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Lukášom Šedivým
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Zvončeky už zvonia a ihličie vonia, svetlo sviečok mihotavé,  
Vianoce k nám prišli práve, preto sviatky krásne majte,  

v pohode ich prežívajte!
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Projekt Europarku sa  
obyvateľom páči

Budúcnosť lokality medzi Európskou 
triedou, Helsinskou a  Aténskou ulicou 
sa rozhodli zástupcovia mestskej časti 
prediskutovať so samotnými obyva-
teľmi. Usporiadali 27. októbra verejné 
zhromaždenie, na ktorom obyvateľom 
predstavili oprášený projekt Europarku. 
U  ťahanovskej verejnosti sa toto roz-
hodnutie stretlo s pozitívnym ohlasom.

Dôvodom zorganizovania verejnej 
diskusie bolo získanie nájomného vzťahu 
k najväčšej parcele v tomto území. Reali-
zácia projektu sa tak usporiadaním po-
zemkových vzťahov k väčšej časti územia 
stala reálnejšou. Ľuďom sa zámer celkom 
páčil, z ich strany sa objavili aj doplňujúce 
návrhy, ako napríklad pridanie viacerých 
vstupov do parku, doplnenie chodníkov 
kopírujúcich prirodzené pešie trasy, vy-
budovanie oplotenia z prírodných mate-
riálov, či rozšírenie parkovacích možností 
v zákrute na Helsinskej ulici, ktorá hraničí 
s budúcim parkom.

Búrlivejšia diskusia sa týkala ponecha-
nia či zrušenia existujúceho výbehu pre 
psy. Ľuďom vadí hlavne hluk. Mestská 

časť sa venčoviska a  ihriska veľmi vzdať 
nechce, pretože v tejto časti sídliska je to 
jediný výbeh, ktorý je psičkárom k dispo-

Mestská doprava by mohla 
premávať aj vo vzduchu

Viete si predstaviť v  budúcnosti ta-
kýto nový spôsob prepravy? Vedenie 
mestskej časti i zástupcovia mesta a KSK 
sa zúčastnili zaujímavej prezentácie la-
nových dráh a spôsobu prepravy kabín-
kovou lanovkou, ktorej súčasťou bola aj 
vízia pre naše mesto.

Podľa slov starostu Miloša Ihnáta to 
nie je len nereálny sen. Je to vec diskusie, 
nastavenia priorít v doprave a vec finan-
cií. „Susedia z  Českej republiky do toho šli 
odvážne. V Brne je to už v stave stavebné-
ho konania, Praha má projektové zámery 
a Ostrava opäť oprášila túto ideu,“ informo-
val starosta o stretnutí, ktorého sa 19. no-
vembra v  Bachledovej doline zúčastnil. 
Výhody lanovkovej dopravy podľa neho 
sú, že je ekologická, nehlučná, nepotre-
buje vodiča v kabíne, je rýchla, efektívne 
prepraví mnoho osôb, je vcelku bezpečná 
a v neposlednom rade poskytuje aj zaují-
mavé zážitkové cestovanie. Takúto dopra-
vu plánujú aj v meste Łodz v Poľsku.

„Stále je treba hľadať nové spôsoby 
prepravy, odľahčovať mesto od áut, zrých-

ľovať presuny a  rozmýšľať ekologicky. Sa-
mozrejme, je to finančne náročné. Ale je 
možno potrebné dať aj túto dopravu do 
priorít ďalšieho programovacieho obdobia 
EÚ. Rozhodne netreba túto ideu ponechať 
bez ďalšej diskusie,“ uviedol po stretnutí 
v Bachledovej doline Miloš Ihnát. Dopra-
vu v kabínkovej lanovke si osobne vyskú-

šal. „Napriek silno veternému počasiu to 
bolo úplne pohodlné.“

Vedenie sídliskovej samosprávy by 
teraz uvítalo názory obyvateľov na tento 
druh mestskej dopravy a otvorilo k tomu 
verejnú diskusiu.

Beáta Zemková

zícii. Zástupcovia mestskej časti však pri-
sľúbili jeho odhlučnenie výsadbou vzrast-
lej zelene i jeho vhodnejšou orientáciou.

„Všetky návrhy a  pripomienky mestská 
časť použije ako podklady pre prepracova-
nie pôvodného projektu. Samotná zmena 
projektu by sa mohla realizovať formou 
verejnej architektonickej súťaže v budúcom 
roku. Následne by sa mohlo začať s postup-
ným získavaním ďalších pozemkov potreb-
ných pre tento účel,“ uviedol na zhromaž-
dení starosta Miloš Ihnát. Súčasťou parku 
by malo byť okrem iného malé átrium, 
fontána či arborétum.

Jaroslav Žďára
oddelenie rozvoja MÚ

Na internet sa cez wifi už 
pripojíte aj v parku

Ak potrebujete ušetriť mobilné dáta 
a máte chuť surfovať na internete v par-
ku na lavičke, alebo v  pasáži, využiť 
môžete bezplatné wifi pripojenie, ktoré 
mestská časť realizovala v rámci projek-
tu WIFI pre teba.

Ide o projekt, vďaka ktorému bude do-
stupné internetové pripojenie v pasáži na 
Budapeštianskej 2  – 32 a  blízkom okolí, 
v  kultúrnom stredisku, v  parku s  fontá-
nou a celom športovom areáli na Brusel-
skej ulici (skatepark vrátane futbalové-
ho ihriska a  detských ihrísk ktoré tvoria  
tento areál).

Wifi bude pre každého bezplatné 
a  je spolufinancované Európskou úniou 
v rámci Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja, operačného programu Integro-

vaná infraštruktúra 2014 – 2020.
„Prihlasovanie do siete je jednoduché, na 

niektorom z uvedených miest je potrebné si 
vyhľadať sieť s názvom „Wifi pre Teba“, klik-
núť na pripojiť a následne cez Hotspotpor-
tal vstúpiť do siete,“ informoval riešiteľ pro-
jektu Jaroslav Žďára z miestneho úradu.

Sieť by mala byť dostupná neobme-
dzene a pre mestskú časť ju zabezpečuje 
spoločnosť SWAN.

-raj-

Samospráva Samospráva  32 

Starosta predstavil obyvateľom projekt Europarku
foto: archív mestskej časti

Ilustračné foto
Zdroj: www.bachledka.sk

Bezplatné wifi v exteriéri
Foto: archív mestskej časti

Verejní poskytovatelia sociálnych služieb

V  minulom čísle sme Vám predstavili druhy sociálnych služieb, ktoré v  našom 
meste poskytuje Košický samosprávny kraj, mesto Košice i mestská časť Košice-Síd-
lisko Ťahanovce.

Ponúkame Vám teraz prehľad o  zariadeniach sociálnych služieb, ktoré zriadili 
a spravujú verejní poskytovatelia.

MESTO KOŠICE – kontakt č. t. 055/6419 100, – 101, – 111, e-mail: socialne@kosice.sk

Poskytovanie sociálnych služieb realizuje prostredníctvom týchto zariadení:
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, č. t. 055/796 6522 a do istej 
miery aj Psychosociálne centrum Košice, Löfflerova 2, č.t. 0918 538735

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ – č. t. 055/7268 289 e-mail: kpk.socialne@vucke.sk

Zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb v rámci kraja v týchto svojich zariade-
niach:

1. Domovy sociálnych služieb
Domko Košice, Park mládeže 3, č. t. 055/600 1911,
Via Lux Košice-Barca, Andraščíkova 2, č.t. 055/611 6316,
Anima Michalovce, Harmonia Strážske, Idea Prakovce, Jasanima Rožňava, Lid- 
wina Strážske, Lúč Šemša, Lumen Trebišov, Ondava Rakovec nad Ondavou, Regi- 
na Kráľovce

Cieľovou skupinou sú pacienti s diagnózami: telesné, mentálne a zmyslové postih-
nutie, pervazívna vývinová porucha (autizmus), hluchoslepota, duševné poruchy s po-
ruchami správania, iné špecifické ochorenia.

2. Špecializované zariadenia
ARCUS Košice, Skladná 4, č. t. 055/729 2351
DOMKO Košice, Park mládeže 3, č. t. 055/600 1911,
Via Lux Košice-Barca, Andraščíkova 2, č. t. 055/685 5421
Domov dôchodcov Nálepkovo, Lumen Trebišov, Subsidium Rožňava 

Cieľovou skupinou sú pacienti s diagnózami: demencia, organický psychosyndróm 
ťažkého stupňa, Alzheimerova a Parkinsonova choroba, skleróza multiplex, pervazívna 
vývinová porucha (autizmus)

3. Zariadenia podporovaného bývania
DOMKO Čaňa, Osloboditeľov 124, č. t. 055/600 1911
Subsidium Rožňava

Cieľovou skupinou sú pacienti s diagnózami: duševné postihnutie, ľahké mentálne 
retardácie bez psychiatrickej indikácie.

Eva Zummerová



Poslanecké dni obyvatelia 
veľmi nevyužívajú

Tradičným poslaneckým dňom, na 
aké sme boli zvyknutí v  minulosti, asi 
nadobro odzvonilo. Prispela k  tomu 
nielen pandémia, ale aj viaceré verejné 
zhromaždenia, organizované vedením 
mestskej časti a  samozrejme aj nové 
spôsoby komunikácie, ako sú e-ma-
ily, sociálne siete, videokonferencie, 
whatsApp-y, či messenger-y. Na posla-
neckých dňoch sa zúčastňujú poslanci 
miestneho zastupiteľstva a  príležitosť 
komunikovať priamo so svojimi voličmi 
majú touto formou aj poslanci zvolení 
do mestského zastupiteľstva.

V  súčasnom volebnom období 
o  osobnú účasť na stretnutí s  poslan-
com prejavilo záujem spolu 7 obyva-
teľov. Aké skúsenosti s  poslaneckým 
dňom majú naši volení zástupcovia 
a  aký význam mu pripisujú v  komuni-
kácii s verejnosťou, sme sa spýtali v na-
šej miniankete. Tu sú ich odpovede:

Eva Zummerová
Zo svojej poslanec-

kej skúsenosti môžem 
povedať, že občania 
celkom nevyužívajú 
potenciál, ukrývajú-
ci sa v  poslaneckých 
dňoch. Tie sa konajú 

každú stredu a vždy iný z poslancov je vte-
dy k  dispozícii občanom. Občan si môže 
počkať na poslanecký deň konkrétneho 
poslanca, s  ktorým chce riešiť konkrétnu 
problematiku, alebo môže svoj problém 
ísť povedať náhodnému poslancovi, ktorý 
má svoj poslanecký deň. Častejšie ma však 
občania zastavia na ulici, kde mi tlmočia 
svoje názory či pripomienky, ako by mali 

prísť na úrad, kde sú na stretnutie poslanca 
a  občana vytvorené vhodné priestorové, 
časové i materiálne podmienky.

Zuzana Slivenská
V dnešnej elektronic-

kej dobe je kontaktova-
nie voleného zástupcu 
osobne zriedkavejšie, aj 
keď sa priznám, ja osob-
ne mám s  obyvateľmi 
radšej priamy kontakt 

naživo. Na druhej strane, obyvatelia vedia, 
že sa na mňa môžu obrátiť telefonicky ale-
bo emailom a toto je pre mnohých poho-
dlnejšie a praktickejšie. V prípade záujmu 
o osobné stretnutie sa tomu teším a vždy 
si s obyvateľmi nájdeme spoločný termín 
a  ten vôbec nemusí byť počas poslanec-
kých dní.

Ján Pavúk
Návštevnosť oby-

vateľov sídliska vo vy-
hradených hodinách je 
minimálna. Takýto čas 
využívam na konzultá-
cie so zamestnancami 
miestneho úradu pri 

riešení konkrétnych častí akcií schválených 
v rozpočte.

Juraj Mazák
Úlohou poslancov 

v zastupiteľskej demok-
racii je načúvať hlasu 
občanov (nielen pred 
voľbami), preto sme 
k  dispozícii aj počas 
poslaneckých dní. Účasť 

občanov na desiatkach poslaneckých dní 
je mizivá a  keďže vieme, že poslanci sú 
k dispozícii na zastupiteľstvách, emailom, 

telefonicky či na sociálnych sieťach, aspoň 
počas pandemických obmedzení nevidím 
význam v existencií poslaneckých dní v sú-
časnej podobe.

Miroslav Špak
Keď som prvýkrát 

spustil poslanecký deň 
online, ostal som milo 
prekvapený a  v  tejto 
mnou založenej tradí-
cii aj pokračujem. Viac 
ako 2000 zhliadnutí na 

každom z  nich a  desiatky otázok, reakcií 
a podnetov jasne ukazujú, že je to rozum-
ná forma ako v rámci poslaneckej hodinky 
komunikovať s  našimi susedmi. V  knihe 
návštev je počet návštevníkov na osob-
ných stretnutiach rovný nule. A  bolo to 
tak aj pred dobou Covidovou. Považujem 
preto presunutie týchto diskusií do online 
priestoru ako efektívne.

Ladislav Strojný
Keďže som nekan-

didoval do miestneho 
zastupiteľstva, ale na 
mestského poslanca, 
nemal som právo vy-
užívať poslanecké dni 
v  mestskej časti. Osob-

ný kontakt s občanmi považujem za veľmi 
dôležitý a  preto som požiadal miestnych 
poslancov o zaradenie do kalendára posla-
neckých dní a tí moju požiadavku schválili. 
Väčšinu dopytov však dostávam formou 
emailov, prípadne správ na sociálnej sie-
ti. Množstvo komunikačných možností 
prispelo k tomu, že poslanecké dni nie sú 
až tak často využívané, čo je trochu škoda. 
Ja osobne som mal zatiaľ dve návštevy 
a som rád, že oba dopyty boli úspešne do-
riešené.

Milí Ťahanovčania,
máme za sebou už tri spoločné roky. 

V  tom nasledujúcom budete opäť rozho-
dovať o  tom, ako sa ďalej bude rozvíjať 
naša mestská časť, mesto i Košický samo-
správny kraj.

V roku 2021, na konci ktorého sa nachá-
dzame, sme sa museli potrápiť s mnohými 
problémami - nedostatkom financií a tiež 
s nepriaznivou situáciou, ktorú spôsobuje 
zákerná pandémia Covid -19. Tá nám život 
komplikuje už dva roky. Trápi podnikate-
ľov, polarizuje, prináša mnoho negatív, 
smútku a odlúčení. Napriek tomu musí ži-
vot v mestskej časti fungovať a my sme sa 
snažili urobiť pre Vás čo najviac.

Rok 2021 začal nutnosťou testovať 
obyvateľov, v  čom naša mestská časť 
spolu s  niektorými základnými školami 
a mestom Košice zohrali významnú úlohu. 
Strávili sme tak niekoľko víkendov. Našim 
cieľom bolo zabezpečiť Vám, milí Ťahanov-
čania, čo najlepší servis v  snahe chrániť 
Vaše zdravie. Už tradične sme sa v zimných 
mesiacoch, vzhľadom na komplikované 
kompetencie v našom meste, potrápili so 
zimnou údržbou.

Rozpočet mestskej časti bol tentoraz 
síce schválený už v  decembri 2020, ale 
kvôli pozmeňujúcemu návrhu jedného 
z  poslancov ho nebolo možné vykonať. 
Jeho schvaľovanie sa muselo opakovať 
a bol odsúhlasený až v tomto roku. Všetko 
sme však zvládli aj vďaka dotáciám mesta, 
podpore sponzorov. Napriek ťažkej situácii 
tak môžeme pokojne povedať, že sme od-
viedli obrovský kus práce.

Zorganizovali sme pre Vás
Tým najmenším sme venovali Deň 

detí a  uvítanie nových obyvateľov sídlis-
ka. Všetko sa dialo za obmedzených pod-
mienok, ale nekonečnej detskej radosti to 
vôbec nebránilo. Uvítanie detí podporila aj 
Knižnica pre mládež mesta Košice a miest-
ni podnikatelia, ktorým za to patrí veľká 
vďaka. Aj seniori mali napriek koronaví-
rusu krásne zážitky a snažili sme sa o nich 
čo najlepšie postarať. Mnohí obdržali vi-
tamínové balíčky od sponzorskej lekárne 
a respirátory od mestskej časti. Oni nás zas 
vzorne reprezentovali v  športe, v  speve 
a  v  pomoci na dobrovoľníckych akciách. 
Zorganizovali sme pre verejnosť úspešné 
športové, kultúrne a dobrovoľnícke podu-
jatia (Vatrička, tenis, futbal, petang, jazda 
zručnosti, upratovanie sídliska, výsadba 
stromov života). Mnoho z  plánovaných 

aktivít sa neuskutočnilo, ale rozhodne ich 
zahrnieme do rozpočtu pre rok 2022.

Čo nás najviac trápi
Naďalej sa boríme so snáď najväčšími 

problémami sídliska, ako je parkovanie 
a vlastnícke vzťahy k pozemkom. Parkova-
cie miesta pribúdajú len pomaly, záujem 
o  vybudovanie parkovacích domov in-
vestormi, ale aj zo strany obyvateľov je stále 
minimálny. Aktuálne pribudlo po dlhej tor-
túre spoločnosťou Inmedia vybudovaných 
15 parkovacích miest, ktoré už obyvateľom 
slúžia. Nechali sme vypracovať projekt na 
vybudovanie približne 30-tich parkovacích 
miest na Sofijskej ulici. Zostávajú v hre aj 
parkovacie domy na Pekinskej, Berlínskej 
a  možno Viedenskej ulici. Plánuje sa na-
ďalej záchytné parkovisko pod Americkou 
triedou a samozrejme pribudnú parkova-
cie plochy po vybudovaní obchodného 
centra Pri Hati, kde je už ukončené územné 
konanie. Naďalej v spolupráci s mestskou 
políciou a spoluobčanom Tomášom rieši-
me likvidáciu autovrakov.

Mestskú časť (a nielen našu) dlhodobo 
trápi aj výskyt diviačej zveri a  invazívne 
rastliny. V  minulom roku sme začali in-
tenzívne vyzývať vlastníkov na plnenie 
povinností voči svojim nehnuteľnostiam 
a aj pomocou aktivistov a kolegov z úradu 
sa podarilo vyčistiť obrovský kus plochy 
pod Americkou triedou. Pozemky sú stá-
le najvážnejšou témou a  ich neriešenie, 
či dokonca budovanie parkovísk či ihrísk 
v minulosti „načierno“, sa nám teraz odplá-
ca veľmi negatívne. Asi najznámejšou je 
„kauza Odeko“, kde sú stále ohrozené par-
kovacie státia na Berlínskej ulici. Mestskej 
časti hrozil súdny spor s Urbariátom, čo sa 
podarilo úspešne vyriešiť a časť pozemkov 
sme si na dlhú dobu prenajali a zlegalizo-
vali tak ďalší kus územia v mestskej časti. 
„Čiernych Petrov“ tu máme, žiaľ, viac a po-
stupne sme nútení sa s  nimi popasovať. 
Pomoc nám prisľúbili aj poslanci NRSR 

(napr. predseda výboru pre pôdohospo-
dárstvo a životné prostredie NRSR Jaroslav 
Karahuta). Navštívili sme ministerstvo fi-
nancií a Slovenský pozemkový fond. Spolu 
s mestom Košice sa snažíme doriešiť ďalšiu 
zanedbanú vec, a to uplatnenie vyvlastňo-
vacích listín, ktoré na niektorých častiach 
sídliska Ťahanovce doteraz neboli zapísa-
né v katastri. Je to však dlhá cesta a nároky 
je nutné uplatniť prostredníctvom súdov. 
Stále nás trápi nedostatok kompetencií 
pre mestské časti. Ľady sa tu trošku pohli 
a pri mestskom zastupiteľstve bola vytvo-
rená odborná komisia, v ktorej som spolu 
s niektorými mestskými poslancami za náš 
obvod členom.

Podarilo sa nám
Za úspech v tomto náročnom roku po-

važujem začiatok tretej etapy renovácie 
pasáže, otvorenie Žihadielka, osadenie 
nových lavičiek i  oddychových ležadiel. 
Niekoľko kilometrov chodníkov získalo 
nový šat a  bolo upravených aj niekoľko 
schodísk a  časť Americkej triedy. V  tejto 
iniciatíve budeme pokračovať aj v  budú-
com roku. S  mestom Košice riešime ďalší 
potrebný výjazd najmä autobusov MHD 
a  záchranných zložiek z  Americkej triedy 
na Magnezitársku ulicu. Aj chystaný výjazd 
áut z Hanojskej ulice na Európsku triedu by 
sa mohol stať v roku 2022 realitou. Oprave-
ná je fontána v parku na Americkej triede, 
ktorú spustíme na jar. V pláne je ešte ukon-
čiť ihrisko pre psíkov pod Metrom, začať 
práce na bezbariérovej rampe Pekinská 
a uzamknúť prvé kontajneroviská na Var-
šavskej ulici.

Náš pamätný spoločný boj o  krásne 
detské ihrisko Žihadielko bol zavŕšený 
tiež až v tomto roku. Ihrisko bolo otvorené 
síce za menej pompéznych okolností, ale 
v  kruhu tých najpovolanejších. Program 
pripravili deti a učitelia z MŠ Budapeštian-
ska 1, ako aj kolegovia z miestneho úradu 
s  kúzelníkom Gabim a  mnohými deťmi, 
ktoré mali z ihriska obrovskú radosť. My sa 
tešíme spolu s nimi.

V  mestskej časti sa veľmi darí dobro-
voľníctvu. Počas roka sa do neho zapá-
jali seniori, Združenie žien Slovenska,  
Dobrovoľnícke centrum KSK, Dobrovoľ-
nícke centrum Košíc, Arcidiecézna charita 
Košice, neziskové organizácie Save nature 
by Civas a Trash heroes Košice i  samotní 
obyvatelia.

Spolu s  Vami sme sa venovali charite,  
zbierkam a pomoci ľuďom v núdzi, aj opus-

teným psíkom. V boji proti Covidu-19 sme 
poskytovali obyvateľom možnosť dať sa za-
očkovať priamo na sídlisku a priamo v mest-
skej časti majú možnosť sa aj testovať.

Sme na jednej lodi
Miestny úrad funguje bez prestávky, 

aj keď za prísnejších hygienických a  epi-
demiologických opatrení. Chcem sa po-
ďakovať celému kolektívu pracovníkov za 
ich usilovnú prácu aj za týchto neľahkých 
podmienok. Vďaka patrí aj väčšine poslan-
cov za ich konštruktívny prístup, miestnym 

podnikateľom a aktívnym obyvateľom síd-
liska za ich podporu a pomoc.

O  činnosti samosprávy informujeme 
všetkými dostupnými komunikačnými 
prostriedkami. Diskutujeme, reagujeme 
na Vaše podnety. Získavame tak základ pre 
nové projekty a  vízie, ktoré by čo najver-
nejšie odzrkadľovali potreby a nároky oby-
vateľov na bezpečnosť, príjemné životné 
prostredie, i aktívne trávenie voľného času.

Pred sebou máme v  tomto volebnom 
období posledný rok. Bude náročný na roz-
hodovanie o dôležitých cieľoch. Verím, že 

spoločne s poslaneckým zborom a za Va-
šej výdatnej podpory sa nám bude dariť aj 
naďalej rozvíjať naše sídlisko. Prajem nám 
všetkým, aby to bol rok pokojný a úspešný. 
Na záver mi ešte dovoľte vianočný vinš:

Vianoce krásne a čisté jak sneh, 
v rodine pohodu i veselý smiech.  

Sviatočnú náladu po celý rok,  
šťastie nech sprevádza každý Váš krok.

Miloš Ihnát
starosta

Príhovor Poslanecké dni  54 
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Lukáš Šedivý má  
v hľadáčiku fotoaparátu aj 
Sídlisko Ťahanovce

Košice patria nepochybne k najkraj-
ším mestám na Slovensku. Nemožno 
sa preto čudovať, že jeho krásu zachy-
táva množstvo fotografov. Metropola 
východu však nie je len Hlavná ulica. 
Okolité mestské časti majú tiež svoje 
čaro. Svedčia o tom aj fotografie ama-
térskeho fotografa Lukáša Šedivého 
(33), ktorý sa pred troma rokmi prisťa-
hoval na Sídlisko Ťahanovce.

Pochádzate z dedinky Dolná Súča 
pri Trenčíne. Prečo ste sa rozhodli 
presťahovať do metropoly východu  
a nevybrali ste si iné mesto pre život?

Šesť rokov som býval v Bratislave a po-
pravde som ho už mal plné zuby. Samot-
né mesto a  ani ľudia mi veľmi nesedeli. 
Keď som bol prvý raz v  Košiciach, veľmi 
sa mi tu zapáčilo. Pred troma rokmi som 
dostal jednu pracovnú ponuku a keď som 

zistil, že sa mám presťahovať do Košíc, 
okamžite som ju prijal. Som tu spokojný 
a dúfam, že tu už ostanem.

Bývate na Sídlisku Ťahanovce. 
Nerozmýšľali ste nad inou  
mestskou časťou?

Spočiatku som s  manželkou býval 
v  podnájme v  mestskej časti Juh. Chceli 
sme mať niečo vlastné a ponuka a cena 

bytov bola najlepšia na Sídlisku Ťahanov-
ce. Bývam tu rád, aj keď viem, že mnoho 
Košičanov by si zvolilo možno iné sídlisko. 
Mne sa tu však páči.

Facebookové stránky zapĺňate 
množstvom nádherných fotografií  
či už z mesta Košice alebo našej  
mestskej časti. Ako ste sa však  
dostali k fotografovaniu?

Fotografovanie je moje hobby. Spo-
čiatku som len zvečňoval spomienky, ale 
neskôr som si kúpil zrkadlovku a foteniu 
som sa začal reálne venovať približne 
v  roku 2014. Mám však obdobia, kedy 
ma to baví viac, niekedy menej, ale počas 
obdobia pandémie som začal fotiť inten-
zívnejšie. Profesionálne sa tomu venovať 
zatiaľ nechcem, keďže to nie je len o tom, 
že niečo cvaknete, ale fotografie musíte 
aj hodiny triediť a  upravovať. Rád fotím 
prírodu alebo len tak, ak idem na pre-
chádzku a niečo zaujímavé uvidím, tak to 
zachytím, a potom to upravím len tak pre 
seba. Sú dva stupne fotografovania. Buď 
to máte hobby, alebo ako prácu. Ak by 
som to ja robil pre peniaze, je možné, že 
by som stratil chuť.

Čo najradšej fotografujete?
Najradšej mám historickú architektúru 

a nie veľmi známe miesta. Naposledy som 
objavil jedno veľmi fotogenické miesto, 
a  to Cintorín sv. Rozálie. Košice však stá-
le spoznávam. Samozrejme, že som fotil 
aj Dóm sv. Alžbety – ten je, samozrejme, 
veľmi fotogenický. Páči sa mi aj budo-

va matričného úradu v Starom Meste, aj 
keď to nie je až taká prehistorická stavba. 
Myslím si, že človek dokáže zvečniť krásne 
momenty, ak to má aspoň trochu v oku, je 
šikovný a vlastní základnú techniku. Foto-
grafie následne upravujem. Niektoré viac, 
niektoré menej. Rád si s tým pohrám. Na 
Ťahanovciach fotím paneláky, zaujímavé 
ulice. Krásny pohľad na celé sídlisko je na-
príklad z Červeného brehu.

Čo je podľa vás najťažšie zachytiť?
Najviac ma baví fotenie pri západe sln-

ka alebo v úplnej tme. Je to takisto aj naj-
náročnejšie, pretože, čím je menej svetla, 
tým sa obraz ťažšie zachytáva. V  tomto 
prípade to je už skôr o skúsenostiach fo-
tografa a následnej úprave. Ak človek fotí 

nočnú oblohu urobí množstvo záberov, 
ktoré je potrebné potom pospájať do jed-
nej, keďže sa hviezdy neustále pohybujú. 
Tým sa dosiahnu aj lepšie farby, menší 
šum, zvýrazní sa tak napríklad aj Mliečna 
dráha.

Na ktoré fotografie ste najviac 
hrdý?

Je ich viacero, ale myslím, že sa mi 
veľmi dobre podarilo zachytiť napríklad 
zrúcaninu kostolnej veže zaniknutej stre-
dovekej dediny Miloj.

Zhovárala sa: Michaela Luxová
Foto: archív Lukáš ŠedivýKostolík Haluzice

Zrúcanina kostolnej veže Miloj

Jeseň  versus zima

Večerné sídlisko Ťahanovce

Mestská časť je na zimnú 
údržbu pripravená

Zimné obdobie, sneh a  mráz sú 
symbolom nielen sviatočných chvíľ, 
ale často aj vrások na tvári starostu 
a pracovníkov zabezpečujúcich zimnú 
údržbu. Počasie si často so všetkými 
robí čo chce.

Po novembrovom zasadnutí štábu 
zimnej údržby v mestskej časti je však 
už známe, že v tomto roku bude čiste-
nie komunikácií na Sídlisku Ťahanovce 
zabezpečované na všetkých chodní-
koch, schodiskách a  cestách s  výnim-
kou tzv. “hrebeňov“ (chodníkov, ktoré 
sú priľahlé k bytovému domu).

Zimná údržba na sídlisku Ťahanovce 
bude vykonávaná v troch režimoch:

1. Pracovníkmi mestskej časti – na 
chodníkoch, rampách a schodoch vybu-
dovaných mestskou časťou

2. Spoločnosťou KOSIT – na všetkých 
cestách a  väčšine chodníkov v  správe 
mesta Košice

3. Obyvateľmi – na šiestich chodníkoch 
v rámci projektu „Adoptuj si chodník“.

Čistiace práce 
budú vykonáva-
né podľa priori-
ty, pričom naj-
vyššiu prioritu 
budú mať cesty, 
po ktorých pre-
máva MHD. Ako 
posledné budú čistené vnútroblokové 
komunikácie. Ďalšie informácie spolu 
s  mapami zimnej údržby podľa kompe-
tencií nájdete na webovom sídle mest-
skej časti cez QR kód.

Očista ciest a chodníkov na sídlisku by 
mala byť v  daný deň hotová do piatich 

hodín. Na tento čas však bude mať vplyv 
okrem počasia aj dopravná situácia a par-
kujúce vozidlá. Štáb zimnej údržby pre-
to vyzýva obyvateľov, aby na to mysleli 
a odstavovali svoje vozidlá s ohľadom na 
prejazd čistiacich a  posypových mecha-
nizmov.

Vykonávať sa budú aj preventívne po-
sypy pred očakávaným snežením alebo 
mrazmi. Štáb bude dianie počas celého 
zimného obdobia monitorovať. V  prípa-
de potreby sa môžu obyvatelia so svojimi 
podnetmi obrátiť telefonicky na miestny 
úrad 055/636 04 30 alebo e-mailom na 
adresu mutah@tahanovce.sk.

Zimná údržba je plánovaná na obdo-
bie od 15. novembra 2021 do 31. marca 
2022.

Jaroslav Žďára
Oddelenie rozvoja MÚFoto: ilustračné

Štáb zimnej údržby mestskej časti:
Miloš Ihnát – starosta
Miroslav Janitor – zástupca starostu
Beáta Zemková – prednostka
Jaroslav Žďára – odd. rozvoja
Martin Matyasek – odd. rozvoja
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V zime budú mať nohy v teple

Dobrých skutkov nie je nikdy dosť, 
a  preto po minuloročnej charitatívnej 
akcii s balíčkami pre seniorov sa mestská 
časť úspešne zapojila aj do tohtoročné-
ho Ponožkového októbra, vďaka ktoré-
mu bude mať mnoho ľudí bez domova 
v zime nohy v teple. Zbierky sa zúčastnili 
aj deti z Materskej školy Čínska a žiaci Zá-
kladnej školy Belehradská. Za iniciatívu 
a dary obyvateľov mestskej časti naša re-
dakcia obdržala poďakovanie od autorov 
projektu:

„Touto cestou sa chceme poďakovať 
všetkým, ktorí priložili ruku k zbierke pono-
žiek pre ľudí bez domova v rámci kampane 
Ponožkový október 2021.

Vyzbieralo sa vyše 12 200 ponožiek, čo je 
zhruba 4x viac, než po minulé roky.

Srdečne ďakujeme v mene OZ Podaj ďa-
lej a QUEENDOM.SK“

-raj-

Východoslovenské múzeum 
v Košiciach oslávi na budúci rok 
150. výročie založenia

Prvým krokom k založeniu budúceho 
Východoslovenského múzea v  Košiciach 
bol počin košického rodáka európskeho 
významu. Iniciátorom požiadavky založiť 
v  Košiciach inštitúciu, ktorá by sa stara-

la o záchranu pamiatok z Košíc a okolia, 
bol Dr. Imrich Henszlmann (1813 – 1888). 
Bolo to na celokrajinskej putovnej konfe-
rencii Spolku uhorských lekárov a  báda-
teľov prírody v  Uhorsku, ktorá sa konala 
10. augusta 1846 v Košiciach. Jeho vzne-
šená myšlienka o vzniku múzejného spol-
ku sa stala realitou až o  niekoľko rokov 
neskôr, a  to 27. októbra 1872 na uvedo-
melý a prezieravý podnet bratov Klimko-
vičovcov z  maliarskej dynastie a  výtvar-
níka Viktora Miškovského (1838 –  1909), 
ktorým sa napokon spoločným úsilím 
podarilo v Košiciach založiť kultúrnu inšti-
túciu s názvom Hornouhorský muzeálny 
spolok (Felsőmagyarországi múzeum 
egylet). Ten sa významne zaslúžil o kultúr-
ny a  vzdelanostný rozvoj Košíc na konci 
19. storočia.

K jubileu v roku 2022 múzeum pripra-
ví množstvo sprievodných podujatí, ako 
napríklad výstavu s  názvom Dary a  dar-
covia, na ktorej budú vystavené najrepre-
zentatívnejšie zbierkové predmety, ktoré 
sa do múzea dostali formou darovania 
a  predstavení budú aj darcovia a  mecé-

ni. Návštevníci múzea sa môžu tešiť aj na 
novú suvenírovú eurobankovku, či pošto-
vú známku Slovenskej pošty s  motívom 
150.  výročia založenia múzea. Okrem 
toho múzeum pripraví viacero propagač-
ných materiálov, ako puzzle magnetky, 
sadu pamätných medailí a  taktiež budú 
vydané aj nové zborníky a  publikácie. 
V príprave je aj miniatúrny model budo-

vy múzea a  jubilejná múzejná čokoláda. 
O pripravovaných akciách bude múzeum 
pravidelne informovať na svojej stránke 
www.vsmuzeum.sk a  na sociálnych sie-
ťach Facebook, Twitter a Instagram.

Uršula Ambrušová

Každá kvapka sa počíta

Hodnotu krvi človek spozná a  ocení až 
vtedy, keď ju on sám alebo niekto z jeho blíz-
kych potrebuje. Sama som niečo podobné 
zažila, keď som pred narodením 
svojho druhého dieťaťa dostala 
transfúziu. Pocit vďaky, s  ktorým 
som potom dlhé roky žila, 
som napo- kon jedného 
dňa vložila do odvahy 
s a d n ú ť si sama 
do odbe- r o v é h o 
kresla. Pre- m á h a n á 
s t r a c h o m a  obavami, 
či mi tie deci krvi nebudú 
chýbať, alebo pri odbere neodpadnem, 
som prežila svojich prvých päť, či desať mi-
nút slávy na transfúzke. Počas odberu som 

Výzva ľuďom k  empatii, k  pomoci, 
k obetovaniu kúska seba pre druhých je 
hlavným mottom transfúznych staníc, 
spolkov Slovenského Červeného kríža 
i mnohých humanitných organizácií. Roz-
hodnúť sa nie je ľahké, ale pocit po prvom 
odbere je neopísateľný.

Na tohtoročnej Ťahanovskej kvapke, 
ktorá sa kvôli Covidu presunula z  kul-

túrneho strediska mestskej časti späť na 
transfúznu stanicu NTS do areálu univer-
zitnej nemocnice na Triede SNP, sa 15. ok-
tóbra zúčastnilo okolo stovky potenci-
onálnych darcov. 92 z nich krv darovalo. 
Mestská časť ocenila tento nezištný počin 
všetkých zúčastnených symbolickým dar-
čekom a verejným poďakovaním.

-raj-

Foto: Archív Východoslovenského múzea

So zbierkou ponožiek prišli na miest-
ny úrad žiaci zo ZŠ Belehradská

Foto: archív mestskej časti

Aj deti z MŠ Čínska priniesli  
celú krabicu teplých ponožiek

Foto: archív mestskej časti

Nikola Hrubovčáková  
v odberovom kresle s úsmevom

Foto: Archív mestskej časti

Národná transfúzna služba SR,
Trieda SNP 1, 040 11 Košice

Krv môžete darovať v  pracovných 
dňoch, v nasledujúcich časoch:
Pondelok 07:00 - 14:00
Utorok 07:00 - 17:00
Streda 07:00 - 14:00
Štvrtok 07:00 - 14:00
Piatok 07:00 - 14:00

Sedím pri oblôčku,
chystám sa vyšívať
mamičke šatôčku,
ockovi uterák.

Ihla v mojej rúčke
krásny vzor čaruje,
s nitkami vo farbách
kvietky si maľuje.

Makovú hlavičku,
i žltý rumanček,
nevädzu – sestričku
vyšívam na venček.

Vianočný darček
Iryna Macková

Zima je v uliciach,
za oknom sniežik hravý.
Rozžiarený stromček
je pre nás dar pravý.

Pod ním koník i bábika
dobré deti láka.
Čas Vianoc s darčekmi
na nás všetkých čaká.

Je nám spolu krásne
s vianočnou jedličkou
a najkrajším darom
– oteckom, mamičkou.

Ilustrovala:  
Olga Uhnivenko

Vyskúšajte recepty našich 
predkov

Chutné a  generáciami overené re-
cepty pochádzajú z konca 19. storočia. 
Dobrú chuť!

Orechové lodičky
Prelisujeme 6 peče-

ných žĺtkov, pridáme 
21  dkg masla, 21 dkg 
múky, 7  dkg cukru, tro-
chu citrónovej kôry, spra-
cujeme na cesto a nechá-
me odstáť asi 1/2 hodiny. 
Potom cesto natenko vy-
vaľkáme, nakrájame na 
štvorčeky, ktoré vložíme 
do formičiek (lodičiek). 
Cesto prstami zapracuje-
me do formičiek a  napl-
níme plnkou. Plnka: Na 
hrubo posekáme 10 dkg 
orechov, ktoré zmiešame 
s  3  lyžicami smotany, 5  dkg strúhanky 
zo žemle, 8 dkg cukru a  štipkou mletej 
vanilky. Hmotu naplníme do formičiek. 
Vrch prekryjeme tenkým plátkom cesta 
a pečieme vo vopred predhriatej rúre asi 

15-20 minút. Upečené posypeme vanil-
kovým cukrom.

Rybacia polievka
Do dvojlitrového hrnca dáme lyžicu 

masla, 1 lyžicu nakrájanej mrkvy, zeleru, 
kúsok karfiolu a  nechá-
me popražiť. Pridáme 
toľko vody, koľko po-
trebujeme polievky, ly-
žicu soli, mliečia alebo 
ikry z  kapra a  varíme asi 
1  hodinu. Zvlášť v  hrnci 
uvaríme hlavu z  kapra, 
s jednou cibuľou, petržle-
nom a  kúskom kelu. 
Dobre uvarené scedí-
me do polievky k  ikrám, 
mäso s  hlavy oberieme, 
pridáme 3-4  lyžice ble-
dej maslovej zápražky 
a necháme dobre povariť 
a  zhustnúť. Okoreníme 
štipkou muškátového 

orieška a  zelenou petržlenovou vňaťou. 
K polievke podávame na kocky pokrájanú 
osmaženú žemľu.

Uršula Ambrušová

okrem strachu premýšľala aj nad tým, kto 
ma v tejto chvíli asi potrebuje, komu pomá-
ham. Opantal ma pocit vlastnej dôležitosti. 
Keď som však vstala z kresla a sestrička pre-
hadzovala vrecúško s  červeným tekutým 
obsahom, v tej chvíli som si uvedomila, že je 
úplne nepodstatné, kto som, komu pomá-
ham a či sa niekto o mojom skutku dozvie. 
Najdôležitejší pocit pre mňa bol, že som 
urobila niečo dobré a bola som na seba veľ-
mi hrdá.

Myslím, že podobné pocity prežívajú aj 
ostatní darcovia, tí, ktorí prichádzajú dob-
rovoľne darovať krv po prvý i po stý raz. Nie 
je totiž podstatné vedieť kto, kedy, komu 
a  kde pomáha. Dôležité je jednoducho 
pomáhať –  hocikomu, hocikde, hocijako. 
A každá kvapka sa počíta.

Janka Rajňáková

Ťahanovská kvapka pritiahla 
do NTS takmer stovku darcov

Daruj krv, zachrániš život! Táto krát-
ka významná veta je od nepamäti sym-
bolom dobrovoľného darcovstva krvi.



Karatisti z Unionu slávia 
okrúhle narodeniny

Karate klub UNION Košice patrí k na-
šim najúspešnejším športovým klu-
bom. Roky z pod jeho krídel vychádzajú 
stovky mladých úspešných športovcov 
v bielom kimone, ktorí sa na spoločných 
tréningoch učia nielen rýchlosti, taktike, 
či estetike, ktorá je s  karate spätá, ale 
aj hodnotám, dôležitým nielen v  špor-
te, ale aj v  živote. Patrí k  nim čestnosť, 
usilovnosť, pevná vôľa a hlavne priateľ-
stvo. Ťahanovskí karatisti sú jednou veľ-
kou rodinou. No a v týchto dňoch osla-
vuje táto veľká rodina svoju tridsiatku.

Zakladateľmi klubu sú MVDr. Igor 
Lajda a  Ing. Peter Bozogáň st. Súčasný 
prezident klubu Peter Bozogáň pre Ťaha-
novské noviny zhodnotil 30 – ročné účin-
kovanie klubu:

„Za 30. rokov činnosti sme vychovali 
veľa karatistov, majstrov Slovenska, repre-
zentantov a  aj medailistov z  majstrovstiev 
Európy, majstrovstiev sveta a  ďalších me-
dzinárodných súťaží.

Medaily na najvyšších súťažiach - maj-
strovstvách Európy a sveta získali a súčas-
ne najúspešnejšími pretekármi sú Zuzana 
Schwartzová a Peter Šimko, ktorí sú aj v sie-
ni slávy športu MČ Košice Sídlisko Ťahanov-
ce. V  súčasnosti, vzhľadom na pandémiu, 
na Slovensku súťaže neprebiehajú, zúčast-
nili sme sa však viacerých súťaží v zahrani-
čí (Budapešť, Rijeka, Miskolc, Bielsko Biała) 
a  reprezentantka Zuzana Schwartzová aj 
v Káhire a Moskve. Zuzka bola nominovaná 
aj na majstrovstvá sveta seniorov vo far-
bách Slovenska do Dubaja v SAE. Výsledky 
našich pretekárov a  všetko o  klube je pre-
zentované na našom webe www.karate-
union.sk. Stále sa venujeme pretekárom, ale 
klub sa môže pochváliť aj tým, že má troch 

rozhodcov s medzinárodnou licenciou EKF 
a  WKF  – Stanislava Šimka, Petra Kožáka 
a Petra Bozogáňa ml. Verím, že sa čoskoro 
dostaneme zase do telocvične/ teraz trénu-
jeme video tréningy/ a na súťaže, hlavne na 
Slovensku,“ vyjadril v závere presvedčenie 
Peter Bozogáň.

Karate klubu UNION k 30. výročiu za-
loženia srdečne blahoželáme a  prajeme 
ešte veľa športových úspechov.

-redakcia-

Memoriál Vladimíra Slotu  
– turnaj s veľkým srdcom

Futbal nie je vždy len o drsnosti a chu-
ligánoch, ako bývame často svedkami 
na štadiónoch. Futbal dokáže aj spájať 
pre dobrú vec. Príklad sme našli aj v na-
šej mestskej časti.

Memoriálom, ktorého druhý ročník 
zorganizovali Martin Cuper a Jozef Eged, 
vzdali mladí futbalisti hold svojmu kama-
rátovi Vladovi Slotovi, ktorý 1. 9. 2018 pre-
hral svoj boj so zákernou chorobou.

V  úvode športového podujatia, ktoré 
malo okrem športového ducha aj ducha 
humanity, zaznel odkaz neprítomného 
hlavného organizátora podujatia, ktorý 
účastníkom povedal:  „VOVA CUP je pre 
mňa srdcová záležitosť, lebo Voloďka bol 
jedným z mojich najbližších kamarátov, no 
žiaľ, jeho život ukončila zákerná leukémia. 
Chcem sa vám všetkým poďakovať, že ste 
tu, aby ste pomohli dobrej veci. Takýmto 
spôsobom chceme ukázať, že mladí ľudia, 
ktorí milujú šport, prostredníctvom neho aj 
pomáhajú“.

Asi stovka mladých futbalistov vy-
zbieranú sumu na mieste odovzdala zá-
stupcovi Spoločnosti detskej onkológie 
v Košiciach. „Peniaze pôjdu určite na dobrú 
vec. Použijú sa buď na oddelení alebo na 
organizovanie táborov pre onkologických 

pacientov“, poďakoval za finančný dar zá-
stupca spoločnosti.

Janka Rajňáková

Šport v roku 2021

Športové aktivity na sídlisku Ťahanov-
ce aj v tomto roku kopírovali tie minulo-
ročné. Situácia v covidovej pandémii síce 
počas leta dovolila usporadúvať niektoré 
športové podujatia, ale ich rozsah i  náv-
števnosť nedosahovali úrovne predchá-
dzajúcich rokov. Skalní športovci – tenisti, 
futbalisti, hráči petangu, či šípok, však zo-
stali svojim aktivitám verní.

Počas roka usporiadal zástupca sta-
rostu Miroslav Janitor v športovom areáli 
Olympia štyri tenisové turnaje, na ktorých 
sa zúčastnilo okolo stovky tenistov, po-
čas roka bežala tenisová liga i  extraliga, 
liga v hádzaní šípok, prebehol futbalový 
turnaj škôl a seniori mali možnosť až do 
jesene súťažiť v petangu.

Víťazom tenisovej extraligy sa v roku 
2021 sa stal Branislav Lacko, na druhom 
mieste sa umiestnil Roman Bučko, tretí 
skončil Samuel Ferko.

Zo života Šport  1110 

Splňte s nami vianočné 
priania detí z košických 
detských domovov

Veríte v  zázraky? My, áno… Stačí, 
ak kúpite jeden darček alebo prispeje-
te na transparentný účet a  zázraky sa 
premenia na skutočnosť. Obdarujte deti 
z  košických detských domovov, ktoré 
nestrávia Vianoce v kruhu rodiny.

Vianoce sú časom lásky, pohody a har-
mónie. Zároveň sú však snáď najcitlivej-
ším obdobím pre deti, ktoré vyrastajú 
v detských domovoch. Nie všetci majú to-
tiž šťastie prežiť vianočné sviatky plné lás-
ky v kruhu svojej rodiny pod stromčekom 
a rozbaľovať svoje vytúžené darčeky.

Projekt Vianočné prianie sa už druhý 
rok po sebe snaží vytvoriť radostné Viano-
ce všetkým zverencom v  košických det-
ských domovoch, a to vďaka ľuďom, kto-
rým záleží na rozžiarených očkách detí, 
ktoré v  živote nemajú toľko šťastia. Pro-
stredníctvom portálu Vianočné prianie 
–…pretože veríme v  zázraky (vianocne-
prianie.sk) môžete aj Vy vyčariť úsmev na 
tvári malým aj veľkým, ktorí si pod strom-
čekom rozbalia svoj vysnívaný darček.

Projekt vznikol spojením síl troch ka-
marátok, ktoré zdieľajú rovnaké hodnoty. 
Organizátorky charitatívneho podujatia 
totiž veria v zázraky, a preto sa aj tento rok 
snažia naplniť srdcia radosťou tým, ktorí 
vianočné sviatky nestrávia v kruhu rodiny.

„Vianočné prianie v  roku 2020 splnilo 
sny 215 deťom z  centier pre deti a  rodiny 
v  Košiciach. Naši úžasní darcovia obdaro-
vali viac ako 160 detí. Zvyšným sme vďaka 
vyzbieraným peniazom, ktoré nám posla-
li darcovia na transparentný účet, mohli 
takisto nakúpiť darčeky. Ani jedno dieťa 
teda neostalo bez vytúženého vianočného 
priania. Som nesmierne šťastná, že sme sa 
pustili do tohto projektu a dokázali sme, že 
zázraky sa dejú,” povedala autorka myš-
lienky poslankyňa Zuzana Slivenská. Za 
zvyšný príspevok organizátorky nakúpili 
18 spoločenských hier, mobil a dokonca 
počítač pre študentov, ktorý nevyhnutne 
potrebovali pre svoje štúdium.

„Po minuloročnom úspechu nie je dô-
vod na to, aby sme opäť spolu s Vami, milí 
darcovia, nerozžiarili očká detičkám z košic-
kých detských domovov. Verím, že aj tento 
rok sa nám podarí naplniť priania všetkým 
deťom, ktorým nebolo dopriate stráviť Via-
noce s  najbližšími. Tento projekt sme síce 

vytvorili v našich hlavách, ale dali sme doň 
naše srdcia. Vďaka tomu sme aj my obda-
rované tým najkrajším darčekom, a to det-
skou láskou,” dodala Zuzana Slivenská.

Ako sa zapojiť?
Prostredníctvom rovnomenného in-

ternetového portálu môže ktokoľvek 
z  Vás zakúpiť darček alebo naň prispieť 
finančne. Na webovej stránke https://via-
nocneprianie.sk nájdete zoznam krstných 
mien všetkých detičiek, ich vek a hlavne 
darček, po ktorom túžia. Stačí, že naň klik-
nete a budete presmerovaný na stránku, 
kde ho môžete zakúpiť. 

Darček zabaľte a označte číslom pria-
nia a  následne ho odneste na zberné 
miesto do 14. decembra 2021 do Hotela 
Centrum na Južnú triedu 2A v Košiciach 
alebo napíšte na info@vianocneprianie.sk 
a organizátorky preň prídu osobne.

Projekt môžete podporiť aj finančne, 

a to akoukoľvek čiastkou na transparent-
ný účet SK 39 0900 0000 0051 8504 6904. 
Vďaka vyzbieraným peniazom budú ob-
darené všetky deti, keďže cieľom je, aby 
žiadne dieťa neostalo bez darčeka a záro-
veň bez úsmevu na tvári.

Možno je pre niekoho strojček na ho-
lenie, tepláková súprava alebo aktovka 
samozrejmosťou. Verte, že pre tieto deťú-
rence to je oveľa viac - je to vysnívaný dar. 
„Neprestávajme snívať a  veriť v  zázraky. 
Kúpa darčeku je však viac ako vianočné 
prianie, je to pre mnohých splnený sen.”

Michaela Luxová

Vianočné vtipy J

Babka ide na polnočnú a suseda sa jej 
pýta:  „Marka, a načo je ti tá slanina pod pa-
zuchou?“

Babka zdesene: „A  modlitebná knižka 
v kapuste!“

Malý Ferko pri stromčeku:
„Mami, všetky tieto darčeky mi priniesol 

Ježiško?“
„Samozrejme, a kto iný?“
„To znamená, že vy dvaja ste sa na mňa 

úplne vykašľali?“

Foto: Martin Cuper

Rozhodcovia z KK Union  
s medzinárodnou licenciou EKF a WKF  

(zľava S. Šimko, P. Bozogáň ml., P. Kožák )
Foto: archív KK UNION Košice

Turnaj v petangu

Odovzdávanie cien víťazov  
futbalového turnaja škôl

Foto: ilustračné

Pokračovanie na str. 12
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Výsledky Tenisovej ligy:
I. liga
1. Peter Holaza
2. Milan Milkov
3. Jirko Botun

II. liga
1. Milan Tovarňák
2. Cyril Bunca
3. Martin Kocai

Výsledky ligy v hode šípkami:
1. Miro Šiplák
2. Rasťo Karp
3. Lukáš Vajda

-raj-

Mikuláš na koči navštívil 
sídlisko

V  pondelok 6. decembra popoludní 
na uliciach už netrpezlivo stepovali naši 
najmenší, aby na vlastné oči mohli uvidieť 
čarovného Mikuláša, ktorý nosí dobrým 
deťom sladkosti. A ten naozaj prišiel - na 
veľkolepom koči, v nádhernom oblečení. 
Malých i väčších Ťahanovčanov prekvapil 
nielen svojím zjavom, anjelským i čertím 
doprovodom, ale aj množstvom balíčkov, 
ktoré cestou rozdával. V ten večer na Ťa-
hanovciach nežiaril len veľký vianočný 
stromček, ale aj všetky detské očká, ktoré 
Mikuláša videli.

Zábery z Mikuláša si môžete pozrieť tu: 
https://www.facebook.com/ 

www.sidliskotahanovce.sk/videos/ 
582405736198140

https://www.facebook.com/ 
www.sidliskotahanovce.sk/videos/ 
4775634255813170

-raj-

Predstavenie redakčnej rady

Beáta Zemková
JUDr. Beáta Zemková 

je prednostkou miest-
neho úradu na sídlisku 
Ťahanovce. Absolvo-
vala Právnickú fakultu  
v Košiciach a od roku 2015 je aj mediátor-
kou. Je členkou Dozornej rady v  BPMK, 
s.r.o. a  v  Nadaci pro výzkum rakoviny 
ČR. Od roku 2019 vedie redakčnú radu  
Ťahanovských novín a  v  minulosti bola 
členkou redakčnej rady košických no-
vín  – Košický žurnál. Viedla tím kancelá-
rie rektora UPJŠ, Zamestnaneckú radu  
v Bytovom podniku mesta Košice a bola 
členkou akademického senátu UPJŠ. 
Pôsobila aj ako právnička v  nezisko-
vom sektore v  Prahe, kde absolvovala  
niekoľko zahraničných ciest. Bola poslan-
kyňou a  dnes je členkou komisie vý-
stavby, životného prostredia, verejného  
poriadku a komunálneho rozvoja pri za-
stupiteľstve v MČ Košice-Západ a komisie 
regionálne rozvoja pri krajskom zastupi-
teľstve. Je poverenou hovorkyňou mest-
skej časti.

Miloš Ihnát
Mgr. Ing. Miloš Ihnát 

je starostom mestskej 
časti Košice-Sídlisko Ťa-
hanovce a  poslancom 
mestského zastupiteľ-
stva v  Košiciach a  krajského zastupiteľ-
stva KSK. V  komunálnej politike pôsobí 
už 20  rokov. Aktívne komunikuje s  ob-
čanmi a  členom redakčnej rady je od 
roku 2018. Je aj mediátor a  je bývalým 
aktívnym športovcom v  oblasti atletiky  
– behu. Vo voľnom čase, ktorého síce 
veľa nemá, rád cestuje, obľubuje turis-
tiku, dobrú kuchyňu a  šport. Väčšinu  
svojho času však venuje svojej práci 
a poslaniu.

Michaela Luxová
Vyštudovala odbor 

masmediálne štúdiá na 
Univerzite Pavla Joze-
fa Šafárika v  Košiciach. 
Pôsobila dlhé roky ako 
redaktorka v lokálnom mediálnom dome, 
neskôr prešla do celoslovenského ma-
gazínu, kde sa prevažne venovala pub-
licistike. Má na konte niekoľko novinár-
skych cien a keď nepíše tak cestuje, chodí  
po horách a hlavne sníva.

Uršula Ambrušová
PhDr. PaedDr. Uršula 

Ambrušová, PhD., MBA 
historička, pracuje vo 
Východoslovenskom 
múzeu v  Košiciach. Ak-
tívne sa zúčastňuje na vedeckých konfe-
renciách a  podieľa sa na projektoch za-
meraných na históriu. Publikuje v oblasti 
dejín remesiel a  rukopisov. Je autorkou 
viacerých výstav a  publikácií. V  redakč-
nej rade Ťahanovských novín pôsobí od  
roku 2010.

Mária Horváthová
Mgr. Mária Horvátho-

vá, riaditeľka Základnej 
školy Belehradská 21, 
je poslankyňou Miest-
neho zastupiteľstva 
mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanov-
ce. Členkou redakčnej rady Ťahanovských 
novín je od roku 2019.

Janka Rajňáková
Vyštudovala vyso-

kú školu ekonomic-
kú v  Banskej Bystrici 
a  v  Prahe, v  mestskej 
časti pracovala pôvod-
ne ako redaktorka miestnej televízie,  
v  súčasnosti má na starosti spoluprácu 
s  verejnosťou, spravuje webové sídlo 
mestskej časti a  je editorkou Ťahanov-
ských novín. Okrem písania veľa číta, má 
rada Chopina, psy a verí v ľudské dobro.
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Ceny pre víťazov tenisovej ligy


