Na webovom sídle je
spracovaný komplexný materiál s prioritami a odkazmi na ope -
račný plán zimnej údržby mesta Košice a na všetkých kompetentných.
Počas vianočných sviatkov bude v mestskej časti pohotovosť, aby
v prípade výdatného sneženia nemal nikto z obyvateľov problém
s neočisteným chodníkom. 

V tejto súvislosti samospráva prosí v prípade dlhodobého in-
tenzívneho sneženia o súčinnosť aj domové samosprávy a samot-
ných obyvateľov mestskej časti.

Užitočné kontakty:
Zelená linka KOSIT - podnety, otázky:
0800 153 748, zimna.udrzba@kosit.sk 
Dispečing KOSIT - aktuálny stav a výkon 
zimnej údržby: dispcistota@Kosit-as.sk
+ 421 907 548 620 / + 421 918 696 157,
Fb KOSIT- Za čistejšie Košice
Dispečing MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce: 
055 / 636 25 82, 636 04 30, 636 70 58

-raj-

kultúra, školy 5

Všetci sme jedna rodina
„Niekedy vidíme iba to, akí sú ľudia od nás odlišní. Ale keď sa

lepšie prizrieš, môžeš vidieť, akí sme si všetci podobní.” 
Princezná Jasmína (Aladin)

Už pätnásť rokov je posledný novembrový týždeň v Materskej
škole Melánie Nemcovej na Budapeštianskej 3 v Košiciach týždňom
globálneho vzdelávania realizovaného v spolupráci s organizá-
ciou North-South Centre pri Rade Európy so sídlom v Lisabone.
Globálne vzdelávanie otvára myseľ a oči ľudí voči komplexnej
realite sveta a prebúdza potrebu prispieť k väčšej spravodlivosti,
rovnosti, udržateľného a dôstojného spôsobu života pre
všetkých.

Projektové vyučovanie, ktorého názov je Všetci sme jedna ro-
dina, umožňuje predškolákom celý týždeň „cestovať po svete“.
Je to týždeň aktivít približujúcich rôznorodosť života ľudí na Zemi,
spoznávania ich rozmanitostí, odlišností a výnimočností.
Škôlkari poznávajú, aký rôznorodý a nádherný je náš svet. Vie
však byť aj smutný, nespravodlivý a zlý. Je to rozprávanie
o ľudskej blízkosti a vzájomnom akceptovaní sa, o empatii
a o vnímaní ľudskej rozličnosti ako našej výnimočnosti, nie
nedostatočnosti a je v dimenzii blízkej detskému chápaniu.
Zážitkovou formou spoznávajú krajiny, národy a národnosti, ich
kultúru, zvyky a spôsob života, a to prostredníctvom životných
príbehov svojich rovesníkov žijúcich v týchto krajinách. Stretá-
vajú sa s inostrancami, ktorí žijú v našej krajine, rozprávajú sa
s ľuďmi, ktorí pracovali v ďalekých krajinách, učia sa nebyť
ľahostajnými k osudom tých,
ktorých nepoznáme. Dotýkajú sa
doposiaľ nepoznaných vecí, ktoré
pochádzajú z iných kontinentov.
Hrajú sa také hry, aké majú radi
černošské, indiánske či eski mác -
ke deti, obliekajú sa do takých
šiat, aké sú pre ne typické.
Ochutnávajú exotické jedlá,
stavajú si tee-pee a vyrábajú
výrobky plné rôznych zaujíma -
vých vzorov a nápadov inšpiro -
vané zahraničím. Na záver
týždňa budkáčikovia symbolicky
vypustia do neba balóniky so že-
laniami pre všetky deti na svete.  

Na základe poznávania sú -
časnej multikulturality však pro-
jekt Všetci sme jedna rodina deti upozorňuje aj na slovenskú
výnimočnosť, či jedinečnosť každého z nás v tomto kontexte.  

Globálne vzdelávanie teda nie je len zemepisná a národopisná
náuka o vzdialených krajinách, je to aj spôsob, ako učiť deti
vnímať sa a počúvať navzájom. Porozumieť si, rešpektovať iných
aj seba, pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Učí ich ako sa správať
k handicapovaným. Vedieť sa tešiť z prítomnosti ostatných, z toho,
že nech sme akokoľvek odlišní, alebo možno práve preto, sme si
takí podobní v tom, čo potrebujeme a po čom túžime.

Lenka Adzimová
Foto: Archív MŠ M. Nemcovej, Budapeštianska 3

Tohtoročná Ťahanovská ruža
už má svojich víťazov

V zasadačke miestneho úradu 21.11.2019 zneli opäť ľudové
piesne. Spievali žiaci základných škôl z našej mestskej časti, ktorí
súťažili v troch vekových kategóriách na Ťahanovskej ruži. Vzťah
k tradičnej kultúre a spevácky talent bol zúročený v prednesoch
súťažiacich i v príprave žiakov pedagógmi všetkých troch zá -
kladných škôl na sídlisku. Ich výkony okrem odbornej poroty
ocenili aj starosta mestskej časti Miloš Ihnát a prednostka
miestneho úradu Beáta Zemková, ktorí boli hosťami podujatia.
A tu sú výsledky tohtoročnej speváckej súťaže:

1.kategória: 2. kategória: 3. kategória:
1.Marek Papcún 1. Viktória Fertáčová 1. neudelené
2. Amália Vasková 2. Eliška Kosinová 2.Veronika Tomajková
3. Anita Wilková 3. Samuel Macko 3. Miroslava Dercová

Janka Rajňáková
Foto: Dominika Richweisová
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Myslime ekologicky
Súčasná doba  napriek veľkým rozdielom v príjmoch a v životnej

úrovni jednotlivých členov spoločnosti  dopúšťa obrovské plytvanie
potravinami, ošatením a aj spotrebným tovarom. Na druhej strane
je zdevastovaná príroda zamorená plastmi, klimatické zmeny, ktoré
nenávratne skracujú život našej planéty. Je preto skvelé konšta -
tovať, že sa stále viac aktivizujú obyvatelia miest, regiónov i celých
krajín s výzvami, aby sa spoločnosť správala ekologicky a tieto
nezvratné zmeny zastavila.

Jednou z možností je recyklácia. Hoci v nej ešte zďaleka nedobie -
hame vyspelé európske krajiny (a nie je to vždy vina spotre bi teľov),
je potrebné oceniť všetky iniciatívy nielen kompetentných inštitúcií,
ale aj samotných obyvateľov, občianskych aktivistov a dobro voľ -
níkov. Vznikajú možnosti bezobalových nákupov, či používania eko-
logických obalov, uprednostňovania prírodných materiálov. 
Novinkou je recyklácia šatstva a textílií.

Tovar z druhej ruky sme donedávna nakupovali iba v secondhan-
dových obchodoch, ktoré zásobovalo zahraničie. Dnes sú možnosti
širšie. Veľmi obľúbené u mamičiek sú burzy detského oblečenia, pre
mladých organizovanie SWAPOV, kde prinesiete oblečenie, ktoré
nenosíte a vezmete si to, čo sa vám páči. 

S recykláciou šatstva a textílií prichádza aj občianske združenie
EKOCHARITA Slovensko, ktoré rozmiestňuje v mestách špeciálne
nádoby na textil a ošatenie s cieľom vytriedenia použi teľného
oblečenia na ďalší predaj, prípadne na charitu. Zvyšné textílie po
vytriedení môžu byť použité na ďalšie spracovanie a výrobu tex-
tilných výrobkov do domácnosti. 
Kontajnery na šatstvo a obuv.

V našej mestskej časti v mesiaci september pribudlo 9 takýchto
kontajnerov, využívanie ktorých by zároveň malo zabrániť znečisťo -
vaniu verejných priestorov vyberačmi. Z reakcií obyvateľov je možné
usúdiť, že túto službu vítajú. 

V neposlednom rade je treba spomenúť aj organizovanie zbierok
nepotrebného šatstva a obuvi občianskymi združeniami a dobro -
voľníkmi a následnú distribúciu do charitných domov. Už dve takéto
zbierky zorganizovala aj mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
so Združením žien Slovenska Košice a potešila tak mnoho dospelých
i detí zo sociálne slabých pomerov.

Janka Rajňáková
Foto: Archív mestskej časti

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

Pomáhame detskej onkológii
Charitatívne zbierky organizuje mestská časť od začiatku roku

2019 na každom väčšom podujatí. Už niekoľkokrát boli
odovzdané finančné prostriedky zo zbierok, na ktoré prispeli
obyvatelia sídliska Ťahanovce tým, ktorí ich najviac potrebujú.
Aj naposledy vo štvrtok 21.11.2019 navštívilo vedenie mestskej
časti opäť oddelenie detskej onkológie a hematológie Detskej
fakultnej nemocnice v Košiciach, aby mu odovzdalo 590 €, ktoré

sa vyzbierali na Ťahanovskom  
gurmánfestíku 19. októbra 2019.

Poďakovanie patrí všetkým
Ťahanovčanom, ktorým osudy
chorých detí nie sú ľahostajné.

Beáta Zemková
Foto: Archív mestskej časti

Medzinárodný deň tolerancie
Význam výchovy k rešpektovaniu rôznorodosti a k akceptácii

odlišnosti svetových kultúr viedli pedagogický zbor i žiakov
Základnej školy Belehradská k tomu, že si Medzinárodný deň tole -
rancie, ktorý pripadá na 16. novembra, kreatívne pripomenuli aj
na svojej škole. Členovia žiackeho parlamentu pripravili
roz hlasovú reláciu na spomenutú tému a panel, kde si mohli
žiaci počas dňa vzájomne napísať odkaz. Rovnako ladeným
oblečením bielej farby dali najavo svoju spolupatričnosť a tiež,
že sú súčasťou kolektívu, kde tolerancia má svoje pevné miesto.

Mgr. Mária Horváthová
riaditeľka Základnej školy  Belehradská  

Skauti zbierali odpad
Vďaka košickým skautom sa za aktívnej účasti starostu

mestskej časti a prednostky miestneho úradu 23.11.2019 podari -
lo vyzbierať 35 vriec odpadu, a to len v úrovni od Americkej
triedy smerom na Demeter. Aktivita bola ďalšou z mnohých
dobrovoľníckych aktivít, organizovaných v mestskej časti. Okolie
Americkej triedy je dlhodobo zanedbaná oblasť. Na okresný úrad
podá mestská časť podnet na prešetrenie, nakoľko nahromadený
odpad by mohol vykazovať známky nelegálnej skládky, čo je
kvalifikované ako trestný čin proti životnému prostrediu. Situá-
cia v tejto oblasti z hľadiska čistoty je neúnosná a vlastníci
pozemkov by sa mali začať o svoje nehnuteľnosti zaujímať.
Samospráva sa bude zasadzovať o tvrdšie sankcie v tejto oblasti.

Beáta Zemková
Foto: Archív mestskej časti
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Vianočné tvorivé dielne
Vianočné tvorivé dielne pre ťahanovské deti, ktoré pripravili

mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce a Združenie žien
Slovenska v Košiciach 13. novembra 2019, prilákali kopec malých
kreatívcov z celého sídliska. Deťúrence privítalo vianočne vy -
zdobené kultúrne stredisko, v ktorom si mohli deti vlastnoručne
vyrobiť darčeky pre svojich najbližších pod vianočný stromček.
Prišli medzi nich i pán starosta s pani prednostkou a veru sa
do zdobenia ozdôb spolu s deťmi aj zapojili. Dva dni na to sa zdo -
beniu medovníkov a tvoreniu vianočných dekorácií venovali aj
šikovné ťahanovské žienky.

Janka Rajňáková
Foto: Archív mestskej časti

Moje Ťahanovce

Moje rodné Ťahanovce, tie pozná skoro každý,
nech to tak ostane raz a navždy.

Moje sídlo a môj dom, vždy vystavím hrdosťou.
A to, že som tu je mi veľkou cťou.
Ja som Ťahanovčanka statočná

a na Ťahanovce náročná.
Sú tu školy, ihriská a krásne ulice,
po ktorých pobehujú deti ružolíce.

Ulice tu majú zaujímavé názvy.
Sú pomenované po mestách Zeme krásy.

Je tu krásny park a v ňom Zázračná fontána.
Každú jar ju treba zobudiť, 

a tak jej v máji pieseň vyzváňa.
Môžete sa na ňu hocikedy prísť pozrieť.

Len nezabudnite na deti dozrieť,
nech sa v nej nezamočia, keď si radosťou poskočia.

Ťahanovce, pre mňa sú a budú krásne,
to je hádam každému jasné.

Ema Macková - 5. ročník, ZŠ Belehradská 

Udalosti v skratke
- dve nové kultúrnospoločenské podujatia sa konali v októbri – pre
deti mestská časť v spolupráci s Detičkovom pripravili skvelú
Šarkaniádu, pre dospelých sa v športovom areáli Olympia konal
19. 10. prvý ťahanovský gurmánfestík

- 24. 10. - k dobrovoľníckemu roku sa v našej mestskej časti zapojili
aj materské školy - kolektív MŠ Budapeštianska 1 a elokované praco -
visko Viedenská 34. „Vynovili sme plochy pre detičky a postupne
budujeme dopravné ihrisko“, uviedla riaditeľka školy Mgr. Iveta
Strukanová

- 11. 11. - mestskú časť  navštívili účastníčky medzinárodného pro-
jektu ERASMUS, na ktorom participuje ťahanovská Materská škola
Juhoslovanská 4. Projekt, kde spolupracuje 5 krajín (Slovensko,
Turecko, Rumunsko, Poľsko a Taliansko), je pokračovaním medzi -
národnej spolupráce materských a základných škôl v oblasti
spoznávania kultúrneho dedičstva, nových technológií, nových
foriem vzdelávania predškolskej a školskej mládeže

- 11. 11.– konala sa druhý raz v tomto roku Ťahanovská kvapka – mo -
bilný odber krvi. Podujatie bolo úspešné a krv darovalo vyše 30 darcov

- 12. 11. – vedenie mestskej časti rokovalo s BPMK o zdravotnom
stredisku a riešení jeho zanedbaného stavu

- 30. 11. - Jarmila Repčíková bola nominovaná na krajské ocenenie
Srdce na dlani za aktívnu dobrovoľnícku činnosť. Cenu Dobro -
voľníčka roka 2019 získala predsedníčka Klubu seniorov Zorica
Žampáková

- 30. 11. - konal sa opätovný hon a lov diviakov. Za obeť padlo
6 zvierat. Či to pomôže upokojiť situáciu, nevedno. Zahnanie zveri
do lesa má len veľmi krátkodobý účinok. Ďalší lov by sa mohol
uskutočniť koncom roku 2019 alebo začiatkom budúceho roku.

-Janka Rajňáková-

Súťažte o hodnotnú publikáciu!
Milí čitatelia, 

v našom súťažnom okienku môžete za správnu odpoveď na našu
otázku získať publikáciu o jedinej kultúrnej pamiatke, ktorá sa
nachádza pri vstupe na sídlisko Ťahanovce. Stačí, aby ste nám
napísali, čo sa nachádza na vrchole strechy drobnej sakrálnej
stavby, ktorá je vyobrazená aj v erbe mestskej časti Košice -
Sídlisko Ťahanovce a budete zaradení do žrebovania.

Píšte na e-mailovú adresu noviny@tahanovce.sk. V nasledu-
júcom vydaní sa dozviete meno vyžrebovaného výhercu. 

Knihu do súťaže venovala autorka: PhDr. PaedDr. Uršula Ambru -
šová, PhD. redakcia
Výherkyňou minuléhoho kola sa stala Ľubica Schwartzová. Gratulujeme.
Knihu si môže prevziať v našej redakcii na miestnom úrade, Americká trieda
15, č. dverí 14.
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Vyhodnotenie Ťahanovskej tenisovej ligy
Víťazi: Extraliga 1. miesto: Matej Balaž

2. miesto: Oki Janočko
3. miesto: Peter Čulka

1. liga 1. miesto: Pavol Frimer
2. miesto: Marek Kolesar
3. miesto: Filip Reichstädter

2. liga 1. miesto: Michal Falat
2. miesto: Jozef Figel
3. miesto: Karol Jecko

Organizátor ligy: Miroslav Janitor
MČ-Sídlisko Ťahanovce

Víťazom blahoželáme

-Peter Bozogáň a KOŠICE ONLINE-
Foto: Peter Bozogáň

Pozvánka na Vianočné podujatia
• Ťahanovské vianočné trhy •

v piatok 13. decembra
pred miestnym úradom Americká trieda 15, Košice

predajné trhy s vianočnými ozdobami a dekoráciami,
kultúrny program v podaní ťahanovskej mládeže,

vianočný punč a vianočná kapustnica

• Košické rozprávkové Vianoce •
v nedeľu 15. decembra

Program pripravila mestská časť
Košice-Sídlisko Ťahanovce

IMMACULATA
17:00 - PRIŠLI SME VÁM ZAVINŠOVAŤ

Vianočná nádielka spišských kolied a vinšov,
tradičných vianočných kolied umocnená krásnymi

pesničkami adventného obdobia, v ktorom účinkujú detský
folklórny súbor Viganček a talentované deti

z MŠ na Havanskej ulici, ZŠ na Belehradskej ulici
a ZŠ a MŠ sv. Gorazda na Juhoslovanskej ulici

-redakcia-


