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Od prvého februára 2008 nové linkové vedenie MHD

Zmenou chcú obmedziť
preplnenosť autobusov
N

a mimoriadnom zasadnutí miestneho poslaneckého zboru
v stredu 5. decembra predstavil zástupcom mestskej časti generálny riaditeľ Dopravného podniku mesta Košíc, a.s. RNDr. Ing. Michal Tkáč návrh nového linkového vedenia električiek, trolejbusov
a autobusov MHD, ktoré by malo platiť od 1. februára 2008.
Dopravný podnik predložil návrh nového linkového vedenia električiek, trolejbusov a autobusov.
Súčasné linkové vedenie nespĺňa

požiadavky z niekoľkých dôvodov,
ako napr. veľké množstvo liniek,
spojenie každej mestskej časti so
stredom mesta, súbežné dlhé úseky
liniek, nemožnosť dôslednej
koordinácie a
nemožnosť operatívnych úprav /prázdniny,
sviatky/. Zvlášť
kritickou je situácia na sídlisku Ťahanovce.
Filozofia nové-

ho linkového vedenia je založená
na znížení počtu liniek a naopak
zvýšení hustoty spojov, odbúraní
neefektívnych súbežných liniek a
na druhej strane posilnenie nosných systémov MHD.
Návrh nového linkové vedenia
autobusov MHD týkajúci sa našej
mestskej časti rieši kritickú situáciu v MHD na území Mestskej
časti Košice - Sídlisko Ťahanovce
(preplnenosť všetkých liniek najmä
v čase rannej špičky). V návrhu sú
zohľadnené pripomienky a požiadavky mestskej časti ako aj komisie
z predchádzajúceho obdobia.
Návrh predpokladá zníženie počtu liniek, avšak podstatné zvýšenie
prepravnej kapacity. Navrhovanými
linkami je pokryté celé mesto (dva
nosné smery pokračovanie na strane 2

Okolie bývalej magnezitky sa začne meniť

Namiesto magnezitky
bude kogeneračná elektráreň
V priestoroch Magistrátu mesta
Košice sa 30. októbra uskutočnila
už dlhšie pripravovaná prezentácia
vybudovania zdroja kombinovanej
výroby elektriny a tepla na území
Nových Ťahanoviec v areáli bývalých Slovenských magnezitových
závodov firmou ENERGY GAS,
a.s., na ktorej sa v spoločnosti predstaviteľov mesta Košice zúčastnil

Vianoce
s nádejou

Ilustračný záber: Priestor bývalej magnezitky

číslo 4

Milí spoluobčania,
pred nami je posledných niekoľko dní
v roku, ktoré prežívame vo sviatočnom
duchu. Tešíme sa na
stromček, darčeky
i
silvestrovskú
zábavu a zároveň
bilancujeme.
Dovoľte mi, aby
som sa Vám pri
tejto príležitosti srdečne
poďakoval za trpezlivosť, s ktorou ste akceptovali
prácu moju i celej miestnej samosprávy Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce, aj za Vašu pomoc
a podporu pri presadzovaní riešení
pálčivých problémov nášho sídliska.
Prajem Vám v mene svojom
i v mene celého poslaneckého zboru
mestskej časti a všetkých zamestnancov miestneho úradu šťastné a veselé
Vianoce, plné radosti a rodinnej pohody a do nového roku veľa zdravia,
šťastia a úspechov.
JUDr. Cyril Betuš
starosta mestskej časti

starosta mestskej časti JUDr. Cyril
Betuš.
V tomto projekte, ktorý predstavila spoločnosť ENERGY GAS, sa
nejedná len o kogeneračnú elektráreň ako takú, ale aj o celú lokalitu
na katastrálnom území Nových
Ťahanoviec, kam prichádzajú ďalšie
už očakávané záujmové investorské
skupiny s cieľom vybudovať modernú, ekologicky nezávadnú ľahkú
priemyselnú zónu, centrá služieb,
bytov a veľkoobchodu. Táto dlho
očakávaná iniciatíva pomôže naštartovať a vytvoriť stovky pracovných
príležitostí najmä pre obyvateľov
MČ - Sídlisko pokračovanie na strane 2
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Posvietia si na svetlá
Od vykonania rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Košice pretrváva na sídlisku
Ťahanovce všeobecný názor,
že kvalita verejného osvetlenia
je nedostatočná a nevyhovuje
bezpečnostným požiadavkám
obyvateľov, konkrétne sa jedná
o nedostatočnú intenzitu, nedostatočnú rovnomernosť a v
niektorých lokalitách chýbajúce
osvetlenie. Na opakovaných pracovných jednaniach s prevádzkovateľom verejného osvetlenia
v súčasnosti firmou ELTODO,
s.r.o. a jeho dcérskou spoločnosťou VEROS, s.r.o. bola
vzájomne konštatovaná potreba urýchlene vyriešiť - zvýšiť intenzitu osvetlenia v niektorých kritických úsekoch sídliska
Ťahanovce. Jedná sa o zvýšenie
intenzity osvetlenia celej Budapeštianskej ulice, Havanskej
a Belehradskej ulice, ktoré sú
osvetľované z Ázijskej triedy a
zároveň riešiť intenzitu osvetlenia vo frekventovaných úsekoch komunikácií s premávkou
MHD, konkrétne prechody pre
chodcov. Na poslednom jednaní riaditeľa firmy ELTODO,
s.r.o. Ing. Snehotu a starostu
mestskej časti JUDr. Cy-

rila Betuša dňa 20.11.2007 bol
dohodnutý nasledovný postup pre
riešenie týchto problémov:
1. Do konca roku 2007 vymení
firma VEROS, s.r.o. svietidlá na celej Budapeštianskej ulici. V prvom
polroku 2008 na Budapeštianskej
ulici vybuduje dva nové svetelné
body v križovaní s Juhoslovanskou
ulicou.
2. Do konca roku 2007 vymení
firma VEROS, s.r.o. svietidlá, ktoré
zo stožiarov na Ázijskej triede osvet-

Námestie maratónu mieru a Námestie osloboditeľov, ďalej sever mesta, spojenie
s mestskou časťou Dargovských
hrdinov a južnou časťou mesta).
Navrhované intervaly sú zhustené
v rannej aj popoludňajšej špičke
a sú vyhovujúce aj v sedle a cez víkend. Všetky linky okrem 56 budú
premávať cez sídlisko.
Predpokladaný termín zavedenia nového linkového vedenia je
od 1. ferbuára 2008.
Prítomní poslanci vyjadrili
s návrhmi dopravného podniku
jednoznačný súhlas. Na otázku

časti. Zároveň bolo dohodnuté , že
po realizovaných úpravách v roku
2007 zabezpečí mestská časť pre
vlastnú informáciu meranie intenzity verejného osvetlenia celoplošne
na celom sídlisku, firma VEROS,
s.r.o. vo vlastnej réžii zabezpečí
také isté meranie a po vyhodnotení
výsledkov obidvoch meraní na spoločnom jednaní budú dohodnuté
prípadné ďalšie úpravy intenzity
verejného osvetlenia.
Ing. Miron Jesenský

Investičné akcie zrealizované v roku 2007
* Ukončené plochy pre kontajnery
detských ihriskách na Aténskej
dzi zastávkou MHD Sofijská /pri
a osadené klietky, boli zrealizované
a Bruselskej.
Metre/ a Sofijskou ulicou, medzi
plochy pre 175 kontajnerov a osade- * Výstavba oplotenia pieskovísk na
Belehradskou a Čínskou ulicou
né klietky pre 326 kontajnerov.
detských ihriskách na Budapeša chodník k Materskej škole na
* Výstavba plôch zastávok MHD
tianskej, Bukureštskej a BeleČínskej ulici.
na Madridskej a Americká trieda
hradskej.
* Ukončenie renesančného stĺpu - Bruselská /plochy zo zámkovej * Bezbariérové úpravy chodníkov vybudované osvetlenie vežovitej
dlažby, osadené lavičky/.
boli vybudované rampy na chodstavby, úprava oplotenia, vybu* Výroba nových prekážok pre areál
níkoch v miestach križovania
dovanie prístupového chodníka,
Skate parku.
s vozidlovými komunikáciami
sadová úprava, výroba a osadenie
* Výmena oplotenia na mini ihrisku
pozdĺž Ázijskej triedy a samostatpamätnej dosky a kríža na strena Havanskej, oprava oplotenia
ná rampa pri zastávke MHD Bechu stĺpu.
na detských ihriskách na Aténlehradská a bezbariérový chodník * Rekonštrukcia asfaltových krytov
skej a Bruselskej, oprava oplotemedzi Ázijskou triedou a Havanulíc Sofijská, Varšavská a Belehnia basketbalového ihriska na
skou ulicou. V súlade s projektom
radská /vyfrézovanie starého koAténskej.
zameraným na odstránenie archiberca a pokládka nového asfalto* Výmena reťazových pneumatitektonických bariér boli vybudobetónu/ - investor Mesto Košice
kových hojdačiek za plastové na
vané chodníkové prepojenia meOddelenie výstavby a ŽP

Zmenou chcú obmedziť ...
pokračovanie zo strany 1

ľujú Havanskú a Belehradskú ulicu.
3. V roku 2008 vybuduje firma
VEROS, s.r.o. svetelné rampy, ktoré
budú osvetľovať prechody pre chodcov na Ázijskej triede a Európskej
triede.
Výstavba dvoch nových svetelných bodov a výstavba svetelných
rámp na prechodoch pre chodcov
bude realizovaná z rozpočtu mesta
Košice, k čomu už mestská časť podala žiadosť a v prípade, že jej mesto
nevyhovie, tak z rozpočtu mestskej

poslankyne Bozogáňovej na úpravu cien cestovných lístkov dopravca odpovedal, že cena cestovného lístku v doplnkovom predaji
je navrhovaná vo výške 30 korún,
tendencia je získať čo najviac
predplatiteľov a majiteľov elektronickej peňaženky.
Možnosť dobíjania čipových
kariet cez bankomat DPMK zatiaľ neplánuje. Na sídlisku bude
osadený automat na predaj cestovných lístkov aj dobíjanie čipových
kariet v pasáži Budapeštianskej
ulice blízko kultúrneho strediska.
-fed-

Namiesto magnezitky
bude kogeneračná elektráreň
pokračovanie zo strany 1

Ťa h a n o v c e ,
hlavne mladých ľudí.
Spoločnosť ENERGY GAS zohľadňuje vo svojej koncepcii projektu hlavné územné požiadavky,
dodržuje zásady pripravovanej
energetickej koncepcie mesta Košice, do ktorej predkladali svoje
podklady. Výsledkom ich snaženia
bude aj vyriešenie rozvojových impulzov pre smutnú a nevábnu lokalitu bývalej magnezitky. Tento cieľ
je aj záujmom mestskej časti Košice
– Sídlisko Ťahanovce.
Dôležitým prínosom bude napojenie elektrárne na energetickú sieť
a na teplovod v našej mestskej časti,

čím sa dosiahne žiadaný a želateľný efekt výpomoci pri vyrovnávaní
tlaku, dodávke tepla a teplej vody
pre sídlisko bez nepopulárnych
odstávok. Taktiež bude konečne
odstránený neželaný stav ohrozenia ako koncového odberateľa tepla
a teplej vody /TEHO/, čo zabezpečí
v čase možných porúch teplovodu
uvedený kogeneračný zdroj na výrobu elektrickej a tepelnej energie.
Kogeneračná elektráreň Ťahanovce bude zrealizovaná v náklade 3,4 miliardy Sk. Jej samotná
výstavba začne už v roku 2008
a ukončenie výstavby so spustením
je plánované v roku 2011.
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Starosta u primátora mesta Košice rokoval o kriminalite na sídlisku

Stretli sa kvôli vandalom
V stredu 24. októbra prijal primátor mesta Košice Ing. František
Knapík na základe vlastnej žiadosti
starostu mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce JUDr. Cyrila Betuša
a zástupcu starostu Ing. RNDr. Emila Petrvalského, CSc., v prítomnosti
poverenej vedúcej oddelenia školstva
Magistrátu mesta Košice Mgr. Heleny Jeníkovej vo veci riešenia prob-

lematiky narastajúcej kriminality
a vandalizmu, ako aj vo veci uvažovaného zriadenia Obvodného oddelenia
PZ SR na sídlisku Ťahanovce.
Cyril Betuš primátora informoval
o vývoji kriminality a vandalizmu
v mestskej časti ako aj o všetkých
uskutočnených krokoch smerujúcich
k ponuke KR PZSR zriadiť Obvodné
oddelenie PZ SR I. kategórie, čo by

znamenalo pre priamy výkon služby
pre našu mestskú časť a MČ Ťahanovce - obec 41 príslušníkov policajného zboru. Primátor zobral na
vedomie informáciu o demografickom vývoji a o spracovanom projekte
riaditeľa ZŠ Juhoslovanská 2 vo veci
možného spojenia sa ZŠ s niektorým
z predškolských zariadení, ako aj odmietavé stanoviská rád škôl MŠ Bu-

dapeštianska 3 a MŠ Budapeštianska
1 k tomuto návrhu.
Starosta požiadal primátora o pomoc pri hľadaní vhodného priestoru
alebo objektu pre policajný zbor, ktorý je v majetku mesta Košice a mohol
by byť ponúknutý PZ SR na čo najrýchlejšie zriadenie obvodného oddelenia PZ na sídlisku.
Obaja predstavitelia sa dohodli na
ďalšom pracovnom stretnutí tak, aby
sa vo veci mohlo konať už v úvode
roku 2008.		
raj

Z novembrového zasadnutia poslaneckého zboru
V

úvode svojho posledného tohtoročného riadneho zasadnutia, ktoré sa konalo 20. novembra, si poslanci
vypočuli informáciu o činnosti starostu mestskej časti,
ktorá bola bohatá na informácie o rokovaniach vo veci
dopravy, verejného osvetlenia, poriadku a bezpečnosti na
sídlisku.
V ďalšom bode rokovania poslanci odsúhlasili doplnenie organizačnej štruktúry miestneho
úradu o miesto informátora – informátorky.
S dôležitou informáciou vystúpil v rôznom zástupca starostu mestskej časti Emil Petrvalský, ktorý informoval poslancov
o tom, prečo sa na rokovaní
neprejednával rozpočet na rok
2008.Tomu totiž predchádza zasadnutie mestského parlamentu
a schválenie rozpočtu mesta Košíc, od ktorého sa podiel, pripadajúci na mestskú časť, následne
odvíja.
Vo svojom vystúpení Emil Petrvalský zároveň pozval prítomných na podujatia, ktoré mestská
časť organizujem v decembri.
Poslankyňa Uršula Ambrušo-

vá informovala plénum o nultom
ročníku Múzejnej školy – podujatia, ktoré organizovala v spolupráci s mestskou časťou a ktoré
malo úspešný priebeh. (Viac sa
o múzejnej škole dočítate v príspevku na 4. a 5. strane.)
S pozvánkou na zaujímavé
kultúrne podujatie do historickej radnice, ktoré sa bude konať
18. decembra 2007 o 18. hod,
prišla poslankyňa Danka Bozogáňová. Benefičnú akciu pre
mentálne postihnuté deti a dospelých organizuje Občianske
združenie Nádej.
Kriminalite a bezpečnosti na
sídlisku sa venovali poslanci Misáková a Šimko. V prvom prípade šlo o požiadavku zmapovať
situáciu v mestskej časti vo veci
vykrádania bytov v dopoludňaj-

ších hodinách, v druhom prípade o informáciu o aktivitách
občianskeho združenia, ktoré sa
venuje prevencii kriminality a
vandalizmu. Konkrétne Stanislav Šimko predstavil výstavku
fotografií pod názvom „Zastavme kriminalitu, vandalizmus
a drogovú činnosť na sídlisku“.
Výstavka bola v mesiaci november otvorená verejnosti v kultúr-

nom stredisku na Budapeštianskej 30. Záujem o problematiku
prejavila p. uč. Hamplová zo Základnej školy Belehradská, ktorá
preniesla jednu zo svojich vyučovacích hodín do kultúrneho strediska, kde si žiaci mohli okrem
zhliadnutia fotografií vypočuť aj
výklad jedného z organizátorov
Petície za zastavenie kriminality
na sídlisku.		
-raj-

Zastavme kriminalitu, vandalizmus a drogovú činnosť

O

bčianske združenie OKNO KOŠÍC v spolupráci s Mestskou
časťou Košice - Sídlisko Ťahanovce usporiadalo výstavu fotografií pod názvom “Zastavme kriminalitu, vandalizmus a drogovú
činnosť”, ktorá mala vernisáž 12. novembra 2007 v priestoroch kultúrneho strediska na Budapeštianskej 30 a postupne putovala po
všetkých troch ťahanovských základných školách. Výstavke predchádzalo zorganizovanie petície s rovnakým názvom. Dôvodom na
aktivity tohto charakteru je alarmujúci stav v oblasti bezpečnosti
a ochrany majetku na sídlisku. „Kriminalita a vandalizmus sa rozrástli do takých rozmerov, že je potrebné apelovať na všetkých kompetentných, aby čo najskôr tento negatívny trend zastavili. A na to je
potrebné použiť všetky dostupné formy a prostriedky“, vyjadril sa na
margo problému jeden z usporiadateľov poslanec MZ Stanislav
Šimko. „Je na nás mladých, aby sme išli príkladom, pretože nám záleží
na tom, ako sa nám tu býva a žije.“		
Ing. Janka Rajňáková

Zásady činnosti v prípade úniku nebezpečnej chemickej látky (alebo pri použití chemických zbraní)
Civilná ochrana informuje
Nebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového
systému, dýchacích orgánov, zažívacieho
traktu, poškodenie kože alebo narušujú
metabolizmus postihnutého. V prípade
havárie spojenej s únikom nebezpečných
chemických látok pôsobia na okolie v
podobe plynu alebo výparov. V prípade
teroristického útoku môžu byť použité
vo forme aerosolov alebo plynu, prípad-

ne môžu byť použité na zamorenie vodných zdrojov.
Keď zaznie varovný signál sirény:
Pri pohybe v budove
- zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte
v úkryte (ak je dostupný)
- vytvorte izolovaný uzavretý priestor
– uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu
- pripravte si improvizovanú ochranu
dýchacích ciest, očí a odkrytých častí
tela

- zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie
- riaďte sa podľa vysielaných pokynov,
nepodceňujte riziko
- pripravte si evakuačnú batožinu
- telefonujte len v súrnom prípade
- poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám neschopným
pohybu, starším osobám, postarajte
sa o deti bez dozoru
- zachovajte rozvahu a pokoj
- budovu opustite len na pokyn

Pri pohybe mimo budovy
- zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie priestoru ohrozeného nebezpečnou chemickou látkou
- vaše rozhodnutie je závislé od smeru
vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo
zdroja úniku a vašej polohy (kolmo na
smer vetra); ak sa nachádzate v smere
vetra a ste v časovej tiesni, okamžite
vyhľadajte úkryt v budovách a postupujte ako pri pohybe v budove
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Úspešný nultý ročník „Múzejnej školy“
Z

aujímavú formu vzdelávania
v oblasti histórie a múzejníctva ponúkla pre žiakov základných škôl historička PaedDr.
Uršula Ambrušová, PhD, poslankyňa Miestneho zastupiteľstva
Košice – Sídlisko Ťahanovce, ktorá atraktívnou formou predstavila
prácu v múzeu a reštaurátorských
dielňach
Východoslovenského
múzea v Košiciach. O projekte
nám v rozhovore povedala:
Čo sa skrýva za názvom “Múzejná škola”?
Ide o netradičnú formu vzdelávania, alebo skôr oboznamovanie
sa s múzejnou činnosťou prostredníctvom interaktívnych foriem,
ktorých hlavnou myšlienkou je
priblížiť deťom život v múzeu.
Múzejnou školou by som chcela
tiež dosiahnuť dialóg medzi odbornou verejnosťou a školopovinnou
mládežou. Tento
dialóg by mohol napomáhať
rozvoju
spoločenského života
žiakov na základe kultúrnej a záujmovej činnosti,
ktorá by voľne
nadväzovala na
učebné osnovy.
Vo Východoslovenskom múzeu
v Košiciach pracujem ako historik už 10 rokov,
kde sa okrem
odbornej činnosti venujem aj prípravám rôznych
kultúrno-spoločenských podujatí. Bola som autorkou niekoľkých
zábavno-historických súťaží, ako
napr. Hľadaj poklady svojho mesta, alebo Hraj o cenu Východoslovenského múzea. Myšlienka
zrealizovať vzdelávanie v Múzeu
pochádza z mojich krátkodobých
pobytov v zahraničí, kde som sa
inšpirovala prednáškovou činnosťou v múzeách. Dobrý nápad som
rozvinula a tak vznikol projekt
Múzejnej školy, ktorej som autorkou a odborným garantom.
Môžete nám priblížiť, ako pre-

biehal nultý ročník Múzejnej
školy?
Múzejná škola bola zameraná
na deti vo veku od 10 do 13 rokov.
Mladí nadšenci histórie, kultúry
a umenia sa stretávali počas štyroch sobôt, v termíne od 27. októbra 2007 – do 17. novembra 2007
v priestoroch Východoslovenského
múzea v Košiciach. Len pre zaujímavosť, Múzejná škola začala
práve v deň 135. narodenín Východoslovenského múzea v Košiciach
/toho času Hornouhorský muzeálny spolok bol založený 27. októbra
1872/.
V prvý deň workshopu sme otvorili Múzejnú školu a privítali
jej účastníkov. Nasledovala prvá
interaktívna prednáška, ktorá sa
venovala peniazom. Prednáška
bola spojená s prehliadkou numizmatickej expozície s názvom Pe-

niaze v našich dejinách, kde si deti
prezreli vývoj našich peňazí od 2.
storočia pred n.l. do roku 1992.
Okrem rozprávania o dejinách
platidiel a určovania mincí boli
deti oboznámené aj s určovaním
a evidenciou zbierok. Prednáška
Mgr. Marcinčinovej bola spojená
so zaujímavou aktivitou, a to výrobou odliatkov mincí a medailí zo
sadry.
V prestávke si deti prezreli archeologicko-historickú
expozíciu nazvanú Ľud -tvorca trvalých
hodnôt, ktorá dokumentuje dejiny
kultúry, sociálnych vzťahov, hos-

podárstva a osídlenia od dôb najstarších ľudských dejín, t. j. od staršej doby kamennej až po obdobie
buržoáznej revolúcie v roku 1848
na území východného Slovenska.
Najväčšiu pozornosť pútala obetná
jama spred 3500 rokov s kostrami
obetovaných ľudí.
Druhá interaktívna prednáška
sa konala v podzemných priestoroch múzea, v expozícii Zlatnícke
umenie. Mgr. Ginelliová predstavila snáď najatraktívnejšiu zlatnícku kolekciu, ktorá je výsledkom
zbierkotvornej činnosti múzea od
jeho vzniku v roku 1872 až po súčasnosť. Takmer 800 zlatníckych
artefaktov prezentuje zlatnícke remeslo z hľadiska historického, dokumentárneho a umeleckoremeselného spracovania drahých kovov.
Ďalší deň workshopu si deti prezreli obľúbenú expozíciu venovanú
prírode karpatského regiónu,
ktorá pútavým
spôsobom predstavuje históriu
Zeme,
vznik
hornín a minerálov,
skamenelý
svet,
ríšu minerálov,
krásu kameňa,
pôvaby rastlín,
nenahraditeľný
svet prírody a
rôznorodosť živočíšnych druhov. Nasledovala interaktívna
prednáška o remeslách a cechoch,
ktorú som viedla ja. Cechy boli
spoločenstvá remeselníkov, ktorí sa
začali združovať na Slovensku od
14. storočia na základe vykonávania rovnakej, prípadne príbuznej
profesie. Najstarším písomným
dokladom o existencii takýchto
združení je štatút vydaný richtárom a prísažnými pre košický cech
kožušníkov z roku 1307. Remeselníci boli základnou vrstvou mesta
a dôležitou zložkou, podieľajúcou
sa na jeho hospodárskom a spoločenskom rozvoji. Práve vďaka remeslám predstavovali mestá silné

výrobné a obchodné centrá. Tri
remeselnícke stupne : učeň, tovariš
a majster sa vytvorili už v stredoveku a pretrvali až do novoveku.
Deťom som predstavila rôzne zaujímavé zvyky a obyčaje v cechoch.
V rámci aktivity som prezentovala
dobové listiny ako sú výučné listy,
vandrovné knižky atď., ktoré sme
sa snažili napodobniť na ručný papier a vyhotoviť dobové spečatenie
listiny.
Po nácviku v spísomňovaní listín sme navštívili najskvostnejšiu
expozíciu múzea, a to Košický zlatý poklad /mimochodom ide o najväčší a najbohatší hromadný nález
zlatých mincí na Slovensku z 15. až
17. storočia/, kde nás už očakával
lektor Mgr. Krupicer, ktorý viedol
výuku v sprevádzaní návštevníkov.
V tejto časti workshopu sa deti naučili lektorské texty a odpovedať
na zvedavé otázky návštevníkov.
Na tretí deň workshopu čakal
deti vstup do depozitárneho priestoru s ukážkou uloženia zbierok
s Mgr. Papáčom. Totiž múzeá
a galérie ukladajú zbierkové predmety v špeciálnych, na to určených
priestoroch – v depozitároch, ktoré
musia spĺňať zvýšené bezpečnostné
a ochranné kritériá, aby zabránili
odcudzeniu, zničeniu, poškodzovaniu a znehodnocovaniu zbierkových predmetov. Aj preto bol vstup
do inak verejnosti neprístupných
priestorov depozitára pre účastníkov Múzejnej školy veľkým zážitkom.
Potom nasledoval presun do
reštaurátorských a konzervátorských dielní, kde sa im venoval
fundovaný kolektív reštaurátoriek
/J. Bosáková, M. Levendovská,
I. Urbančíková, M. Halčinová/
z Východoslovenského múzea.
Reštaurovanie je nezastupiteľným
prostriedkom zabezpečenia ďalšej
existencie kultúrnych pamiatok,
zbierkových predmetov a umeleckých diel. Je to činnosť zameraná
na zachovanie hmotnej podstaty
a výtvarno-estetickej hodnoty artefaktov. Interaktívny výklad pozostával z prezentácie techník reštaurovania: plastiky, dreva, papiera,
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textilu, kože, keramiky, sklomaľby
a kovu. Deti sa najprv oboznámili
so súhrnom pracovných postupov,
nástrojov a techník zameraných na
zlepšenie fyzického stavu zbierok a následne si
vyskúšali triediť
a skladať stredovekú keramiku.
Od reštaurátorov sme zavítali
priamo do expozície Miklušovej
väznice, kde na
nás čakal Mgr.
Jarinkovič, ktorý
naučil deti výstižne a pútavo sprevádzať návštevníkov po Miklušovej
väznici.
Vo štvrtý deň workshopu sa
konalo slávnostné odovzdávanie
certifikátov prvých účastníkov
Múzejnej školy, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 17. novembra 2007
o 12.00 hod. vo vestibule Východoslovenského múzea na Nám.
Maratónu mieru 2 v Košiciach za
prítomnosti starostu Mestskej časti

Košice–Sídlisko Ťahanovce JUDr.
Betuša, autorky Múzejnej školy
PaedDr. Ambrušovej, PhD., riaditeľa Východoslovenského múzea

v Košiciach PhDr. Polláka, hostí
a rodičov.
Kto sa spolupodieľal na realizácii tejto Vašej myšlienky?
Na realizácii tohto projektu sa
spolupodieľali a participovali v prvom rade moji kolegovia z Východoslovenského múzea v Košiciach,
z historického a umeleckohistorického odboru a tiež reštaurátori,
ktorým by som sa rada na tomto
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mieste srdečne poďakovala za pomoc. Oceniť a poďakovať by som
chcela aj všetkým rodičom detí,
pani Repčíkovej, ktorá mi svojimi bohatými
sk ú senosť a m i
pomohla
pri
interaktívnych
pre d n á š k a c h,
Ing. Rajňákovej za organizačnú stránku
a v neposlednom rade aj za
finančnú pomoc a podporu
pána starostu
Mestskej časti
Košice-Sídlisko
Ťahanovce JUDr. Cyrila Betuša,
ktorý bol od začiatku tomuto projektu priaznivo naklonený.
Bola odozva na Múzejnú školu
pozitívna?
Múzejná škola bola hodnotená
zo strany účastníkov a aj rodičov
veľmi pozitívne, preto verím že aj
v budúcnosti bude o podobné kultúrne podujatia záujem. O tomto projekte som informovala pri

´

nedávnej návšteve našej mestskej
časti aj poslankyňu NR SR Magdu Vášáryovú, ktorá túto iniciatívu hodnotila veľmi kladne a pri
organizovaní ďalších aktivít v budúcnosti prisľúbila svoju podporu.
Myšlienke organizovať kultúrnovzdelávacie podujatia podobného
charakteru je naklonený aj odbor
kultúry Košického samosprávneho
kraja.
Plánujete v ďalších pokračovaniach predstaviť deťom niečo
nové?
V budúcnosti sa budem snažiť
obohatiť a spestriť program Múzejnej školy. Totiž každý ročník
bude obsahovať malé obmeny.
Prezradím, že ak sa podarí, v niektorom ročníku by sa mal objaviť
aj výjazd na archeologické nálezisko, návšteva remeselných dielní, či
kaštieľa v Betliari. Podľa plánu by
sa Múzejná škola mala uskutočniť
v roku 2008 dva krát, a to na jar a
na jeseň. O začiatkoch budem včas
informovať a už dnes sa teším na
účastníkov z radov žiakov ťahanovských základných škôl.
Ing. Janka Rajňáková

inzercia

Darcovia krvi ocenení plaketami

Končiaci sa rok bol vhodnou príležitosťou na poďakovanie aj našim
darcom krvi za úsilie a ochotu nezištne pomôcť svojim blízkym i vzdialeným spoluobčanom. Starosta mestskej časti v prítomnosti zástupkýň
Územného spolku SČK Košice – mesto a Miestneho spolku Košice – Sídlisko Ťahanovce odovzdal v pondelok 17. decembra v zasadacej miestnosti
MÚ sedemnástim strieborné a štrnástim darcom bronzové Jánskeho plakety za viacnásobné bezpríspevkové darcovstvo.
Poďakovanie si zaslúžia aj všetci tohtoroční účastníci Ťahanovskej
kvapky, ktorá sa uskutočnila v júni 2007, do ktorej sa zapája stále väčší
počet darcov.
-raj-

Vianoce v pasáži
Každoročné predvianočné podujatia, ktoré organizuje mestská
časť v spolupráci so Združením žien Slovenska a Ťahanovským
podnikom služieb, nechýbali ani tohto roku. Detská tvorivá dielňa, na ktorej si deti v yrábali rozličné vianočné ozdoby a dekoratívne predmety sa stretla s veľ kým záujmom nielen detí ale aj ich
rodičov.
Atmosféru, voňajúcu Vianocami pomohli dotvoriť v piatok
14. decembra aj tradičné Ťahanovské vianočné trhy s kultúrnym
programom, na ktorom v ystúpili škôlkári z MŠ na Havanskej ul.,
žiaci zo ZŠ Bruselská a K lub dôchodcov na sídlisku Ťahanovce.
-raj-
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HOWE SLOVENSKO
producent kožených dielcov,
určených na výrobu
sedadiel luxusných automobilov

PONÚKA PRACOVNÉ MOŽNOSTI
V BLÍZKOSTI SÍDLISKA ŤAHANOVCE
fyzicky nenáročná práca v príjemnom prostredí
žiadosť spolu so životopisom zasielajte na adresu:

HOWE Slovensko, s.r.o.
Magnezitárska 10, 040 13 Košice
e-mail: howe@howe.sk
INFORMÁCIE: 055/797 90 79 *
( v čase od 8:00 do 14.00 hod.)

* z dôvodu čerpania celozávodnej dovolenky volajte po 6. januári 2008
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Ako sa vyhnúť nude
Jedným z predpokladov, aby školáci trávili svoj voľný čas užitočne,
je vytváranie podmienok na organizovanie voľnočasových aktivít.
Túto úlohu v plnom rozsahu spĺňa
Centrum voľného času MIKÁDO,
ktoré má svoje elokované sídlo na
Viedenskej ulici.
Našim cieľom je organizovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť pre deti a mládež
mimo vyučovania, vytvárať podmienky pre relaxáciu a aktívne trávenie voľného času, rozvíjať a zdokonaľovať praktické zručnosti, podieľať
sa na formovaní návykov užitočného
využívania voľného času a na rozvíjaní talentu. Svojou ponukou aktivít
CVČ tvorí prirodzenú prevenciu
pred negatívnymi vplyvmi prostredia, v ktorom sa mládež pohybuje.
Naša ponuka na voľný čas:
Programovanie Pascal – získaš
znalosti programovania internetových stránok
Windows + Office – získaš zá-

kladné znalosti práce s počítačom
(Word, Excel, PowerPoint)
Výtvarný krúžok – získaš základné poznatky o plošnom prejave (kresba, maľba), o modelovaní
a tvarovaní, o výrobe dekoratívnych
predmetov, osvojíš si rôzne techniky
dekorácie
Digitálna fotografia – získaš základné znalosti ako používať rôzne
typy digitálnych fotoaparátov, ako
pracovať s obrazovými súbormi a ako
ich preniesť do programu na úpravu
fotografií, ako tvoriť špeciálne efekty
PMR klub – oboznamuje a pomáha s prevádzkou rádiostaníc, vedie k
dodržiavaniu platných predpisov na
pásme, ponúka nové nápady a konštrukcie pre zlepšenie príjmu, oboznamuje s technickými novinkami
Strelecký krúžok – získaš teoretické a praktické znalosti v oblasti
bezpečnej a úspešnej streľby, oboznámiš sa s konštrukciou vzduchových zbraní a streliva
Lodný modelár – získaš ma-

Sídlisko navštívili
poslankyne NR SR
Na návštevu sídliska Ťahanovce zavítali v polovici novembra dve poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Magda Vášáryová a Jarmila
Tkáčová. V rozhovore s vedením mestskej časti sa informovali o situácii
na sídlisku v oblasti vzdelávania a kultúry. Pani Magda Vášáryová vyjadrila veľkú podporu pri zriaďovaní kultúrneho stánku na sídlisku, ktorý
mestskej časti v súčasnosti tak veľmi chýba.
„Som rada, že som so sídliskom Ťahanovce spojená už od dávna – teda
od čias, keď som bola
veľvyslankyňou
SR
v Poľsku. Držím palce
vašim ambicióznym
plánom“,
napísala
do pamätnej knihy
mestskej časti pani
poslankyňa,
ktorá
okrem svojej súčasnej politickej funkcie
vzbudzovala neustále
záujem okolia aj ako
úspešná a známa herečka.
-raj-

nuálnu zručnosť, prehľad o rôznych
materiáloch, ich obrábaní a možnostiach použitia, postavíš si zmenšeniny lodí
Elektronik – oboznámiš sa so
základnými zákonmi a obvodmi
elektroniky, naučíš sa čítať schémy,
pracovať s pájkovačkou, správne
používať meracie prístroje, zhotoviť
elektronický výrobok
Letecký modelár – naučíš sa
technicky myslieť, rozvinieš si konštrukčné schopnosti, oboznámiš
sa so základnými materiálmi ako
papier, drevo, kov, so spojovacími
materiálmi, budeš zhotovovať podľa

stavebných plánov modely lietadiel
Stolný tenis – získaš harmonický rozvoj základných pohybových
schopností – rýchlosť, obratnosť,
silu a vytrvalosť, ktoré potrebuješ pri
stolnom tenise
Mladý motorista – upevníš si vedomosti a zručnosti v oblasti cestnej
premávky, konštrukcie motocykla,
ako aj praktické jazdy na minibiku.
Pohybové aktivity - HIP- HOP
TS Hviezdička
Kontakt: CVČ MIKÁDO,
Viedenská 34, 040 13 Košice,
tel. 636 77 73, 0907 900 146,
www.mikado.szm.sk
-raj-

Stretnutie s jubilantmi
Posledný októbrový deň bol príležitosťou na tradičné stretnutie
starostu mestskej časti JUDr. Cyrila Betuša s jubilujúcimi seniormi. Zasadacia miestnosť mestskej
časti sa zaplnila striebrovlasými
tvárami, z ktorých sálal pokoj
a vyrovnanosť, aj keď dôvody na
optimizmus pre dôchodcov v súčasnosti sú skôr výnimkou, ako
pravidlom.
Dámy a páni, ktorí v roku 2007
slávili svoje životné jubileum, si pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším
so záujmom vypočuli príhovor

štatutára mestskej časti, v ktorom
im poďakoval za všetko pozitívne
a dobré, čo počas svojho života
vybudovali a poprial im zdravie,
šťastie a hlavne dlhú jeseň života.
V neformálnej časti stretnutia
si hostia so starostom vymenili
poznatky a postrehy zo života na
sídlisku. V plodnej a živej diskusii odznelo niekoľko zaujímavých
a perspektívnych návrhov, ktoré sa
vedenie mestskej časti bude snažiť
v blízkej budúcnosti rozpracovať
a ďalej riešiť.
Ing. Janka Rajňáková

Drišľak v Ťahanovciach
otváral školský rok
...že Drišľakoviny si môže pozrieť v TV každý týždeň ktokoľvek, to
vieme všetci. Ale vidieť a zažiť si ich naživo mohli v Ťahanovciach len tí,
ktorí v septembrové popoludnie navštívili Materskú školu na Čínskej ulici. Program, ktorý bol venovaný predovšetkým deťom a ich rodičom, bol
zážitkom pre všetkých. Napriek chladnému počasiu zahrial milovníkov
dobrej zábavy vtip, pohyb, skvelá hudba a improvizácia. Prísľub budúcej
návštevy o rok všetkých veľmi potešil.
Ďakujeme.
Deti, rodičia a zamestnanci MŠ
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Zákaznícka kancelária
v Košiciach v zmodernizovaných
priestoroch

kúpim garáž
0907 / 923 704

Svoje požiadavky súvisiace s odberom
elektriny môžete od 5. novembra 2007
vybaviy osobne v novoupravených priestoroch
Kontaktného miesta zákazníka a Regionálneho
zastúpenia na Hollého ulici Ä. 3 v Košiciach.

Energia pre vaše pohodlie

Stavebné sporenie - príležitosť pre každého
Stavebné sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., patrí aj v
našom regióne k osvedčeným
nástrojom financovania bývania.
O dianí v najväčšej stavebnej sporiteľni hovoríme s manažérkou
predaja PSS a.s., v Košiciach Ing.
Evou Jackovou
Je ťažké presvedčiť občanov o
tom, že stavebné sporenie im
pomôže pri riešení bytových
problémov?
V určitom smere je to náročná
práca. Každý klient je iný, každý má
iné predstavy, ale aj iné možnosti,
ako vyriešiť svoju situáciu. Našťastie stavebné sporenie je také
variabilné, že môžeme poradiť
skutočne každému. Pre každého
klienta vieme zostaviť taký model
financovania, ktorý vyhovuje práve jeho potrebám. Stretávať ľudí,
ktorí sa k vám hlásia ako k dobrým
známym, ktorí vám poďakujú za
pomoc, ktorú ste im poskytli prá-

ve vtedy, keď to najviac potrebovali, je pekný, výnimočný pocit.
Nie raz sa mi stalo, že naši klienti,
ktorí sa presvedčili o výhodách
stavebného sporenia, sa stali našimi spolupracovníkmi – a to ,,len”
na základe svojej dobrej skúsenosti so stavebným sporením. Je
to príjemný pocit, ak viete, že ste
ľuďom okolo seba pomohli nielen
k vlastnej streche nad hlavou, ale
aj k dobrému zamestnaniu, k zaujímavému príjmu, o výške ktorého
rozhodujú iba oni sami svojou usilovnosťou a pracovitosťou.
Ak prídem do obchodného zastúpenia na Ťahanovciach, čo
mi ponúknete?
Určite oceníme váš záujem o to,
ako budete bývať vy alebo vaše
deti o pár rokov. Na to, aby sa prianie stalo skutočnosťou, vám určite
odporučíme uzatvoriť zmluvu o
stavebnom sporení. Zároveň záujemcom vysvetlíme výhody sta-

vebného sporenia. Sú nimi najmä
garantované a výhodne úročené
vklady, štátna prémia a v neposlednom rade nárok na stavebný
úver, prípadne medziúver s garantovanými úrokmi počas celej doby
splácania. V tomto roku ponúkame klientom možnosť získať štátnu prémiu 9,5% z vkladov - maximálne 2 000 Sk pri vklade 21 053
Sk, úroky 2 % a úrokový bonus 7
% z vkladov. Celkové zhodnotenie
vkladov v roku 2007 dosahuje tak
až 18,5 % ročne. Tým, ktorí si uzatvoria, novú zmluvu, alebo si zvýšia
cieľovú sumu, pridáme navyše do
31. 12. 2007 aj sladký darček.
Ako to bude so štátnou prémiou v budúcom roku?
Výška štátnej prémie bude
opäť 2 000 Sk, ale na jej získanie
už bude treba vložiť iba 16 000
Sk. A ešte jedna dobrá správa: v
uplynulých dňoch schválila vláda
novelu zákona o stavebnom spo-

rení. Jednou z výhod schválenej
novely je fakt, že na štátnu prémiu
budú mať nárok aj spoločenstva
vlastníkov bytov.
Je celkom príjemné ukončiť rozhovor takou dobrou správou.
To určite, súhlasím s vami. Dovoľte mi ešte pár slov. S blížiacim
sa koncom roka chcem poďakovať našim klientom za ich dôveru,
popriať im – ale samozrejme aj
vašim čitateľom - krásne prežitie
vianočných sviatkov, veľa zdravia,
osobných úspechov a ubezpečiť
ich, že im aj naďalej budeme pomáhať na ceste za lepším bývaním.

Odborné poradenstvo
vám ochotne poskytne
Kancelária obchodného
zastúpenia PSS, a.s., na
Americkej tr. 21 - Pošta 13,
mob.: 0915 890 325, 0905
163 126, 0915 890 327

ˇ

´

december 2007

sídlisko

Vianoce s Nádejou...
V

mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce má sídlo
združenie, ktoré venuje svoje sily a
energiu mentálne postihnutej mládeži a dospelým v Košiciach. Je to
aktivita, ktorá si zaslúži nielen našu
pozornosť, ale aj obdiv a úctu. Na
naše otázky odpovedá predsedníčka
združenia Ing. Daniela Bozogáňová
* Akú „nádej“ ponúka Vaše
združenie mentálne postihnutým
ľuďom?
Naše združenie, ako už vyplýva
z názvu združuje mentálne postihnutých ľudí všetkých vekových kategórií,
ich rodičov, rodinných príslušníkov,
priateľov a známych, ale aj ľudí, ktorí
sympatizujú s našim združením. Akú
nádej ponúka naše združenie? Vzájomné pochopenie ľudí s rovnakým
osudom, lepšie začlenenie do spoločnosti, poukázanie ostatným, že aj takí
ľudia tu sú, že žijú s nami, nie vedľa
nás.

* Kto Vám vo Vašej práci najviac
pomáha?
V našej práci nám v prvom rade
pomáhajú rodičia, pretože práve oni
najlepšie poznajú, čo ich dieťa dokáže. Tu by som chcela vyzdvihnúť
prácu p. Kužmovej, p. Boháčovej,
p. Duszovej a mnohých ďalších, ktorí
významnou mierou prispievajú v rozvoji nášho združenia. V neposlednom
rade je to aj práca vychovávateliek
v DSS, ktoré väčšina našich členov
navštevuje, ktoré počas pobytu v zariadení pripravujú rôzne tanečné čísla, divadelné hry atď.
* Myslíte si, že je na Slovensku
venovaná dostatočná pozornosť takýmto deťom a dospelým?
Ešte pred pár rokmi by som povedala, že minimálna. Teraz je to trošku lepšie, aj keď to stále nie je podľa
našich predstáv. Sociálnej oblasti nie
je venovaná dostatočná pozornosť.
Prevládajú určité prvky diskriminá-

cie týchto ľudí, čo sa týka pracovného
zaradenia, zamestnávatelia radšej
zaplatia pokutu, ako by mali vytvoriť
podmienky pre týchto ľudí. Viem, že
je to špecifický problém, ale s troškou
úsilia a zvýšenej pozornosti by sa to
hádam dalo. Zamestnávať takýchto
ľudí nie je práve výhodné podnikanie,
ale verím, že časom sa vytvoria podmienky aj pre nich.
* Hovorí sa, že duša postihnutého človeka je veľmi čistá. Máte pocit, že môže takýto človek niečím
obohatiť svoje okolie?
Mentálne postihnutý človek je duša
veľmi otvorená a úprimná. Je až neuveriteľné, koľko energie sa dá od nich
čerpať. Koľkokrát som už nemala na
nič chuť, ale keď sme spolu a vidíte ten
ich úprimný pohľad, nedá Vám byť
unavená, smutná. Jednoducho sú takým dobíjačom batérií. Ten pocit ich
blízkosti sa jednoducho nedá popísať,
treba to zažiť a prežiť.
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* Ako trávia predvianočný čas
„Vaše“ deti? Čo ste pre nich pripravili tohto roku?
Naše decká sú veľmi spoločenské,
radi navštevujú kultúrne akcie. Aj
v tomto roku sme pre nich pripravili
stretnutie s Mikulášom v bábkovom
divadle.
Minulú sobotu 8. decembra sme boli
na predstavení Košický Betlehem, kde
po skončení predstavenia prišiel Mikuláš a odovzdal im darčeky. Ďalšou
akciou bude vystúpenie našich členov
na benefičnom koncerte 18. decembra
v historickej radnici na Hlavnej ulici.
Koncert bude pod záštitou predsedu
VÚC p. Trebuľu a primátora mesta p. Knapíka. Výťažok z koncertu,
ktorý zorganizovalo združenie Humanita pre život v spolupráci s DSS
a zastrešuje ho súbor Železiar, pôjde
spomínanému DSS v Parku Mládeže
a DSS Kmeťova.
V rámci našej klubovej činnosti
chystáme rôzne predmety, ktoré by
sme chceli prezentovať aj na Vianočných trhoch 14. decembra.
Ing. Janka Rajňáková

Vyhodnotenie 1. ročníka
Ťahanovskej futbalovej miniligy 2007
O

d 2. júna 2007 do 20. októbra
2007 s krátkou letnou prestávkou v našej mestskej časti prebiehal
1. ročník Ťahanovskej futbalovej
miniligy. Do súťaže sa prihlásilo
spolu 15. družstiev a to: FC Šariš
team, Cargo, FC Scarabeus, Skazená mládež, THC team, Bravo,
Olympia, FC Golden team, Iklo
team, Bez názvu, Deti ulice, Fedurco, Gumkáči, Lokomotíva a Ajax.
Posledné dve družstvá Lokomotíva
a Ajax, boli pre dvojnásoné nenastúpenie na zápasy podľa súťažného
poriadku vylúčené zo súťaže.
Spolu bolo odohraných 92 zápasov, z toho 78 v základnej časti a 14
v play – off. V týchto zápasoch padlo
spolu 1321 gólov, z toho 1117 v základnej časti a 204 v play – off, čo
predstavuje priemer 14,35 gólu na
jeden zápas.
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V sobotu 20. októbra 2007 starosta
našej mestskej časti JUDr. Cyril Betuš za prítomnosti poslanca mestskej
časti a hlavného organizátora súťaže
StanislavaVýrostka a redaktora rádia
Hornet Matúša Hudáka slávnostne
odovzdal ceny najlepším družstvám

a jednotlivcom.
Víťazom 1. ročníka Ťahanovskej
futbalovej miniligy sezóny 2007 sa
stalo družstvo FC ŠARIŠ TEAM
(na obr.) v zložení Kardoš, E. Kocák,
M. Kocák, Peržeľ, Takács, Giba,
Norko, Serbin, Kašperan a Freiová.

Na druhom mieste sa umiestnilo
družstvo CARGA, ktoré tvorili hráči Minor, Kozák, Szidor, Spišský,
Cingili, Smetanka, Slivka, Človečko, Vajda a Čigaš. Tretie skončilo
družstvo FC SCARABEUS v zložení
T. Macko, R. Macko, Cisneros, Tóth,
Závacký, Franko, Turek, Nináč, Ryšák, Ružinský, Čiták a Štipák. Štvrté
miesto obsadilo družstvo SKAZENÁ MLÁDEŽ, ktorú reprezentovali
hráči Kušnír, Čontošfalský, Mižák,
Štrajt, Csorba, Ľ. Palacký, R. Palacký, Karpat, Hríb a Cifranič.
Najlepším strelcom 1. ročníka bol
Erik Kocák z FC ŠARIŠ TEAMU,
najlepším hráčom bol vyhlásený Peter Kardoš taktiež z FC ŠARIŠ TEAMU a najlepším brankárom sezóny
bol Rafael Cisneros z FC SCARABEUS.
Stanislav Výrostko
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