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Ťahanovčatá, vitajte na našom sídlisku!

Z obsahu:
• Zloženie miestneho zastupiteľstva
 v novom volebnom období – volebné ciele
• Chystá sa oživenie projektu Europarku
• Uvítanie novonarodených obyvateľov
 v znamení Valentína
• Ako triediť kuchynský odpad
•  Obedy pre seniorov
• Úspech Richarda Turyho na MS v skateboardingu
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Minuloročné komunálne voľby nepri
niesli veľa zmien v zložení miestnej samo
správy na sídlisku Ťahanovce. Svoje druhé 
volebné obdobie začal znovuzvolený sta
rosta mestskej časti Miloš Ihnát i väčšina 
miestneho zastupiteľstva. Poslanecký zbor 
má v tomto volebnom období dvanásť čle
nov. K poslancom Štefanovi Berešovi, Joze
fovi Figeľovi, Márii Horváthovej, Mirosla
vovi Janitorovi, Jurajovi Mazákovi, Jánovi 
Pavúkovi, Miroslavovi Špakovi, Zuzane 
Slivenskej a Eve Zummerovej, ktorí poslan
covali aj v minulom volebnom období, 
pribudli noví poslanci Marek Fedoročko a 
Tomáš Jurkovič. Po prestávke jedného vo
lebného obdobia sa poslankyňou opäť sta
la aj Uršula Ambrušová.

S akými ambíciami vstúpili do nového 
štvorročného obdobia služby, nám niektorí z 
nich odpovedali:

Marek
Fedoročko

Mojím cieľom pre 
nasledujúce 4 roky 
je, aby sa naša ťaha
novská samospráva 
otvorila spolupráci s 
obyvateľmi sídliska. 
Aby mali pravdivé a 

komplexné informácie o reálnych výdavkoch 
a plánoch MČ, aby sa mohli zapojiť svojimi ná
vrhmi do fungovania samosprávy a aby videli 
reálny prínos miestnej samosprávy pre kvalitu 
ich života. Určite podporím všetky dobré ná
pady, ktoré pomôžu sídlisku pri jeho rozvoji 
(športoviská, cyklotrasy, verejné osvetlenie, 
výsadba zelene a pod.) Bol by som rád, ak by 
sa podarilo presadiť participatívny rozpočet 
s nápadmi občanov aj na našom sídlisku, tak 
ako to funguje aj v iných MČ v Košiciach.

Zuzana
Slivenská

V prvom rade ďa
kujem obyvateľom 
nášho sídliska za 
podporu. V tomto 
volebnom období 
som ako kandidátka 
na starostku mala 
záujem vyriešiť naj

mä parkovanie a kompetencie pre Sídlisko 
Ťahanovce. Nakoľko som mandát starostky 
nezískala, budem ako poslankyňa kontrolovať 
riešenia najmä týchto problémov. V prípade, 
že sa starostovi nepodarí za 4 roky získať kom

Volebné ciele novej samosprávy
petencie na riešenie našich sídliskových pro
blémov, tak si dovolím tvrdiť, že je priveľkým 
luxusom dať v tomto volebnom období 
takmer 300 000 na výkon funkcie starostu a v 
súhrne viac ako 3 000 000 eur na chod úradu, 
starostu a poslancov. Viete si túto sumu pred
staviť a čo by sme za ňu mohli mať každý rok? 
Medzi moje hlavné ciele v tomto volebnom 
období patrí kontrola všetkých krokov vede
nia v záujme ušetriť peniaze tam, kde sa dá a 
tieto peniaze dávať ľuďom, ktorí to potrebujú 
a na služby a činnosti, ktoré budú pre obyva
teľov prínosné. 

Tomáš Jurkovič
Hlavným problé

mom nášho sídliska 
sú nevysporiadané 
pozemky. Ich po
stupným a cieleným 
výkupom urýchlime 
proces získavania 
právneho vzťahu k 

pozemkom, či už prostredníctvom výkupu 
alebo dlhodobého prenájmu. Vďaka tomu sa 
budeme vedieť uchádzať o externé zdroje, 
ktoré nám prinesú do rozpočtu viac financií a 
budeme môcť pre vás zrealizovať viac projek
tov. Súčasne sa počas výkonu mandátu chcem 
zamerať na zvýšenie bezpečnosti chodcov, 
doplnenie chýbajúcich bodov verejného 
osvetlenia či zlepšenie dopravnej dostupnos
ti nášho sídliska (prevažne MHD, cyklistická a 
pešia doprava). Chcem sa pričiniť o zavedenie 
participatívneho rozpočtu a zvýšenie otvore
nosti a transparentnosti našej samosprávy.

Uršula
Ambrušová

V prvom rade by 
som sa rada poďa
kovala za prejavenú 
dôveru. Ako členka 
komisie kultúry a 
športu sa počas vo
lebného obdobia 

budem snažiť efektívne pracovať v komisii a 
aktívne sa podieľať na predkladaní a schvaľo
vaní návrhov uznesení, ktoré budú zamera
né na rozvoj a zveľaďovanie mestskej časti a 
prispejú k zlepšeniu kvality života jej obyva
teľov. Pri výkone funkcie poslankyne bude 
moje snaženie smerovať k riešeniu parkova
nia, budem sa zaujímať o údržbu existujúcich 
detských ihrísk a športovísk a možnosti budo
vania nových ihrísk a cyklotrás, budem nápo
mocná pri príprave a realizácii kultúrnych pro

jektov a športových podujatí a taktiež budem 
podporovať výsadbu zelene v našej mestskej 
časti.

Juraj Mazák
Ďakujem každé

mu voličovi, ktorý 
prišiel využiť demo
kratické právo vo
liť; zvlášť tým, ktorí 
prejavili dôveru 
môjmu pôsobeniu 
na ďalšie 4 roky. 

Mojou dlhodobou snahou je podpora zís
kavania mimorozpočtových zdrojov a gran
tov, z ktorých MČ bude vedieť financovať 
zlepšenie komunitného života, postavenia 
znevýhodnených občanov a úpravy verejné
ho priestoru pre šport, relax alebo vyšší pocit 
bezpečia. Patrí medzi to i „nudná“ práca vo 
finančnej komisii, cez ktorú budem presa
dzovať zníženie nákladov na chod úradu MČ, 
aktuálne je to väčšina zdrojov našej MČ.

Miloš Ihnát
Vo volebnom ob

dobí 2022–2026 je 
dôležité 
– pokračovať v 
usporadúvaní vzťa
hov k pozemkom, 
– v spolupráci s 
mestom Košice na 

základe vypracovanej analýzy parkovania sa 
dopracovať k získaniu investora a k realizácii 
výstavby parkovacieho domu na Pekinskej 
ulici, 
– zrealizovať ďalší výjazd z Hanojskej ulice na 
 Európsku triedu, 
– presadiť v meste Košice komplexnú štúdiu 
 ďalšieho výjazdu z Americkej triedy 
– pokračovať v obnovení vyznačovania par 
 kovacích miest, 
– presadzovať súvislé opravy chodníkov, 
 schodísk, 
– byť súčinný pri riešení novších možností 
 verejného osvetlenia,
– vylepšiť možnosti oddychu, rekreácie v 
 Ťahanovskom lese, čistotu sídliska, športo 
 vé, kultúrne, dobrovoľnícke aktivity, spája 
 nie komunít a riešenie každodenných pro 
 blémov. 

Po minulom volebnom období si uvedo
mujem, že prekvapiť nás môžu výnimočné 
situácie, ako Covid, energetická kríza, vojna 
na Ukrajine a tiež, že sa oplatí púšťať spolu 
s obyvateľmi do výziev, vďaka ktorým môže 
mestská časť veľa získať, ako napríklad dve 
krásne ihriská.

Janka Rajňáková

Volebné ciele novej samosprávy 
 Minuloročné komunálne voľby nepriniesli veľa zmien v zložení miestnej samosprávy na sídlisku 
Ťahanovce. Svoje druhé volebné obdobie začal znovuzvolený starosta mestskej časti Miloš Ihnát 
i väčšina miestneho zastupiteľstva. Poslanecký zbor má v tomto volebnom období dvanásť členov. 
K poslancom Štefanovi Berešovi, Jozefovi Figeľovi, Márii Horváthovej, Miroslavovi Janitorovi, 
Jurajovi Mazákovi, Jánovi Pavúkovi,  Miroslavovi Špakovi, Zuzane Slivenskej a Eve Zummerovej, 
ktorí poslancovali aj v minulom volebnom období, pribudli noví poslanci Marek Fedoročko a Tomáš 
Jurkovič. Po prestávke jedného volebného obdobia sa poslankyňou opäť stala aj Uršula 
Ambrušová. 

S akými ambíciami vstúpili do nového štvorročného obdobia služby, nám odpovedali: 

 

Marek Fedoročko 

Mojím cieľom pre nasledujúce 4 roky je, aby sa naša ťahanovská 
samospráva otvorila spolupráci s obyvateľmi sídliska. Aby mali pravdivé 
a komplexné informácie o reálnych výdavkoch a plánoch MČ, aby sa 
mohli zapojiť svojimi návrhmi do fungovania samosprávy a aby videli 
reálny prínos miestnej samosprávy pre kvalitu ich života.  Určite 
podporím všetky dobré nápady, ktoré pomôžu sídlisku pri jeho rozvoji 
(športoviská, cyklotrasy, verejné osvetlenie, výsadba zelene a pod.) Bol 
by som rád, ak by sa podarilo presadiť participatívny rozpočet s nápadmi 
občanov aj na našom sídlisku, tak ako to funguje aj v iných MČ 
v Košiciach. 

 

 

Zuzana Slivenská 

V prvom rade ďakujem obyvateľom nášho sídliska za podporu. V tomto 
volebnom období som ako kandidátka na starostku mala záujem vyriešiť 
najmä parkovanie a kompetencie pre Sídlisko Ťahanovce. Nakoľko som 
mandát starostky nezískala, budem ako poslankyňa kontrolovať riešenia 
najmä týchto problémov. V prípade, ak sa starostovi nepodarí za 4 roky 
získať kompetencie na riešenie našich sídliskových problémov, tak si 
dovolím tvrdiť, že je priveľkým luxusom dať v tomto volebnom období 
takmer 300 000 na výkon funkcie starostu a v súhrne viac ako 3 000 000 
eur na chod úradu, starostu a poslancov. Viete si túto sumu predstaviť 
a čo by sme za ňu mohli mať každý rok? Medzi moje hlavné ciele v tomto 
volebnom období patrí kontrola všetkých krokov vedenia v záujme 
ušetriť peniaze tam, kde sa dá a tieto peniaze dávať ľuďom, ktorí to 

potrebujú a na služby a činnosti, ktoré budú pre obyvateľov prínosné.  
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Po ustanovujúcom zasadnutí miestne
ho zastupiteľstva, ktoré sa konalo po ko
munálnych voľbách a v ktorom sa kreovali 
nové zastupiteľské orgány, zasadali miest
ni poslanci už dvakrát.

Hneď na druhom zasadnutí schválili 
rozpočet mestskej časti, aby mohli hneď 
od začiatku roku 2023 naplno fungovať. 
Pri jeho schvaľovaní, žiaľ, nemohli počítať 
s účelovými dotáciami od mesta Košice i 
ďalšou participáciou mesta, nakoľko mest
ský rozpočet sa nepodarilo zatiaľ zostaviť. 
Napriek rozpočtovému provizóriu, v kto
rom sa Košice ocitli, sídlisko Ťahanovce 
aktívne pracuje s financiami, ktoré zo záko
na má a snaží sa o získanie ďalších zdrojov, 

aby plány a projekty, ktoré pre obyvateľov 
chystá, mohli byť realizované. 

Z investícií, ktoré sa už realizujú, je to 
výjazd z Hanojskej ulice, ako aj revitalizácia 
vnútrobloku Čínska. Mestská časť požia
dala o finančnú podporu ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja a informa
tizácie pre vypracovanie projektu na Eu
ropark, ktorý bude príjemnou modernou 
oddychovou zónou v strede mestskej časti 
(podrobnejšie sa o tom dočítate v článku 
Zámer europarku na Európskej triede 
znova ožíva).

Od roku 2023 má mestská časť aj novú 
hlavnú kontrolórku. Poslanci v tajnej voľbe 
a napokon žrebom zvolili za nástupkyňu 

JUDr. Ľudmily Slunečkovej, ktorej sa skon
čilo funkčné obdobie, skúsenú ekonómku 
Ing. Helenu Badaničovú. 

Poslanci na svojom druhom zasadnutí 
schválili dotácie na 1. polrok 2023. Predov
šetkým nováčikovia v poslaneckom zbore 
miestneho zastupiteľstva mali výhrady k 
spôsobu prideľovania dotácii a avízovali 
iniciatívu všeobecne záväzné nariadenie, 
ktoré upravuje prideľovanie dotácií, aktua
lizovať. Kedy sa tak stane, uvidíme v blízkej 
budúcnosti.

Najbližšie zasadnutie miestneho zastu
piteľstva sa chystá v druhej polovici apríla.

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti

Schválené dotácie na I. polrok 2023

Žiadateľ Aktivita Termín Výška dotácie

CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice Prípravné turnaje január–jún 2023 1 000,00 €

BK Košickí Rytieri KOŠICE Reprezentačný bowlingový kemp február–marec 2023 100,00 €

Karate klub UNION Košice, o.z. Žiacke súťaže I. polrok 2023 400,00 €

Košický atletický klub Jednota Košice Výchova mladej futbalovej generácie I. polrok 2023 300,00 €

Rada rodičov školy pri ZŠ,Belehradská 21, Košice Športová olympiáda pre žiakov – 3. ročník 1. 6. 2023 700,00 €

Rada rodičov školy pri ZŠ, Belehradská 21, Košice Deň zdravia máj–jún 2023 250,00 €

OZ Medzinárodná klavírna súťaž Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera 20. 4. – 23. 4. 2023 300,00 €

ADIUTOR Fašiangový karneval február 2023 100,00 €

ADIUTOR Rodinný športový deň január–marec 2023 150,00 €

Maják nádeje Cez tvorivosť k hodnotám, kreatívne dielne január–jún 2023 300,00 €

Centrum Nepočujúcich ANEPS Košice Rekondičný pobyt pre nepočujúcich máj–jún 2023 200,00 €

Gréckokatolícka cirkev farnosť Košice–Ťahanovce Šport pre všetkých – prenájom telocvične január–máj 2023 200,00 €

Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia, Košice Podpora spoločenských aktivít I. polrok 2023 500,00 €

Ťahanovská záhrada Môj záver života – medzigeneračný dialóg I. polrok 2023 300,00 €

Miestne zastupiteľstvo začalo volebné obdobie aktívne
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Na základe mnohých otázok zo strany 
obyvateľov, ktoré sa týkajú zmien vo vy-
hradzovaní parkovacích miest, požiadala 
mestská časť referát dopravy mesta Koši-
ce o vyjadrenie k danej problematike. Pri-
nášame Vám odpovede mesta Košice ako 
cestného správneho orgánu a tvorcu par-
kovacej politiky:
– Akým spôsobom prebieha odstraňo
vanie dopravného značenia pôvodne 
vyhradených parkovacích miest vy
hradených za úhradu, resp. pre drži
teľa preukazu ŤZP, vrátane časového 
harmonogramu?
• Vyhradenie parkovacích miest za úhra
du sa zrušilo k 31. 12. 2022, užívatelia 
týchto vyhradených parkovacích miest 
musia dať na vlastné náklady dole zvislé 
dopravné značenie do 5 pracovných dní 
od doručenia rozhodnutia o zrušení.
• Vyhradené parkovacie miesta pre drži
teľov preukazov ŤZP sa rušia postupne a 
odstránenie zvislých dopravných značiek 
sa robí sporadicky, bez časového harmo
nogramu.
• Momentálne sa pripravuje zoznam par
kovacích miest na kontrolu pre príslušní
kov MsP.
– Kto likviduje toto dopravné znače
nie, mesto alebo vlastníci parkovacích 
miest? Kto hradí náklady na likvidá
ciu?
• Vyhradenie parkovacích miest za úhra
du – likvidácia zvislého dopravného zna
čenia je na náklady užívateľa vyhradené
ho parkovacieho miesta
• Vyhradené parkovacie miesta pre drži
teľov preukazov ŤZP – likvidáciu zvislého 
dopravného značenia vykonáva Bytový 
podnik mesta Košice na základe rozhod
nutia o nepredĺžení už existujúceho vy
hradeného parkovacieho miesta. Robí sa 
to postupne.
– Akým spôsobom (dopravným zna
čením) sú označené nové parkovacie 
miesta vyhradené pre ŤZP – všeobec
né, resp. na EČV? 

Všetko o vyhradzovaní parkovania v KošiciachVšetko o  vyhradzovaní  parkovania v Košiciach 

 

 
Na základe mnohých otázok zo strany obyvateľov, ktoré sa týkajú zmien vo vyhradzovaní 
parkovacích miest, požiadala mestská časť  referát dopravy mesta Košice o vyjadrenie k 
danej problematike. Prinášame Vám odpovede mesta Košice ako cestného správneho orgánu 
a tvorcu parkovacej politiky: 
 
Akým spôsobom prebieha odstraňovanie dopravného značenia pôvodne vyhradených 
parkovacích miest vyhradených za úhradu, resp. pre držiteľa preukazu ŤZP, vrátane 
časového harmonogramu? 
• Vyhradenie parkovacích miest za úhradu sa zrušilo k 31.12.2022, užívatelia týchto 
vyhradených parkovacích miest musia dať na vlastné náklady dole zvislé dopravné značenie 
do 5 pracovných dní od doručenia rozhodnutia o zrušení. 
• Vyhradené parkovacie miesta pre držiteľov preukazov ŤZP sa rušia postupne a odstránenie 
zvislých dopravných značiek sa robí sporadicky, bez časového harmonogramu. 
• Momentálne sa pripravuje zoznam parkovacích miest na kontrolu pre príslušníkov MsP. 
Kto likviduje toto dopravné značenie,  mesto alebo vlastníci parkovacích miest? Kto hradí 
náklady na likvidáciu? 
• Vyhradenie parkovacích miest za úhradu - likvidácia zvislého dopravného značenia je na 
náklady užívateľa vyhradeného parkovacieho miesta 
• Vyhradené parkovacie miesta pre držiteľov preukazov ŤZP - likvidáciu zvislého dopravného 
značenia robí Bytový podnik mesta Košice na základe  rozhodnutia o nepredĺžení už 
existujúceho vyhradeného parkovacieho miesta. Robí sa to postupne. 
Akým spôsobom /dopravným značením/ sú označené nové 
parkovacie miesta vyhradené pre ŤZP – všeobecné, resp. na EČV?  
• Nové vyhradené parkovacie miesta pre ŤZP sú označené použitím 
dopravnej značky č. 270 - zákaz zastavenia  s dodatkovou tabuľou č. 
531 s textom „vyhradené parkovanie 
 
• Všeobecné vyhradené parkovanie sú označené použitím dopravnej 
značky č. 272 – parkovanie s dodatkovou tabuľovou č. 506 -86 osoby so 
zdravotným postihnutím   
 

• Nové vyhradené parkovacie miesta pre 
ŤZP sú označené použitím dopravnej 
značky č. 270  zákaz zastavenia s do
datkovou ta
buľou č. 531 
s textom „vy
hradené par
kovanie

• Všeobecné vyhradené parkovanie sú 
označené použitím dopravnej značky č. 
272 – parkovanie 
s dodatkovou ta
buľovou č. 50686 
osoby so zdravot
ným postihnutím 

– Kto má nárok na vyhradené parkova
cie miesto pre držiteľa preukazu ŤZP, 
resp. kto môže podať žiadosť, aké musí 
spĺňať podmienky (vo VZN sú tieto 
výnimočné prípady uvedené, zaujíma 
nás či existujú výnimky a pod.)?
Podľa § 5 ods. 2 VZN vo výnimočných prí
padoch možno vydať súhlas na vyhrade
nie parkovacieho miesta pre konkrétnu 
osobu so závažným ťažkým zdravotným 
postihnutím (oprávnenú osobu), ak sú 
splnené nasledovné podmienky:
a) oprávnená osoba je osobou so závaž
ným ťažkým zdravotným postihnutím, 
ktorá
1. je kvôli trvalému pohybovému postih
nutiu odkázaná na pohyb pomocou inva
lidného vozíka, 
2. má obojstrannú amputáciu dolných 
končatín alebo paraplégiu dolných 
končatín, pre chôdzu používa protézy, 
prístroje alebo dve francúzske barle, ale
bo
3. je dieťaťom s funkčnou poruchou dol
ných končatín, a to do dovŕšenia veku 16 
rokov,
b) oprávnená osoba je držiteľom parko
vacieho preukazu pre fyzickú osobu so 
zdravotným postihnutím,
c) vyhradené parkovacie miesto sa vzťa

huje na trvalý pobyt oprávnenej osoby, 
ktorá nemá inú možnosť parkovania (na
príklad garáž v mieste trvalého pobytu, 
odstavná plocha na pozemku vo vlastníc
tve oprávnenej osoby a pod.),
d) vyhradené parkovacie miesto sa vzťa
huje na konkrétne určené motorové vozi
dlo kategórie M1,
e) oprávnená osoba alebo jej blízka oso
ba je vlastníkom alebo držiteľom motoro
vého vozidla,
f ) oprávnená osoba alebo jej blízka oso
ba musí byť držiteľom platného vodič
ského preukazu s príslušným vodičským 
oprávnením.
Ak držiteľ ŤZP preukazu spĺňa dané pod
mienky, tak musí podať žiadosť o pridele
nie parkovacieho miesta spolu s potreb
nými podkladmi, ako je kópia lekárskeho 
posudku, kópia ŤZP preukazu a parkova
cieho ŤZP preukazu, technický preukaz, 
vodičský preukaz, čestné prehlásenie, že 
šoféruje motorové vozidlo.
– Má mestská časť k tomu vydávať sta
novisko (na webovej stránke mesta 
Košice je stále zverejnený formulár, 
kde jednou z príloh žiadosti je aj vyja
drenie mestskej časti)?
STANOVISKO MESTSKEJ ČASTI K TEJTO 
ŽIADOSTI NIE JE POTREBNÉ. 
K žiadosti o vyhradené parkovacie miesto 
sa vyjadruje iba MČ Košice – KVP, pretože 
je správcom komunikácií.
– V akom stave je vyhradzovanie par
kovacích miest, resp. prenájom iný
mi subjektami na verejných parko
viskách, pod ktorými je pozemok vo 
vlastníctve súkromných fyzických, 
resp. právnických osôb?
• Táto problematika je momentálne v 
štádiu riešenia. Po doriešení Vás budeme 
informovať.

Na základe uvedených odpovedí do
pĺňame, že v prípade žiadosti o vyhradenie 
parkovacieho miesta pre ŤZP prosíme, aby 
ste svoje žiadosti zasielali priamo mestu 
Košice buď osobne do podateľne alebo pí
somne na adresu: Mesto Košice, Trieda SNP 
48/A, 040 11 Košice. Urýchlite tým administ
ratívny proces vybavovania žiadosti. Formu
lár žiadosti k dispozícii tu: 

PhDr. Jaroslav Žďára
Oddelenie rozvoja a vnútornej správy MÚ

Všetko o  vyhradzovaní  parkovania v Košiciach 

 

 
Na základe mnohých otázok zo strany obyvateľov, ktoré sa týkajú zmien vo vyhradzovaní 
parkovacích miest, požiadala mestská časť  referát dopravy mesta Košice o vyjadrenie k 
danej problematike. Prinášame Vám odpovede mesta Košice ako cestného správneho orgánu 
a tvorcu parkovacej politiky: 
 
Akým spôsobom prebieha odstraňovanie dopravného značenia pôvodne vyhradených 
parkovacích miest vyhradených za úhradu, resp. pre držiteľa preukazu ŤZP, vrátane 
časového harmonogramu? 
• Vyhradenie parkovacích miest za úhradu sa zrušilo k 31.12.2022, užívatelia týchto 
vyhradených parkovacích miest musia dať na vlastné náklady dole zvislé dopravné značenie 
do 5 pracovných dní od doručenia rozhodnutia o zrušení. 
• Vyhradené parkovacie miesta pre držiteľov preukazov ŤZP sa rušia postupne a odstránenie 
zvislých dopravných značiek sa robí sporadicky, bez časového harmonogramu. 
• Momentálne sa pripravuje zoznam parkovacích miest na kontrolu pre príslušníkov MsP. 
Kto likviduje toto dopravné značenie,  mesto alebo vlastníci parkovacích miest? Kto hradí 
náklady na likvidáciu? 
• Vyhradenie parkovacích miest za úhradu - likvidácia zvislého dopravného značenia je na 
náklady užívateľa vyhradeného parkovacieho miesta 
• Vyhradené parkovacie miesta pre držiteľov preukazov ŤZP - likvidáciu zvislého dopravného 
značenia robí Bytový podnik mesta Košice na základe  rozhodnutia o nepredĺžení už 
existujúceho vyhradeného parkovacieho miesta. Robí sa to postupne. 
Akým spôsobom /dopravným značením/ sú označené nové 
parkovacie miesta vyhradené pre ŤZP – všeobecné, resp. na EČV?  
• Nové vyhradené parkovacie miesta pre ŤZP sú označené použitím 
dopravnej značky č. 270 - zákaz zastavenia  s dodatkovou tabuľou č. 
531 s textom „vyhradené parkovanie 
 
• Všeobecné vyhradené parkovanie sú označené použitím dopravnej 
značky č. 272 – parkovanie s dodatkovou tabuľovou č. 506 -86 osoby so 
zdravotným postihnutím   
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Valentínske srdiečka

Obedy pre seniorov

Mestské časti budú súťažiť na vlastnej olympiáde

RENOVÁCIA VANÍ
stará vaňa ako nová
ŽALÚZIE, SIEŤKY NA HMYZ.

www.renovaciavani.eu
Mobil: 0911 869 735

Ak si zo zdravotných alebo iných 
dôvodov neviete pripraviť obed sami a 
ste starobný alebo invalidný dôchod
ca, mestská časť vám ho pomôže za
bezpečiť.

Mestská časť KošiceSídlisko Ťahanov
ce zabezpečuje stravovanie v jedálni stra
vovacieho zariadenie Strediska sociálnej 
pomoci mesta Košice, Garbiarska č. 4, Ko
šice za cenu jedného obeda vo výške 4,30 
€ alebo v zariadení spoločného stravova
nia v Jedálni Vojvodská na Vojvodskej uli

ci č. 5, kde je cena jedného obeda 3,24 €. 
Mesto Košice môže poskytnúť na stra

vovanie dôchodcov opakovaný účelový 
finančný príspevok, ktorý je vyplácaný 
prostredníctvom mestskej časti Koši
ceSídlisko Ťahanovce vo výške 2 € na 1 
obed, a to v prípade, že spĺňate nasledu
júce podmienky:
• Ste dôchodca, ktorého dôchodok je 

jediným zdrojom príjmu a nepresia
hne 500 € mesačne

• Ste dôchodca, ktorého súbeh dô
chodku a príjmu nepresiahne 500 € 
mesačne

• Ste dôchodcovia žijúci v spoločnej 

Sviatok sv. Valentína sa z roka na rok 
teší čoraz väčšej obľube aj na Sloven
sku. V mestských častiach Košíc sa do 
valentínskych aktivít okrem komerčných 

subjektov zapájajú aj samosprávy. Na 
sídlisku Ťahanovce už druhýkrát majú 
14. februára všetci zamilovaní k dispozí
cii priestor na napísanie valentínskeho 
odkazu svojej milej, či milému, ktorý pri
pravili zamestnanci miestneho úradu na 
stĺpe pred úradom. 

So svojím špeciálnym valentínskym 
odkazom  valentínskym srdcom pomoci 
– prišli tentoraz aj deti z materskej školy 
na Budapeštianskej ulici 1.

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti

Nápad pripraviť športové podujatie, do 
ktorého by sa zapojila čo najširšia verejnosť, 
skrsol Mirovi Janitorovi už v roku 2020. Napriek 
Covidu a prísnym opatreniam sa podarili počas 
vtedajšieho leta zorganizovať turnaje v štyroch 

druhoch športu, do prípravy ktorých sa zapojili štyri mestské časti. Skvelú 
myšlienku sa v tomto roku vďaka spolupráci ťahanovskej komisie kultúry a 
športu s ďalšími mestskými časťami podarilo rozšíriť na 9 mestských častí. 
Počas mája až júla 2023 bude v rámci Olympiády mestských častí zorga
nizovaných 9 športových dní. Každá zúčastnená mestská časť vo vlastnej 
réžii zorganizuje turnaj v športe, ktorý je u jej obyvateľov najobľúbenejší. 

Aké športy budú súčasťou olympiády?
• Tenisový turnaj vo štvorhre – KošiceSídlisko Ťahanovce
• Futbalový turnaj – KošiceJuh
• Atletika mládež – KošiceNad jazerom
• Bedminton – KošiceVyšné Opátske
• Minigolf – KošiceSever
• Plážový volejbal – KošiceZápad
• Bowling seniorov – KošiceStaré mesto
• Pétanque seniorov – KošiceSídlisko KVP
• Stolný tenis – štvorhra – KošiceDargovských hrdinov

-raj-

domácnosti, u ktorých podiel súčtu 
výšky dôchodkov vrátane výšky 
iných príjmov a počtu dôchodcov 
nepresiahne sumu 500 € mesačne na 
jedného dôchodcu.
Pre poskytnutie príspevku je potrebné 

od januára 2023 predložiť aktuálne roz
hodnutie zo sociálnej poisťovne o výške 
dôchodku na rok 2023.

V prípade záujmu o stravovanie je k 
dispozícii kontakt na referát sociálny a 
správny miestneho úradu, tel. 055/636 04 
30, kde vám pracovníčky ochotne pomô
žu a poradia.

Janka Rajňáková

 



Určite ste si všimli, že sa pred kontaj
nermi v našej mestskej časti nachádzajú 
hnedé nádoby. Na čo sú určené? Mesto 
Košice v spolupráci so spoločnosťou KO
SIT spustili zber kuchynského BIO odpa
du zo všetkých domácností v meste. Síd
lisko Ťahanovce nie je výnimkou.

Prečo to je dôležité
Vo väčšine miest na Slovensku sa tzv. 

kuchynský odpad odvážal spolu aj s ko
munálnym odpadom na skládky. To však 
spôsobovalo veľký ekologický problém. 
Prečo? Produkty, z ktorých vzniká biood
pad vytvorila príroda, a teda ich rozklad 
nie je problémový. Tu sa však musíme po
zastaviť pri slove avšak. Avšak biologický 
odpad má mnoho podôb, do ktorých 
patrí aj kuchynský (mäsové výrobky, syry, 
škrupiny z vajec, zvyšky ovocia a zeleniny, 
pečiva a pod.) Ten vzniká v našich domác
nostiach a tvorí až neuveriteľných 40 % 
komunálneho odpadu. Ak to všetko spo
lu zmiešame vytvoríme obrovskú masu, 
ktorej rozklad sa stáva problémovejším. 
Jednoducho povedané, veľké prinesené 
kopy odpadu stláčajú staršie vrstvy odpa

du, kde sa nedostáva kyslík. Nedochádza 
tak k optimálnemu rozkladu. Tieto hni
lobné procesy vytvárajú napríklad metán, 
ktorý spôsobuje najväčšiu hrozbu našej 
planéty, a to otepľovanie. Aké je na to rie
šenie? Kompostovanie.

 
Podľa Inštitútu environmentálnej poli

tiky by vďaka zberu kuchynského odpadu 
mohol jeden človek ročne vytriediť až 62 
kilogramov. A to ani zďaleka nie je nízke 
číslo. Podobný systém zberu bioodpadu 
už dlhodobo funguje aj v iných krajinách, 
ako napríklad Švédsko, Taliansko či Špa
nielsko. Prečo by teda nemohol aj na Slo
vensku?

Ako to funguje v bytových domoch
Už začiatkom januára spoločnosť KO

SIT zabezpečila pri stanovištiach kontaj
nerov zberné nádoby hnedej farby ozna
čené ako Kuchynský BIO ODPAD. Každá 
nádoba obsahuje čierne vrece, ktoré je 
výlučne povolené na zber tohto odpadu. 
Podľa KOSITU obyvatelia majú BIO odpad 
z kuchyne vkladať do nádoby voľne, bez 
použitia akýchkoľvek ďalších vrecúšok. 

KOSIT vyprázdňovanie nádob zabezpe
čuje dvakrát týždenne. 

Čo patrí do biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu:
– Staré pečivo a chlieb,
– zvyšky ovocia a zeleniny,
– mäso a mliečne výrobky,
– potraviny po dátume spotreby bez oba 
 lov,
– zvyšky vareného jedla,
– kosti zo zvierat, 
– citrusové plody,
– škrupiny z vajec.

Čo NEpatrí do biologicky rozložiteľné
ho kuchynského odpadu:
– Škrupiny z orechov,
– zmesový komunálny odpad,
– zelený odpad zo záhrad, ako napríklad  
 lístie, tráva…,
– papier, plasty, sklo,
– tekuté potraviny, ako mlieko, polievky,  
 omáčky,
– tuky, oleje,
– plienky, plastové vrecúška.

Michaela Luxová

Šetríme našu planétu, zbierame kuchynský BIO odpad
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BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ

KUCHYNSKÝ  
ODPAD

 NEPATRÍ:
• odpad vo vrecúškach a sáčkoch 

(ani kompostovateľných),

• tekuté potraviny (mlieko, riedke 
polievky),

• veľké kosti (bravčové, hovädzie),

• škrupiny od orechov,
• zmesový komunálny odpad,
• zelený odpad zo záhrad  

(tráva, lístie, konáre),

• triedené zložky odpadov  
(papier, plasty, sklo).

 PATRÍ:
• zvyšky ovocia a zeleniny,
• zvyšky vareného jedla,
• mäso a mliečne výrobky,
• staré pečivo a chlieb,
• potraviny po dátume spotreby  

BEZ OBALOV,
• čajové vrecká a kávová usadenina,
• jedlé oleje a tuky,
• kosti z hydiny a rýb,
• citrusové plody, 
• vaječné škrupiny.

Mlieko

Mlieko

Mlieko

Mlieko

Mlieko

Mlieko

Mlieko

DO HNEDÝCH NÁDOB VKLADAJTE, PROSÍME, LEN BIO ODPAD 
A NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNE ĎALŠIE VRECKÁ A SÁČKY  

(ani kompostovateľné). ĎAKUJEME.

www.kosice.sk   www.kosit.sk   0800 156 748 
Facebook: Triedim BIO v kuchyni
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Na svojom mimoriadne zvolanom za
sadnutí 26. 1. 2023 miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti jednohlasne odsúhlasilo zá
mer mestskej časti zapojiť sa do výzvy Mi
nisterstva investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie s projektom „Príprava pro
jektovej dokumentácie pre vybudovanie 
europarku, Európska trieda, Košice“. 

Zámer europarku je oživením pôvodne 
spracovaného projektu Správy mestskej 
zelene z roku 2010, ktorý riešil komplexnú 
revitalizáciu verejného priestranstva v lo
kalite medzi ulicami Helsinská, Aténska a 
Európska trieda. Ten bol na základe požia
daviek odborných orgánov a dotknutých 

Zámer europarku na Európskej triede znova ožíva

organizácii, ale aj na základe požiadaviek 
miestneho úradu a obyvateľov MČ v minu
lom roku prepracovaný, výsledkom čoho 
je aktuálna architektonickokrajinárska 
štúdia spracovaná architektonickým štú
diom 3linea. 

Územie je v štúdii rozdelené do jed
notlivých zón, a to napr. oddychová zóna 
s fontánou, kultúrna zóna s možnosťou 
umiestnenia menšieho amfiteátra, mobil
ného javiska pre vystúpenia s využitím fa
sády budovy umeleckej školy pre filmovú 
projekciu a pod. 

Prevažnú časť územia bude aj naďalej 
tvoriť zeleň. Počíta sa s vytvorením hernej 
lúky, s výsadbou nových stromov, vybudo
vaním dažďových záhrad, či s rôznymi sa
dovými úpravami doplnenými vhodným 
mobiliárom alebo „atraktormi“ – netypic
kými prvkami mobiliáru, ktoré budú vy
tvorené v spolupráci viacerých strán, napr. 
formou sympózií. 

Štúdia tiež ráta s presunom existujú

ceho venčoviska do okrajovej časti dot
knutého územia. Zaujímavým a určite 
oceneným prvkom bude vybudovanie ko
munitnej kaviarne so skladom a sociálny
mi zariadeniami pre návštevníkov parku.

Pre samotnú realizáciu načrtnutej vízie 
je však potrebné spracovať ďalšie stupne 
projektovej dokumentácie. Práve s 1. stup
ňom projektovej dokumentácie potrebnej 
pre územné konanie sa mestská časť v 
rámci predmetnej výzvy uchádza o finanč
né prostriedky z eurofondov. 

V prípade, že bude úspešná, musí do 
piatich rokov od prijatia nenávratného fi
nančného príspevku celý zámer zrealizo
vať, resp. minimálne obstarať ďalší stupeň 
projektovej dokumentácie.

Celú architektonickokrajinársku štúdiu 
Europark, Európska trieda, Košice si môže
te pozrieť tu:

PhDr. Jaroslav Žďára
vedúci odd. rozvoja a vnútornej správy MÚ
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Posledné roky my dospelí už len s nos
talgiou spomíname na bielu scenériu za 
oknami, zimné radovánky v kope snehu, 
stavanie snehuliakov, či poriadnu sánko
vačku. 

Žiaľ, dnešné deti sú o tieto zážitky 
ochudobnené. 

Pokúsili sme sa preto priblížiť našim žia
kom zimnú atmosféru trochu netradične. 

Vzdelávanie, informovanosť a priprave-
nosť, a to najmä v oblasti bezpečnosti, sú 
nesmierne dôležité už od útleho detstva. 
Možnosť zoznámiť sa s prácou polície, 
prednášky na témy Integrovaný záchran-
ný systém, ochrana zdravia pri ohrození, 
ochrana prírody, aj malá autoškola, to 
všetko mali v ponuke 30. januára deti z 
materskej školy na Budapeštianskej 1 a 
Viedenskej 34. 

V spolupráci s mestskou políciou Ťaha
novce aktivity pre deti zorganizovala riadi
teľka školy Iveta Strukanová a šikovné a obe
tavé pani učiteľky. 

Podľa slov pani riaditeľky sa deti nau
čili, ako sa má človek správať a čo má robiť 

SNEHULIAKOVO v ZŠ Belehradská 21

Mestskí policajti v škôlke

Vyhlásili sme súťaž o najoriginálnejšie
ho snehuliaka. V priestoroch školy sa zra
zu objavilo množstvo zaujímavých a ná
paditých „obyvateľov“ SNEHULIAKOVA.

A to nie je všetko. V jedno ráno pri 
vstupe do školy vítala nielen žiakov, ale 
i zamestnancov snehuliacka rodina BEL
KO, BELKA a BELUŠKO, ktorú pripravilo 
vedenie školy.

K rodine Belkovcov na požiadanie 
pána starostu pribudol aj snehuliak ŤA
HANKO, ktorý spolu s obyvateľmi Sne
huliakova zo ZŠ Belehradská 21, zdobili 
vonkajšie aj vnútorné priestory miestne
ho úradu. 

Ak ste prechádzali s vašimi detičkami 
okolo, určite vás stretnutie s našimi sne
huliakmi potešilo. 

Mgr. Mária Horváthová
 riaditeľka školy

v krízovej situácii, akou je požiar, povodeň, 
či nehoda, naučili sa symboly nemocnice a 
červeného kríža i symboly a telefónne čísla 
záchranných zložiek.

Malú autoškolu zas mali v réžii mestskí 
policajti pod vedením veliteľa stanice Petra 
Geršáka, ktorí deti oboznámili s fungovaním 
cestnej premávky, s dopravnými značkami, 
svetelnou signalizáciou a so správaním sa 
chodcov na chodníku i pri prechádzaní cez 
cestu.

Skvelý nápad i jeho realizáciu určite 
ocenia v budúcnosti nielen deti, ale aj ich 
rodičia.

Vďaka takýmto aktivitám sa deti už v 
predškolskom veku učia rozlišovať bez-
pečné a nebezpečné správanie a popiso-
vať, čo všetko sa môže stať. Zoznamujú sa 
s integrovaným záchranným systémom a 
zložkami, ktoré nám v krízových situáciách 
prichádzajú na pomoc. Pomáha im to ni-
elen logicky myslieť, ale zároveň spoznávať 
náplň práce týchto zložiek, učia sa úcte a 
rešpektu k ľuďom, ktorí sa za nimi skrývajú.

Deň plný zážitkov a vedomostí si všetci 
naplno užili.

Janka Rajňáková
Zdroj: MŠ Budapeštianska 1
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Privítanie, ako sa patrí
Na Sídlisku Ťahanovce sa v roku 

2022 narodilo 189 detičiek. Z toho 
95 dievčat a 94 chlapcov. Malé Ťaha
novčatá je potrebné patrične privítať. 
Aj preto sa v našej mestskej časti pra
videlne koná jedna z najmilších akcií 
– Uvítanie novonarodených Ťahanov-
čiat. Niet lepšieho dňa na privítanie 
najväčších lások života ako je Va
lentín. Presne 14. februára 2023 mali 
naši najmenší obyvatelia svoj veľký 
deň. Vítal ich starosta Miloš Ihnát, 
prednostka úradu Beáta Zemková a 
takisto zástupcovia Knižnice pre mládež 
mesta Košice. Detičky okrem milého dar
čeka dostali aj pamätný list a vďaka Kniž
nici pre mládež mesta Košice si so sebou 
odniesli aj svoj prvý čitateľský preukaz. 
Program pripravili deti z materskej školy 
na Budapeštianskej 1 a Viedenskej 34. 

Ťahanovčatá, vitajte na našom sídlisku!

Čerstvej mamičke Miške s manželom 
Patrikom sa v októbri 2022 narodila malá 
Ťahanovčanka Natálka. „Som veľmi rada, že 
sa na našom sídlisku koná privítanie bábä-
tiek. Veľmi som sa tešila na tento slávnost-
ný deň.“ Podľa Mišky je naše sídlisko pre 
rodiny s deťmi veľmi dobrou voľbou. „Na 
každom rohu máme krásne ihriská, a to od 
vybojovaného Žihadielka až po znovuobno-
vené tzv. hrady. V nepriaznivom počasí vedia 
mamičky s deťmi navštíviť Detičkovo. Nechý-

POČET NARODENÝCH DETÍ NA SÍDLISKU ŤAHANOVCE ZA POSLEDNÝCH 10 ROKOV:

rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

novonarodení 168 201 188 175 226 191 199 211 176 189

Ranné nevoľnosti, pribúdajúce kilá, neustála únava, opuchnuté nohy, zmeny nálad… Pre 
mnohé ženy tehotenstvo ani zďaleka nie je prechádzka ružovou záhradou a o „najkrajšom“ 
období života nemôžeme vždy hovoriť. Žena toho dokáže naozaj veľa pretrpieť. Mnohokrát 
si ani neuvedomí, aká je silná a čo všetko zvládne. Spomínate si aj vy, milé Ťahanovčanky, na 
príchod vašich bábätiek? 

Určite mi dáte mnohé za pravdu, že nič krajšie, ako prvýkrát držať v náručí svoje dieťa, 
neexistuje. Človek ihneď zabudne na to, ako sme nadávali, že si nevieme zašnurovať topánky. 
Veď bodaj by sme aj vedeli, keď sme si cez brucho na nohy niekoľko týždňov nevideli. Ra-
zom zabudneme aj na pôrodné bolesti, ženy po sekcii už nebude trápiť jazva, práve naopak, 
časom začnú byť na ňu hrdé. Naše telo 9 mesiacov nosilo zázrak. Práve my sme vynosili tie 
najdokonalejšie stvorenia na svete - našich malých človiečikov. 

Vystúpenie detí z MŠ Viedenská 34Vystúpenie detí z MŠ Viedenská 34

bajú ani škôlky či základné školy. Žijeme tu 
tretí rok a zatiaľ sme spokojní. Verím, že bude 
aj naša Natálka.“

Mamička Dominika zažila už druhé pri
vítanie. Najprv to bol Filipko a teraz svoj 
pamätný list dostala Sofia. „O tomto sláv-

nostnom dni sme rozprávali 
ešte pred narodením môjho 
druhého bábätka. Dúfala 
som, že sa opäť bude konať. 
Som rada, že sídlisko neza-
búda na našich najmenších,“ 
povedala.

Ja sama si spomínam na 
to, ako mi moja mama vra
vela, že kedysi dávno mesto 
Košice privítalo môjho brata 
v Jakabovom paláci. Verte, 
či nie, bolo mi smutno, že 
mňa toto slávnostné poduja

tie minulo. Pred pár rokmi, keď sa sídlisko 
rozhodlo vítať občanov, som dúfala, že ak 
raz budem mať bábätko, dostane patričné 
privítanie a toto podujatie ho neobíde ako 
mňa. Ani som sa nenazdala a je to tu. Na 
Sídlisku Ťahanovce privítali aj moju Elu a ja 

verím, že keď vyrastie, bude mať na tento 
deň krásnu spomienku vďaka fotografiám 
a pamätnému listu. 

Tradičné aj netradičné mená
Najčastejšími menami na Slovensku za 

rok 2022 sa stali Jakub a Sofia. Inak tomu 
nebolo ani v našej mestskej časti. Okrem 
nich sa medzi najobľúbenejšie mená do
stali aj Michal, Richard, Sebastián a Viliam. 
Medzi dievčatami kráľovali okrem Sofie aj 
Elišky, Emmy, Michaely, Natálie. 

Rodičia svojich potomkov narodených 
v roku 2022 obdarovali aj netradičnými 
menami. Spomeňme napríklad Freyu, Žia
rislava, Leonidasa. Po minulé roky sa do na
šej mestskej časti narodil aj Tigran Thomas, 
Naomi Naira, Hannah Zoe, Ema Tra My, Zara 
Shams, Chanell Nicol, Olivero Luca, Amir 
Noori či Seimon Dezider alebo Adam Mo
hamed.

Sídlisko o novonarodených občanov 
za posledných 10 rokov núdzu nemá. Za 
poslednú dekádu sa najviac Ťahanovčiat 
narodilo v roku 2017, a to presne 226. Na
jmenej zas v roku 2013, a to 168.

Michaela Luxová

S pamätným listom starostu rodičia dostaliS pamätným listom starostu rodičia dostali
aj darčeky a valentínske srdiečkoaj darčeky a valentínske srdiečko

Aj malá Ela bude mať krásnu spomienkuAj malá Ela bude mať krásnu spomienku
na valentínske uvítanie do životana valentínske uvítanie do života
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Hamšík, Vlhová, Kemka či Gombita… 
Čo ich spája? Unikátne Múzem obuvi.

Kto prišiel s nápadom založiť Múzem 
obuvi a prečo práve v Kluknave?

Myšlienka založenia múzea vznikla pred 
troma rokmi spojením síl troch zanietených 
ľudí spisovateľa Slavomíra Szabó, starostu 
obce Kluknavy Štefana Kováča a mňa. Sta
rosta obce nám prezentoval zámer, že by sa 
v obci mohlo vytvoriť niečo ako etnologické 
múzeum, ale keďže etnologických múzeí je 
vo svete veľa a tiež aj na Slovensku, tak sme 
si povedali, že máme dve možnosti: byť lepší, 
alebo byť iní. Tak sme sa rozhodli byť iní, teda 

Vedeli ste, že sa v našom Košickom kraji nachádza prvé Múzeum obuvi 
na Slovensku? Nie je len také hocijaké. Nájdete tam topánky od známych 
hercov, herečiek, spevákov, speváčok či športovcov, ako napríklad kopač
ky od svetovo uznávaného futbalistu Mareka Hamšíka či zlatej olympio
ničky Petry Vlhovej. O tom, aké vzácnosti tam nájdeme a prečo by ste ho 
určite mali navštíviť, sme sa rozprávali s jeho spoluzakladateľkou – his
toričkou Východoslovenského múzea v Košiciach Uršulou Ambrušovou.

chceli sme byť tiež výnimoční a zaujať ľudí. Po 
preskúmaní histórie pamiatkovo chránenej 
budovy z prelomu 18. a 19. storočia, ktorú 
obec zakúpila a zrenovovala, sme zistili že po 
vzniku Československa sa v objekte nachádza
la obuvnícka dielňa, a že obuvníctvo bolo s 
Kluknavou spojené do 90. rokov 20. storočia, 
keď sa v miestnej pridruženej výrobe zvanej 
Papučkáreň šili vršky topánok pre obuvnícke 
závody v Gottvaldove, dnešnom Zlíne. To bol 
moment, kedy sme dospeli k názoru, že by sa 
tu mohlo vytvoriť múzeum obuvi. 

V čom je múzem výnimočné?

Určite v tom, že v súčasnosti je jediné svoj
ho druhu na Slovensku a prezentuje obuv 
od praveku až po súčasnosť. Exponáty sú 
zoradené podľa doby vzniku a používania. 
Medzi vystavenými zbierkami návštevník ná
jde obuv každodennú, športovú, pracovnú, 
ako aj topánky vojakov, zdravotných sestier, 
predavačiek, robotníkov pri vysokej peci a 
podobne. Zbierku uzatvára Sieň osobností s 
portrétmi a darovanými topánkami známych 
hercov, spevákov, športovcov, spisovateľov, 
politikov, ale aj moderátora, hudobného skla

dateľa, dirigenta či vedca. Súčasťou expozície 
je aj takzvaná Kluknavská chyža, ktorá pribli
žuje izbu a dielňu obuvníka s dobovými ná
strojmi a topánkami z čias, kedy sa ešte všetko 
vyrábalo ručne, a to výlučne z prírodných ma
teriálov a topánky sa väčšinou šili na mieru.

Aké najvzácnejšie topánky tam nájde
me a ako ste ich zbierali? 

Projekt múzea obuvi sme „rozbehli“ v roku 
2020. Na začiatku sme zbierali topánky od 
miest nych obyvateľov a neskôr sa pridali aj 
ďalší. Za pomerne krátky čas sa nám podari
lo získať mnoho cenných exponátov. Múze

um obuvi pozostáva z piatich miestností a 
disponuje zhruba 280 pármi topánok. Ďal
ších 40 párov je uložených v tzv. otvorenom 
depozitári, ktorý si návštevníci takisto môžu 
pozrieť. Múzeum bolo slávnostne otvorené v 
novembri 2022 a pre návštevníkov je otvore
né denne, avšak návštevu je potrebné vopred 
telefonicky nahlásiť na Obecnom úrade v 
Kluknave.

K najvzácnejším topánkam patrí obuv z 
čias I. ČSR a Československej socialistickej re

publiky. Zbierka totiž mapuje rozvoj obuvníc
keho priemyslu v Československu. Obuv z čias 
medzivojnového Československa a obuvníc
ku výrobu počas ČSSR sme dokonca doplnili 
aj o tzv. úlety módy obuvníckeho priemyslu. V 
zbierke nechýbajú ani typické ľudové topánky 
ako slovenské krpce, holandské dreváky či la
ponské topánky zo sobej kože.

Viem o tom, že sa múzeum pýši aj inými 
unikátnymi kúskami. Prezradíte akými? 

Zo známych osobností spomeniem na
príklad Mateja Tótha, ktorý nám daroval svo
je tenisky, v ktorých absolvoval prípravu na 
olympiádu v Tokiu. Štefan Svitko nám venoval 
originálnu obuv, v ktorej absolvoval Dakar 
2021, Žigmund Pálffy poskytol topánky, v 
ktorých bol vlajkonosičom slovenskej výpravy 
na olympiáde vo Vancouveri, herečka Zuzana 
Kocúriková nám poslala svoje extravagantné 
červené plastové topánky na vysokom pod
pätku, ktoré pochádzajú z dielne slávnej ang
lickej módnej návrhárky Vivienne Westwood, 
herec a humorista Oldo Hlaváček daroval 
do múzea svoje čižmy, v ktorých dlhé roky 
rybárčil, svoje „stepky“ hovorovo nazývané 

Kluknavská chyžaKluknavská chyža

TopánkyTopánky
Zuzany Kocúrikovej z dielne Zuzany Kocúrikovej z dielne 
Vivienne WestwoodVivienne Westwood

Múzeum obuvi v KluknaveMúzeum obuvi v Kluknave
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Myslia aj na zvieratká

Bez hodnôt a zábran

Po bohatej predvianočnej aktivite sa 
hneď v januári konali ďalšie zbierky. Tie boli 
venované predovšetkým zvieratám. Bola 
to zbierka pre psí útulok, ktorý bojoval s ne-
priazňou počasia a pár dní predtým prijala 
ZOO Košice výťažok zbierky zamestnancov 
miestneho úradu a poslancov miestneho 
zastupiteľstva, vďaka ktorému si aj v tom-
to roku adoptovali poníka shetlandského a 
kenguru červenokrkú.

Na adopciu prispeli:
PONY SHETLANDSKÝ – poslanci miest
neho zastupiteľstva Uršula Ambrušová, 
Štefan Bereš, Marek Fedoročko, Jozef Fi

geľ, Mária Horváthová, Miroslav Janitor, 
Tomáš Jurkovič, Juraj Mazák, Ján Pavúk, 
Zuzana Slivenská, Eva Zummerová, sta
rosta Miloš Ihnát.

 
KENGURA ČERVENOKRKÁ – zamest
nanci miestneho úradu Marta Baxová, 

Monika Benčíková, Jana Buriánková, 
Marta Ferencová, Mária Gédrová, Nikola 
Hrubovčáková, Iveta Humayová, Andrea 
Levická, Emília Rimaiová, Dana Sabová, 
Beáta Zemková, Jaroslav Žďára.

Janka Rajňáková

Už dlhšie sú na murovaných prístreškoch pri 
zastávkach DPMK na celej stene namaľované 
výtvory inšpirované slovenskými ornamentmi. 
Na podnet občanov sídliska a veľkej podpory 
Miestneho úradu MČ Košice – Sídlisko Ťaha
novce ich vytvoril talentovaný streetart ume
lec Matej Rimai. Podkladom boli ornamenty 
uvedené v dielach „Slovenská ornamentika“ 
od zberateľa, maliara Štefana Leonarda Kostel
níčka, ktorý dlhé roky pôsobil v Košiciach. Na 
prístrešku Madridská je podoba tulipána z bý
valej samostatnej obce Ťahanovce, pri zastávke 
Bruselská je výtvor podľa ornamentu z Mysla
vy, v prístrešku Berlínska podľa ornamentu zo 
Šariša, pri Belehradskej podľa ornamentu zo 
Spiša, spod Tatier. Na stenách prístreškov Ha
nojská a Sofijská sú výtvory inšpirované orna

mentmi z iných kútov východného Slovenska. 
Matej Rimai pestro spríjemnil aj vnútra spomí
naných prístreškov. Podľa ohlasov, jeho diela 
zaujali nielen Ťahanovčanov, či Košičanov, ale aj 
iných návštevníkov našej MČ.

Na väčšine stien prístreškov s dielom Mateja 
Rimaia sa však objavili nežiaduce prvky. Pridali 
ich ničitelia bez hodnôt a zábran. Ťažko hodno
tiť ich nezmyselné „výtvory“ inak ako „hakbaki“, 
ktoré veľmi znehodnocujú dielo Mateja Rimaia. 
Týka sa to nielen spomínaných ornamentov, ale 
v mnohých prípadoch aj streetart výtvorov vo 
vnútri prístreškov. „Nasucho“ neobišli ani ďalšie, 
predtým nanovo vymaľované steny. Určite to 
stálo nemalé finančné prostriedky. Veľmi aktív

nym je jeden zo sprejerov, ktorý zanecháva 
podpis „Košický“. 

Verím, že takéto dehonestujúce správanie 
nezodpovedných jedincov nebude tolerované 
väčšinou občanov.

Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD.

Nežiaduce prvky sprejerov na stenách Nežiaduce prvky sprejerov na stenách 
niektorých murovaných prístreškovniektorých murovaných prístreškov

stepovacie topánky venovala herečka Kamila 
Magálová, v ktorých účinkovala v muzikáli Po
zor na Leona, Jožo Ráž si zachoval zmysel pre 
humor a poslal nám do múzea iba jednu bo
tasku. Svoje topánky nám poskytli komentá
tor Marcel Merčiak, kňaz Peter Gombita, ktorý 
v minulosti absolvoval beh z Košíc do Vatiká
nu. Jeho tenisky sú zvláštne tým, že si v nich 
vyrezal dieru, pretože ho tlačili. Medzi ďalšie 
osobnosti, ktoré nezištne venovali svoju obuv, 
patria hokejisti Miroslav Šatan a Žigmund 
Pálffy, či športovci Štefan Svitko, Zuzana Re
hák Štefečeková, Igor Vlasatý, Matej Tóth, 

Juraj Minčík, Petra Vlhová, Marek Hamšík. Zo 
sveta šoubiznisu nám topánky darovali Janko 
Lehotský, Ľubica Blaškovičová a Peter Rašev, 
Josef Laufer, ktorého stepovacie topánky da
rovala múzeu jeho dcéra Ester, Michal Hudák, 
Juraj Kemka, LukášLatinák, Katka Koščová, 
Iveta Malachovská atď.

Múzeum obohatil svojimi kopačkami aj 
spomínaný Marek Hamšík. Predpokladám, 
že si čoto prežili. Prišli do múzea čistučké? :)

To veru neviem, či ich vyčistil, resp. či ich 
vyčistil sám, ale kopačky Mareka Hamšíka, 
ktoré do Siene osobností nášho múzea pri
budli krátko pred Vianocami, sú čisté. Prekva
pilo ma, že sú veľmi ľahučké. Tieto kopačky 
mal Marek Hamšík na nohách, keď hral v tu
reckej lige.

Ktoré topánky pre vás znamenajú najviac? 
Pre mňa sú všetky topánky darované do 

nášho múzea vzácne. Azda najviac ma potešil 
poštový balík s topánkami hokejistu Žigmun
da Pálffyho, ktorý nám poslal aj veľmi príjem
ný a pekne napísaný list. 

Viem o tom, že sa tam nachádzajú aj re
pliky z doby kamennej i doby železnej, ako 
ste sa k ním dostali?

Tie sme si nechali vyhotoviť zručnými re
meselníkmi venujúcimi sa výrobe dobovej 
obuvi. Ide o repliku pravekých sandálkov z 
pálky a topánok pravekého lovca Ötziho (zo
mrel medzi rokmi 3350 a 3100 pred Kr.), ktorý 
bol nájdený v Ötztalerských Alpách v ľadovci. 
Jeho topánky, respektíve snežnice mali po
došvy z medvedej kože, zvršok tvorila kôra 
stromov, najmä z lipového lyka a vypchávky 
zo sena. Ako sa zistilo, Ötziho obuv bola veľmi 
kvalitná a mala výborné izolačné vlastnosti.

Akému prírastku by ste sa najviac pote
šili?

Priala by som si mať v našom múzeu Popo
luškine črievičky (smiech). Veľmi sa mi páčia aj 
filmové plesové topánočky, ktoré mala na no
hách herečka Libuška Šafránková v populárnej 
rozprávke Tři oříšky pro Popelku z roku 1973.

Zhovárala sa: Michaela Luxová
Foto: archív múzea obuvi

StepovacieStepovacie
topánky Josefa Lauferatopánky Josefa Laufera

Zdroj: www.ifauna.czZdroj: www.ifauna.cz Zdroj: https://pixabay.comZdroj: https://pixabay.com
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Nábor dievčat 
na basketbal

Vek 8-10 rokov

Poď s nami
hrať 

basketbal

Každý utorok 17:30 - 18:30
a tiež štvrtok a 

piatok  17:30 - 19:00
 na Juhoslovanskej 2 

v Košiciach

www.cbkkosice.sk
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Úspech Richarda Turyho na MS!

Memoriál Michala Bozogáňa v plnej kvalite

Svoj životný úspech – 5. miesto na 
Majstrovstvách sveta 2022 v skate
boardingu, ktoré sa konali v Spojených 
arabských emirátoch v disciplíne street 
dosiahol Ťahanovčan a priekopník skat
boardingu v Košiciach Richard Tury. 

So svojím úspechom sa podelil aj so 
svojimi fanúšikmi na facebooku a insta
grame slovami:

„Finále Majstrovstiev sveta v skate
boardingu 2022 bolo neskutočné! 
Verím, že ste sledovali a bavili sa dnes 
svetovým skateboardingom. Vo finále 
som zajazdil 2 čisté jazdy, odjazdil som 
4 z 5 best trickov a posunul som tak 
svoje limity ešte vyššie. Na majstrovs
tvách som tak pre Slovensko vybojoval 

skvelé 5.mieste. O takomto štarte do novej sezóny sa mi ani nesnívalo. Veľká vďaka patrí 
Tomas Vintrovi, fanúšikom a mojim spozorom za podporu“.

Richardovi k jeho životnému úspechu a úspechu pre Slovenskú republiku za všetkých 
Ťahanovčanom srdečne blahoželáme Janka Rajňáková

Foto: Facebook Richarda Turyho

V polovici januára sa v športovom 
areáli SOUŽ uskutočnil už 15. ročník Me
moriálu Michala Bozogáňa v karate, kto
rý organizuje prezident ťahanovského 
Karate klubu Union Košice Michal Bozo
gáň na pamiatku svojho syna Miška.

Učasť na tomto turnaji je každý rok 
vysoká a rovnako vysoká je aj kvalita 
jednotlivých pretekárov. Je príležitosťou 
zmerať si sily v tomto obľúbenom športe 
pre malých i veľkých pretekárov z rôz
nych krajín, čo zvyšuje nároky na kvalitu. 
Na toto ročníku sa zúčastnili karatisti z 51 
športových klubov. Najúspešnejší boli 
pretekári z ukrajinského Unionu Lviv, zo 
slovenských klubov patrili k najúspeš
nejším ŠK Centrum mládeže – Karate 
Banská Bystrica, Karate klub Shihan Po
prad, Farmex Nitra, Karate Klub IGLOW, 

Karate klub Kretovič Košice, Karate klub 
Ekonóm Trenčín, Tornado karate team, 
Karate klub Union Košice a desiatku 
najúspešnejších klubov uzatvára Karate 
klub Detva. 

Memoriál každoročne podporuje aj 
mestská časť KošiceSídlisko Ťahanovce, 
jej zástupcovia každoročne prijímajú po
zvanie na podujatie. Nebolo tomu inak 
ani tentoraz. Medzi hosťami boli Daniel 
Líška – prezident Slovenského zväzu 
karate, Mário Švec – vedúci oddelenia 
športu a mládeže mesta Košice bývalý 
i súčasný starosta mestskej časti Miloš 
Ihnát a Cyril Betuš, prednostka miestne
ho úradu Beáta Zemková i riaditeľka ZŠ 
Belehradská Mária Horváthová a ďalší 
hostia.                                  Janka Rajňáková

 foto archív KK Union Košice
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