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Zasadalo miestne 
zastupiteľstvo

V stredu 9. marca na svojom 25. zasad-
nutí poslanci miestneho zastupiteľstva:

 Vzali na vedomie správu veliteľa 
mestskej polície  – stanica Ťaha-
novce

 Odsúhlasili umiestnenie stavby 
Penzión a reštaurácia Košice - ide 

o  6-podlažný objekt medzi účelo-
vou komunikáciou Metro, Americ-
kou triedou a nezastavanými parce-
lami. Dopravné napojenie na objekt 
je z účelovej komunikácie Metro

 Schválili zmeny v rozpočte mest-
skej časti v oblasti kultúry a špor-
tu  – ide o  zrušenie financovania 
podujatia VOVA CUP a  Škola zruč-
nosti, ušetrené finančné prostried-
ky budú prerozdelené na akcie Ko-

šické Benátky, Rómsky deň, Letné 
kino, Florbalový turnaj, Stolnoteni-
sový turnaj škôl

 Vzali na vedomie správy predse-
dov odborných komisií o činnosti 
komisií za rok 2021

 Vzali na vedomie informáciu 
o  usporadúvaní pozemkových 
vzťahov v  mestskej časti a  súd-
nych konaniach, v ktorých mest-
ská časť vystupuje – ide o žiadosti 
o  vklad do katastra nehnuteľností, 
ktoré mestská časť získala do svojho 
majetku v  zmysle kúpnych zmlúv. 
Súdne konania, v  ktorých mestská 
časť figuruje, sa týkajú Spoločnosti 
ODEKO Družstvo na Berlínskej ulici

 Schválili návrhy na Cenu mest-
skej časti za rok 2022 – ceny mest-
skej časti budú odovzdané v rámci 
Dní mesta Košice na slávnostnom 
zasadnutí miestneho zastupiteľstva

 Vypustili z  rokovania bod o  par-
kovaní na sídlisku - na návrh sta- 
rostu mestskej časti poslanci vypus-
tili tento bod rokovania z  dôvodu 
neprítomnosti investora PD

Janka Rajňáková

Zo správy veliteľa stanice 
mestskej polície

Na 25. zasadnutí miestneho zastupi-
teľstva podrobne informoval veliteľ sta-
nice mestskej polície Košice-Ťahanovce 
Mgr. Peter Geršák poslancov o  jej čin-
nosti za uplynulé dva mesiace. Zo sprá-
vy vyberáme:

Príslušníci MsP počas hodnoteného 
obdobia pravidelne vykonávali
• Kontroly pasáže, skateparku, výbe-

hu pre psov na Helsinskej, okolia su-
permarketov, kde sa často zdržiavajú 
neprispôsobiví obyvatelia, vrátane 
lesoparku a priľahlej záhradkárskej lo-
kality Majetkár

• V  rámci situačnej prevencie dozor na 
priechodoch pre chodcov pred zača-
tím vyučovania

• Priebežnú kontrolu dodržiavania proti-
pandemických opatrení až do ukonče-
nia núdzového stavu

• Kontrolu prevádzok počas núdzového 

stavu, ktoré mali byť podľa nariadenia 
vlády SR zatvorené

• Kontrolu verejného poriadku v  súčin-
nosti so štátnou políciou v  okolí ná-
kupných centier a pošty

• Kontrolu neoprávneného osadzova-
nia regulačných značiek na vyhradené 
parkovanie (bez povolenia cestného 
správneho orgánu)

• Asistenciu pri spoločensko-bezpeč-
nostných akciách

• Samostatné bezpečnostno-preventív-
ne akcie v počte 29

Za hodnotené obdobie zaznamena-
li 363 oznámení a  podnetov občanov, 
z  ktorých bolo najviac 256 (t.j. 71% 
oznamov) na riešenie nedovoleného 
parkovania, a  to bránenie vo výjazde 
z parkovacích miest, obsadenie vyhrade-
ného parkovacieho miesta iným motoro-
vým vozidlom, porušovanie regulačné-
ho dopravného značenia a  všeobecnej 
úpravy zákona o  cestnej premávke, kde 
je zakázané zastavenie a  státie vozidiel. 

107 (29%) oznámení sa týkalo poru-
šovania verejného poriadku, ako napr. 
rušenie nočného pokoja, obťažovanie 
bezdomovcami, podnapité osoby ležiace 
na zemi, požívanie alkoholu na miestach, 
kde je to zakázané, nedodržanie opat-
renia vlády SR v  súvislosti s  pandémiou 
koronavírusu, používaním pyrotechni-
ky a  voľne pohybujúcimi spoločenským 
zvieratami a diviakmi.

Janka Rajňáková

Investičnou prioritou 
v tomto roku bude výjazd 
z Hanojskej

V decembri prijatý rozpočet mestskej 
časti vo svojej výdavkovej časti zahŕňa aj 
investičné akcie, ktoré by mali byť v roku 
2022 realizované.

Výjazd Hanojská
Počíta sa so začiatkom realizácie výstav-

by prepojenia Hanojskej ulice s  križovat-
kou Ázijská a Európska trieda, ktorou by sa 
mala zvýšiť bezpečnosť i komfort prejazdu 
predovšetkým záchranných zložiek. V ne-
poslednom rade zjednosmernením ulice 
pribudnú ďalšie parkovacie miesta. Na in-
vestíciu, ktorú mestská časť realizuje v spo-
lupráci s  mestom Košice, poskytlo mesto 
účelovú dotáciu 90 tisíc eur.

Ďalšie investície:
Dokončenie opravy vozovky na 

Americkej triede
Z rozpočtu mesta sa v tomto roku oča-

káva aj dokončenie rekonštrukcie Americ-
kej triedy, ktorej časť sa opravovala v pred-
chádzajúcich rokoch. V súvislosti s ňou je 
stále v hre aj prepojenie Americkej triedy 
s  Magnezitárskou ulicou pre bezpečný 
prejazd záchranných zložiek. Mesto Košice 

by podľa vyjadrenia starostu mestskej čas-
ti malo v krátkom čase zadať objednávku 
na vypracovanie štúdie autorovi projektu 
– dopravnému expertovi Pavlovi Titlovi.

Parkovanie
Mestská časť má v  roku 2022 v  pláne 

riešiť statickú dopravu realizáciou niekto-
rého z projektov parkovacích domov, ktoré 
sú pri nevysporiadaných pozemkoch jedi-
nou možnosťou riešenia problému s  ne-
dostatkom parkovacích miest. V mestskej 
časti je vytypovaných niekoľko lokalít, kde 
by sa parkovacie domy mohli vybudovať. 
Najpravdepodobnejšia je lokalita Pekin-
skej ulice, kde už v tomto čase je na Útvare 
hlavného architekta mesta Košice overo-
vacia štúdia a možno už v tomto roku by sa 
mohlo začať stavať.

Usporadúvanie pozemkových vzťa-
hov

Mestská časť vyčlenila v  rozpočte fi-
nančné prostriedky aj na získanie vzťahu 
k  niektorým pozemkom, ktoré bude prí-
ležitostne potrebné získať pre realizáciu 
investičných zámerov.

Bonus v podobe Kparku
Za bonusovú investíciu, ku ktorej mest-

skej časti pomohlo hlasovanie v  súťaži 

spoločnosti Kaufland, možno považovať 
vybudovanie športovo-oddychového par-
ku pre dospelých a staršiu mládež v hod-
note 70 tisíc eur. Realizovaná by mala byť 
v  letných mesiacoch vo vnútrobloku So-
fijská  – Budapeštianska v  blízkosti ihriska 
Žihadielko.

Opravy, úpravy, dokončenia zača-
tých projektov

V  pláne samosprávy je dokončenie 
rekonštrukcie a  opráv havarijného stavu 
pasáže Budapeštianskej ulice, dokončenie 
rekonštrukcie fontány na Americkej triede, 
realizácia dopravného ihriska na Pekinskej 
ulici, osadenie uzamykateľných kontajne-
rovísk na Varšavskej a  Belehradskej ulici, 
opravy chodníkov a  schodísk, ktorú sú 
v pláne opráv, ako aj modernizácia osvet-
lenia v športovom areáli na Bruselskej ulici.

Janka Rajňáková

Samospráva Samospráva  32 

Foto: archív mestskej časti

Mestská časť finančne 
podporila projekty

Úlohou samosprávy je okrem posky-
tovania služieb verejnosti aj vytváranie 
podmienok pre realizáciu a rozvoj špor-
tového i duchovného života obyvateľov. 
Jeho súčasťou je aj vyčlenenie finanč-
ných prostriedkov na podporu projek-
tov pre mimovládne organizácie, špor-
tové kluby, či záujmové skupiny, ktoré 
vlastnou iniciatívou prispievajú k nemu 
prispievajú. Mestská časť každoročne 
podporuje dotáciami žiadosti na takéto 
projekty a nebolo tomu inak ani pri prí-
prave a schválení rozpočtu na rok 2022.

V I. polroku 2022 boli finančne podporené 
projekty:
Školením dobrovoľníkov k efektívnej-
šej pomoci rodinám v núdzi
Žiadosť o  podporu predložilo občianske 
združenie Maják nádeje, ktoré už dva-
násť rokov pracuje s rodinami v hmotnej 
a sociálnej núdzi v Košiciach. Ide o dob-

rovoľnícku organi-
záciu a  vzhľadom 
na to, že jej záleží 
na tom, aby pomoc 
dobrovoľníkov rodinám bola čo najpro-
fesionálnejšia, kladie dôraz na ich formá-
ciu prostredníctvom školení, prednášok 
a diskusií zameraných na prácu s rodina-
mi. Finančné prostriedky vo výške 500 
eur, ktoré Maják nádeje získal od mestskej 
časti, budú použité na ubytovanie a stra-
vu dobrovoľníkov na výjazdovom školení.

Športový, turistický a  spoločenský 
deň, edukačné aktivity a  revitalizácia 
a skrášlenie okolia nového kostola, za-
riadenie pastoračného centra, spolo-
čenských a sakrálnych priestorov
Farnosť sv. Dominika Savia sa uchádzala 
o podporu v celkovej výške 10 500 €. Jej 
cieľom je vytvoriť priestor a miesto, kde sa 
mládež a rodiny s deťmi, často zo znevý-
hodneného sociálneho prostredia a  roz-
ličných komunít budú môcť stretávať, 
farnosť má snahu vytvárať podmienky 

pre ich hodnotne využitý voľný čas, vzde-
lávanie, viesť ich a  poukázať na zmysel 
a  cieľ života a  ich hodnotu pre miestnu 
komunitu i občiansku spoločnosť.
Mestská časť žiadosti farnosti podporila 
v celkovej výške 4000 €, z čoho tisícka pôj-
de na plánované spoločenské a edukač-
né aktivity a 3000 eur na pastoračné cen-
trum a skrášlenie okolia kostola.

Športové súťaže v  karate (VUKABU, 
SZK)
Žiadateľom 
je Karate klub 
Union Košice, 
ktorý sa pravidelne zúčastňuje celoslo-
venských i medzinárodných súťaží v kara-
te. Dotácia v celkovej výške 400 €, ktorú 
miestne zastupiteľstvo klubu odsúhlasilo, 
bude použitá na úhradu štartovného.

Športová olympiáda žiakov ZŠ Beleh-
radská – 2. ročník
Cieľom projektu je zapojiť do pohybo-
vých aktivít čo najviac žiakov zo ZŠ Beleh-



Samospráva mestskej časti 
súťaží v projekte EloGE Slovakia

Mestská časť Košice Sídlisko-Ťahanov-
ce sa v  roku 2022 odvážne zapojila do 
druhého ročníka projektu EloGE Slova-
kia. Projekt spočíva v hodnotení zapoje-
ných samospráv z pohľadu 12-tich prin-
cípov dobrej správy stanovených Radou 
Európy. Samosprávy, ktoré sa v  tomto 
roku do projektu prihlásili, budú hodno-
tené v oblastiach, ako sú napríklad ino-
vácie a  otvorenosť, etické správanie, či 
rozumné spravovanie financií.

Celý projekt zastrešuje občianske zdru-
ženie Dobrý úradník v partnerstve s Minis-
terstvom vnútra a  Radou Európy. Cieľom 

projektu je okrem získania ocenenia aj iden-
tifikácia silných a slabých stránok samosprá-
vy a načerpanie inšpirácie a príkladov dobrej 
praxe od ostatných zapojených samospráv.

Obsahovo vychádza z definovaných 12 
princípov dobrého demokratického vlád-
nutia, ktorými sú:

1. Participácia, reprezentácia  
 a spravodlivý priebeh volieb

2. Schopnosť reagovať
3. Efektívnosť a účinnosť
4. Otvorenosť a transparentnosť
5. Právny štát
6. Etické správanie
7. Kompetentnosť a kapacita
8. Inovatívnosť a otvorenosť  

 k zmene

9. Udržateľnosť a orientácia  
 na dlhodobé výstupy

10. Správne riadenie financií
11. Ľudské práva, kultúrna  

 rôznorodosť a sociálna kohézia
12. Zodpovednosť

radská (cca 700). Olympiádu organizuje 
Rada rodičov. Finančné prostriedky vo 
výške 600 eur poputujú na zabezpečenie 
organizácie podujatia (zvuková aparatú-
ra, zdravotná služba, pitný režim a zakú-
penie medailí.

Vitaj leto
Projekt rady rodičov pri ZŠ Belehrad-
ská k  ukončeniu školského roka, ktorým 
chce privítať letné prázdniny. Počas dňa 
je naplánované kultúrne vystúpenie (Ujo 
Ľubo, Sranda Banda), chystá sa detská dis-
kotéka a po zotmení bude pre deti a ich 
rodičov pripravené premietanie animo-
vanej rozprávky. Premietaním sa začne 
v areáli ZŠ Belehradská zároveň ďalší pro-

jekt s účasťou mestskej časti – Letné kino, 
ktoré potrvá počas celých letných prázd-
nin. Mestská časť podporila akciu Vitaj 
leto 300 – eurovou dotáciou.

Medzinárodné basketbalové turnaje 
organizované FIBA a  turnaje na Slo-
vensku
O  podporu z  rozpoč-
tu mestskej časti sa 
uchádzal aj dievčenský 
basketbalový klub CBK 
Minibuseuropa Ťaha-
novce, držiteľ viacerých 
slovenských majstrov-
ských titulov. Miestne zastupiteľstvo mu 
odsúhlasilo dotáciu vo výške 1 500 eur 
pre účasť na medzinárodných basketba-
lových turnajoch. Mladé ťahanovské bas-
ketbalistky okrem toho, že reprezentujú 
mestskú časť na medzinárodnej úrovni, 
propagujú zároveň basketbal so záme-
rom zvýšenia športovej aktivity mládeže 
na sídlisku Ťahanovce.

Janka Rajňáková

mestskej časti, usporiadanie vlastníckych 
vzťahov k  časti pozemkov užívaných 
mestskou časťou nájomnými zmluvami 
a  hlavne naštartovanie procesu vyspo-
riadavania pozemkov jednaním s  členmi 
vlády a parlamentu. Toto je zásluha pána 
starostu. Za „neúspech“ považujem jedine 
vzťahy v zastupiteľskom zbore, ktoré nie sú 
optimálne. Ten je v podstate rozdelený na 
poslancov, ktorí podporujú starostu a jeho 
aktivity a na tých druhých, ktorí v minulosti 
na túto pozíciu neuspeli, prípadne sa o ňu 
chcú uchádzať v  budúcnosti a  tak sa vy-
profilovali ako jeho tvrdá opozícia.

Jozef Figeľ - Svoju poslaneckú činnosť 
v  súčasnom poslaneckom období reali-
zujem ako člen miestnej rady, finančnej 
komisie a komisie športu. Pri práci v tých-
to komisiách sa usilujem o  predkladanie 
a  schvaľovanie takých návrhov uznesení, 
ktorých realizácia prispieva k  zlepšeniu 
kvality života občanov našej mestskej čas-
ti. Som rád, že poslanecký zbor aj napriek 
nie stále ľahkým priebehom rokovaní sa 
v  konečnom dôsledku priklonil k  takým 
riešeniam, ktoré sú prospešné pre rozvoj 
nášho sídliska. Za obrovský úspech po-
važujem výhru dvoch ihrísk pre naše deti 
a  mládež (Žihadielko a  K  Park), ktorá je 
ovocím príkladnej spolupráce Miestneho 
úradu, poslaneckého zboru, základných 
škôl, organizácií a občanov našej mestskej 
časti. Zo športových aktivít je mojou priori-
tou organizácia Uličnej stolnotenisovej ligy 
a Stolnotenisového turnaja mestskej časti, 
ktorý má dlhoročnú tradíciu. Vzhľadom na 
opatrenia prijaté v súvislosti s ochorením 

Covid, nebolo možné predošlé dva roky 
tieto akcie uskutočniť, no dúfam, že po 
zrušení opatrení sa to podarí v tomto roku.

Ján Pavúk - Keďže na našom sídlisku 
sú veľkým problém nevysporiadané po-
zemky, za veľmi významný úspech pova-
žujem dohodu o  dlhodobom prenájme 
s  možnosťou odkúpenia pozemkov pod 
skateparkom. Tento spôsob nadobúdania 
pozemkov považujem za najvhodnejšie 
riešenie vzhľadom na zdroje v našom roz-
počte. Za pozitívum považujem aj udržia-
vanie dotácií pre cirkevné spoločenstvá, 
športové kluby a ostatné neziskové orga-
nizácie, ktoré pôsobia na našom sídlisku. 
Významne som podporoval projekt napo-
jenia Hanojskej ulice na Ázijskú triedu, kto-
rého realizácia by mohla byť ešte v tomto 
roku. Navrhol som rekonštrukciu bezba-
riérového prístupu k detskému ihrisku na 
Hanojskej 3, ktorá sa vykonala v roku 2021. 
Podporoval som všetky výdavky smerova-
né do úpravy chodníkov a  ciest. Ako de-
ficit považujem nerozšírenie parkovacích 
miest o  parkovací dom, kde sa nenašla 
zhoda medzi súkromným investorom, ob-
čanmi sídliska a miestnou samosprávou.

Miloš Ihnát - Za najväčší úspech a tým 
aj naplnenie časti môjho volebného 
programu považujem vyčistenie lokality 
Majetkár, nachádzajúcej sa pri privádzači 
od Prešova, od desiatok ton odpadu, kto-
ré tam rokmi nazhromaždili skupiny ľudí 
obývajúce lokalitu neoprávnene. Lokali-
ta je v súčasnosti neobývaná, čo prispelo 
k bezpečnosti aj čistote tejto časti sídliska. 

Veľkým úspechom je naša spoločná akti-
vita s verejnosťou, vďaka ktorej sme nad-
šením a  pomocou mnohých z  nás získali 
hneď dve ihriská, z ktorých dnes už jedno 
teší našich najmenších – Žihadielko, v lete 
k  nemu pribudne Kpark pre staršie deti. 
Upravilo sa a  upravuje veľké množstvo 
chodníkov, schodísk, súvislá oprava cesty 
Americkej triedy. V tom budeme aj naďalej 
pokračovať. Je vybudovaný nový kyno-
logický park a  zopár nových parkovacích 
miest. Čaká nás ešte tohtoročná najväčšia 
investícia  – výjazd áut z  Hanojskej ulice. 
S čiastočným úspechom sa nám darí riešiť 
stále pálčivú tému pozemkov. Časť prob-
lému samospráva už rieši. Mnoho, žiaľ, 
načierno postavených stavieb za predchá-
dzajúcich vedení postupne legalizujeme 
a upravujeme právne vzťahy k pozemkom. 
Aktuálne, k veľkej časti športového areálu 
na Európskej triede, ktorý bol známy ako 
skatepark, bol nadobudnutý právny vzťah 
k  pozemkom, čím sa predišlo právnemu 
sporu. Žalobami od vlastníkov pozemkov 
sme však zahltení v  lokalite na Berlínskej 
ulici a mesto Košice po celom sídlisku. Je 
to náročný proces, vyžaduje postupné kro-
ky a nakoľko bol dlho zanedbávaný a stále 
je aj z úrovne štátu odsúvaný, spustili sme 
petíciu, kde chceme štát na tento problém 
upozorniť a žiadať o jeho riešenie. Odpo-
čet mojej činnosti za predchádzajúce ob-
dobie nájdete na https://tahanovce.sk/
samosprava/starosta/

Miroslav Špak - www.miroslavspak.sk 
0911 12 40 12

Samospráva Poslanecké dni  54 

Zdroj: https://www.coe.int/en/web/
good-governance/eloge

Foto: Rada rodičov ZŠ Belehradská

Foto: Rada rodičov ZŠ Belehradská

OBZRELI SA ZA SVOJOU  
PRÁCOU

V poslednom roku volebného obdo-
bia sa začína bilancovanie a hodnotenie 
činnosti volených zástupcov samosprá-
vy zo strany obyvateľov mestskej časti.

Ako svoje úspechy neúspechy vidia 
samotní poslanci sme zisťovali v  an-
kete, v  ktorej odpovedali na otázku: 
„Čo považujete za svoj najväčší úspech 
v poslaneckej činnosti v súčasnom voleb-
nom období a čo sa Vám z Vašich cieľov 
zatiaľ nepodarilo naplniť?"

Mária Horváthová - Pandemické ob-
dobie posledných dvoch rokov nebolo 
prajné k organizovaniu kultúrnych a spolo-
čenských aktivít. Svoju poslaneckú činnosť 
som preto upriamila na sociálnu pomoc 
v  podobe presťahovania matky s  troma 
maloletými deťmi z chatrče do sociálneho 
bytu. V danom procese som sa angažovala 
od samého začiatku. Podanie žiadosti a vy-
platenie nemalej dlžnej čiastky voči mes-
tu za komunálny odpad boli iba prvotné 
kroky a  zároveň základná podmienka na 
zaradenie do zoznamu žiadateľov. Byt bol 
v konečnom dôsledku žiadateľke pridele-

ný, avšak v  neobývateľnom stave. Nastal 
teda niekoľkomesačný proces rekonštruk-
cie. Plastové okná, vchodové dvere, omiet-
ky, podlahy, sociálne zariadene, nábytok, 
premenili spomínaný byt na dôstojné 
obydlie. Je pochopiteľné, že žiadateľka to 
financovať nedokázala. Ďakujem preto 
všetkým priateľom a známym, ktorí mi fi-
nančne, alebo sponzorskou prácou dopo-
mohli k  uskutočneniu zámeru. A  nebolo 
ich málo. S  rodinou som v  pravidelnom 
kontakte a teším sa spolu s nimi.

„Pomoc jednému človeku nemusí zna-
menať pomoc celému svetu, ale môže zna-
menať zmenu sveta pre jedného človeka.“ 
Albert Einstein

Štefan Bereš - Volebné obdobie 2018 - 
2022 je mojim druhým obdobím poslanca 
na našom sídlisku. Vstupoval som doňho 
s  mojím volebným programom, ktorý sa 
mi postupne darí napĺňať. Hlavnými bod-
mi boli nový výjazd z Hanojskej ulice, revi-
talizácia detského ihriska a  rekonštrukcia 
chodníka na Hanojskej ulici, vybudovanie 
bezbariérového prístupu k predajni Fresh, 
revitalizácia parkoviska na obratisku auto-
busov na Európskej triede, vybudovanie 
dopravného ihriska vo vnútrobloku Pe-
kinská. Z  tohto môjho programu zostáva 

dokončiť nový výjazd z  Hanojskej ulice 
a  dopravné ihrisko na Pekinskej ulici. Na 
poslednom MZ sme schválili financie na 
realizáciu tohto výjazdu a v tomto roku za-
čneme stavať. Za neúspech považujem, že 
som 2x navrhol a poslanecký zbor schválil 
rozšírenie parkoviska pozdĺž Havanskej 
1-3, aby autá nemuseli parkovať na tráve 
a  tiež by sa zvýšila bezpečnosť chodcov. 
Bohužiaľ, samospráva to odmietla realizo-
vať. Celkovo môžem hodnotiť toto voleb-
né obdobie za úspešné, za čo ďakujem aj 
pracovníkom úradu.

Eva Zummerová - Za najväčší úspech 
považujem naštartovanie rozvoja sídliska 
vo všetkých oblastiach. Opravené cesty, 
chodníky, schodiská, predsadená časť na 
Budapeštianskej ulici, fungujúca zimná 
údržba. Mňa najviac teší výsadba nových 
stromov napr. v  Europarku, lipovej aleje 
okolo Americkej triedy, na Berlínskej ul., 
Sofijskej a  ďalších lokalitách. Nemožno 
opomenúť ani získanie dvoch detských 
ihrísk Žihadielko od Lidlu a Kparku od Kau-
flandu. Čaká nás príchod veľkého investo-
ra v podobe obchodného centra Kaufland 
a  McDonald. Za najpodstatnejší úspech 
ale považujem získanie prvých metrov 
štvorcových pozemkov do vlastníctva Pokračovanie na str. 6
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Chodníková novela sa 
odkladá

Na Slovensku začal 1. marca 2022 
platiť plošný zákaz parkovania na 
chodníku. Odstup jeden a  pol metra 
pre chodcov už nestačí. Zmena pra-
vidiel sa dotkla desiatok tisíc vodi-
čov po celej krajine. Mnohé mestá sa 
totiž pasujú s  nedostatkom parko-
vacích miest. Inak tomu nie je ani na 
sídlisku Ťahanovce. Hliadky mestskej 
polície začali riešiť autá zaparkované 
na chodníku ako dopravné priestupky. 
Vodičovi, ktorý sa priestupku dopustí, 
hrozí v blokovom konaní pokuta do výš-
ky 50 eur. Výnimkou sú chodníky vyzna-
čené dopravným značením, umožňujú-
cim parkovanie na chodníku.

Návrh ušitý horúcou ihlou
Ako sa s týmto problémom popaso-

vala košická a ťahanovská samospráva, 
sme sa opýtali starostu Miloša Ihnáta. 
Mesto Košice nás požiadalo, aby sme do 15. 
februára 2022 vytypovali chodníky a  ulice, 
ktoré by sa vyznačili v  zmysle tejto platnej 

novely. To nie je možné zo strany samosprá-
vy uskutočniť, nakoľko samosprávy v  celej 
republike na to nie sú pripravené. Na vyty-
povanú ulicu je potrebné vypracovať do-
pravný projekt, čo trvá niekoľko mesiacov, 
ktorý potom musí schváliť krajský dopravný 
inšpektorát (KDI). Sme radi, že na najvyššej 
úrovni štátu tento návrh, ušitý horúcou ihlou, 
ktorý je od marca účinný, bude v parlamente 
opätovne prerokovaný a jeho účinnosť bude 
odložená.

Ako sa majú s vodiči od marca vyspo-
riadať so zákazom parkovania na chod-
níkoch?

Vodiči budú musieť súčasný stav rešpekto-
vať a na chodníkoch, ktoré nie sú vyznačené, 
by nemali stáť. Nemôžu byť teda prekvapení, 
ak ich nejaký sused alebo spoluobčan nahlá-
si a budú riešení mestskou políciou v zmysle 
tejto prijatej novely. Takže jednoznačne od-
porúčam obyvateľom, kým sa tento stav ne-
vyrieši, dodržiavať platný zákon.

Mestská polícia musí 
neoprávnené parkovanie riešiť

Podľa vyjadrenia náčelníka mest-
skej polície Slavomíra Pavelčáka až do 
nadobudnutia účinnosti vyššie uvedenej 
novely sú príslušníci MsP podľa zákona po-
vinní riešiť každé neoprávnené parkovanie 
vozidiel na chodníku, a to aj napriek tomu, 
že tento zákaz bude platiť s  najväčšou 
pravdepodobnosťou iba krátke prechod-
né obdobie. Ak vodič napriek prvotnému 
napomenutiu počas tohto prechodného 
obdobia znovu zaparkuje svoje vozidlo na 
chodníku, v takom prípade už bude rieše-
ný prísnejšie t. j. uložením pokuty. Podľa 
zákona č. 372/1990 Zb. o  priestupkoch 
môže byť v týchto prípadoch uložená po-
kuta v blokovom konaní priamo na mieste 
priestupku až do výšky 50 € a v správnom 

konaní na príslušnom okresnom doprav-
nom inšpektoráte až do výšky 100 €.

Parlament novelu zákona 
odložil

Novelu sa napokon podarilo poslan-
com NRSR na marcovej schôdzi opra-
viť. Autá tak budú môcť parkovať na 
chodníkoch do konca septembra 2023.

Pokuty sa podľa novely za „nepokryté“ 
obdobie dávať nebudú.

Pri parkovaní na chodníku bude naďa-
lej potrebné dodržať odstup 1,5 metra. 
Maximálna hmotnosť vozidla, ktoré takto 
môže zaparkovať, bude 2,8 tony. Pôvodne 
to bolo 3,5 tony. Poslanci tak vylúčili veľké 
dodávky. Pridali, naopak, elektrické kolo-
bežky. (zdroj: TASR)

Janka Rajňáková

ZŠ Belehradská pomáha 
ukrajine

„Pomoc jednému človeku nemusí zna-
menať pomoc celému svetu, ale môže zna-
menať zmenu sveta pre jedného človeka.“

Zatiaľ čo si naši žiaci užívali prázdnino-
vé radovánky, ukrajinské deti také šťastie 
nemali. Ich osud však neostal bez po-
všimnutia. Súčasná škola by nemala klásť 
dôraz len na kvalitné vzdelávanie, ale rov-
nako aj na formovanie morálnych a hod-
notových vlastností žiaka. To, že naši žiaci 
takéto vlastnosti majú, dokázali v reakcii 
na výzvu vedenia školy v podobe mate-
riálnej a potravinovej pomoci. Bola radosť 
pozerať, ako zanietene a s veľkým odhod-
laním podávajú pomocnú ruku. V  spo-
lupráci s  organizáciami humanitárnej 
pomoci sme zbierku doručili tým, ktorí to 

najviac potrebovali. Naša škola už v  mi-
nulosti dokázala, že nám nie je ľahostajný 
osud tých, ktorí sa nemajú tak dobre ako 
my, prípadne sa ocitli v núdzi. Príkladom 
sú zbierky pre deti v Afrike, seniorov v do-
movoch dôchodcov, rodiny našich žiakov 
so sociálne znevýhodneného prostredia 
či pre psíkov v útulkoch.

Za tento počin v mene všetkých, kto-
rým zbierka pomohla vyjadrujem našim 
žiakom, rodičom a  zamestnancom školy 
úprimné poďakovanie.

Mgr. Mária Horváthová
riaditeľka školy

Ťahanovčania dokazujú, že 
majú veľké srdce

Už v  sobotu 26.  2.  2022 sa kultúrne 
stredisko mestskej časti zaplnilo darmi, 
ktoré Ťahanovčania adresovali ukrajin-
ským mamičkám a ich deťom, ktoré vojna 
vyhnala z  domovov a  prechodom hra-
nice s  našou republikou hľadali pomoc  
a  útočisko. Veľké srdce Ťahanovčanov 
dokazoval dlhý rad čakajúcich s  balíkmi 
potravín, vankúšov, diek a  hygienických 
potrieb, ktoré ešte v ten istý deň odviezli 
do obce Ubľa.

Janka Rajňáková

Vojna sa týka aj nás: Príbehy 
Ukrajincov, ktorí prešli naše 
hranice

Všetci túžime potom, aby sa medzi 
nami nešírila nenávisť a  agresia nemala 
v  našej spoločnosti miesto. Na našom 
sídlisku žije mnoho Ukrajincov, ktorí majú 
svoje rodiny v krajine, kde zúri vojna. Buď-
me solidárni, podajme ruku tým, ktorí to 
potrebujú.

Jedným z  nich je aj 37-ročný Sergij, 
ktorý sa oženil so Slovenkou Máriou 
a dnes žijú v našej mestskej časti. „Vojna 
na Ukrajine sa ma hlboko dotkla. Aj keď na 
Slovensku žijem dlhé roky, môj rodný do-
mov je Kyjev. Okrem mamy, ktorá prešla cez 
hranice a býva teraz s nami, som ubytoval 
aj jednu ženu s  dieťaťom. Moja mama ju 
stretla na hranici Vyšné Nemecké a nema-
la, kde ísť. Samozrejme, že sme ju zobrali  
k nám,” vraví.

Sergijova mama spomína, že videla 
dlhý rad tankov, ktorý prechádzal okolo 
jej domu a  v  noci sa neraz budila stra-
chom, keď započula streľbu. Odišla za sy-
nom, ale jej manžel musel ostať bojovať 
a ochraňovať rodnú krajinu. „Mám strach, 
že ho už nikdy neuvidíme. Na Ťahanovciach 

žije však viacero Ukrajincov a viem, že mno-
hí prežívajú rovnaké osudy,” dodal Sergij.

Na hraničných priechodoch Ubľa, 
Vyšné Nemecké či Veľké Slemence sme 
boli aj my. Na vlastné oči sme videli za-
rmútené tváre, oči plné bolesti a strachu. 
Ukrajinka Nataša pochádza z Ľvova. Slo-
vensko nie je jej konečná zastávka. Spolu 
s mamou cestuje až do Krakova, kde žije 
jej priateľ. „Išli sme si nakúpiť potraviny do 
obchodu. Keď sme vyšli z  obchodu, ruskí 
vojaci začali strieľať do áut. Vtedy sme si 
povedali, že okamžite musíme odísť. Zbalili 
sme si po jednom ruksaku. So sebou máme 
len pár kusov oblečenia, hygienické potreby 
a doklady. Nemali sme čas premýšľať, čo si 
zoberieme. Onedlho príde po nás priateľ 
a pôjdeme do Poľska. Cez Slovensko len pre-
chádzame, ale som dojatá z toho, akí tu žijú 
milí ľudia,” dodala. Chcela by sa však vrátiť 
na Ukrajinu?

„Samozrejme. Dúfam, že to čoskoro skon-
čí. Zatiaľ ďakujem všetkým Slovákom. Ďaku-
jeme vám za pomoc, za každé milé slovo.”

Ako pomôcť Ukrajine?
• Ak chcete humanitárne pomôcť, Ko-

šický samosprávny kraj vyčlenil sklad 
humanitárnej pomoci, ktorý zriadil 
v  priestoroch veľkokapacitného oč-
kovacieho centra na Ostrovského ulici 
v  Košiciach. Zastaviť sa tam môžete 
v čase od 8:00 do 20:00 hod. Všetko, 
čo darujete a nakúpite pre vojnových 
utečencov, župa prerozdelí na miesta, 
kde to budú potrebovať najviac.

• Slovenský Červený kríž robí všet-
ko preto, aby pomohol utečencom 
z  Ukrajiny. Prispieť na pomoc pre 
Ukrajinu môžete prostredníctvom tej-
to webovej stránky https://redcross.
darujme.sk/pomahame-ukrajine/

• Ak chcete ponúknuť inú pomoc na-
píšete napríklad na mailovú adresu 
dobrovolnici.ukrajina@clovekvohro-
zeni.sk.

• Výzva Kto pomôže Ukrajine vznikla 
v spolupráci s viacerými slovenskými 
mimovládnymi organizáciami. Finan-
cie pomôžu zabezpečiť hlavne pitnú 
vodu, potravinové a hygienické balíč-
ky či lieky.

• Vaše príspevky v  rámci Unicef budú 
použité na pomoc deťom a  ich rodi-
nám, konkrétne na zabezpečenie ich 
základných potrieb.

Michaela Luxová

Proces hodnotenia pozostáva zo 
samohodnotenia miestnym úradom 
a  z  hodnotenia samosprávy obyvateľmi 
a  volenými zástupcami prostredníctvom 
dotazníkov. Víťazné samosprávy na konci 
projektu získajú tzv. Európsku značku ex-
celentnosti dobrej správy veci verejných. 
Celý projekt bude trvať do konca júna 
2022, pričom v priebehu februára až mar-
ca prebieha zber dát z dotazníkov u oby-
vateľov a poslancov našej mestskej časti.

Prostredníctvom priloženého dotaz-
níka sa môžete aj vy zapojiť do tohto 
hodnotenia. Čím viac hodnotiacich, tým 

objektívnejšie informácie hodnotitelia 
o našej samospráve získajú.

Vyplnený dotazník doručte na miestny 
úrad akoukoľvek formou:

Osobne  – do podateľne miestneho 
úradu

Poštou – na adresu MČ Košice-Sídlisko 
Ťahanovce, Americká trieda 15, 040 13 
Košice

Elektronicky – na adresu mutah@taha-
novce.sk

Do schránky mestskej časti – pri vcho-
dových dverách miestneho úradu.

Formulár do-
tazníka si môže-
te vyzdvihnúť 
pri vstupe do 
miestneho úra-
du.

Dotazník je možné vyplniť aj elek-
tronicky: https://docs.google.com/for-
ms/d/10gsoPL7BSLyoM3Pbuvuaf7Nca-
0XUjzuqk_VBQ0aaW1o

Janka Rajňáková

Foto: ilustračné
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ZA ČISTOTU SVOJHO OKOLIA 
ZODPOVEDÁME AJ MY

Čistota mesta je dôležitým ukazo-
vateľom kvality životného prostredia, 
významným faktorom ochrany zdravia 
jeho obyvateľov, dôležitým prvkom es-
tetického vzhľadu mesta a jeho kultúr-
nej úrovne. Legislatívne ju zastrešuje 
platné všeobecne záväzné nariadenie, 
ktoré má každé mesto, či obec v  plat-
nosti, ktoré určuje aj povinnosti obyva-
teľov dodržiavať čistotu.

Zvykli sme si na to, že čistotu mesta 
alebo obce má na starosti samospráva. Tá 
zabezpečuje vývoz odpadu, osadzovanie 
odpadových košov, čistenie a  úprava ve-
rejných komunikáciií a verejných priestran-
stiev od odpadkov, posypového materiálu, 
úprava ihrísk, pieskovísk, fontán atď. Všet-
ky tieto povinnosti jej vyplývajú z platného 
VZN o čistote.

To je fakt, ktorý si každá samospráva de-
tailne uvedomuje a každoročne vyčleňuje 
nemalé finančné prostriedky i  pracovné 
sily na aplikáciu nariadenia v praxi. Za rea-
lizáciu všetkých opatrení je zo strany verej-
nosti často veľmi kritizovaná.

Hovorí o  tom aj nedávna internetová 
anketa na sociálnej sieti mestskej časti, kto-
rej sa zúčastnilo 300 respondentov. Z nich 

bolo s čistotou na sídlisku spokojných 209 
(69,6 %), ale nespokojných 87 (29 %). Ne-
spokojní tak tvoria približne jednu tretinu, 
s čím samospráva nemôže byť a ani nie je 
spokojná.

ČO HOVORÍ VZN O ČISTOTE
O  čom sa už hovorí menej, je druhá 

strana mince, ktorou sú povinnosti každé-
ho obyvateľa mestskej časti, či návštevníka 
mesta. Samotný paragraf 2 VZN o čistote 
v Košiciach v odstavci 1 hovorí, že: na ve-
rejných priestranstvách je zakázané:
a. odhadzovať pomimo odpadových ná-

dob čokoľvek: papiere, obaly všetkého 
druhu, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, 
cestovné lístky, ohorky cigariet, popol 
a iné nepotrebné veci, odpadky,

b. znečisťovať verejné priestranstvá pľu-
vaním, výkalmi, splaškovými vodami, 
olejmi, chemikáliami, inými kvapalina-
mi a iným podobným spôsobom,

c. umývať a čistiť motorové vozidlá s vý-
nimkou nutného čistenia skiel, reflek-
torov, koncových svetiel a štátnych po-
znávacích značiek vozidiel,

d. poškodzovať, znečisťovať a ničiť akúkoľ-
vek zeleň, verejné objekty a zariadenia, 
lavice, vázy, nádoby na odpad, detské 
zariadenia, pamiatkové objekty a zaria-
denia, ako sú sochy, pamätníky a pod.

e. vypaľovať trávu, trávne porasty a  lístie 
a voľne spaľovať akýkoľvek odpad,

f. z balkónov, logií a okien umiestnených 
v tesnej blízkosti chodníkov vyklepávať, 
alebo prášiť deky, šatstvo, koberce, vy-
hadzovať rôzne predmety,

g. nechať voľne pobehovať psov alebo iné 
zvieratá a púšťať ich na ihriská a piesko-
viská (podrobnejšie VZN č. 19 o  pod-
mienkach chovu, manipulácie, odchytu 
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Žena s veľkým srdcom Tak o  nej hovoria jej kolegovia  
i  pacienti. Nominantka na Slovenku 
roka 2022 – Ťahanovčanka Alena Kell-
nerová.

Celý svoj profesionálny život pomáha-
la pacientom po vážnych úrazoch a kom-
plikovaných operáciách. Zo sestry pri 
lôžku sa svojou svedomitosťou postupne 
vypracovala na úspešnú a uznávanú ria-
diteľku Úseku ošetrovateľstva druhej naj-
väčšej nemocnice Slovenska.

Svojím ľudským, odborným a  zodpo-
vedným prístupom dokázala mnohých 
pacientov postaviť z  nemocničného lôž-
ka na nohy a vďaka nej mohli žiť naďalej 
plnohodnotný život. Posilnená svojím 
poslaním sa stala inšpiráciou pre stovky 
sestier, ktoré učila, aj viedla v praxi.

Žena, ktorá sa rodí raz za sto rokov, 
hovoria o  veľkosti osobnosti Aleny 
Kellnerovej kolegovia z  Kliniky úra-
zovej chirurgie, kde strávila viac ako  
20 rokov.

Vo funkcii riaditeľky úseku ošetrovateľ-
stva pracuje pani Alena od októbra minu-
lého roku. Riadi odbor, pod ktorý spadá 
1500 zamestnancov. 

Alena Kellnerová nie je len výni-
močná sestra, manažérka, riaditeľka 
a priateľka, je to aj manželka a mama 
– skvelá žena, ktorá si titul Slovenka 
roka 2022 zaslúži.

K  jej víťazstvu v  ankete, môžete pri-
spieť aj vy, Ťahanovčania, spoluobča-
nia, susedia, priatelia, a  to hlasovaním  
v ankete.

Možnosti hlasovania:
• POŠLITE SMS na číslo 7504 v  tvare  

SR 28 (počet sms je neobmedzený)
• ON LINE na http://www.slovenkaroka.

sk/hlasovanie
• Kupónmi týždenníka SLOVENKA

Janka Rajňáková

Čistota a  poriadok 
v minulosti

O údržbu v meste sa podľa dobových 
záznamov zo 16. storočia staral mestský 
kat. Ten mal okrem stínania hláv a muče-
nia aj povinnosť pravidelne čistiť kanály 
a záchody v meste, či odstraňovať túlavé 
zvieratá, ktoré mohli byť zdrojom nákazy 
a rôznych ochorení. Za túto prácu dostá-
val od mesta celkom slušný plat. O poria-
dok v  meste sa v  období stredoveku až 

novoveku starali aj jednotliví zástupcovia 
cechov, ktorí mali za povinnosť udržiavať 
čistotu pred svojimi dielňami.

Na začiatku 19. storočia vstúpilo do 
platnosti v  Košiciach nariadenie, vyda-
né Policajným kapitanátom týkajúce sa 
poriadku v  meste, ktoré okrem iného 
predpisovalo povinnosti občanov pri 
odkladaní smetia, poučenie o tom, kedy 
sa z mesta odváža „suché smetie“ a kedy 
mesto vykonáva čistenie ulíc. Nariadenie 

tiež upozorňovalo na zachovávanie noč-
ného kľudu v uliciach, zakazovalo akékoľ-
vek hulákanie, vykrikovanie a  túlanie sa 
pod hrozbou potrestania.

 
Zo začiatku 20. storočia sa dozvedáme 

o  nelichotivých správach z  dennej tlače 
o  sťažnostiach obyvateľov na neustály 
prach, blato a  špinu v  meste. Zdá sa, že 
problém čistoty a  poriadku v  meste bol 
večným hlavolamom pre otcov mesta 
v  mestskej rade. Kritizovalo sa zameta-

PhDr. Alena Kellnerová, MPH, riaditeľka 
Úseku ošetrovateľstva UNLP Košice

a likvidácie uhynutých zvierat na území 
mesta Košice),

h. vyberať, triediť a  rozhadzovať odpad 
z kontajnerov a odpadových nádob,

i. skladovať stavebný materiál, stavebný 
odpad, palivo a  škváru, výkopovú ze-
minu a  iné materiály bez rozhodnutia 
o  zaujatí verejného priestranstva prís-
lušným orgánom (miestny úrad, Správa 
komunikácií Košice, obvodný úrad živ. 
prostredia a pod.),

j. odstavovať autovraky,

ZA ČISTOTU SME 
ZODPOVEDNÍ VŠETCI

Veľakrát sú prostredníctvom sociálnych 
sietí zdieľané fotografie znečistených ve-

rejných priestranstiev s poukázaním na to, 
že pracovníci, ktorí sa o čistotu starajú, sú 
leniví, postávajú, nerobia tak, ako by si ve-
rejnosť predstavovala; že samospráva čis-
totu mestskej časti zanedbáva a podobne. 
Je pravda, že vždy sa dá všetko zlepšovať. 
Aj starostlivosť o čistotu. Platí to však pre 
obe strany. Kým si každý osobne neuvedo-
mí, že začať treba vždy u seba, spoločnosť 
sa nepohne ďalej. Verejné financie by sa 
totiž dali oveľa lepšie využiť na rozvojové 
projekty pre obyvateľov, ako na likvidáciu 
nelegálnych skládok, autovrakov, staveb-
ného odpadu a podobne.

POMÁHAJÚ AJ 
DOBROVOĽNÍCI

Mestská časť má vypracovanú koncep-
ciu rozvoja dobrovoľníctva, v rámci ktorej 
sa každoročne jednotlivci i dobrovoľnícke 
skupiny, či organizácie zapájajú do akti-
vít, ktoré súvisia predovšetkým s čistotou 
a úpravou životného prostredia. Bez ich ak-
tivít by starostlivosť o čistotu bola omnoho 
náročnejšia. Aj v  roku 2022 kompetentní 
chystajú Deň pre sídlisko a ďalšie dobro-
voľnícke aktivity, do ktorých sa už teraz hlá-

sia dobrovoľnícke centrá i  skauti, mládež 
zo škôl i ťahanovskí úradníci. Každý, komu 
záleží na životnom prostredí a komu vadí 
neporiadok na sídlisku, sa do týchto aktivít 
počas roka určite zapojí.

O dobrovoľníckych podujatiach pre ve-
rejnosť vás budeme informovať.

Janka Rajňáková

Foto: Zo zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach. Údržba v meste v 30-tych až 40-tych rokoch 20. storočia.



nie ulíc: „Stále upratujú, ale nikdy nie je 
čistota,“ dochádzali sťažnosti o  kritickom 
stave chodníkov, o  dierach v  ktorých sa 
zhromažďuje voda v kalužiach a premáča 
chodcom obuv, o dezolátnom stave ciest, 
volajúcich po súrnej oprave, o navozených 
hromadách hnijúceho smetia, z  ktorých 
sa šíri hrozný zápach, o rozhádzaných od-
padkoch na zeleninových trhoch, o  utr-
pení obyvateľov z hustého prachu a blata 
v  uliciach mesta, o  hanebnom stave ko-
šických ulíc atď. Problémy neustávali ani 
po nakúpení nových kropiacich áut Sen-
tinel na odvážanie popola a áut na zváža-
nie smetia Tatra-Faun. Nedostatočný bol  
počet zamestnancov, či frekvencia zváža-
nia odpadkov.

 
Na čistotu v  uliciach, chodníkov, pod-

chodoch, cestách, verejných priestran-
stvách a  iných miestach mala dohľad na 
začiatku 20. storočia aj mestská polícia. 
V  polovici 20. storočia boli zriadené ko-
munálne podniky, neskôr služby, ktoré 
mali na starosti údržbu, poriadok a verej-
nú čistotu ulíc v meste. Zo správ o čistote  
sa však znova dozvedáme o  „katastrofál-
nom stave v  odnášaní smetia,“ o  zapcha-
tých kanalizáciách po väčších dažďoch 
a  absentujúcom čistení verejných žúmp 
v meste. Sťažnosti neutíchali ani v súvislos-
ti so zanedbanou údržbou parkov a sadov 
v meste…

Aj keď ani v  súčasnosti stav čistoty 
a  poriadku v  meste nie je ideálny, tieto 
problémy sa dnes už riešia efektívnejšie  
a kvalitnejšie.

Uršula Ambrušová

So psíkom už môžete do 
kynologického parku pri Metre

Držitelia psov si za posledné roky na 
nedostatok pozornosti od samosprávy 
nemôžu sťažovať. Mesto vyčleňuje cca 
50 % finančných prostriedkov získaných 
z poplatku za psa späť do mestských častí. 
Financie využívajú mestské časti na vytvá-
ranie podmienok pre dôstojné spolužitie 
obyvateľov so stále rastúcim počtom do-
mácich miláčikov.

Na sídlisku Ťahanovce tak pribudlo na-
príklad ďalšie oplotené priestranstvo pre 
voľný pohyb psov, tzv. kynologický park, 
kde je možné od marca psíka nielen vy-
venčiť, ale aj poriadne popreháňať a pre-

cvičiť. Park s prvkami stál 6 993 eur a má 
800 metrov štvorcových. K dispozícii bude 
majiteľom psov bez prestávky.

O  správu a  údržbu sa stará mestská 
časť. K dispozícii na užívanie sú okrem lavi-
čiek a koša aj viaceré kynologické prekáž-
ky a pomôcky ako kladina, kruh či slalom, 
vhodné ako pre cvičenia agility, tak i  pre 
šantenie so štvornohými miláčikmi.

Podmienkou návštevy parku je do-
držiavanie čistoty a  upratovanie po 
svojom psovi. Vrecúška na psie exkre-
menty sú pre každého registrovaného 
držiteľa psa zdarma a vyzdvihnúť si ich 
môžete v pokladni miestneho úradu.

Janka Rajňáková

Výcvik psov sa chystá v apríli

Základný výcvik psov si na sídlisku Ťa-
hanovce našiel svojich priaznivcov a  zá-
ujem o  neho stále stúpa. Mestská časť 
v spolupráci s agentúrou HafHaf pripravu-
je už v apríli ďalší a jeho súčasťou bude aj 
prednáška o dodržiavaní pravidiel pri drža-
ní psa. O presnom termíne i podmienkach 
kurzu bude mestská časť informovať pro-
stredníctvom webu a sociálnych sietí.

-raj-

Začína zber zimného posypu

Od polovice marca by sa malo začať 
čistenie komunikácií od zimného posypu, 
uviedol na sociálnej sieti starosta Miloš 
Ihnát. „Rovinaté úseky chodníkov, ak ne-
prekvapí sneženie a  trvajúce dažde, budú 
od zimného posypu strojovo čistené od 14. 
alebo 15. marca 2022“. Miloš Ihnát dodal, 

že túto informáciu mu potvrdil technický 
riaditeľ spoločnosti Kosit. Zazmluvnenosť 
na zimnú údržbu trvá do 31. 3. 2022.

-raj-

Sociálne služby poskytované 
mestom Košice v Stredisku 
sociálnej pomoci mesta Košice 
(SSPMK).

Druhy sociálnych služieb, ktoré po-
skytuje mesto Košice vo svojom mestskom 
podniku Stredisko sociálnej pomoci 
mesta Košice (SSPMK) na Garbiarskej 4 
v Košiciach:

Zariadenie pre seniorov
Zariadenie opatrovateľskej služby
Prepravná služba
Jedáleň – stravovanie seniorov
Monitorovanie a  signalizácia potre-

by pomoci – SOS náramková služba

K  tejto sociálnej službe chystá naša 
mestská časť prezentáciu pre verejnosť 

v  stredu 6. 4. 2022 o  16.00 v  zasadačke 
miestneho úradu, Americká trieda 15, Ko-
šice.

 
Zariadenie pre seniorov
Je to celoročná pobytová sociálna 

služba. Občan ju môže získať po dovŕše-
ní dôchodkového veku, ak je odkázaný 
na pomoc inej osoby. Mesto Košice musí 
rozhodnutím priznať stupeň odkázanosti 
najmenej IV (zo VI. možných).

Výška úhrady za pobytovú službu je od 
250,– Eur vyššie a závisí od odoberaných 
služieb. V úhrade sa zohľadňuje napr. veľ-
kosť izby či počet klientov na izbe, odo-
beraná strava, vlastné elektro spotrebiče, 
využívanie služieb práčovne, ale napr. aj 
stupeň odkázanosti. V  rámci Košíc je to 
jedna z  najnižších cien za poskytované 
služby. K tomu ešte mesto Košice poskytu-
je finančný príspevok vo výške 0,50 Eur za 
každý odobratý obed, ak výška dôchodku 
prijímateľa je menej ako 450,– Eur.

Za rovnaký balík služieb poskytovaný 
neverejným (súkromným) poskytovate-
ľom, klient uhrádza mesačne podstatne 
vyššiu čiastku v  stovkách Eur. Ich výho-
dou sú ale kratšie čakacie lehoty, ktoré 
sa u verejných poskytovateľov pohybujú 
v mesiacoch, občas až v rozmedzí 2-3 ro-
kov čakania na voľné miesto v zariadení. 
Covidová situácia tieto čakacie lehoty 
čiastočne skrátila.

Preto je vhodné zvážiť, či zdravotná 
a sociálna situácia klienta vyžaduje okam-
žité riešenie a  jeho umiestnenie do zaria-
denia, napríklad po prepustení z nemocni-
ce. Vtedy je vhodné sa obrátiť na súkromné 
zariadenia. V prípade, že situácia nie je taká 
naliehavá, odporúčam prejsť procesom 
posúdenia odkázanosti na sociálnu službu 
mestom Košice, prípadne KSK, získať roz-
hodnutie o odkázanosti na sociálnu služ-
bu a  zažiadať zariadenie o  zaradenie do 
poradovníka. Potom vyčkať potrebných 
niekoľko mesiacov/rokov a získať umiest-
nenie v zariadení za veľmi prijateľnú cenu.

Kapacita zariadenia je viac ako 180 
miest.

Viac informácii môžete získať:
0904 841 122
Oddelenie sociálne a správne miestne-

ho úradu mestskej časti – 055/6360430
Stredisko sociálnej pomoci mesta Koši-

ce – 055/7966522

Eva Zummerová

Marec – mesiac knihy

Mesiac marec bol v rímskom kalendári 
zasvätený starorímskemu bohovi Marsovi 
(gr. Áres), ktorý bol bohom vojny, ale i poľ-
ných prác, ochrancom pred zimou, hla-
dom a pohromami, bol bohom jari, slnka, 
úrody a plodnosti. Keďže po zime „koneč-
ne“ vyschli cesty tento mesiac sa obyčajne 
začínali aj vojenské výpravy, alebo v marci 
nastupovali rímski úradníci do svojich úra-
dov atď.

Marec podľa gregoriánskeho kalendára 
je tretí mesiac v roku, má 31 dní a od roku 
1955 je na počesť slovenského národného 
buditeľa a  ľudového spisovateľa Mateja 
Hrebendu (1796 - 1880) vyhlásený za me-
siac knihy. Matej Hrebenda bol slepý avšak 
pri svojej slepote videl oveľa viac ako mno-
hí cez okuliare, totiž knihy nevidel očami, 
ale srdcom…

Uršula Ambrušová

22. marec – Svetový deň vody

Voda je základnou podmienkou pre 
život a existenciu života na Zemi, pokrýva 
až 70 % povrchu Zeme. Za normálnej tep-
loty a tlaku je to bezfarebná, číra kvapalina 
bez zápachu a chuti. V prírode sa vyskytuje 
v troch skupenstvách, a to pevnom (sneh, 
ľad), kvapalnom (voda) a plynnom (vodná 
para). Pitná voda je bezpodmienečnou 
zložkou potravy, ktorá je nevyhnutná pre 
správne fungovanie ľudského organizmu. 
Svetový deň vody bol vyhlásený Valným 
zhromaždením Organizácie spojených 
národov (OSN) v roku 1992 na Konferencii 
OSN o životnom prostredí a rozvoji v Rio 
de Janeiro v  Brazílii. Pripomíname si ho 
každoročne už od 22. marca 1993. Cieľom 
tohto dňa je upriamiť pozornosť svetovej 
verejnosti na vodu, ktorá je pre život na 
Zemi nevyhnutná a nenahraditeľná.

Uršula Ambrušová

Apríl – mesiac lesov

Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou obra-
zu Slovenska. Tvoria najdokonalejšie rast-
linné spoločenstvo v  prírode. Lesné po-
rasty sú živými organizmami, ktoré rastú, 
dospievajú a  hynú podľa toho sa k  ním 
treba správať. Význam lesov pre človeka 
je nenahraditeľný preto si zaslúžia našu 
ochranu a to nielen počas mesiaca lesov, 

ktorý je u nás oslavovaný od roku 1952. Les 
a všetko čo v ňom žije po stáročia existova-
lo v dokonalej harmónii. V lese nič nevyjde 
nazmar, všetko má svoje miesto, význam 
a trvanie – prirodzený kolobeh života.

Lesy sú pľúcami Zeme.
Lesy regulujú kolobeh vody v prírode.
Lesy zachytávajú hluk a prach.
Lesy nám poskytujú priestor na oddych, 

drevo, lesné plody.

Uršula Ambrušová

Memoriál Michala Bozogáňa 
bude v máji

V športovej hale SOUŽ na Palackého 
sa 14. mája 2022 uskutoční už 14. roč-
ník Memoriálu Michala Bozogáňa, kto-
rý organizuje Karateklub Union Košice 
pod vedením Petra Bozogáňa.

Za 14 rokov si toto športové podujatie 
vyslúžilo kredit nielen na Slovensku, ale aj 
v  zahraničí. Svedčí o  tom ja účasť úspeš-
ných zahraničných pretekárov. Jedným 
z nich bol donedávna aj bronzový medai-
lista z Tokia – ukrajinský reprezentant Sta-
nislav Horuna, ktorý bol podľa slov Petra 
Bozogáňa ozdobou košického memoriálu.

V súčasnosti Stanislav Horuna vymenil 
kimono za uniformu, aby mohol brániť 
svoju vlasť.

Janka Rajňáková

Martin Marinčin priniesol 
olympijský úspech do 
Ťahanoviec

Medzi úspešných športovcov, ktorí už 
dlho šíria dobré meno našej mestskej čas-
ti nielen na Slovensku, ale aj vo svete, patrí 
hokejista - bronzový medailista z tohtoroč-
nej zimnej olympiády v  Pekingu Martin 
Marinčin. Na to, že je Martin obyvateľom 

Zo života Šport  1110 

Kynologický park pri Metre - foto: archív mestskej časti

Stanislav Horuna na 10. ročníku me-
moriálu v r. 2017. Foto: archív KK Union 

Pokračovanie zo str. 9
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sídliska Ťahanovce, redakciu upozornili 
facebookoví fanúšikovia mestskej časti 
po zverejnení gratulácie našej hokejovej 
reprezentácii. Úspešný hokejový obranca, 
ktorý má za sebou niekoľkoročné pôsobe-
nie v zámorí, v súčasnosti pôsobí v HC Oce-
láři Třinec. K skvelému olympijskému úspe-
chu Martinovi, ale aj ostatným Košičanom 
- Jurajovi Slafkovskému a Tomášovi Jurčovi, 
ako aj celému reprezentačnému tímu Slo-
venskej republiky v čele so skvelým tréne-
rom Craigom Ramsaym v mene všetkých 
Ťahanovčanov srdečne blahoželáme.

Janka Rajňáková

K ŽIHADIELKU PRIBUDNE  
V LETE KPARK

Na základe oficiálneho potvrdenia spo-
ločnosťou Kaufland sa mestská časť Ko-
šice-Sídlisko Ťahanovce vo februári tohto 
roku stala jedným zo siedmych výhercov 
športovo-oddychového parku, o ktorý sú-
ťažili prihlásené mestá a obce v interneto-
vom hlasovaní.

Sídlisko Ťahanovce sa opäť raz spojilo 
a aj keď to bol ťažký súboj a stál všetkých 
hlasujúcich veľa síl, vďaka nim, vďaka všet-
kým podporovateľom a  tým, ktorí účasť 
mestskej časti v súťaži propagovali a získa-
vali ďalších hlasujúcich, môže sa verejnosť 
v lete tešiť na ďalšiu 70 – tisícovú investíciu.

Mestská časť bola po skončení súťaže 
obratom oboznámená s ďalším postupom, 
ktorý sa týka podpisu zmluvy, projektov, re-
alizácie a odovzdanie hotovej stavby.

Pozemok, umiestnený medzi Sofijskou 
a Budapeštianskou ulicou, pre Kpark získa-
la mestská časť od mesta Košice, mestské 
zastupiteľstvo to schválilo na svojom za-
sadnutí 18. marca. Realizácia projektu by 
mala byť ukončená do 31. 7. 2022. Najne-
skôr v auguste 2022 bude Kpark odovzda-
ný do užívania.

Samospráva tak očakáva, že sa jej po-
darí vytvoriť v  mestskej časti atraktívny 
priestor pre aktívny oddych, kde sa budú 
mladí aj dospelí ľudia radi stretávať.

Janka Rajňáková

PRIPRAVUJEME PRE VÁS

Uvoľňovanie covidových opatrení dáva 
nádej, že počas tohto roka sa podarí spo-
ločnosti aspoň sčasti vrátiť sa do normálu. 
Mesto Košice i mestská časť počítajú s tým, 
že v tejto sezóne bude možné zorganizo-
vať väčšinu naplánovaných kultúrno-spo-
ločenských i športových podujatí, ktoré si 
naplánovali. Verejnosť by tak nemala prísť 
o  úspešné akcie, ako sú májové oslavy 
Dňa mesta Košice, Košické Benátky 
a  gastronomické podujatie, ktoré bude 
mať historický podtext a  bude sa volať 
Hrnček var. Účastníci podujatia budú 
podľa predbežných informácií ponúkať 
jedlá pripravované podľa starých receptov. 
U nás v mestskej časti budú deti zo základ-
ných a materských škôl pod záštitou Kniž-
nice pre mládež mesta Košice opäť zobú-
dzať už zrekonštruovanú fontánu.

Okrem tradičných podujatí na sídlisku 
Ťahanovce, ako je v  auguste Vatrička, či 
júnový Deň detí a  septembrový Ťaha-
novský kotlíkový guláš, si príde na svo-
je aj komunita na Demetri, ktorá veselšie 
a krajšie ako inokedy oslávi 8. apríla Róm-
sky deň, pripomenieme si Deň Ukrajiny, 
potešia sa aj držitelia psov, pre ktorých 
mestská časť pripravuje Kynologický deň 
a v mesiacoch apríl - máj bude prebiehať 
výcvik psov spojený s  prednáškou. 
Mestská časť sa bude tohto roku spolu-
podieľať aj na organizovaní Letného kina 
v  areáli ZŠ Belehradská, ktoré pripravuje 
Rada rodičov.

Zo športových podujatí nebudú chýbať 
všetky tradičné bežecké súťaže – Beh fit, 
Ťahanovský lesný beh i Behom spoznaj 
mestskú časť, v športovom areáli Olympia 
budú počas roka prebiehať ligy v tenise 
v  minifutbale i  v  šípkach, florbalisti si 
užijú novú plochu v športovom areáli na 
Bruselskej, kde mestská časť opäť chystá 
turnaje. Stolní tenisti budú mať k dispozícii 
okrem tradičného turnaja a uličnej stolno-
tenisovej ligy aj vonkajšie stoly na rekre-
ačný ping-pong, a  to vo všetkých troch 
športových areáloch. Pre fanúšikov fitness 
sa pripravuje Body Fit Day, organizátori 
workoutových súťaží potvrdili ďalší ročník 
súťaže King of Olympia.

No a od augusta by mal byť verejnosti 
k dispozícii nový Kpark, ktorý by mal po-
skytovať možnosti oddychu i rekreačného 
športu pre širokú verejnosť.

Janka Rajňáková
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