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ŤAHANOVSKÉ

Pozemky, pozemky a ešte raz pozemky....

Sídlisko Ťahanovce bolo vybudované ako posledné košické sídlisko a nesie si dodnes ťarchu minulosti vo forme nevy-
sporiadaných pozemkov, resp. nedôsledne zapísaných vyvlastňovacích listín. 

Roky potláčaná, zanedbávaná téma nás dnes dobieha a samospráva sa musí pasovať s vážnymi problémami, prekážkami v roz-
voji a žiaľ už aj súdnymi spormi. Ťarcha, ktorú tu pôvodne zanechal socializmus, ktorú však viac ako 30 rokov nik neriešil, si dnes 
vyberá prvé dane. Napriek tomu ju mestská časť začína riešiť v prospech ľudí tu žijúcich, ale aj vlastníkov pozemkov, ktorých práva 
doteraz neboli uspokojené. Ťarchu socialistický štát bezohľadne preniesol na mesto a Košice dnes trápia stovky súdnych sporov. 
Práve naše sídlisko je postihnuté dokonca v celoslovenskom meradle najviac - až 90-timi percentami nevyriešených a nevysporia-
daných pozemkov. Najvypuklejšou je dnes neslávne známa kauza ODEKO, ktorá samosprávu trápi a ktorú sa mestská časť snaží 
a môže jedine v spolupráci s mestom Košice vyriešiť. Dnes je, žiaľ, skonštatované orgánom štátneho stavebného dohľadu, že parko-
visko na Berlínskej ulici je čiernou stavbou, že aj ihrisko na Bruselskej ulici je nelegálnou stavbou a asi toho bude možné nájsť ešte 
viac. Financie štát zatiaľ odmieta poskytnúť, z úrovne samosprávy sa aspoň začali hasiť prvé požiare. Poslanci miestneho zastupiteľ-
stva odsúhlasili prenájom pozemkov od pozemkového spoločenstva Urbariát Ťahanovce, čo je prvý krôčik k legalizácii športového 
areálu na Európskej triede, kde hrozil súdny spor, nakoľko bývalý skatepark bola tiež stavba bez práv- Pokračovanie na str. 11

Zastupiteľstvo schválilo 
prenájom pozemkov od urbariátu 

Pozor na travičov psov Prehľad poskytovaných 
sociálnych služieb 2 8 11



Samospráva Samospráva  32 

Aj na 23. zasadnutí poslanec-
kého zboru rezonovali pozemky

Na septembrové zasadnutie miest-
neho zastupiteľstva sa do programu 
okrem obligatórnych bodov dostala aj 
pozemková téma, a to hneď v niekoľ-
kých bodoch. Okrem nich si poslanci 
vypočuli správu veliteľa stanice mest-
skej polície , odsúhlasili prísediacich 
na okresnom súde a schválili čerpanie 
rozpočtu za I. štvrťrok 2021.

Voľba prísediacich Okresné-
ho súdu Košice I

Prednostka miestneho úradu Beáta 
Zemková predstavila 13 kandidátov, 
ktorí splnili podmienky pre prísediace-
ho súdu a boli odsúhlasení aj predse-
dom Okresného súdu Košice I. Navrhla 
poslancom ich verejné vypočutie. Na-
koľko doteraz nebolo zvykom verej-
ne vypočúvať takýchto kandidátov, 
poslanci sa zhodli na ich spoločnom 
schválení. Za prísediacich Okresného 

súdu Košice I na obdobie rokov 2022 
– 2025 boli miestnym zastupiteľstvom 
schválení: 

Miroslav Ivanecký, Mgr. Zuzana 
Valková, JUDr. Ivana Gerdová, Ľubi-
ca Mikulaninová, Mgr. Jana Bellušo-
vá, Martina Bernárová, JUDr. Tatiana 
Sabó, Mgr. Diana Sotáková, Bc. Jana 
Borzová, Ing. Dušan Herceg, Mgr. Ľu-
boš Čomor, PhD., Mgr. Monika Taká-
čová, Veronika Rybárová.

Štvrtá zmena rozpočtu

V mestskej časti sa dlhodobo darí 
stolnému tenisu. Ping-pong si za vyše 
tridsať rokov našiel na sídlisku stálych 
priaznivcov, venuje sa mu verejnosť 
všetkých vekových kategórií rekre-
ačne i súťažne. Na realizáciu outdo-
rového stolného tenisu pribudnú do 
mestskej časti 3 betónové stoly, ktoré 
budú umiestnené v športovom areáli 
na Bruselskej ulici, v športovom areáli 
Olympia a v športovom areáli ZŠ Be-

lehradská. Ich zakúpenie mestská časť 
zafinancuje z prostriedkov, ktoré neboli 
z dôvodu covidovej pandémie využité 
na organizovanie niektorých športo-
vých a kultúrnych podujatí v roku 2021 
schválených v rozpočte mestskej časti 
na rok 2021.

Do zmeny rozpočtu sa naopak ne-
premietla požiadavka poslanca Štefana 
Bereša o úpravu plôch pre parkovanie 
vozidiel položením zatrávňovacích 
tvárnic na území Havanskej 3 – Buku-
reštskej 32. Dôvodom na nezaradenie 
tejto zmeny bolo stanovisko Útvaru 
hlavného architekta mesta Košice, 
ktorý konštatoval, že komunikácia, na 
ktorej v súčasnosti parkujú vozidlá, je 
chodníkom pre peších a umiestnenie 
parkovacích stojísk pozdĺž tejto komu-
nikácie je v rozpore s platnou legislatí-
vou. 

Vo štvrtej zmene rozpočtu poslanci 
schválili aj rozpočtové opatrenie staros-
tu zo dňa 17.8.2021, ktorým sa realizuje 
presun finančných prostriedkov medzi 
jednotlivými kapitolami rozpočtu. Táto 
kompetencia vyplýva starostovi mest-
skej časti z uznesenia č. č. 114/2012 zo 
dňa 19.12.2012.

Prenájom pozemkov 
od Urbariátu Ťahanovce

Snaha mestskej časti dotiahnuť rea-
lizáciu výjazdu z Hanojskej ulice na Eu-
rópsku triedu, ako aj hrozba súdnych 
sporov s pozemkovým spoločenstvom 
Urbariát Ťahanovce, donútil samosprávu 
uzavrieť dohodu na prenájom pozem-
kov pod Hanojskou ulicou, podmienenú 
ďalšou nájomnou zmluvou – tentoraz na 
pozemky v športovom areáli Skatepark 
na Bruselskej ulici. V tejto veci prebehlo 
niekoľko spoločných rokovaní s urbari-
átom, výsledkom čoho je návrh zmluvy 
na 99 ročný nájom pozemkov vo vlast-
níctve urbariátu, ktoré sú na ploche ihrísk 
v   športovom areáli. Cena za prenájom 
bola stanovená znalecky a obsahuje 
10 splátok po 30 000 € a jednu – prvú 
splátku vo výške 36 000 €. Znamená to, 
že počas desiatich rokov si bude musieť 
mestská časť ukrojiť z ročného rozpočtu 
30 tisíc eur na splátku tohto nájmu. Po-
čas prestávky v rokovaní si poslanci mali 
možnosť navrhovanú zmluvu preštudo-
vať. V záverečnom hlasovaní ju desiatimi 
hlasmi z dvanástich prítomných schválili.

Odkúpenie pozemku pod 
historickou pamiatkou

Získanie pozemku pod jedinou his-
torickou pamiatkou v mestskej časti, 
čo podmieňuje starostlivosť o ňu a  jej 
ochranu, odkúpením od Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a.s. Bratislava 
za cenu cca 9000 € poslanci neschválili 
a  odporučili miestneho úradu hľadať 
mimorozpočtové zdroje, napríklad na 
ministerstve kultúry. Toto odporuče-
nie nie je celkom reálne, nakoľko mi-
nisterstvo kultúry na takéto operácie 
finančné zdroje spravidla neposkytuje 
(neobsahuje to žiadny z grantových 
programov ministerstva). Situácia teda 
nevyzerá veľmi optimisticky, hoci mest-
ská časť už doteraz vynaložila veľa úsi-
lia, aby pripravila podklady pre prevod 
územia do vlastníctva mestskej časti 
a dohodla s vlastníkom najnižšiu mož-
nú – doslova symbolickú cenu. Či v bu-
dúcnosti vlastník pristúpi na podobnú 
dohodu a mestská časť bude nanovo 
absolvovať celú tortúru konania, je 
otázne.

Janka Rajňáková

Covidová pandémia mení spô-
sob komunálnej politiky

Súčasné volebné obdobie komunál-
nych politikov poriadne zaskočilo. 
Zastupovať obyvateľov na miestnej 
úrovni – teda na stupni najbližšom ob-
čanovi, bolo počas pandémie poriadne 
ťažké. Osobné stretnutia boli obme-
dzené až zakázané, volení zástupcovia 
tak museli využiť vlastné schopnosti 
a   kreativitu na to, aby ich opodstat-
nenie svojim voličom dokázali. Ako sa 
s tým to problémom popasovali a ako 
tento handicap vnímajú, nám niektorí 
z poslancov miestneho zastupiteľstva 
odpovedali: 

Ján Pavúk 
V relatívne krátkom čase bolo potreb-

né presedlať na komunikáciu elektronic-
kou formou prostredníctvom rôznych 
webových aplikácií, a tak minimalizovať 
osobné stretnutia, ktoré ja považujem 
za veľmi podstatné či už pri prijímaní 
rozhodnutí na miestnom zastupiteľstve, 
alebo pri riešení konkrétnych návrhov 
a  opatrení ovplyvňujúcich chod nášho 

sídliska. S vyhovujúcim technickým za-
bezpečením sa túto výzvu podarilo pre-
konať a docieliť plnenie cieľov vyplýva-
júcich z pozície poslanca. Verím v skoré 
ukončenie obmedzení, pretože osobné 
stretnutia s obyvateľmi sídliska a poslan-
cami považujem za najúčinnejšiu formu 
činnosti, smerujúcu k zlepšovaniu pod-
mienok života na našom sídlisku.

Mária Horváthová
Pretrvávajúca pandemická situácia 

negatívne ovplyvnila a žiaľ aj naďa-
lej ovplyvňuje naše životy v osobnej, 
pracovnej oblasti a rovnako zasiahla 
aj činnosť poslaneckú. Ako členka ko-
misie komunitného rozvoja a kultúry 
a komisie pre udeľovanie verejných 
uznaní a vyznamenaní vnímam, že toto 
obdobie je mimoriadne neprajné práve 
pre realizáciu plánovaných kultúrnych, 
spoločenských akcií a komunitných ak-
tivít, na ktoré sme boli v našej mestskej 
časti zvyknutí. Je mojim prianím a som 
presvedčená, že aj prianím nás všetkých, 
aby toto obdobie čo najskôr pominulo. 

Len svojím správnym postojom a zod-
povedným správaním môžeme prispieť 
k tomu, aby sa to stalo čo najskôr.

Miroslav Špak
Napriek obmedzeniam kvôli opat-

reniam počas pandemickej doby majú 
poslanci možnosť pracovať a komuni-
kovať s občanmi, či ďalšími poslancami 
online. Moja činnosť sa sústredila naj-
mä na pomoc obyvateľom. V prvej vlne 
som zabezpečil 5000 rúšok na vlastné 
náklady, ktoré som daroval poštám, 
učiteľkám, či zdravotníkom.

Pripravil som návrh, ktorý bol schvá-
lený, aby zaplatené časové cestovné 
lístky boli presunuté o adekvátne ob-
dobie, ktoré museli ľudia stráviť v  loc-
kdowne. Bezkontaktná pomoc oby-
vateľom pri dodávke nákupov a pri 
registrácii na očkovanie boli samozrej-
mosťou.

Branislav Jura
Pandemická situácia je blud!!!
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Máme najkrajšiu a najekolo-
gickejšiu KNIHOBÚDKU v Koši-
ciach

Ak ste fanúšikom klasických kníh 
a páči sa vám myšlienka mini knižníc 
priamo na ulici, tak jedna taká vďaka 
Občianskemu združeniu Útulňa kníh 
a šikovnému Viktorovi Garčárovi pri-
budla na romantickom mieste nášho 
sídliska - pri fontáne (momentálne v re-
konštrukcii). Knihu si môžete požičať 
a vrátiť, alebo si ju môžete aj nechať 
a knihobúdku obohatiť knihou z vlast-
nej knižnice. Najmä v lete bude určite 
príjemné sadnúť si v parku na lavičku 
a niečo zaujímavé si prečítať. 

Ak bude mať knihobúdka u obyvate-
ľov úspech, možno podobné pribudnú 
aj v ďalších lokalitách.

Beáta Zemková

V skratke:

Správa mestskej zelene dopĺ-
ňa hracie prvky na ihriskách

S úpravou detských ihrísk začala v sep-
tembri aj Správa mestskej zelene. Medzi 
ihriskami, u ktorých budú doplnené nové 
hracie prvky, je aj jedno ťahanovské.

Prebieha rekonštrukcia chod-
níkov a schodísk

od 28. septembra prebieha rozsiahla 
rekonštrukcia chodníka vo vnútrobloku 
Berlínskej ulice. Ide o pokračovanie už 
zrealizovanej úpravy časti chodníka na 
Berlínskej, ktorá bola v lete. V tomto roku 
je ešte naplánovaná rekonštrukcia chod-
níkov na Varšavskej ulici. Rekonštrukciou 
prešli aj schodiská na Európskej triede 9- 
11a Budapeštianskej ulici 42.

Pribudla ďalšia schránka na 
ohorky z cigariet

K zlepšeniu situácie v čistote mest-
skej časti sa snaží aj nová schránka na 
ohorky, ktorá je umiestnená pri zastáv-
ke MHD na Belehradskej ulici. Súčasťou 
schránky je aj anketová otázka či ste za 
uzamykanie kontajnerovísk na sídlisku. 
Fajčiari tak majú možnosť okrem upra-
tania ohorku zahlasovať v ankete. 

Začína výstavba 15-tich par-
kovacích miest pri INMEDII

Vedenie mestskej časti už disponuje 
stavebným povolením na realizáciu 15 
– tich parkovacích miest pri INMEDII. 
S výstavbou sa má začať ešte v októbri.

Opravili havarijný stav pasáže 
pred zdravotným strediskom

Hrozba úrazu pri prechode pasážou 
pred zdravotným strediskom je, zdá sa, 
zažehnaná. Rozpadávajúca sa časť pa-
sáže, ktorá mala narušenú statiku, bola 
v septembri opravená a stabilizovaná 
ďalšími podpornými stĺpmi. Prechod 
pasážou by mal byť opäť bezpečný.

Obmedzené spoje MHD na 
sídlisku Ťahanovce upravili

Po vlne nespokojnosti zo strany oby-
vateľov mestskej časti, ktorá nastala po 
výluke až 38 spojov na linkách spájajú-
cich sídlisko so zvyškom Košíc, starosta 
Miloš Ihnát intenzívne rokoval s vede-
ním dopravného podniku, aby sa situ-
ácia zlepšila. Vďaka jeho iniciatíve sa 
podarili časť spojov Ťahanovciam vrátiť 
a zlepšiť tak dostupnosť Ťahanovča-
nov do mesta. Predovšetkým do práce 
v rannej špičke. Podarilo sa aj zabezpe-
čiť presmerovanie spojov na linkách 
smerujúcich na Mier cez obec Ťahanov-
ce, čo opäť trošku zrýchlilo Ťahanovča-
nom rannú cestu do práce.

SADILI SME STROM ŽIVOTA
 
Nádherná akcia, ktorá robí naše 

sídlisko zelenším, čistejším a krajším 
miestom na bývanie, spája ľudí, čo tešia 
sa zo spoločnej práce a výsledku, kto-
rý tu zostane aj pre ďalšie generácie. 
Podujatia Sadíme strom života je za 
nami. Takmer 40-ka skvelých ľudí urobi-
la v sobotu 9. októbra veľký kus práce. 
V spolupráci so Správou mestskej zele-
ne v Košiciach bolo zasadených 10 líp 
a vytvoril sa tak základ lipovej aleje na 
Americkej triede za nadchodom, 5  sa-
kúr pribudlo v budúcom Európskom 
parku pri Aténskej ulici a javor na Sofij-
skej. Dobrovoľníci z OZ Save nature by 
Civas, Klubu seniorov, Združenia žien 
Košice, Dobrovoľníckeho centra Košíc 
a z radov obyvateľov i poslancov v ré-
žii mestskej časti upratali aj veľkú časť 
sídliska od odpadkov. Starosta mest-
skej časti ďakuje všetkým zúčastneným 
i  sponzorom za skvelé sobotné dopo-
ludnie , kde okrem entuziazmu, s kto-
rým sa začalo, panovala skvelá nálada. 
Podobné podujatie mestská časť chys-
tá aj budúcu jar.

Beáta Zemková

Pokračuje rekonštrukcia 
fontány

Rozsiahla rekonštrukcia fontány na 
Americkej triede, ktorá bola nevyhnut-
ná, je v plnom prúde. Vymieňalo sa 
potrubie, upravuje sa vnútro fontány. 
Podľa slov starostu mestskej časti Mi-
loša Ihnáta, bude budúcoročné májové 
zobúdzanie fontány, na ktoré sa tešia 
deti , reálny.

V bývalom skateparku bude 
aj miesto pre bedminton

V mestskej časti si budete môcť za-
hrať aj bedminton. V budúcnosti sa plá-
nuje aj v tomto športe organizovanie 
turnajov rekreačných hráčov. 

Odtiahli už 112 vozidiel

Z parkoviska na Aténskej ulici v od-
tiahli začiatkom októbra v poradí už 
112 te motorové vozidlo na sídlisku Ťa-
hanovce. Úzka súčinnosť starostu mest-
skej časti s mestskou políciou, ako aj 
spolupráca obyvateľov, ktorí nahlasujú 
vraky pri svojich obytných domoch, sa 
naplno rozbehla asi pred tromi rokmi. 
Vo svojej aktivite tento tím nepoľavuje 
ani v súčasnosti a podľa slov starostu 

Miloša Ihnáta, sa už chystajú na ďalšie 
dlhodobo odstavené vozidlá, vykazu-
júce známky vraku. Aj toto je cesta ako 
vytvárať možnosti riešenia katastrofál-
nej situácie v parkovaní kým sa nenájde 
riešenie na výstavbu parkovacích do-
mov a centrálnu a komplexnú parkova-
ciu politiku, ktorú zabezpečuje mesto 
Košice. 

Dobrovoľnícke centrum košic-
kého kraja je u nás stále aktívne

Na čom práve dobrovoľníci z košic-
kého kraja pracujú odpovedala Mirka 
Langerová:

„Na sídlisku Ťahanovce postupne 
meníme vnútroblok Pekinská. Z jednej 
jeho polovice sme už odstránili všetky 
betónové žľaby a z plochy 14 árov už 
ani kvapka dažďovej vody nebude tie-
cť do kanalizácie. Urobili sme chodníč-
ky, suché potôčiky a dažďové záhrady. 
Okrem toho boli v tomto vnútrobloku 
tri betónové plochy s bývalými stojan-
mi na prášenie kobercov. Jeden z nich 
sme zachovali pre tých, ktorí ho ešte 
používajú a dve betónové plochy sme 
odstránili. Na ich mieste sme vytvori-
li trvalkovú výsadbu. Veríme, že ľudia 
vo vnútrobloku Pekinskej ulice budú 
cítiť zmenu mikroklímy. Chceli by sme 
takých priestorov v Košiciach urobiť čo 
najviac.“

Foto: Mirka Langerová

Foto na str. 4. - 5: archív mestskej časti 
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Fotonávraty
Otvorenie detského ihriska 
Žihadielko

Žihadielko bolo v auguste 2021 ko-
nečne otvorené. Jeho realizáciu síce 
zbrzdila nastupujúca covidová pandé-
mia, napokon sa ho malí Ťahanovčania 
predsa len dočkali. V deň D si ho tvorili 
tí, pre ktorých bude slúžiť. Pásku sláv-
nostne prestrihol malý Tinko z jasličiek 
Veselé hviezdičky. Na slávnostnom 
odovzdávaní kľúča od ihriska sa zúčast-
nili aj tí, čo svojím hlasovaním najviac 
pomohli.

Detské hry na ihrisku Žihadielko 
spríjemnili aj originálne veršíky, ktoré 
Vám spolu s fotografiami z podujatia 
ponúkame.

Žihadielko

Ja som včielka Bzučuľa
medík nosím do úľa.

Lietala som sem a tam,
teraz veľký problém mám.

Nastala mi zlá chvíľa, 
lebo som sa stratila.

Ach, ja biedna Bzučuľa,
ako trafím do úľa.

Priletela lienka, nože
možno ona mi pomôže

nájsť môj domček maličký,
kde sú moje sestričky?
Vitaj, lienka premilá,

aj ty si sa stratila?
Lietam si ja celým svetom

a teším sa vonným kvetom.
Môj domov je naša lúka,

čo nám krásne kvety núka.
Pomôžem ti , ak tak chceš,

Nech svoj domov nájdeš tiež.
Zaletíme spolu s lienkou

Na ihrisko Žihadielko.

Autor: Tatiana Weissová

Vatrička

Tretí ročník podujatia Vatrička pre-
behol úspešne. Zábavu pre deti i do-
spelých, dobré jedlo, veselú hudbu, 
bohatú tombolu a v závere symbolickú 
vatru Vám mestská časť mohla 28. au-
gusta 2021 ponúknuť aj vďaka výdat-
nej pomoci sponzorov: 

Združenie žien Slovenska 
Reštaurácia U Katky 

Bulli Kebab, Stanislav Jurač,
Papculienka, 

Zdravotnícke potreby 
Shell - čerpacia stanica Ťahanovce 

(Jantar A.K. s.r.o) 
Vet bar catering, s.r.o 

Agentúra HAF HAF 
Bowling B&B 

Bistro pod lesom Pivnica na vinicich
Drogéria Pačanský 

PROFIT CAR, s.r.o - KID SHOP 
EMPEFLOR , DORAZ Café 

PIZZA NIKA , OC BILLA 
ARCADIA BAR - Športové centrum 

ARCADIA
IN BOX.

O poriadok a bezpečnosť na podujatí 
sa postarala štátna i mestská polícia. Dre-
vom na vatru prispeli Mestské lesy Košice, 

Všetkým Vám, ktorí ste na tohtoročnej 
Vatričke boli, ďakujeme za účasť. Veríme, 
že o rok sa budeme môcť opäť spolu 
stretnúť a zabaviť.

- raj-

Včielky a ihrisko

Jedna milá včelička 
bola veľmi maličká.

Chcela dobrý skutok dať, 
rozhodla sa pomáhať.

Zavolala pomoc veľkú čmelka 
Vilka, Majku včielku.
Veľký plán si vymysleli, 

ihrisko si nakreslili.
Bude veľké, farebné, 

pre detičky nezbedné.
Aby mali veľa sily, nôžky, 

rúčky si cvičili.
Preliezky sú dobrá vec, 
to vie každý športovec.

Držme päste našim veľkým, 
čo chcú radosť robiť všetkým.

Dobrá vec sa podarila,
 Žihadielko postavila.
Vyčarila úsmev krásny 

na tváričkách malých, veľkých.
Majka s Vilkom pozerajú, 

ako sa tie deti hrajú.
Stále počuť bzukot, krik, 

nezažil to veru nik.
To je radosť všetkých detí, 

k Žihadielku každý letí.

Autor: Beáta Smolíková
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Pozor na travičov, ohrozujú 
nielen zvieratá, ale aj ľudí!

Nedávno sa na starostu mestskej 
časti obrátil obyvateľ Aténskej ulice 
s prosbou o upozornenie všetkých, kto-
rí venčia svojich psíkov v okolí Aténskej 
a Helsinskej ulice.

„Pán starosta, máme tu pravde-
podobne traviča psov. Včera ráno 
(5.10.2021) som zas našiel sáčok s klo-
básou, klincami a sklom. Nemal som 
čas riešiť to s políciou, lebo som sa 
ponáhľal do práce, tak som to vyhodil 
do odpadu. Chcem vás požiadať, aby 
ste urobili, čo je vo Vašich možnos-
tiach“, uviedol autor oznamu. Sú vraj aj 
podozrenia, že dotyčná osoba sype aj 
jedy na vtáky na „Sahare“. „Našiel som 
uhynuté straky, sokola a  líšku. Líšku 
som zakopal, kvôli sokolovi som volal 
na kliniku Univerzity veterinárneho 
lekárstva v Košiciach, či ich zaujíma 
rozbor. Všetko sa udialo v priebehu 
dvoch víkendových dní“.

Podobné oznamy však pribúdajú 
aj inde v Košiciach, napríklad v mest-
skej časti Západ, preto sme zisťovali, 
či v  takýchto prípadoch ide o trestný 
čin a  ako je potrebné postupovať. Na 
stránke zvieracieho ombudsmana sme 
vyjadrenie k podobnému činu našli:

„ V prvom rade treba podať trestné 
oznámenie, nakoľko polícia sa po na-
hlásení musí týmto prípadom zaobe-

rať. V prípade rozhádzanej otravy na 
verejnom priestranstve by mohlo ísť aj 
o trestný čin všeobecného ohrozenia 
v zmysle ustanovenia § 284 Trestného 
zákona.

Ohľadne zvieraťa, ktoré sa otrávi, 
možno hovoriť aj o trestnom čine tý-
rania zvierat, prípadne trestnom čine 
poškodzovania cudzej veci. Kľúčová je 
v tomto prípade správa od veterinára, 
bez ohľadu na to, či zviera uhynie alebo 
nie- ak veterinár v posudku konštatuje, 
že zviera fyzicky trpelo alebo trýznivo 
uhynulo v dôsledku podania otravy, 
pôjde zrejme o trestný čin týrania resp. 
utýrania zvieraťa. Ak boli účinky otravy 
málo závažné (zvracanie) resp. k úhynu 
došlo bezbolestne a okamžite, pôjde 
o trestný čin poškodzovanie cudzej 
veci. Obe skutkové podstaty je možné 
spáchať súčasne v rámci tzv. súbehu 
trestných činov, tresty sa však pri súbe-
hu nesčítajú- použije sa sadzba za ten 
trestný čin, pri ktorej je vyššia. To zna-
mená, v prípade súbehu všeobecného 
ohrozenia s týraním zvierat by malo ísť 
o tzv. “tvrdú basu”.

Janka Rajňáková
Foto: http://zvieraciombudsman.sk/ 

https://pxhere.com/cs/photo/1159130

Výcvikové kurzy psov 
Aj v tomto roku zorganizovala 

agentúra HafHaf v mestskej časti dva 
bezplatné výcvikové kurzy základnej 
poslušnosti psíkov, ako aj základných 
pravidiel držania psov. Túto službu oby-
vateľom už druhý rok po sebe ponúka 
mestská časť. Záujem o ňu bol zo strany 

psičkárov veľký a možnosť takejto akti-
vity od samosprávy veľmi vítali. Kurzy 
zrejme v takejto podobe budú pokra-
čovať aj v budúcom roku. 

Foto: archív mestskej časti

Florbalový turnaj potešil deti 
z detských domovov

Mestská časť podporuje aj sociál-
ne projekty a deti, ktoré rodinu našli 
u úžasných pracovníkov detských do-
movov. Jeden z bývalých odchovan-
cov detského domova Ondrík založil 
občianske združenie Kráčaj za šťastím, 
ktoré 4. septembra 2021 s podporou 
aj mestskej časti Košice-Sídlisko Ťaha-
novce usporiadali pre deti floorbalový 
turnaj. Turnaj sa uskutočnil na florbalo-
vom ihrisku v športovom areáli na Bru-
selskej ulici.

    - zem-      Foto: archív mestskej časti

OKTÓBER – MESIAC 
VENOVANÝ SENIOROM

Nielen v októbri, ale v žiadnom me-
siaci a dni by sme nemali zabúdať na 
našich seniorov.

Sú to ľudia, ktorí veľakrát potrebujú 
nielen našu pomoc, ale aj našu pozor-
nosť, úctu, potrebujú, aby sme si na 
nich spomenuli. Odovzdali nám svoju 
lásku, starostlivosť a životné skúsenos-
ti. Sú to naši rodičia, učitelia, kolegovia, 
priatelia. Boli tu pre nás, keď sme ich my 
potrebovali, dnes sme tu my pre nich, 
aby sme im spríjemnili jeseň života. 

Venujme našim starším blízkym 
v  tomto mesiaci o trošku viac pozor-
nosti ako inokedy, oni si ju zaslúžia.

Klub seniorov má opäť novú 
samosprávu

Po niečo vyše roku sa do vedenia 
samosprávy Klubu seniorov na sídlisku 
Ťahanovce opäť vrátila staronová pred-
sedníčka a aktívna dôchodkyňa Mária 
Borovská, ktorá vystriedala pani Zoricu 
Žampákovú. Klubová činnosť sa roz-

behla a letné mesiace, ktoré utlmili co-
vidovú pandémiu, dovolili dôchodcom 
organizovať rôzne spoločné podujatia.

V klube si naplánovali viacero akti-
vít, spojených s pohybom na čerstvom 
vzduchu, čo organizmu v ktoromkoľvek 
veku len prospeje. 

Zapojili sa do mnohých aktivít orga-
nizovaných mestskou časťou, športujú, 
organizujú výlety.

Nedávno si v sprievode vedenia sa-
mosprávy užili pekné popoludnie na 
Kojšovej holi na výlete vláčikom. Na-
zbierali aj brusnice a pochutili na vý-
bornom guláši.

       - raj-      
Foto: archív mestskej časti

Za najväčším herno-techno-
logickým festivalom stojí Ťaha-
novčan 

Počítačové hry si získavajú popula-
ritu v celosvetovom meradle. Sú jed-
noducho fenoménom 21. storočia a aj 
preto sa rozhodlo občianske združenie 
21 Games na čele s Ťahanovčanom 
Samuelom Parlagim zorganizovať naj-
väčší herno-technologický festival na 
východnom Slovensku Gamefair 2021. 

Konal sa koncom septembra v Ka-
sárňach Kulturparku, kde sa kvalifiko-
vali stovky gamerov z rôznych kútov 
Slovenska, ale aj z Čiech, Poľska či Ne-
mecka. Videohry, samozrejme, v ro-
zumnej miere nútia hráčov analyzovať 
situáciu, stimulujú učenie, kreativitu, 

spoluprácu a zmysel pre inovácie. Hra-
nie hier v neposlednom rade vzbudzu-
je u mladých ľudí záujem o technoló-
gie. 

Košice na mape gamingu
„Najdôležitejším faktorom bola 

pre nás spokojnosť hráčov a náv-
števníkov, ktorá nám bola prejavená 
viacerými spôsobmi, ako sú poďako-
vania, pekné správy, označovanie na 
stories atď. Sme jediný herno-techno-

logický festival, ktorý sa uskutočnil 
v  Česku a na Slovensku za posledný 
rok a pol. Ukázali sme, že v Košiciach 
je potenciál rozvíjať toto odvetvie,“ 
povedal organizátor podujatia Game-
fair 2021 Samuel Parlagi.

Kvalifikácie sa zúčastnili stovky hrá-
čov a niektoré tímy sú československou 
špičkou. „Gamefair zapísalo Košice 
do mapy gamingu veľmi jasne. Pro-
dukciu a program sme spolu s našimi 
partnermi nastavili na vysokú úro-
veň. Košice konečne po dlhom čase 
navštívili aj významní influenceri ako 
sú youtuber FiFqo, streamer Michae-
lAverage, Joshua, Sajmon, Sun Cheng 
Hao, Nxnus a nechýbal ani Radoslav 
RDO1337 Tóth,“ dodal Parlagi.

Najlepšie mesto aj miesto 
pre život

Podujatie bude vysielané aj v tele-
vízii ChuckTV, niektoré časti, ktoré sa 
streamovali naživo. „Chceme priniesť 
do Košíc presne to, čo tu mladým chý-
balo a ukázať potenciál a hrdosť mesta 
Košice, prečo sú najlepším miestom pre 
život.“

Viaceré vedecké štúdie potvrdili, že 
hranie počítačových hier, v istej mie-
re, môže pozitívne ovplyvniť ľudský 
mozog. Odborníci z Ústavu pedago-
gických vied Filozofickej fakulty Masa-
rykovej univerzity prišli nedávno s fak-
tom, že deti, ktoré začali počítačové 
technológie používať do piatich rokov 
veku, vykazovali v pätnástich rokoch 
štatisticky významne vyššiu mieru vní-
manej kompetencie a autonómie v ich 
užívaní. Vedci ani organizátori tým ne-
chcú nabádať deti k dlhému vysedá-
vanie pri počítači, len sa domnievajú, 
že hranie počítačových hier naučí deti 
digitálnym zručnostiam.

Michaela Luxová

Pomáhame zvieratám 
v zoologickej záhrade

Mestská časť sa už niekoľko rokov po-
dieľa na adopcii zvierat z našej košickej 
ZOO, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou 
Košíc. Sídlisko Ťahanovce sa snaží aj ta-
kouto cestou symbolického adoptova-
nia si zvieratka podporiť túto unikátnu 
zoologickú záhradu v našom meste. Ten-
to rok sa na adopciu poskladali poslanci 
Mária Horváthová, Eva Zummerová, Ján 
Pavúk, Jozef Figeľ, Štefan Bereš, Miroslav 
Janitor a starosta Miloš Ihnát a budú 
adoptívnymi rodičmi daniela škvrni-
tého a pridali sa aj zamestnanci úradu 
Jana Buriánková, Marta Ferencová, Erika 
Hercegová, Andrea Levická, Beáta Olši-
nárová, Marta Baxová, Martin Matyasek, 
Jaroslav Žďára, Mária Gédrová, Iveta Hu-
mayová, Nikola Hrubovčáková a pred-
nostka Beáta Zemková, ktorí si adop-
tovali kenguru červenokrkú. Všetkým 
ďakujeme za podporu tejto nádhernej 
myšlienky. Pridať sa môže ktokoľvek 
a informácie o adopcii je možné nájsť na 
webe www.zookosice.sk. 

Beáta Zemková

Pripomenuli sme si 30. výro-
čie nezávislosti Ukrajiny

V tomto roku Ukrajina slávi 30. výro-
čie svojej nezávislosti. Okrem oficiálnych 
gratulácií na diplomatickej úrovni si Ko-
šičania toto výročie pripomenuli aj po-
čas tzv. Dní Ukrajiny, ktoré každoročne 
organizuje občianske združenie Feman. 
Na sídlisku Ťahanovce si podujatie vzala 
pod patronát mestská časť a vďaka ši-
kovnej ukrajinskej rodáčke – speváčke 
a spisovateľke Iryne Mackovej, ktorá pra-
cuje na miestnom úrade, si mohli hostia 
podujatia vypočuť zaujímavý kultúrny 
program, ochutnať typické ukrajinské 
pochúťky a pozrieť si pútavú výstavu 
fotografií s najkrajšími miestami Ukra-
jiny. V závere zaznela pieseň venovaná 
Ukrajine, ktorú pani Iryna sama napísala 
i interpretovala. 

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti
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20. výročie zriadenia 
Gréckokatolíckej farnosti 
Košice – Ťahanovce

Rok 20. výročia nášho spoločenstva 
sme oslávili slávnostnou svätou litur-
giou v nedeľu 19. septembra 2021 za 
účasti vladyku Cyrila Vasiľa SJ, košic-
kého eparchiálneho biskupa a ďalších 
vzácnych hostí, kňazov i zástupcov 
miestnej samosprávy, ktorí tvorili his-
tóriu tejto farnosti. Pri tejto príležitos-
ti vladyka vo svojej homílii zdôraznil 
aktuálnosť a potrebu boja o večnosť, 
ako aj o dušu každého človeka. Rov-
nako vyzdvihol samotný spôsob života 
patrónov farnosti, ktorí vzali svoj kríž 
a kráčali za Kristom aj napriek možnosti 
lepšieho výberu. Veriacich povzbudil k 
snahe o záchranu vlastného života pri-
jatím obrazu Kristovho kríža, aj keby ich 
to malo stáť stratu tohto sveta či života.

V priebehu sv. liturgie bol prečíta-
ný dekrét, v ktorom poďakovali otcovi 
Martinovi Mikulovi, miestnemu faráro-
vi a ako prejav vďačnosti za jeho službu 
Kristovej cirkvi i vzácny prínos k budo-
vaniu Košickej eparchie mu vladyka 
Cyril udelil titul protojerej a právo nosiť 
zlatý kríž. V závere slávnosti sa o. Martin 
poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli k budovaniu tejto 
farnosti. 

Populačne najmladšiu gréckokato-
lícku farnosť spomedzi všetkých v Ko-
šiciach tvoria prevažne rodiny s deťmi, 
ktoré sú veľkým prínosom pre farnosť 
i naše sídlisko.

Na území farnosti sa nachádza aj 
Cirkevná základná škola s materskou 

školou sv. Gorazda, ktorá sa na našom 
sídlisku už 12 rokov neustále snaží viesť 
svojich žiakov a deti v dobrom kresťan-
skom duchu v príprave na ceste živo-
tom.

o. Martin Mikula

Mladý Košičan inšpirovaný 
slovenským ornamentom 
skrášľuje sídlisko

Keď sa Andrej Andrejčák a Anton 
Meteňko rozhodli v roku 2020 osloviť 
vedenie mestskej časti, aby bol na vy-
braných miestach namaľovaný orna-
ment hlavne z bývalej obce Ťahanovce.

Myšlienka zaujala starostu mestskej 
časti Košice – Sídlisko Ťahanovce Mi-
loša Ihnáta. Vedenie mestskej časti sa 
rozhodlo využiť existujúce murované 
prístrešky mestskej hromadnej dopra-

vy. Tie boli čerstvo namaľované na žlto 
a lákali sprejerov i vyznávačov poulič-
ných lások. 

Kresby boli realizované v modernom 
duchu sprejom. Na vonkajšej stene prí-
strešku MADRIDSKÁ je práca študenta 
Mateja Rimaia, ktorá sa najviac podobá 
na originálny ornament, resp. jeho časť 
(tzv. „ťahanovský tulipán“). Ďalšia prá-
ca, ktorú realizoval mladý Street Artový 
umelec Matej na vonkajšej stene ďal-
šieho prístrešku na zastávke BRUSEL-
SKÁ. Toto dielko bolo inšpirované orna-
mentom z obce Myslava. Na pôvodný 
ornament zo Šariša sa najviac podobá 
jeho maľba na stene prístrešku zastáv-
ky BERLÍNSKA. Matej Rimai prispel 
vlastnou tvorbou aj ku skrášleniu 
vnútra prístreškov. Už tieto jeho diela 
na troch prístreškoch spestrili okolie 
na spomenutých zastávkach mestskej 
verejnej dopravy. Verme, že budú mať 
dlhé trvanie. 

Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD.

V súťaži si merali sily šikovní 
záhradkári

Príjemné bývanie v mestskej časti 
nezaručuje len dobrá poloha, dostup-
nosť služieb, dobré školy. Vo veľkej mie-
re sa cítime dobre vtedy, ak je naše oko-
lie čisté, upravené a prečo nie aj krásne 
zakvitnuté. 

Aj tohto roku mestská časť vyhlásila 
súťaž, do ktorej šikovné záhradkárky 
i záhradkári mohli prihlásiť svoje zelené 
dielko.

Odborná porota zo Správy mestskej 
zelene vyhodnotila predzáhradky s ta-
kýmto výsledkom:

1. Viedenská - Skalka
2. Americká trieda 3
3. Helsinská - Skalka Lada 
Top predzáhradku vybrali svojím 

hlasovaním na sociálnej sieti obyvate-
lia mestskej časti a stala sa ňou Skalka 
na Berlínskej ulici. 

Všetky predzáhradky, ktoré sa do 
súťaže zapojili, dostali poďakovanie od 
vedenia mestskej časti a malú podporu 
vo forme poukážok na nákup záhrad-
níckeho materiálu.

Možno aj táto súťaž tak trošku pri-
spieva k peknému obrazu mestskej 
časti a k príjemnému životu v nej.

Potrebujete sa zorientovať 
v poskytovaní sociálnych 
služieb? 

SOCIÁLNE SLUŽBY ZAMERA-
NÉ NA SENIOROV A ŤZP OBČA-
NOV

Občan, ktorý dovŕšil dôchodkový 
vek alebo je ťažko zdravotne postihnu-
tý a je odkázaný na pomoc inej fyzic-
kej osoby, môže požiadať o posúdenie 
jeho odkázanosti na sociálnu službu 
Mesto Košice alebo Košický samospráv-
ny kraj. Mesto alebo kraj vydá občanovi 
rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu 
službu s určením stupňa odkázanosti. 
Po získaní tohto rozhodnutia požiada 
občan o zabezpečenie sociálnej služby 
mesto alebo kraj.

MESTO KOŠICE pre občanov s trva-
lým pobytom na území Košíc posky-
tuje tieto druhy a formy sociálnych 
služieb:

 Opatrovateľská služba - terénna sociál-
na služba - priamo v domácnosti, 

 Zariadenie opatrovateľskej služby - do-
časná pobytová forma sociálnej služby,

 Zariadenie pre seniorov - celoročná po-
bytová forma sociálnej služby, 

 Prepravná služba – možnosť využitia 
prepravy po posúdení úradom práce,

 Stravovanie – jedálne pre seniorov,
 Denný stacionár – trávenie voľného 

času počas dňa,
 Monitorovanie a signalizácia potreby 

pomoci: SOS náramková sociálna služ-
ba ako dištančná forma sociálnej služ-
by poskytovaná telekomunikačnými 
prostriedkami v byte klienta.

V prípade záujmu o pomoc v zaria-
dení opatrovateľskej služby občan po-
žiada o zaradenie do centrálnej eviden-

cie žiadateľov o sociálnu službu, ktorú 
vedie Magistrát mesta Košice.

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ po-
sudzuje pre občanov s trvalým poby-
tom na území kraja odkázanosť na:

 Zariadenie pre seniorov – celoročná po-
bytová forma

 Špecializované zariadenie – celoročná 
pobytová forma pre osoby s telesným 
alebo mentálnym znevýhodnením

 Domov sociálnych služieb – celoročná 
pobytová forma

SOCIÁLNE SLUŽBY ZAMERA-
NÉ NA KRÍZOVÚ INTERVENCIU 
A INÉ SKUPINY OBYVATEĽOV

MESTO KOŠICE pre občanov s trva-
lým pobytom na území Košíc posky-
tuje tieto druhy a formy sociálnych 
služieb:

 Zariadenie núdzového bývania – pre 
osoby v krízovej situácii,

 Útulok – pre osoby bez domova,
 Komunitné centrum – pre marginali-

zované, znevýhodnené osoby.
KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ po-

sudzuje pre občanov s trvalým poby-
tom na území kraja odkázanosť na:

 Zariadenie podporovaného bývania – 
pre osoby, ktoré dočasne potrebujú pre-
klenúť nepriaznivú životnú situáciu, 

 Rehabilitačné stredisko. 

V ČOM VÁM MÔŽE POMÔCŤ 
MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍD-
LISKO ŤAHANOVCE

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťaha-
novce poskytuje pre občanov s trva-
lým pobytom na území mestskej časti 
tieto druhy a formy sociálnych služieb:

 poskytuje základné sociálne poraden-
stvo,

 poskytuje informácie o možnostiach 
spoločného stravovania, ktoré zabez-
pečuje mestská časť,

 poskytuje informácie o podmienkach 
poskytnutia jednorazovej sociálnej dáv-
ky občanom v hmotnej núdzi, čo je ne-
nárokovateľná pomoc mestskej časti 
občanovi.

Podrobnejšie informácie o jednotli-

vých službách Vám ochotne poskytne 
osobne sociálny referát Miestneho úra-
du Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťaha-
novce, Americká trieda 15, 040 13 Košice, 
alebo na telefónnom čísle 055/636 0430, 
kl. 26., resp. elektronicky na mutah@taha-
novce.sk. prípadne môžete kontaktovať 
poslankyňu Mgr. Evu Zummerovú na t.č. 
0904 841 122, alebo elektronicky na ad-
rese ezummerova@gmail.com. 

Mgr. Eva Zummerová

neho titulu. Starosta navštívil Slovenský 
pozemkový fond a ministerstvo financií 
v snahe situáciu postupne riešiť.

Čo nás čaká
Postupnými krokmi plánujeme uspo-

riadať vzťahy k pozemkom prioritne pod 
existujúcimi stavbami. Ak sa nenájdu 
v archívoch vyvlastňovacie listiny, kto-
ré bude potrebné uplatniť žalobami zo 
strany mesta Košice na súde, bude nevy-
hnutné pozemky postupne za znaleckú 
hodnotu vykupovať. Pozemky na vybu-
dovanie nového výjazdu z Hanojskej sa 
nám komplexne podarilo vysporiadať 
a v budúcom roku by sme chceli pre oby-
vateľov tejto lokality zlepšiť stav v dyna-
mickej aj statickej doprave. Na spoločné 
rokovanie boli pozvaní štatutári základ-
ných a materských škôl. Cieľom je, aby 
pozemky pod vzdelávacími inštitúciami 
boli vysporiadané a školy sa mohli aj 
vďaka mimorozpočtovým zdrojom, pri 
ktorých je potrebné preukazovať vzťah 
k pozemku, zveľaďovať, modernizovať. 
Spustili sme celoslovenskú petíciu na 
vysporiadanie pozemkov, ktorú je stále 
možné podpísať buď na miestnom úra-
de alebo elektronicky (viď QR kód). 

Podporilo nás aj mnoho väčších či 
menších samospráv na Slovensku, ktoré 
sa tiež pasujú s týmto vypuklo ťažiacim 
problémom. O problém sa zaujímajú aj 
naši zástupcovia v parlamente. 

Vážení spoluobčania,
podporte nás aspoň svojim podpi-

som, aby sme mali silu hlasu ľudí, kto-
rým záleží na riešení veci verejných 
a ktorí chcú rozvoj nášho sídliska. 

JUDr.Beáta Zemková
prednostka miestneho úradu

Elektronická verzia petície sa vám 
zobrazí načítaním QR kódu.

Pozemky, pozemky...pokračovanie zo str. 1
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Užite si Ružín na dlani
Jeseň je jednoznačne najfarebnej-

šie ročné obdobie. Listy menia svoje 
farby a lesy sa premieňajú na čarov-
nú rozprávku. Vydať sa na prechádz-
ku či menšiu túru v našom kraji mô-
žeme v každom ročnom období, no v 
jeseni to predsa má väčšie kúzlo.

Zo Sivca bližšie k Tatrám
Výhľad z vápencového vrchu Sivec 

na dolinu Hornádu je jeden z najkrajších 
v Košickom kraji. Ak Sivec navštívite po-
čas priaznivého počasia, rozprestrie sa 
pred vami výhľad nielen na vodnú nádrž 
Ružín. Z vrcholového brala je vidieť aj Vo-
lovské vrchy, Branisko, Čergov, Slanské 
vrchy a dokonca aj Vysoké Tatry. 

Túra na Sivec sa začína na železničnej 
zastávke Ružín, kam sa viete dostať jed-
noducho, osobným vlakom. Od infor-

mačnej tabule pri zastávke sa vydáte po 
žltej značke. Cesta vedie Ružínskymi lúka-
mi. Niekde cesta nie je jasne vyznačená, 
je potrebné poriadne sledovať značky. 
Popri statku so zvieratami zabočte do-
ľava krížom cez lúku až sa dostanete do 
lesa. Žltá značka vás dovedie až k Priehy-
be pod Sivcom. Celá túra trvá približne 
4 hodiny. 

Ak sa rozhodnete pre auto, začiatok 
túry je v Košickej Belej, kde ho môžete 
odparkovať. Po modrej turistickej znač-
ke sa vydajte do sedla Gaľová a ďalej po 
zelenej značke k sedlu Priehyba pod Siv-
com. Žltá značka vás odtiaľ dovedie až na 
vrchol Sivca. Šikovnejším to zaberie 20 
minút, pomalším polhodinku.

Michaela Luxová
Foto: autor

VYSKÚŠAJTE SI RODINNÝ 
VLÁČIK SÚKROMNE

 Ťahanovský les už asi dobre poznáte 
a preto by sme vás radi inšpirovali vy-
skúšať niečo nové, originálne, čo nikde 
inde na Slovensku nenájdete. A nemu-
síte ani cestovať stovky kilometrov. Po-
stačia Košice. Ponúkneme Vám spôsob 
„eko – na to“, resp. eko-návod.

Začnite peši, alebo pomocou zdieľa-
ných bicyklov či kolobežiek, ktoré náj-
dete na našom sídlisku zaparkované na 

viacerých miestach. Zíďte dole kopcom 
do obce Ťahanovce, kde môžete po-
užiť ďalšiu eko-dopravu, teda tú našu 
- košickú hromadnú. Autobus s číslom 
14  vás dovezie do ústia Čermeľského 
údolia na staničku Košickej detskej 
historickej železnice. Samozrejme, do 
údolia môžete ďalej na dvoch kolesách, 
alebo dvoch nohách. Necháme to na 
vás.

A čo v Čermeli? Možno ste tam už 
roky neboli. 

Vychutnajte si údolie aj z inej per-
spektívy – tej železničnej. 

Prevratnou novinkou je možnosť od 
11. októbra objednanie si súkromného 
vláčika alebo motorovej dreziny iba pre 
vašu rodinu a blízkych. Detská železni-
ca Košice spúšťa tzv. Rodinné - privát-
ne vláčiky, ktorými reagujú na svetový 
trend ponuky unikátnych atraktivít, ale 
aj na nekončiacu sa pandemickú situ-
áciu. Na výber je novučičká motorová 
drezina pre 10 osôb alebo historické 
otvorené, či vykurované vagóny. 

Ing. Martina Turoňová
Foto: autor
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Nábor detí do 
hokejovej prípravky 
HK Sršne Košice

Kde? 
Aréna Sršňov, Drábova 3, Košice - sídl. KVP

Kedy? 
Utorok 16:35 hod., sobota 09:10 hod.

Celoročne Deti od 4. rokov

Prvé 3 tréningy zdarma Dalšie len za 40 Eur mesačne

Nevadí že si nikdy nestál na korčuliach
Stačia ti len oteplovačky a zimné rukavice

Prines si zo sebou korčule, hokejku a prilbu (stačí aj lyžiarska)

Vieme aj zapožičať
Kontakt: 
Marek Mergleský info@arenasrsnov.sk 0905 622 145 www.arenasrsnov.sk

POĎ SA S NAMI 
UČIŤ KORČULOVAŤ
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