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Ocenili výnimočné osobnosti

V  máji má svoj sviatok mesto Košice 
- tradíciu Dní mesta milujú nielen Košiča-
nia, ale aj turisti a  príležitostní návštev-
níci mesta. No a  náhoda chcela, aby aj 
mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce 
slávila svoje narodeniny v tomto jarnom 
mesiaci. V  roku 2022 sú to už tridsiate 
siedme. Ich súčasťou je tradične aj sláv-
nostné odovzdávanie verejných vyzna-
menaní a  ocenení, udelených miestnym 
zastupiteľstvom mestskej časti Koši-
ce-Sídlisko Ťahanovce a starostom mest-
skej časti tým kolektívom i jednotlivcom, 
ktorí sa významne zapísali do povedo-
mia verejnosti. Vo štvrtok 5. mája si z rúk 
starostu mestskej časti Miloša Ihnáta 
ocenenia prevzali:

Cenu mestskej časti
Občianske združenie RADA RODIČOV 
ŠKOLY pri Základnej škole Belehradská 
21, Košice

Za mimoriadnu aktivitu a dosiahnu-
té výsledky pri zvyšovaní úrovne školy 
a rozvoji mestskej časti.

Rada rodičov získavaním mimorozpoč-
tových zdrojov z rôznych výziev a grantov 
organizuje školské, mimoškolské, ako aj 
komunitné športové a  kultúrne projek-
ty a aktivity využiteľné pre žiakov i širokú  
verejnosť. Zástupcovia Rady rodičov pra-
cujú bezodplatne, na úkor svojho voľného 
času, ale zato premyslene, efektívne a s jas-
nou stratégiou.

Medzi významné výsledky ich práce 
patrí napríklad:

Osvetlenie atletického oválu, rekon-
štrukcia knižnice, vybudovanie petan-
gového ihriska, pingpongových stolov,  
revitalizácia školského átria, organizácia 
Filmového leta, ktoré si získalo mnoho 
priaznivcov, organizácia školskej športo-
vej olympiády, zážitkového výučbového 
programu Kúzelná fyzika a ďalšie projekty.

Mária Kiráľová
Za dlhoročnú aktívnu prácu v Klube 

seniorov v  mestskej časti a  v  Spevác-
kom zbore Združenia žien Košice.

Pani Mária Kiráľová je dlhoročnou člen-
kou Klubu seniorov, niekoľko rokov bola 
jeho úspešnou predsedníčkou. Bola du-
šou seniorskej komunity a  práce v  klube 
sa nevzdáva ani teraz, keď sa predsedovia 
obmenili. Jej srdcovkou je spoločenský 
život a spev, preto sa spolu so speváckou 
skupinou bývalej Spoločnosti seniorov 
zúčastňovala rôznych kultúrno-spoločen-
ských podujatí v Košiciach. Dnes účinkuje 
v  Speváckom zbore Združenia žien Slo-
venska Košice.

MUDr. Eva Ševecová
Za dlhoročnú odbornú starostli-

vosť o zdravie najmladších obyvateľov 
mestskej časti a ľudský prístup k malým 
i väčším pacientom.

Celý tridsaťročný pracovný život pani 
doktorky v  mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce bol opradený hlavne pekný-
mi chvíľami. Jej ambulanciou prešli tisícky 
detí, ktoré sa teraz vracajú so svojimi po-
tomkami.

„Práca s  deťmi v  chorobe, ale hlavne 
v detských poradniach a pri prevenciách je 
stále to, čo milujem a roky strávené s deťmi 
aj v dnešnej ťažkej spoločenskej a epide-
miologickej situácii sú tými najkrajšími rok-

mi môjho života“, priznala držiteľka Ceny 
mestskej časti.

Martin Marinčin
Za vynikajúce športové výsledky 

a  šírenie dobrého mena mestskej čas-
ti i  mesta Košice na medzinárodných 
športových podujatiach.

Martina Marinčina pozná predovšet-
kým hokejový svet. Je odchovancom ko-
šického hokeja a spolu s ďalším spoluhráč-
mi náš hokej reprezentuje po celom svete. 
Od roku 2009 pôsobí v  zahraničí, z  toho  
12 rokov hral hokej v zámorí.

Táto sezóna je však pre Martina rozhod-
ne sezónou zvlášť úspešnou. Vo februári 
sa spolu s  celou slovenskou reprezentá-
ciou vrátil zo Zimných olympijských hier  
v  Pekingu s  bronzovou medailou, čo je 
v dejinách Slovenska zatiaľ najväčší olym-
pijský hokejový úspech. Tento úspech  
oslavovalo celé Slovensko a  my Ťaha-
novčania, sme boli právom hrdí na to, že 
Martin je obyvateľom našej mestskej časti 
a naším susedom.

Cenu starostu mestskej časti
Vladimír Marinčin starší

Za významný osobný podiel na špor-
tovej výchove mládeže a  celoživotnú 
prácu pre rozvoj slovenského hokeja.

Pán Vladimír Marinčin okrem toho, že 
vychoval dvoch synov hokejistov – Marti-
na a Vladimíra, za 25 rokov práce s deťmi 
a mládežou mu prešlo rukami mnoho bu-
dúcich hviezdnych hráčov. Stál pri zrode aj 
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Ťahanovčania sa dočkali 
svojho kostola

Dominanta sídliska v podobe rímskoka-
tolíckeho kostola má konečne svoju finálnu 
podobu a od 8. mája 2022 je vysvätená ako 
kostol sv. Dominika Savia. Výstavba tohto 
farského kostola trvala od roku 2004, kedy 
bol položený základný kameň vtedajším 
arcibiskupom Alojzom Tkáčom a starostom 
mestskej časti Cyrilom Betušom. Po osem-
nástich rokoch v  ňom zaznel zvuk organu 
a konala sa prvá svätá omša. Slávnostnú vy-
sviacku celebroval arcibiskup a metropolita 
Košickej arcidiecézy Mons. Bernard Bober za 
prítomnosti architekta Martina Drahovské-
ho, predsedu Košického samosprávneho 
kraja, primátora mesta i  starostu mestskej 
časti a ďalších hostí.

Súčasťou kostola sú aj farské a pastorač-
né priestory.

Projekt kostola, tak ako doba pokročila, 
bol upravovaný a dopĺňaný novými techno-
lógiami. Pri výstavbe boli použité prírodné 
materiály (spišský travertín, olivové drevo.)

Interiér kostola je minimalistický s  veľ-
mi zaujímavou dominantou - krížom. Ide 

o  umelecké dielo, ktoré vytvorili majstri 
kováči. Podľa slov miestneho farára Patrika 
Vojteka, všetky umelecké diela kostola, či už 
kamenárske, drevárske alebo kováčske, vy-
tvorili ruky lokálnych slovenských umelcov 
a  remeselníkov.Súčasná kaplnka bude de-
montovaná a zostane po nej pietne miesto 
a pamiatka na priestor, v ktorom sa rímsko-
katolícki veriaci zo sídliska Ťahanovce mohli 
dlhé roky stretávať.

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti

takých hokejových hviezd z Košíc, ako je 
jeho syn Martin, Tomáš Jurčo, Erik Černák, 
Juraj Slafkovský, či Christián Jaroš a mno-
ho ďalších. Týchto hokejistov pán Marin-
čin postavil na korčule a  bol ich prvým 
koučom i  trénerom niekoľko úvodných 
rokov.

Plakety starostu  
mestskej časti udelil  
starosta mestskej časti

Ing. Ľubici Slatina z  Ligy proti rako-
vine, Mgr. Petrovi Geršákovi  – velite-
ľovi stanice mestskej polície Ťahanovce, 
Mgr. Alene Sekaninovej  – učiteľke zo 
ZŠ Bruselská, Mgr. Kataríne Zaujeco-
vej  – riaditeľke jaslí Veselá hviezdička, 
Mgr. Tomášovi Jurkovičovi – aktivistovi, 

Mgr. Dominike Senajovej, Františkovi 
Stieberovi, Marekovi Feckovi  – auto-
rom skalky na Berlínskej 14, Ladislavovi 
Stupákovi z občianskeho združenia Save 

nature by Čivas, Drahomíre Mačajovej – 
podnikateľke, Erike Hercegovej  – pra-
covníčke miestneho úradu a  Mgr. Nike 
Kriškovej Jamnickej – majiteľke detské-
ho interiérového ihriska s kaviarňou De-
tičkovo.

K  slávnostnej atmosfére v  zasadacej 
miestnosti miestneho úradu prispel krás-
ny kultúrny program v podaní detského  
folklórneho súboru Viganček pod vede-
ním Lenky Adzimovej a žiakov zo Základ-
nej školy Belehradská pod vedením Judi-
ty Andrijkovej.

Janka Rajňáková
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Na ihrisko Pekinská sa 
už dostanete aj s kočíkom

Zámer vybudo-
vania prístupov na 
Pekinskej ulici vzišiel 
z  požiadavky oby-
vateľov Pekinskej 
ulice, predovšetkým 
mamičiek, ktoré sa 
z dôvodu kopcovité-
ho terénu nevedeli 
dostať s  kočíkmi na 
detské ihrisko a špor-
tovisko. Celému zá-
meru predchádzalo 

pomerne dlhé schvaľovacie obdobie.
V  rámci stavebného konania bolo po-

trebné vyriešiť vzťah k pozemku a problémy 
s existujúcimi inžinierskymi sieťami.

Prístup k ihriskám pozostáva zo sústavy 
dvoch rámp spojených prepojovacím chod-
níkom, pričom celé riešenie spĺňa všetky 
normy bezbariérovosti nielen pre prístup 
kočíkov, ale aj invalidných vozíkov. Samot-
ný projekt bezbariérových rámp je jednou 
zo súčastí celkového zámeru revitalizácie 
vnútrobloku Pekinská, do ktorého sa radí  
následne aj vyznačenie dopravného ihriska 
na asfaltovej ploche, vybudovanie dažďo-
vých záhrad a doplnenie novej výsadby.

PhDr. Jaroslav Žďára
odd. rozvoja miestneho úradu

Foto: archív mestskej časti

Kontajneroviská na Varšavskej 
sa už zamykajú

Mestská časť sa dlhoročné problé-
my s  čistotou v  okolí kontajnerových 
stojísk rozhodla riešiť ich uzamknutím.  
Pilotne tento zámer začala na Varšavskej 
ulici, kde jednotným spôsobom uzam-
kla jedno kontajnerovisko vybudované 
mestom v  roku 2019 na Varšavskej 1 
a ďalšie 2 stojiská na Varšavskej 8 a 13, 
ktoré vybudovala svojpomocne v  tom- 
to roku.

Spôsob uzamykania
Celému procesu predchádzalo získanie vzťa-
hu k pozemkom pod stojiskami a ohlásenie 
na stavebnom úrade. Z  pohľadu systému 
zamykania sa mestská časť rozhodla pre 
distribúciu bezpečnostných nekopírova-
teľných kľúčov, z  ktorých každý je navyše 
opatrený unikátnym číselným kódom. Zá-
roveň ide o  kľúče, ktoré budú kompatibil-
né so všetkými kontajneroviskami, teda 
s už existujúcimi, ale aj tými, ktoré na úze-
mí mestskej časti pribudnú. Kľúče spolu 
so sprievodnými listami boli v  prvej fáze  
distribuované obyvateľom priamo po brá-
nach, následne si ich osobne vedeli vyzdvih-
núť na miestnom úrade. V prípade, že sa pro-
jekt osvedčí, bude mestská časť v uzamykaní 
pokračovať pričom najbližšie je plánované 
uzamknúť zvyšné stojiská na Varšavskej ulici.

PhDr. Jaroslav Žďára
odd. rozvoja miestneho úradu

Zdroj: tvkosice.sk

Pozemky, alebo malé kroky  
pre úrad, ale veľké kroky  
pre sídlisko

Na Sídlisku Ťahanovce sú pozemky 
dlhodobo zanedbávanou témou. Nie je 
totiž tajomstvo, že v našej mestskej časti 
patria medzi najmenej vysporiadané na 
Slovensku. Otázka pozemkov bola dlhé 
roky odsúvaná a neriešená, a preto sa to 
v súčasnosti mestská časť snaží zmeniť.

Za posledné obdobie sme v  rozpočte 
vyčlenili prostriedky, ktoré majú situáciu 
zlepšiť. Napríklad sa vykúpili pozemky za 
účelom vybudovania ďalšieho výjazdu na 
Hanojskej ulici. Takisto sa nielen prenajali, 
ale sa aj vykupujú pozemky, aby sa legali-
zoval športový areál na Európskej triede. 
Našim cieľom je, aby sa táto katastrofálna 
situácia súvisiaca s  pozemkami zlepšovala. 
V súdnych sporoch bojujeme o parkovacie 
plochy na Berlínskej. Práve na tejto ulici je 

parkovisko, ktoré bolo postavené bez povo-
lenia už v roku 2007.

Mnohé iné mestské časti, ktoré majú to 
šťastie a pozemky sú mestské, alebo vyspo-
riadané, môžu viac investovať do rozvoja či 
rôznych iných aktivít. Na našom sídlisku sa 
snažíme dať najskôr veci do poriadku a in-
vestovať do neviditeľnej oblasti, ktorá však 
do budúcna prinesie postupný rozvoj mest-
skej časti.

V súčasnosti v archíve katastra Okresné-
ho úradu v Košiciach zisťujeme stav pozem-
kov. Vďaka prednostovi a  zamestnancom 
úradu sme našli mnohé dokumenty, ktoré 
pomôžu urobiť správne kroky k  riešeniu 
problému s  pozemkami. Vytrvalosťou sta-
rostu sídliska Ťahanovce Miloša Ihnáta, od-
bornosťou zamestnancov miestneho úradu 
a mesta Košice sa mravenčími krokmi sna-
žíme veci zisťovať, riešiť a zlepšovať. Vzácne 
podpisy občanov na petícii za vysporiada-
nie pozemkov budú čoskoro odovzdané, 
aby sa touto témou vážnejšie začal zaoberať 
najmä štát.

Je pravdou, že legislatíva je zlá, zastaraná, 
ťažkopádna. Je to potrebné takisto zmeniť. 
Inak sa naša samospráva nedokáže poh-
núť dopredu. Veľkú pomoc nám poskytuje 
poslanec Národnej rady SR pán Jaroslav  
Karahuta. Veríme, že aj v národnej rade sa 
touto nepopulárnou, ale rozhodne nes-
mierne dôležitou témou budú zaoberať.

Ťahanovská samospráva sa vydala ná-
ročnou cestou, málo viditeľnou, ale za to 
dôležitou. Verí však v  trpezlivosť a  pod-
poru obyvateľov. Všetci chceme určite to  
isté - aby sa naše sídlisko, ako aj mnohé  
iné obce či mestá pohli vpred a  toto jar- 
mo odstránili.

Beáta Zemková

Psičkári si prišli na svoje

Výberom dane za psa sa pre ťahanov-
ských psičkárov vzťah samosprávy k nim 
nekončí. Posledné mesiace a  roky sú 
toho dobrým príkladom.

K  množstvu odpadkových košov, ktoré 
sú pravidelne vyprázdňované, bezplatných 
vrecúšok na zber psích výkalov, starost-
livosti o  trávnaté porasty v  obytnej zóne 
i mimo nej (vyčistenie plôch za Americkou 
triedou), pribudol tohto roku aj ďalší kynolo-
gický park s hernými prvkami pre psov (pod 
Metrom) a už druhý rok mestská časť z pro-
striedkov samosprávy hradí majiteľom psov 
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základné výcvikové kurzy, ktoré pomáhajú 
dosiahnuť čo najkvalitnejšiu starostlivosť 
o  štvornohých členov domácností, ako aj 
zlepšenie spolu nažívania s ostatnými oby-
vateľmi mestskej časti.

Novinkou v roku 2022 je aj zorganizova-
nie kynologického dňa s názvom Ťahanov-
ský deň psíkov – dňa, na ktorý mohli Ťaha-
novčania prísť v sprievode svojich havkáčov, 
ale i  bez nich, zasúťažili si s  nimi, zabavili 
alebo sa s nimi iba jednoducho pohrali. Zá-
roveň sa dozvedeli množstvo zaujímavostí 
zo sveta psov, novinky v starostlivosti o nich, 
ako je napríklad psí welness a prostredníc-
tvom tomboly pomohli útulkáčom. Prvý 
ročník dopadol výborne a dáva prísľub, že 
podobné stretnutia našich havkáčov bude 
mestská časť organizovať aj v budúcnosti.

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti

Výjazd z Hanojskej ulice je 
tesne pred realizáciou

Dočasné prepojenie Hanojskej ulice 
s  Ázijskou a  Európskou triedou je naj-
väčšou investičnou akciou mestskej časti 
v  roku 2022. Cieľom je zlepšiť prejazd-
nosť jednej z  najužších ulíc na sídlisku, 
a  to vybudovaním druhého výjazdu 
a celkovým zjednosmernením ulice.

Pre samotný zámer bolo potrebné získať 
vzťah k pozemkom, ktoré vlastnili súkrom-
né osoby, urbariát, spoločnosť Th Stavbyt, či 
mesto Košice.

Na základe podmienok mesta bude na-
pokon prepojenie tvorené cestnými panel-
mi. Aktuálne je už na stavbu vydané staveb-
né povolenie a zároveň je mestská časť vo 
výrubovom konaní, kde žiada okresný úrad 
o súhlas s výrubom existujúcich náletových 
krovín a stromov, ktoré vyrástli v dôsledku 

dlhodobého neudržiavania pozemkov pô-
vodnými vlastníkmi. Tieto dreviny sú po-
slednou prekážkou vo vybudovaní prepoje-
nia, preto po kladnom rozhodnutí o výrube 
sa môže začať samotná realizácia.

PhDr. Jaroslav Žďára
Oddelenie rozvoja miestneho úradu

Foto: archív mestskej časti

Samospráva robí prieskum  
o vnútrobloku Sofijská

Zámer investora postaviť vo vnútrobloku 
Sofijskej ulice parkovací dom vyvolal medzi 
dotknutými obyvateľmi búrlivú debatu. Na 
využitie tohto priestranstva majú množ-
stvo protichodných predstáv. Radi by tu 
mali trávnatú plochu s  lavičkami, ale večer 
nemajú kde zaparkovať. Preferujú pohľad 
z bytu do parku, ale chceli by vidieť aj svoje 
zaparkované auto.

Aby samospráva získala relevantný 
podklad pre svoje rozhodovanie, prebieha 
v týchto dňoch prieskum názorov obyvate-
ľov Sofijskej ulice.

Obyvatelia sa môžu poverenej anketárke 
vyjadriť k možnosti zachovania zelene bez 
stavebných zásahov, k  možnosti rozšírenia 
parkovacích miest s povrchom z polovega-
tačných tvárnic alebo k výstavbe podzem-
ného garážového domu, na streche ktorého 
bude zriadená oddychová zóna, detské ih-
risko alebo zeleň.

S  výsledkami prieskumu bude verej-
nosť oboznámená na webovej stránke aj  
FB profile.

Ing. Andrea Levická
Ref. verejného obstarávania  

miestneho úradu

Z júnového zasadnutia  
miestneho zastupiteľstva

Najdôležitejším bodom programu za-
sadnutia miestneho poslaneckého zboru 
bol Záverečný účet. Spolu s materiálom na 
rokovanie poslanci obdržali aj posudok ne-
závislého audítora a stanovisko hlavnej kon-
trolórky. Obe stanoviská boli pre mestskú 
časť kladné. Prijatím uznesenia o  Závereč-
nom účte miestne zastupiteľstvo odobrilo 
hospodárenie mestskej časti s  verejnými 
zdrojmi v roku 2021.

Poslanci na rokovaní v ďalšom bode po-
sudzovali prijaté žiadosti o dotácie z rozpoč-
tu mestskej časti na II. polrok 2022.

S  blížiacimi sa voľbami do samospráv-
nych orgánov miest, obcí a  krajov, sa do 
programu rokovania dostal aj bod o určení 
volebných obvodov a počte poslancov, kto-
rí by mali zastupovať obyvateľov v  budú-
com volebnom období.

Už v  prípravných diskusiách v  odbor-
ných komisiách sa názory rôznili. Pôvodný 
návrh, ktorý bol do zastupiteľstva pripra-
vený miestnym úradom a  ktorý predpo-
kladal 3 volebné obvody s  celkovým poč-
tom 13 poslancov, sa napokon korigoval, 
pretože viacerí poslanci navrhovali nielen 
redukciu počtu volebných obvodov, ale 
aj celkový počet poslancov, ktorých budú 
obyvatelia v  komunálnych voľbách voliť.  
Na otázku, aké majú na to dôvody, niek-
torí zareagovali takto:

Juraj Mazák
„Ako som už na zastupiteľstve 18. 12. 2019 

navrhol, som za minimalizáciu počtu posla-
neckých mandátov (11) a taktiež minimalizá-
ciu počtu volebných obvodov (1). Prináša to fi-
nančnú úsporu a robí rozhodovanie pre voliča 
prehľadným a transparentnejším“

Mária Horváthová
„Vzhľadom na aktuálne nižší počet 

obyvateľov mestskej časti /20 922/ oproti  
predchádzajúcim komunálnym voľbám  
v  r. 2018 /21 806/, som za vytvorenie jedné-
ho volebného obvodu zo všetkých ulíc MČ, 
v  ktorom by sa volilo 11 poslancov. Prinesie 
to úsporu personálneho zabezpečenia volieb 
a  v  konečnom dôsledku samotných finanč-
ných nákladov.“

Zuzana Slivenská 
(vyjadrenie publikovala na sociálnej sieti)
„Práve som na komisii navrhla zníženie 

počtu poslancov z aktuálnych 13 na 11, čím 
dôjde k  efektívnejšiemu výkonu mandátu 
poslanca a tiež, aby bol na celom sídlisku len 
jeden volebný obvod.

Štefan Bereš
Som za vytvorenie 1 volebného obvodu, 

čo sa týka počtu poslancov som za zníženie 
počtu poslancov z hľadiska demokracie a po-
krytia obvodu na 12, ale s tým, aby sa znížili aj 
odmeny poslancov a náklady MČ boli max. na 
11 poslancov. 

Poslanci na zastupiteľstve napokon určili 
pre voľby do miestnej samosprávy 1 volebný 
obvod a 12 poslancov.

Janka Rajňáková
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Ťahanovčanka Darina 
Štyriaková vyvíja technológiu, 
ktorá mení svet

Je mladá, ambiciózna a  najmä 
podnikavá žena, ktorá sa nebojí 
žiadnej výzvy. Ťahanovčanka Dari-
na Štyriaková je snáď najznámejšou 
biotechnologičkou z  východu, kto-
rej meno pozná aj katarský princ. Aj 
vďaka nej máme byť nielen na Sídlis-
ku Ťahanovce, či Košiciach, ale aj na 
celom Slovensku patrične na čo hrdí.

Darina svoj ekopríbeh začala písať, 
keď ju ešte len pod srdcom nosila jej 
mama, ktorá bola geologičkou a  často 
navštevovala bane. Vraví, že aj to je 
možno dôvod, prečo sa ako malé diev-
čatko rada hrávala s kamienkami.

Dnes pracuje ako výskumná pracov-
níčka na slovinskom národnom inšti-
túte stavebného inžinierstva, takisto je 
mentorkou v  Beyond pre-accelerator 
pre študentov a  mladých odborníkov. 
Darina je zakladateľkou a  CEO startu-
pu Ekolive a  členkou prvej komunity 
odborníkov na udržateľnosť Vyšehrad-
skej skupiny zameranej na klimatickú 
neutralitu a stratégiu trvalo udržateľné-
ho rozvoja.

So svojou mamou sú nerozlučná 
dvojica nielen po priateľskej, ale aj po 
pracovnej stránke. Spoločne pracujú 
na svetovo unikátnej technológii, ktorá 
predstavuje ekologický prevrat v ťažob-
nom priemysle.

Prináša riešenie pre kontaminované 
životné prostredie ťažkými kovmi, a  to 
prostredníctvom biolúhovania (využi-
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Ing. Darina Štyriaková, PhD. 
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tím baktérií) a  nahradením pesticídov 
a  chemických hnojív biohnojivom. 
„Moja mama totiž patrila medzi prvých 
vedcov na svete, ktorí začali s  vývojom 
nových ekologických a  biologických me-
tód v  oblasti ťažby nerastných surovín 
a čistenia životného prostredia,“ hovorí.

Jediní na svete
Je teda úplne samozrejmé, že Dari-

nu k profesii biotechnologičky privied-
la práve mama. „Spočiatku som chcela 
ostať len vo vedeckej sfére a učiť na uni-
verzite. V tom čase som netušila, že s na-
šou technológiou budem v  budúcnosti 
podnikať. Okolnosti ma však nakoniec 
doviedli tam, kde som dnes.“ Vyštudovala 
geologické inžinierstvo na Technickej 
univerzite v  Košiciach, získala doktorát 
v  odbore hutníctvo kovov na Sloven-
skej akadémii vied a už 15 rokov pracuje 
s biotechnológiami.

Dr. Štyriaková je navyše zakladateľ-
kou startupu Ekolive. „Ak by som laicky 
mala vysvetliť, čím sa zaberáme, poviem, 
že máme baktérie, ktoré jednoduchým 
spôsobom a prírodným procesom zvetrá-
vania dokážu vyčistiť minerály a  z  toho 
vyprodukovať super silné biohnojivo, kto-
ré výrazne zlepšuje rast rastlín a nahrádza 
pesticídy. Vďaka biohnojivu kvety dlhšie 
vydržia, kaktusy lepšie rastú, zemiakov 
máme dvakrát viac. Má to výborné účin-
ky na rastliny. Zároveň tieto baktérie 
dokážu vyčistiť rôzne environmentálne 
záťaže, vyčistiť životné prostredie alebo 
aj recyklovať odpady. Nazýva sa to pro-
ces biolúhovania. Na ten máme európ-
sky certifikát. Máme jednu z  pätnástich 
ekoinovačných technológií v  Európskej 
únii, no sme jediná firma na svete, ktorá 

niečo podobné robí. Biolúhovania sa ro-
bili už 50 rokov dozadu, ale úplne iným  
druhom baktérií.“

Aktívni sú hlavne v zahraničí. „Doma 
na Slovensku nás takmer nikto nepožia-
dal o pomoc. Čistíme v Nemecku, Slovin-
sku, Chorvátsku. Na Slovensku sme tech-
nológiu vyvinuli a teraz budeme radi, ak 
ju budeme môcť aj použiť aj tu a nebude-
me musieť cestovať stále za hranice.“

Piesok cennejší ako zlato
Piesok, ktorým sa Darina zaoberá, 

patrí medzi cenné suroviny. „Svet v  sú-
časnosti čelí globálnej pieskovej kríze. Je 
to totiž po vode najpoužívanejšia surovi-
na. Piesok z  púšte však nemožno použiť, 
keďže obsahuje určité kovy. Ak človek na-
razí na hnedý piesok, je pokrytý železom. 
Nemôže sa použiť na výrobu skla či na 
keramiku alebo omietky.“

Košičanka však svojou technológiou 
dokáže vyčistiť aj taký piesok, ktorý by 
už reálne nebolo možné nikdy použiť 
a  plus k  tomu vyrobí biohnojivo pre 
poľnohospodárstvo. „Piesok, ktorý čis-
tíme, donášame napríklad aj zo západ-
ného Slovenska. V  Nemecku produkuje-
me z  uhoľného odpadu. Naše prevádzky 
sú však hlavne v  Chorvátsku a  projekt 
rozbiehame aj v  Dubaji. Pre katarského 
princa sme z  púštneho piesku už takisto 
robili nejaké pokusy. Je teda možné, že 
vďaka našej technológii bude aj púštny  
piesok užitočný.“

Darina Štyriaková trávi mnoho času 
v zahraničí. Na Košice však nedá dopus-
tiť. „Je to, jednoducho, môj domov,“ do-
dáva s úsmevom.

Za svoju snahu pomáhať životnému 
prostrediu a  ekoinovačnej technológii 
tento rok dostala Čestnú cenu predse-
du Košického samosprávneho kraja za 
rok 2021.

Michaela Luxová
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Zobúdzanie fontány bolo tohto 
roku špeciálne

Tradíciu zobúdzania fontány na Ame-
rickej triede po dvoch rokoch nútenej 
prestávky znovu oživili Knižnica pre 
mládež mesta Košice a deti základných 
a materských škôl na sídlisku Ťahanovce. 
Stalo sa tak v stredu 4. mája 2022 za prí-
tomnosti detí, rodičov i hostí - riaditeľky 
Knižnice pre mládež, starostu mestskej 
časti, riaditeľky ZŠ Belehradská a  pred-
nostky miestneho úradu.

Zobúdzanie bolo tohto roku o čosi špe-
ciálnejšie, a  to nielen tým, že ju zobúdzali 
deti s  kvetinkovou vílou, ale tak trochu aj 
preto, že fontána spala o čosi dlhšie a o čosi 
tvrdšie, ako inokedy. Prešla totiž komplet-
nou rekonštrukciou, ktorá aj kvôli počasiu 
trvala až do posledného dňa pred jej plá-
novaným spustením. Záverečná úprava ba-
zénu telesa bola o kúsok náročnejšia, preto 
ju stavbári odložili až na najbližší termín po 
slávnostnom spustení.

Kúzelné slovíčka, pesničky a  ďalšie vy-
stúpenia detí spravili z  podujatia milé zá-
bavné predpoludnie, na ktorom sa skloňo-
vali slová kniha, čitatelia, rozprávky, burza 
kníh i  kráľ čitateľov a  mnoho ďalších slov, 
súvisiacich s  čítaním a  literatúrou. Vydare-
ná akcia, ktorá prilákala širokú verejnosť,  
bola organizovaná v  rámci tradičných Dní 
mesta Košice a  Dní mestskej časti Koši-
ce-Sídlisko Ťahanovce.

Janka Rajňáková
Foto: Daniel Čičvák

Atmosféra na sídliskových 
oslavách Dňa detí bola úžasná

Osláviť deň svojich ratolestí si nene-
chali ujsť ani Ťahanovčania. V  nedeľu  
5. júna v športovom areáli Olympia bol 
pre deti pripravený bohatý program 
plný smiechu, zábavy a  dobrej nálady. 
V nemalej miere k tomu prispelo aj krás-
ne počasie.

Súčasťou programu bol i  košický klub 
Združenia žien Slovenska /my, v červených 
tričkách so smajlíkom/. Maľovanie na tvár 
v  podaní našich členiek Milady Majerskej 
a Heniky Kočišovej. Ďakujeme Tomíkovi zo 
Show de Tom za skvelú bublinkovú rybačku 
a balónové kreácie, za ukážku Mestskej po-

lícii v Košiciach a ich psovodom, i policajnej 
elektrickej kolobežke, postavičkám z  Lab-
kovej patroly, vystúpeniu Karate klub Union 
Košice, Dagmar Chadimovej Szotákovej so 
svojimi psíkmi, pani riaditeľke ZŠ Belehrad-
ská Márii Horváthovej a ďalším poslancom 
miestneho zastupiteľstva za pomoc pri sú-
ťažiach i DJ Robovi Mamčakovi za ozvuče-
nie a  veselú muziku. Atmosféru dopĺňali 
skákací hrad a nafukovacia šmykaĺka.

Obrovská vďaka patrí zástupcovi sta-
rostu MČ Miroslavovi Janitorovi za úžasnú 
penovačku v podaní košického Hasičského 
a záchranného zboru. No a na záver vyda-
reného podujatia, veľký cukríkový dážď pre 
deti, ale aj rodičov a starých rodičov.

Všetci, ktorí sme sa na tomto úspechu 
spoločne podieľali, sa tešíme, že sa Vám, 
milí Ťahanovčania, tohtoročné oslavy  
MDD páčili.

Jarmila Repčíková
predsedníčka ZŽS Košice



Svetový deň včiel slávili deti  
s včielkou Majou

Slávnostný 
krst ihriska Ži-
hadielko, ktoré 
sa mestskej 
časti podarilo 
získať hlasova-
ním obyvate-
ľov a  ktoré od 
minulého roku 
slúži našim 
deťom, zorga-
nizovala spo-
ločnosť Lidl 
d o d a t o č n e 
práve v  deň, 
ktorý je Sve-
tovým dňom 
včiel. Malí Ťa-
hanovčania si 

20. mája 2022 s včielkou Majou a detskými 
animátormi zábavné popoludnie na Žiha-
dielku riadne užili.

Ihrisko v  hodnote cca 80 tisíc eur vy-
budovala spoločnosť Lidl medzi Sofijskou 
a Budapeštianskou ulicou na skvelom mies-
te, plnom zelene. Onedlho k nemu pribud-
ne Kpark, za ktorý obyvatelia sídliska úspeš-
ne hlasovali na začiatku tohto roku.

Janka Rajňáková
Foto: Archív MČ

Aprílové podujatia v skratke:

Rómsky deň
Mestská časť pripravila pri príležitos-

ti Dňa Rómov, ktorý sme si pripomenuli  
8. apríla, RÓMSKY DEŇ NA DEMETRI. Usku-
točnil sa vo štvrtok 28.apríla 2022. Zábavné 

popoludnie v rómskom rytme obohatil fut-
balový zápas detí, sladké potešenie pre deti 
a chutné občerstvenie v podobe šošovico-
vej polievky.

Deň narcisov
Deň narcisov organizovaný Ligou pro-

ti rakovine podporili aj zamestnanci na 
miestnom úrade. Navštívili ich deti z MŠ Bu-
dapeštianska 1 a  elokovaného pracoviska 

Viedenská a žiaci ZŠ Belehradská, ktorí ako 
dobrovoľníci 28. apríla rozdávali symbolické 
žlté narcisy a zbierali príspevky na podporu 
a pomoc vážne chorým ľuďom.

Uvítanie novonarodených 
občiankov

Jedna z  najmilších akcií mestskej časti.  
5. apríla sme slávnostne privítali v zasadačke 
miestneho úradu asi päťdesiatku bábätiek 
so svojimi rodičmi. Skvelú atmosféru toh-

Zo života  9

Ťahanovskí havkáči si užili 
svoj deň 

Jednou z  možností, ako si zvyknúť na 
stále vyšší počet spoločenských zvierat, 
najmä psíkov v meste, či mestskej časti, je 
organizovanie podujatí, na ktorých by sme 
sa mohli zúčastňovať aj v spoločnosti nášho 
psíka. A  čo tak vziať ho na podujatie, kde 
by bol hlavným účastníkom práve on – váš 
štvornohý priateľ?

Na sídlisku sa táto myšlienka zhmotnila 
do Ťahanovského dňa psíkov, ktorý zorga-
nizovala 12. júna v športovom areáli Olym-
pia mestská časť v  spolupráci s agentúrou 
HafHaf, občianskym združením Psy ulice 
a sponzormi.

Súčasťou programu boli zábavné súťaže, 
ukážky poslušnosti, agility a  psie triky, do-
konca sa deti mohli so psíkmi len tak voľne 
pohrať. Pripravený bol aj welness pre psíkov 
a veľa dobrých rád, ako sa o svojich štvorno-
hých miláčikov starať.

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti

Pokračovanie na str. 10



to pekného podujatia spríjemnil kultúrny 
program detí z  Materskej školy Havanská, 
ktorých vystúpenie drobcov v maminom ná-
ručí doslova očarilo. K blahoželaniu od pred-
nostky miestneho úradu Beáty Zemkovej sa 
pripojili aj zástupcovia Knižnice pre mládež 
mesta Košice, ktorí rodičom odovzdali či-
tateľský preukaz, ktorý im pripravili v rámci 
projektu s názvom Čitateľom odmalička.

Janka Rajňáková
Beáta Zemková

Foto: archív mestskej časti

„Priateľské európske 
zážitkové vzdelávanie“  
- realizácia medzinárodného 
projektu Erazmus plus v MŠ 
Juhoslovanská 4 v Košiciach

V  septembri 
2019 sa začala 
spolupráca pia-
tich európskych 
škôl zo Sloven-
ska, Poľska, Ta-
lianska, Rumun-
ska a  Turecka, 
v  medzinárod-
nom projekte 
programu ERAZ-
MUS plus „Pria-
teľské európske 
zážitkové vzdelá-
vanie“. V  novem-
bri 2019 sa učiteľ-
ky partnerských 

škôl stretli na Krátkodobej vzdelávacej akti-
vite v Košiciach, kde ich kolektív koordinujú-
cej materskej školy na Juhoslovanskej 4 nie 
len srdečne privítal, ale pripravil im aj bohatý 
vzdelávací a kultúrny program v zmysle na-
plánovaných projektových aktivít na tému 
Tradície – umenie a remeslá. Bolo ťažké za je-
den týždeň ukázať našim hosťom celé naše 
krásne mesto, predstaviť im všetky partner-
ské a spolupracujúce inštitúcie, náš bohatý 
vzdelávací program, tradície, históriu a kul-
túru, ale bolo aj veľmi ťažké sa s nimi rozlúčiť. 
Vtedy sme ani len netušili, že sa lúčime na 
jeden a pol roka a že plán nášho projektu na-
ruší pandémia. Napriek tomu sme priebežne 
realizovali naplánované aktivity s deťmi.

S partnerskými triedami a školami sme sa 
vídali cez on-line konferencie a medzinárod-
nom portáli eTwinning a okrem skúseností 
z pedagogickej praxe sme sa navzájom in-
formovali o situácii v partnerských krajinách 
a školách, navzájom sme sa povzbudzovali 
a dúfali, že sa nám podarí projekt úspešne 
dokončiť. Po jeho predĺžení o šesť mesiacov 
sme sa v júni 2021 rozhodli uskutočniť mobi-
lity učiteľov a realizovali sme Medzinárodné 
krátkodobé vzdelávacie aktivity: 05.  – 09. 
júl 2021 Poľsko, Varšava; 09. – 13. august 
2021 Rumunsko, Braila; 20. – 24. septem-
ber 2021 Turecko, Aliaga; 11. – 15. október 
2021 Taliansko, Sicília, Scordia.

V každej partnerskej škole sa nám dostalo 
vrelého prijatia nie len od pedagógov a rodi-
čov, ale aj od predstaviteľov každého navští-
veného mesta.

Z  mobilít sme do našej materskej ško-
ly priniesli množstvo nových odborných 
poznatkov a  postupov osvedčenej peda-
gogickej praxe, veľa nápadov a  podnetov 
pre prácu s našimi deťmi, mnoho úžasných 
zážitkov a  fotografií, o  ktoré sme sa po-
delili na výstave projektu pripravenej pre  
kolegyne, rodičov a  deti na február –  ma-
rec 2022 v priestoroch našej MŠ. Fotografie 
a  ukážky pedagogickej praxe sú zdieľané 
na webovom sídle MŠ a v školských pracov-
ných materiáloch.

Projekt Friendly European Experiential 
Learning (FEEL) sa skončil, ale nepochybne 
bol jedinečný a  nezabudnuteľný pre všet-
kých jeho účastníkov, ktorí napriek medzi-
národnej situácii dokázali upriamiť svoju po-
zornosť na sebavzdelávanie a  vzdelávanie 
detí, na zlepšenie a  modernizáciu výchovy 
a vzdelávania od vlastných tradícií, cez kul-
túru, spoločnosť, ekológiu smerom k  ino-
váciám a využívaniu nových pomôcok, po-
stupov, technológií, čím realizovali vlastné 

odborné napredovanie aj napredovanie ma-
terskej školy, Juhoslovanská 4 v Košiciach.

Ing. Marcela Šterbáková
riaditeľka MŠ Juhoslovanská 4

História varenia gulášu

G u l á š 
je staré 
maďarské 
jedlo, ktoré 
bolo potra-
vou pastie-
rov. Ako 
aj názov 
napovedá 
maď. gu-
lyás, znam. 
p a s t i e r 
d o by t k a , 
resp. ten, 
ktorý po-
háňa, strá-

ži, lieči, v zime kŕmi, je pri otelení a v prípade 
potreby zabije. Viaceré historické zdroje sa 
zhodujú v  tom, že zrod a  rozšírenie tohto 
jedla sa spája s pastierskym životom vo Veľ-
kej dunajskej kotline (maď. Alföld), ktorého 
hlavnou činnosťou bol chov zvierat. Keďže 
pastieri bývali ďaleko od usadlostí, jedlo si 
sami varili. Na varenie mali len jednu nádo-
bu, a to kovový kotlík. So sebou si nosili iba 
chlieb, slaninu a korenie, mäso mali k dispo-
zícii. Do konca 18. storočia bolo pre guláš ty-
pické hovädzie mäso, keďže na pastvinách 
sa choval maďarský stepný dobytok (maď. 
szürkemarha). V počiatkoch sa uvarený gu-
láš konzumoval bez zemiakov, len s  chle-
bom, pričom mäso sa napichovalo na ostrie 
noža. Neskôr sa používala lyžica. Je možné, 
že od pastierov hovädzieho dobytka sa toto 
chutné jedlo jednoduché na prípravu rozší-
rilo aj do iných vrstiev spoločnosti, ako boli 
statkári, roľníci, sedliaci, či obchodníci. Od 
druhej polovice 18. storočia sa guláš pro-
stredníctvom vidieckej kuchyne stal bež-
ným jedlom. O  niečo neskôr sa dostal na 
jedálne lístky hostincov a  do kuchárskych 
kníh. Viac ako 150 ročný recept na výbor-
ný maďarský guláš nájdeme aj u známeho 
majstra kuchára, majiteľa reštaurácie v Pešti 
a autora Prvej kuchárskej knihy v slovenskej 
reči Jána Babilona (1818 - 1877), ktorý vyše 
20 rokov zhromažďoval recepty a rôzne skú-
senosti z  gastronómie. Spomínaná kniha 
vyšla v roku 1870 a obsahuje 1500 receptov.

Zo života10 

Pokračovanie zo str. 9



Dobrovoľnícke akcie  
na sídlisku

Zelené projekty majú  
na Ťahanovciach zelenú

Aj v  tomto roku 
pokračovalo podujatie 
pod názvom Sadíme 
strom života, ktorý re-
alizuje Dobrovoľnícke 
centrum Košíc. V  spo-
lupráci s mestskou čas-
ťou, Správou mestskej 
zelene a  občianskymi 
združeniami Máme 
radi Košice a Združenie 
žien Slovenska Košice 
sa v  sobotu 30. apríla 
vysadilo ďalších 18 líp  
do lipovej aleje na 
Americkej triede.

Janka Rajňáková
Foto: Daniel Čičvák

V ZŠ Belehradská maľovali 
zábradlie

18. 5. 2022 sa zišli na dobrovoľníckej ak-
cii pri maľovaní oplotenia školského areálu 
žiaci, rodičia a zamestnanci školy. Výsledkom 

nebolo len príjemne strávené odpoludnie, 
ale aj predovšetkým radosť z  odvedenej 
práce. Riaditeľka školy Mária Horváthová 
úprimne poďakovala všetkým, ktorí sa tejto  
akcie zúčastnili.

Mária Horváthová
Foto: ZŠ Belehradská

Deň pre sídlisko bol daždivý
V sobotu 4. júna počasie veľmi neprialo 

dobrovoľníckym aktivitám, ale aj tak prišlo 
na akciu zhruba 20 dobrovoľníkov predo-
všetkým zo Save_nature_by Čivas a z radov 
klubu dôchodcov.

Pozitívne na tomto dni je to, že náš le-
sopark je už niekoľko akcií po sebe dosť čistý.

Odpadu sa tam nachádza len málo, tro-
chu viac je ho pri vstupoch, ale inak je rela-
tívne dobré.

Horšie sú na tom lokality pod Americ-

kou triedou, kde sme sa 4. júna nedostali, 
a pri privádzači, kde je odpadu výrazne viac. 
V každom prípade vďaka všetkým, ktorí pri-
šli. Miesta, ktoré sa nestihli urobiť, upraceme 
nabudúce alebo počas individuálnych zbe-
rov odpadu.

Tomáš Jurkovič
Foto: FB Košice-Sídlisko Ťahanovce_skupina

Úžasní dobrovoľníci z charity
Čistota a  skrášľovanie sídliska sa nezao-

bíde bez pracovitých rúk. Okrem šikovných 
údržbárov, ktorí sú zamestnancami mestskej 
časti, sú neoceniteľnou 
pomocou aj ruky dobro-
voľníkov. Tí z Arcidiecéznej 
charity Košice precízne 
a  usilovne počas celej jari 
čistili zanesené odtoky 
dažďovej vody po celom 
sídlisku, pomáhali upra-
vovať stojiská kontajne-
rov, lavičky, či zábradlia.  
Aj vďaka ich nezištnej po-
moci je na sídlisku Ťaha-
novce krajšie.

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti

Maďarský guláš
Vezme sa nežilovaté mäso, a to zo sviečko-

vice, roštenky, sleziny, vemena a zo srdca, po-
krája sa na kúsky a posolí. Na kocky pokrájaná 
slanina sa dá do nádoby, kde sa roztopí, a do 
roztopenej slaniny vložíme spomínané mäso, 
pridáme pol lyžice rasce i  papriky, všetko sa 
upraží nažlto, zaleje studenou vodou a nechá 
sa variť podľa potreby. Neskôr sa pridajú očis-
tené surové krumple; keď sa dovárajú, pokrája-
me dve cibule na okrúhle kúsky a dáme ich na-
vrch na zemiaky tak, aby boli zakryté zaftom. 
Niekoľkokrát sa spolu zvaria, pričom však ci-
buľa musí zostať chrumkavá, a tak sa servíruje.

Uršula Ambrušová
Foto: autorka

Súťaž vo varení gulášu  
slávila jubileum.

13 družstiev súperilo vo varení gulášu 
v skvelej atmosfére v areáli Olympia už de-
siaty krát. Vyzbieralo sa na charitatívne účely 
viac ako 600 Euro. Okrem troch víťazných 

gulášov, ktoré 
hodnotila 4členná 
porota, verejnosť 
vybrala aj ten TOP. 
Programom spre-
vádzal l DJ Robo 
Mamčák, v ktorom 
vystúpili Majko 
Demčák, žiaci ZŠ 
Belehradská, Klub 
seniorov a Združenie žien Slovenska. V tom-
bole sa losovalo 20 cien a súťažné družstvá 
sa zabavili ešte v  sprievodných aktivitách. 
Tešíme sa už teraz na ďalší ročník.

Beáta Zemková
Foto: Daniel Čičvák
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14. ročník Memoriálu Michala Bozogáňa 
netradične v máji

Košický memoriál, kto-
rý vznikol na počesť syna 
zakladateľa karate klubu 
Union Petra Bozogáňa 
Michala, sa za 13 rokov 
svojej existencie stal vý-
znamným medzinárod-
ným podujatím v  karate. 
Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa v  špor-
tovej hale SOŠŽ na Palackého ulici v Košiciach opäť súťažilo 
v disciplínach kata a kumite.

K  zmene termínu konania memoriálu organizátorov prinútili 
protipandemické opatrenia, na základe ktorých sa už tradičné ja-
nuárové podujatie v karate presunulo na polovicu mája. Na súťaž-
ných tatami sa odprezentovalo 320 pretekárov, pričom až 80 z nich 
pricestovalo z ťažko skúšanej Ukrajiny.

-raj-
Foto: FB Peter Jesenský

Deň detí v znamení športu

Sviatok detí si vy-
brala Rada rodičov 
Základnej školy Be-
lehradská na zorga-
nizovanie už druhej 
školskej športovej 
olympiády. Pred pan-
démiou sa prvý roč-
ník tohto podujatia  

stretol s veľkou odozvou. Preto si na jeho pokračovaní dali organi-
zátori záležať.

Za skvelú atmosféru, ale hlavne za myšlienku prinavrátiť deti 
k športovaniu a súťaženiu v duchu faire play je treba organizátorov 
iba pochváliť.

Na sídlisku Ťahanovce tak ku škôlkarskej olympiáde, ktorú orga-
nizuje riaditeľka MŠ Belehradská Katarína Holováčová už 14 rokov, 
pribudla ďalšia krásna a zmysluplná športová tradícia.

Janka Rajňáková
Foto: archív ZŠ Belehradská

Športová sezóna na Olympii je v plnom prúde

Od 7. mája to na Olympii 
opäť žije športom! Ožili tradič-
né tenisové, petangové i  fut-
balové turnaje. Okrem nich 
prebieha v  športovom areáli 
liga v hode šípkami, organizu-
jú sa športové i  spoločenské 
podujatia v  príjemnom pro-
stredí v  blízkosti lesoparku, 
kde môžu návštevníci stráviť 
príjemné chvíle.

Foto: archív mestskej časti
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