
Rok 2021 
Ceny mestskej časti odovzdal starosta mestskej časti Miloš Ihnát 14. decembra 2021 na  

24. zasadnutí miestneho zastupiteľstva, nakoľko slávnostný ceremoniál nebolo možné 

usporiadať. Dôvodom boli protiepidemické opatrenia , ktoré zakazovali zhromažďovanie 

osôb v interiéri i v exteriéri. 

Cena starostu mestskej časti nebola udelená. 

Plakety starostu mestskej časti odovzdal starosta Miloš Ihnát 29.decembra 2021 

a v náhradnom termíne 11. januára 2022. 

 

Cena mestskej časti 

Združenie žien Slovenska Košice – za dlhoročnú verejnoprospešnú, kultúrnu a osvetovú 

činnosť v mestskej časti a pri príležitosti 20. výročia založenia klubu 

Ppl. Ing. Vojtech Valko – za celoživotnú prácu v policajnom zbore a za aktívnu spoluprácu so 

samosprávou v oblasti bezpečnosti a ochrany majetku v mestskej časti 

MUDr. Amália Popovičová – za významný, viac ako 30-ročný osobný podiel na poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti obyvateľom mestskej časti 

Terézia Kovalčíková – za aktívnu prípravu i priebeh podujatí Združenia žien Slovenska 

v mestskej časti 

 

Plaketa starostu mestskej časti 

Facebookový Tím bojovníkov za ihrisko ŽIHADIELKO – za aktívnu pomoc a podporu pri 

hlasovaní za získanie detského ihriska od spoločnosti LIDL, a.s. „Žihadielko“ pre mestskú časť 

Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Obec Čierne Pole - za  aktívnu pomoc a podporu pri hlasovaní  za získanie detského ihriska 

od spoločnosti LIDL, a.s. „Žihadielko“ pre mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Mgr. Mária Horváthová - za   aktívnu pomoc a podporu pri hlasovaní  za získanie detského 

ihriska od spoločnosti LIDL, a.s. „Žihadielko“ a za pomoc a spoluprácu pri organizovaní aktivít  

v prospech obyvateľov mestskej časti 

Mgr. Martin Ištvan a Dobrovoľnícke centrum Košíc - za  aktívnu pomoc a spoluprácu v 

oblasti dobrovoľníctva v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Mgr. art. Ján Samsely a ZUŠ Jantárová, pracovisko Aténska Košice - za   aktívnu pomoc a 

spoluprácu pri organizovaní plošného testovania  na Covid-19  

Tatiana Vargovčáková - za organizovanie športových aktivít pre verejnosť a aktívnu pomoc 

pri celoplošnom testovaní na Covid-19 



Ingrid Revajová - za  aktívnu pomoc a spoluprácu s neziskovými organizáciami pri 

organizovaní aktivít  v mestskej časti v oblasti starostlivosti a ochrany psov  

Mgr. Jana Buriánková - za  dlhoročnú prácu v miestnej samospráve 

Mgr. Miroslava Langerová, PhD. - za  aktívnu pomoc a spoluprácu v oblasti dobrovoľníctva  

v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Mária Popyčová - za  starostlivosť o prídomovú zeleň v mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce 

Matej Rimai - za  aktívnu pomoc a spoluprácu v unikátnom skrášľovaní mestskej časti Košice-

Sídlisko Ťahanovce 

Ing. Miloš Kriho - za  aktívnu pomoc, podporu a sponzoring  pri organizovaní podujatí v 

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Mgr. Miroslav Labaš - za  aktívnu pomoc, podporu a sponzoring  pri organizovaní podujatí v 

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Miroslav Mikluš - za  aktívnu pomoc, podporu a sponzoring  pri organizovaní podujatí v 

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

JUDr. Mgr. Marián Gažovský - za  aktívnu pomoc, podporu a sponzoring  pri organizovaní 

podujatí v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

PhDr. Ján Pituch - za  osobný podiel na vzdelávaní marginalizovaných skupín a aktívnu 

pomoc pri skrášľovaní mestskej časti 

Arcidiecézna charita Košice - za  aktívnu pomoc a spoluprácu v oblasti dobrovoľníctva 

 a skrášľovaní mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


