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DO VA·EJ POZORNOSTI
Milí Južania, občania MČ Košice-Juh.
Radi by sme vás informovalii a zosumarizovali v 4 bodoch, čo sa v posledných
dňoch udialo ohľadom zamýšľaného
ZÁMERU VEDENIA MESTA KOŠICE NA
VÝSTAVBU ÚTULKU PRE BEZDOMOVCOV
NA JARMOČNEJ v našej mestskej časti
a aké kroky sme ako poslanci MČ Košice-Juh spravili. Mesto Košice chcelo daný
zámer schváliť bez oboznámenia a prerokovania s občanmi a MČ Košice-Juh.
1. PREČO SME PROTI TOMUTO ZÁMERU
Sme za zachovanie útulku pre bezdomovcov na Bosákovej a proti jeho presťahovaniu na Jarmočnú ulicu v MČ KošiceJuh do blízkosti 2 nelegálnych osád, kde už
teraz žije sčítaných cca 210 obyvateľov, no
v skutočnosti ich je tam omnoho viac a ich
počet z mesiaca na mesiac rastie.
Presťahovaním útulku s kapacitou 100
lôžok by vznikla na tomto malom území
koncentrácia ľudí bez domova a ľudí v nelegálnych príbytkoch, ktorá nebude zvládnuteľná.
Nie sme proti výstavbe takéhoto zariadenia, ale určite nie na tomto nevhodnom
mieste na Jarmočnej ulici. Myslíme si, že
Dom charity na Bosákovej bol prijatý verejnosťou hlavne z dôvodu, že je vhodne
umiestnený a bolo by veľkou chybou ho presunúť na iné miesto. Sme proti jeho premiestneniu z Bosákovej, kde mesto Košice
vlastní pozemok s vyše 4000 m2 na Jar-

močnú ulicu, na omnoho menší pozemok
do stiesnených a do polohou nevýhodných podmienok, za železničnú trať, za
4 prúdovú frekventovanú cestu, do blízkosti obytnej zóny, do blízkosti 2 základných
škôl a do susedstva 2 nelegálnych osád.
Pritom aj podľa vyjadrenia Útvaru hlavného architekta mesta Košice vyžiadaného
MČ Košice-Juh je výstavba charitného
domu na Bosákovej ulici z územnoplánovacieho hľadiska akceptovateľná.
Sme preto za to, aby sa nový Dom charity vybudoval v susedstve už jestvujúceho
- nevyhovujúceho na Bosákovej a tento
potom zbúral. Prípadne nájsť iné vhodnejšie miesto na jeho umiestnenie ako na
Jarmočnej.
Sme proti tomuto nesystémovému, nekoncepčnéhu a zlému riešeniu. Žiadame
preto mesto Košice, aby spracovalo koncepčné a systémové riešenie bezdomovectva v Košiciach. Aby našlo vhodnejšie
lokality na výstavbu ubytovacích zariadení
pre bezdomovcov a aby sa na ich zriadení
podieľali všetky mestské časti.
2. ČO SME SPRAVILI ABY SME TO ZVRÁTILI a presvedčili mestských poslancov
aby sa zamysleli a neprijali podľa nás zlé
a nesystémové riešenie:
1. MČ Košice-Juh zvolala na 24.6.2019
verejné prerokovanie tohoto investičního
zámeru s obyvateľmi, na ktorom obyvatelia
vyjadrili väčšinou nespokojnosť a nesúhlas
s jeho výstavbou.
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Úspešný nový školský rok
južanským študentom
a príjemnú jeseň všetkým Južanom
želajú
starosta JUDr. Jaroslav Hlinka,
poslanci zastupiteľstva
a zamestnanci MČ Košice-Juh
2. Na 6. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Kočice- Juh 1.7.2019 prijali
poslanci pri 100 % účasti jednohlasne
uznesenie - nesúhlas s výstavbou charitného domu a odporúčanie primátorovi mesta Košice spracovať komplexnú koncepciu
riešenia sociálneho bývania v meste a hľadať iné vhodnejšie lokality na výstavbu.
3. Rozbehli sme 2 petície. Prvú proti
zámeru mesta Košice k prenájmu nehnuteľnosti-pozemku za účelom výstavby charitného domu na Jarmočnej ulici. Druhú za
riešenie nelegálnych osád na Jarmočnej
a Pri bitúnku v MČ Košice-Juh. Napriek
tomu, že na petície sme mali len 4 dni, tak
sa pod každú z nich podpísalo vyše 2 000
obyvateľov, ktorí sa aj sami dobrovoľne zapájali do zbierania podpisov, za čo im veľmi
ďakujeme.
4. Petície boli odovzdané dňa 3.7.2019,
deň pred konaním Mestského zastupiteľstva na mesto Košice.
5. Ráno v deň Mestského zastupiteľstva
bol zaslaný emailom otvorený list primátorovi a všetkým mestským poslancom, kde

sme zdôvodnili, presviedčali a prosili, aby
nehlasovali za tento nesystémový a zlý krok
a aby nešli proti vôli občanov.
6. Na Mestskom zastupiteľstve dňa
4.7.2019 vystúpil starosta MČ Košice-Juh,
ktorý apeloval na poslancov, aby nehlasovali za schválenie tohto bodu a na jeho
požiadanie bolo umožnené vystúpiť aj poslancovi Stanislavovi Tkáčovi ako zástupcovi občanov a poslancov MČ Košice-Juh.
3. ČO SA PODARILO DOSIAHNUŤ
1. Neschválenie zámeru výstavby domu charity na Jarmočnej hlasovaním na
Mestskom zastupiteľstve 4.7.2019. Za čo
poslancom, ktorí zaň nehlasovali a nešli
proti vôli občanov MČ Košice - Juh ďakujeme.
2. Prijatie uznesenia číslo 172 v znení:
Riešenie nelegálnych osád, na Mestskom zastupiteľstve 4.7.2019, ktoré žiada
primátora aby:
a) inicioval spoluprácu s Úradom splnomocnenca Vlády SR pre rómske komunity
za účelom tvorby komplexného riešenia
Pokračovanie na str. 2
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nelegálnych osád na celom území mesta
Košice,
b) pripravil na schválenie aktualizáciu
strategického dokumentu „Komunitný
plán sociálnych služieb mesta Košice“
v zmysle bodu a)
c) inicioval rokovania s vlastníkmi pozemkov v lokalite Jarmočná, Pri bitúnku
za účelom riešenia nevyhovujúcej situácie
s bezpečnosťou, čistotou a dodržiavaním
verejného poriadku v MČ Košice-Juh
d) predložil Mestskému zastupiteľstvu
v Košiciach správu o výsledkoch rokovaní
s vlastníkmi v zmysle bodu c) najneskôr na
jeho rokovaní 12/2019.
Prijatím tohoto uznesenia nelegálne
osady v MČ Košice-Juh určite hneď nezmiznú, ale snáď sa na riešení tohto problému začne konečne naozaj pracovať.
3. Kladnú odpoveď mesta Košice na petíciu obyvateľov proti zámeru mesta Košice k prenájmu nehnuteľnosti na výstavbu
Charitného domu na Jarmočnej:
„Mestom navrhované uznesenie v tomto
bode podľa výsledku hlasovania poslancov mestského zastupiteľstva nebolo prijaté, z čoho vyplýva, že petičnej požiadavke
obyvateľov bolo vyhovené.“
4. Kladnú odpoveď mesta Košice na petíciu obyvateľov za riešenie nelegálnych
osád v MČ Košice-Juh, že po prerokovaní
tejto petície na VIII. zasadnutí mimoriadneho Mestského zastupiteľstva 4.7.2019
bolo prijaté uznesenie č. 172, Riešenie nelegálnych osád, a tým považuje mesto túto
petíciu za vybavenú.
4. ČO ĎALEJ ???
Z vyjadrení vedenia mesta Košice pre
médiá však je zrejmé, že sa nechce vzdať
tohto zámeru výstavby útulku pre bezdomovcov na Jarmočnej napriek protestnej petícii občanov, napriek nesúhlasu
MČ Košice-Juh a aj napriek neschváleniu
tohto bodu na Mestskom zastupiteľstve
4.7.2019.
Je nepochopiteľné a zarážajúce, že napriek tomu, že dali kladnú odpoveď na vybavenie petície občanov proti zámeru mesta
Košice k prenájmu nehnuteľnosti na výstavbu Charitného domu na Jarmočnej sa aj tak
tejto výstavby nechcú vzdať. Vyjadrenia vedenia mesta v médiách teda priamo odporujú kladnému vybaveniu tejto petície.
Jednoznačným cieľom vedenia mesta
podľa vyjadrení v médiách je aby zastupiteľstvo o tomto návrhu znovu rokovalo
už v septembri. Vedenie mesta aj naďalej
tvrdí, že lokalita na Jarmočnej by bola najlepším riešením.
Dúfame, že mestskí poslanci si uvedomia, že nemôžu ignorovať hlas občanov
a výzvu miestneho zastupiteľstva MČ
Košice-Juh, že nemôžu ísť proti kladnému
vybaveniu petície občanov. Nemôžu argumentovať len časovou tiesňou, a nebrať do
úvahy všetky argumenty proti. Veríme, že si
uvedomia, že ak príjmu zlé rozhodnutie, už
sa to nebude nikdy dať zmeniť. Veríme, že
nebudú opakovať kroky predchádzajúceho vedenia, ktoré predtým sami kritizovali
a ktoré nerešpektovalo vôľu občanov.
Na naše otázky, prečo nemôže útulok pre
bezdomovcov ostať na Bosákovej a prečo
sa nemôže vystavať nový, hneď vedľa nevyhovujúceho a to napriek tomu, že mesto
vlastní na Bosákovej pozemok s rozlohou

vyše 4000 m2, sme v auguste dostali nasledujúcu odpoveď: „...Z nábrežia rieky
Hornád by sa v zmysle konceptov ÚPN-M
Košice – 2018 mala stať nová, zmiešaná
plnohodnotná mestská štvrť s bývaním,
občianskym vybavením a administratívou,
ktorá opäť otvorí centru mesta prístup
k rieke“ (citácia z písomnej odpovede
MMK). Povedané ľudskou rečou, pozemok
je pripravený pre developera na výstavbu
a ide o to, aby sa „problém“ s charitným
domom vyriešil čo najskôr. Naša otázka
teda znie: Je dôležitejšie ďalšie nadštandardné bývanie a zahusťovanie centra
mesta, alebo pomoc ľuďom v núdzi?
Z uvedeného je zrejmé, že ak vedenie
mesta Košice neprehodnotí svoj postoj
a svojho zámeru sa napriek všetkému nevzdá, tak budeme, milí občania MČ KošiceJuh, potrebovať znovu vašu pomoc.
Za doterajšiu vašu podporu a pomoc
vám všetci veľmi pekne ďakujeme.
Milí Južania,
ako poslanci MČ Košice-Juh zasielame
otvorený list primátorovi mesta. Jeho celé
znenie nájdete priamo tu v Južane pod
týmto článkom. Ak sa stotožňujete s týmto otvoreným listom, budeme veľmi radi,
ak sa zastavíte pri našich stánkoch, kde
nás, poslancov za MČ Košice-Juh osobne
stretnete, kde si budete môcť prečítať celú
korešpondenciu s mestom a kde budete
môcť podporiť svojím podpisom tento
otvorený list.
Zároveň vás všetkých pozývame na
mestské zastupiteľstvo dňa 19.9.2019 na
Magistrát mesta Košice, kde môžete vyjadriť svoj nesúhlas a podporiť nás aj priamo v sále pri rokovaní.
poslanci MZ MČ Košice-Juh
Rozpis umiestnenia stánkov:
do 14.9.2019
10.9.2019 utorok
COTTBUS – Požiarnická 16.00 – 19.30
11.9.2019 streda
ŽELEZNÍKY – FRESH 16.00 – 19.30
12.9.2019 štvrtok
COTTBUS – Požiarnická 16.00 – 19.30
13.9.2019 piatok
LIDL – ASTÓRIA 16.00 – 19.30
14.9.2019 sobota
ŽELEZNÍKY – FRESH 8.30 – 12.00

POSLANECKÉ DNI

Časový plán poslaneckých dní v IV. štvrťroku 2019
Poslanecká miestnosť:
Poslanecký deň:
Poslanecké hodiny:
Dátum:
2.10.2019
9.10.2019
16.10.2019
23.10.2019
30.10.2019
6.11.2019
13.11.2019
20.11.2019
27.11.2019
4.12.2019
11.12.2019
18.12.2019

Miestny úrad MČ Košice - Juh
Smetanova ul. č. 4
I. poschodie
STREDA
15.30 – 16.30
Prijíma poslanec:
JUDr. Tibor Bacsó
Ing. Jozef Bernát
Ing. Erich Blanár
Ing. Ladislav Breicha
Ing. Pavol Hlinka
JUDr. Soňa Ivančová, PhD.
PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH
Ing. Rastislav Majerníček
Mgr. Peter Múdry
Ing. Roman Nagy
Ing. Radovan Sušila
Ing. Stanislav Tkáč

Z ROKOVANIA ZASTUPITEªSTVA
Od vydania posledného čísla nášho
informačného spravodaja sa dňa 1.7.2019
uskutočnilo 6. zasadnutie Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh
a dňa 8.8.2019 sa uskutočnilo 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice – Juh.
Na 6. zasadnutí Miestne zastupiteľstvo
Mestskej časti Košice – Juh:
schválilo:
•body zverejneného programu 6. zasad
nutia Miestneho zastupiteľstva MČ
Košice – Juh.
nesúhlasilo:
•s výstavbou charitného domu na pozemkoch registra C KN parc. č. 3246/4 o výmere 211 m2, č. 3246/5 o výmere 222 m2
a časť parc. č. 3246/1 o výmere 1067 m2,
v k. ú. Južné Mesto
odporúčalo:
•primátorovi mesta Košice spracovať
komplexnú koncepciu riešenia sociálneho bývania v meste Košice a hľadať iné
vhodnejšie lokality na výstavbu charitných
domov v meste Košice
Na 7. zasadnutí Miestne zastupiteľstvo
Mestskej časti Košice – Juh:
schválilo:

• 1. účel použitia finančných prostriedkov z Programového rozpočtu mesta
Košice v roku 2019 v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Košiciach
č. 129 zo dňa 19.6. 2019 v celkovej
výške 80 000 Eur na vybudovanie 8 uzamykateľných kontajnerovísk na uliciach
Jantárová 6-12, Rosnej 1-3-5, Rosnej
2-16 a 1 uzamykateľného kontajneroviska podľa pilotného projektu spoločnosti KOSIT, a. s. (parčík J. Psotku
a Fejova) na ulici Fibichovej vo dvore, zakúpenie repasovanej rolby pre T-Systems Športovo-zábavný areál, Alejová 2
a zakúpenie a osadenie nových herných
prvkov na detských ihriskách v lokalite
Lomonosovova, Palárikova, Krakovská.
• 2. účel použitia finančných prostriedkov
z Programového rozpočtu mesta Košice
v roku 2019 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 131 zo dňa
19.6. 2019 v celkovej výške 25 000 Eur
na dobudovanie klimatizácie do Jedálne
pre dôchodcov ako kapitálový výdavok,
opravu športového ihriska Užhorodská
ako bežný výdavok a dofinancovanie
prevádzkových nákladov administratívnej
budovy MÚ MČ Košice – Juh, Smetanova
-red4 ako bežný výdavok.

OTVOREN¯ LIST PRIMÁTOROVI MESTA KO·ICE
účinkami na naše zdravie a naJAROSLAVOVI POLAâEKOVI tívnymi
ruší sa pohoda nášho bývania.
Vážený pán primátor,
my, dolu podpísaní obyvatelia mesta
Košice a Mestskej časti Košice-Juh Vás
vyzývame aj vzhľadom na kladné vybavenie petície zo dňa 23.7.2019, aby ste
opätovne nezaraďovali na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva prerokovanie
prenájmu pozemkov v k.ú. Južné Mesto za
účelom výstavby Charitného domu z dôvodov hodných osobitného zreteľa na
dobu 40 rokov pre Arcidiecéznu charitu
Košice na Jarmočnej ulici v MČ KošiceJuh.
Vyzývame Vás, aby ste brali zreteľ
na názory obyvateľov, ktoré už vyjadrili
podpismi na petícii proti zámeru mesta

Košice k prenájmu pozemkov na výstavbu charitného domu, odovzdanej mestu
Košice začiatkom júla 2019 a konali
v súlade s ich vôľou a nie proti nej, najmä
ak samotné mesto tento zámer pred necelými dvomi mesiacmi zamietlo.
Máme strach o svoj majetok, kvalitu
života a bezpečnosť. Nechceme už počúvať neustály krik a hádky okolo svojich
bytov a rodinných domov, vyberanie kontajnerov a znečisťovanie verejných priestranstiev.
Tieto negatívne vplyvy sa podpíšu na
celkovom znečisťovaní a znehodnocovaní okolitého prostredia, čím sa zníži
kvalita nášho životného prostredia
dotknutých obyvateľov s možnými nega-

Veríme, že pochopíte vážnosť situácie
a pri svojom rozhodovaní budete prihliadať na oprávnené záujmy svojich obyvateľov – voličov.
Kontaktné osoby:
Ing. Stanislav Tkáč,
Rastislavova 38, 040 01 Košice-Juh
PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH,
Južná trieda 15, 040 01 Košice-Juh
JUDr. Soňa Ivančová, PhD.,
Milosrdenstva 14, 040 01 Košice-Juh
Ing. Erich Blanár,
Oštepová 7, 040 01 Košice-Juh
Ing. Juraj Tobák,
Rastislavova 26, 040 01 Košice-Juh
Ing. Ladislav Breicha,
Palárikova 11, 040 01 Košice-Juh
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DE≈ OTVOREN¯CH DVERÍ
Už tradične DOD na T-Systems Športovo zábavnom areáli začíname mini
futbalovým turnajom. Ani tento rok nebol
výnimkou. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev a víťazom sa stali chlapci z družstva
Balkánske srdcia. Súčasne v doobedňajších hodinách sme pripravili pre návštevníkov veľa zaujímavých atrakcií a súťaží. Vstup do areálu bol samozrejme
bezplatný a tak isto väčšina ponúkaných
služieb, ako napríklad nafukovacia prekážková dráha najväčšia v Košiciach či
ostatné nafukovadlá, trampolína, zorbing
a pod. Vrchol DOD začal po 14. hodine
slávnostným otvorením v podobe tanca
detí z Angel Dance School a vyhlásením
najlepších futbalových družstiev, ktorým
ceny odovzdal starosta Mestskej časti
Košice – Juh J. Hlinka. Pán starosta sa
zároveň oficiálne poďakoval sponzorom,
ktorí nám pomohli zabezpečiť už vyššie
spomínanú nafukovaciu prekážkovú
dráhu. Návštevníkov prišli pozdraviť aj
poslanci zastupiteľstva našej mestskej
časti R. Sušila, P. Hlinka a p. poslankyňa
Ivančová.
Po slávnostnom ceremoniáli začal
DOD 2019 na plné obrátky. Najprv nám
predviedli svoj program Hasiči krtkovia,
ktorí zožali ozaj veľký úspech svojím vystúpením, ktoré sa prelínalo s penovou
show, ktorú už zabezpečili hasiči z MPZ
v Košiciach. Veľký úspech malo HC Sršne

Košice s ukážkami výstroje a možnosťou
streľby na bránku. Počas týchto vystúpení robil veľkú radosť detičkám balonár
svojou zručnosťou a perfektnými balónovými figurínami a tiež extraligoví hokejisti z HC Košice V. Čížek a J. Suja autogramiádou. O 16.00 hod. začali preteky na
šliapacích autíčkach, kde po kvalifikácii
sa dostali štyria najlepší pretekári do
finále, pre ktorých sme mali pripravené
originálne ceny a našich maskotov. Ceny
im odovzdala vedúca oddelenia kultúry,
mládeže a športu A. Tragalová. Počas celého dňa fungovali v areáli tvorivé dielne,
maľovanie na tvár a Zorbing z Tramtárie.
Svoje umenie predviedli zdarma ženy
Tak vitaj, človiečik malý, medzi nami!
z Avonu, VšZP ponúkla pre záujemcov Slávnostný obrad uvítania detí do žirôzne vyšetrenia a oboznámila ich so vota patrí k najkrajším a najmilším
svojou činnosťou a ČK predviedol svoju udalostiam v našej mestskej časti.
zručnosť a zaučil záujemcov pri poskyto- Obradná sieň na Smetanovej ul. bola
vaní prvej pomoci. Po 17.00 hodine nás 31. augusta preplnená šťastím. Všetci
navštívil bublinkár, ktorý upútal deti od prítomní precítili túto vzácnu chvíľnajmenších bubliniek až po bubliny, do ku, keď pomyselnou bránou prešlo 13
ktorých dokázal dostať aj naše deti. Na malých Južanov – Katarína, Karolína,
záver nám po predvedení svojich mode- Anna, Miriam, Oliver, Max, Jakub,
lárskych výrobkov oficiálnu časť zakončili
modelári vystrelením štyroch raketových
modelov. Tým sa však veľmi vydarený deň
nekončil, ľudia využívali naše ponúkané
Zariadenie opatrovateľskej služby
služby až do záverečnej 20. hodiny. Všetci
sa tešíme o rok na nové prekvapenia, kto- MČ Košice – Juh na Mlynárskej ulici
č. 1 v septembri opätovne privíta
ré našim návštevníkom pripravíme.
Viliam Rác, OKMaŠ klientov

PRIVÍTALI SME NAJMEN·ÍCH

ZREKON·TRUOVANÉ PRE VÁS

V priebehu letných mesiacov júl –
august sa v priestoroch Zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynárskej ul. č. 1
v Košiciach zrealizovali stavebné úpravy
v existujúcom zariadení na prvom nadzemnom podlaží. Stavebné práce boli
realizované jednak v izbách pre klientov,
zmodernizované boli všetky sociálne
a hygienické zariadenia a zriadené nové
prevádzkové priestory pre personál. Stavebnými úpravami a modernizáciou zariadenia pri dodržaní bezpečnostných,
hygienických a protipožiarnych predpisov bolo vytvorených 5 dvojlôžkových
izieb a 3 jednoposteľové izby (teda spolu
pre 13 klientov). Na prvom nadzemnom
podlaží sa zriadila aj spoločná práčovňa
so sušiarňou.

N O V É AT R A K C I E P R E D E T I
August bol pre T-Systems Športovo – zábavný areál na Alejovej 2
v Košiciach mesiacom noviniek!
Najväčšou a najzaujímavejšou
novinkou bolo zabezpečenie ojedinelej atrakcie v Košiciach a to
18 m dlhej a 4 m vysokej nafukovacej prekážkovej dráhy. Toto
nafukovadlo oživilo celý areál
a u návštevníkov vyvolalo len kladné ohlasy. Za spoluprácu ďakujeme spoločnostiam: Jozef Pavur
– PASKETIK, LARA Slovakia s.r.o,
Gastroservis MM, s.r.o., PLAYSYSTEM, s.r.o., JUDr. Tibor Bacsó,
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným

Košice, Racing Team Remeniny,
ORFEX s.r.o.
Obľúbený areál si pre deti pripravil aj zaujímavé hry, prostredníctvom ktorých si osvojujú jednotlivé
motorické zručnosti a spoznávajú
rôzne športy, či pohybové aktivity.
Školopovinní návštevníci areálu
si obľúbili hru „Dobrodružná cesta bájneho hrdinu na hrade kráľa
Alejka“. Pomocou tajnej mapy môžu deti zdolať rôzne prekážky a nástrahy, ktoré na nich v areáli čakajú. Malí dobrodruhovia, ktorí
úspešne zvládnu všetky stanovištia sa môžu tešiť z atrakcie zdarma, ktorú si sami vyberú. Tajná

Klára, Ivana, Alexander, Markus, Tamara a Lucas.
Drobci svojim džavotom rozozvučali
celú obradnú sieň. Prítomným rodičom
a ich deťom sa prihovoril starosta MČ
Košice – Juh, JUDr. Jaroslav Hlinka. Novorodencom zaželal šťastný život v zdraví, pohode a v láske. Rodičom zasa veľa
radosti a trpezlivosti pri výchove ich
dieťatka.
H. Gabzdilová, OKMaŠ

mapa hradu je k dispozícií na pokladni zdarma.
Ďalšou zaujímavou novinkou,
ktorú môžete od augusta vidieť
a zažiť v športovo – zábavnom
areáli, sú maľované chodníky,
cez ktoré deti neprejdú bez povšimnutia. Cieľom je u deti vybudovať pohybové zručnosti hravou
formou. Na chodníkoch môžu
deti nájsť rôzne farebné obrázky
s číslami, ktoré treba preskákať.
Veríme, že aj dospelí si zaspomínajú na svoje detské časy, keď
cez taký chodník budú prechádzať.
Viliam Rác, OKMaŠ

Zázemie pre personál a skladové
priestory boli vytvorené na druhom poschodí zmenou účelu využívania dvoch
bytových jednotiek.
Jednou z podmienok vyplývajúcich zo
zákona č. 314/2001 Z. Z. o ohrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov
a vykonávajúcich predpisov vyhlášky
MV S č. 121/2002 Z.z. o požiarnej
prevencii v znení neskorších predpisov
bolo, aby v rámci stavebných úprav boli
vytvorené podmienky pre zriadenie únikových ciest priamo z izieb a evakuácia
klientov neschopných samostatného
pohybu priamo s lôžkom cez zabudované dvojkrídlové dvere priamo na voľné
priestranstvo.
Sme presvedčení, že rekonštrukciou
priestorov zariadenia opatrovateľskej
služby sa vytvorili vyhovujúce podmienky
pre seniorov a dlhodobo chorých klientov
a taktiež sa skvalitní pracovné prostredie
pre ošetrujúci personál. Odd. RRaBP
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KO·ICKÉ KULTÚRNE LETO
Košické kultúrne leto prináša zaujímavé podujatia i v Mestskom parku.
Tzv. koncertné stretnutia v altánku otvorila Hasičská dychová hudba Košice,
ktorá si pripomína krásne jubileum –
145 rokov existencie. Je to súbor, o ktorom sa prvá písomná zmienka objavila
ako o Košickej požiarnickej dychovke už
v roku 1874. Odvtedy prešla niekoľkými
etapami – i zánikov, aj obnovenia jej
činnosti, aby si dnes pripomenula dôležité výročie. Toto hudobné teleso je jedno
z najstarších na Slovensku. Umeleckým
vedúcim a dirigentom je Emil Fajta.
Pri príležitosti osláv výročia založenia
dychovky sa v Mestskom parku okrem
domácich dirigentov predstavili aj hostia
Roman Maďar, ktorý dirigoval skladbu

„Ružičky“. Spevom orchester dopĺňala Barbora Diňová. Hrou na pikolu sa
predstavila Bianka Miňová so skladbou
Turecký pochod – sóli. Ďalším hosťom
bol dirigent Vojtech Fekete z Hasičskej
dychovej hudby Šamorín, ktorý dirigoval
polku Škoda Lásky.
Všetko najlepšie Hasičskej dychovej
hudbe zaželali svojím tancom „Jazerské
mažoretky“, ktoré podľa slov manažéra
dychovky Jozefa Liptáka „...sú úžasné tanečnice, vedia priniesť radosť a krásne
spestrili tento koncert...“. Zablahoželať
k výročiu prišli aj primátor mesta Košice
Jaroslav Polaček a námestníčka primátora Lucia Gurbaľová.
Jozef Lipták,
manažér Hasičskej dychovej hudby

A

OTÁZKA
Z MEDIAâNEJ PORADNE

Chcem sa opýtať ako je možné riešiť
šikanu na pracovisku. Posledné mesiace
si na mňa „zasadol“ môj šéf. Na oddelení sme štyria kolegovia, ktorí máme rovnaké pracovné povinnosti a na základe
dohody sa striedame aj pri zastupovaní
kolegu, ktorý je dlhodobo na maródke.
Niekoľkokrát som odmietol vziať službu
za kolegov, lebo pracujeme už aj tak veľa
a oni si berú voľno, dovolenky, len tak
hocikedy. Od šéfa počúvam, že sa nedokážem prispôsobiť, že neberiem ohľad
na to, že majú rodiny a preto majú nárok
prednostne na dovolenky. Posledné dva
mesiace som dostal aj nižšie odmeny ako
kolegovia a vždy počúvam, že niečo nerobím dobre. Doteraz som problémy v práci
s nikým nemal a chodil som tam rád, ale
teraz vidím, že si šéf hľadá dôvod na to,
aby ma mohol za niečo skritizovať. Môžem to niekam nahlásiť? Je možné moju
situáciu vôbec nejako riešiť, aby som neprišiel o prácu?
Odpoveď:
Šikana na pracovisku môže mať rôzne
formy a preto existuje aj niekoľko právnych prostriedkov ochrany obetí bossingu alebo mobbingu ako druhu šikany.
Zákonník práce zakazuje diskrimináciu
zamestnancov na pracovisku a zároveň
akýkoľvek postih zamestnanca za uplatnenie prostriedkov právnej ochrany,

MEDZINÁRODN¯ ANGLICK¯ TÁBOR VELENCE – MAëARSKO
Velence je dlhé roky známe organizovaním medzinárodného anglického tábora. Tento rok sa v termíne od
27.5. do 2.6. 2019 stretli žiaci z Maďarska, Poľska, Rumunska, Chorvátska a Slovenska. V kempe sa takto
stretlo vyše 160 študentov rôznych
národností. Základná škola Staničná 13 v Košiciach
dostala tento rok
príležitosť sa tohto kempu zúčastniť. Zo Slovenska
teda pricestovalo
27 žiakov pod vedením troch pedagógov. Po ubytovaní sa žiaci mali
možnosť stretnúť
a spoznať s novými priateľmi v rovnakom veku. Na
druhý deň ich čakal test zo znalostí anglického jazyka, ktorý obsahoval gramatickú
časť ako aj čítanie a porozumenie textu. Môžeme sa pochváliť
vysokými jazykovými zručnosťami

27. 5. – 2. 6. 2019
našich žiakov, o čom svedčí fakt, že
jedna z našich študentiek ako jediná
napísala test na plný počet bodov.
Následne boli žiaci zadelení do skupín odstupňovaných ich úrovňou
anglického jazyka. Každý deň ich

podanie sťažnosti alebo oznámení na
zamestnávateľa. Niektoré formy správania či konanie môžu byť priestupkom
alebo napĺňať znaky skutkovej podstaty
trestného činu. Ochrany svojich práv sa
môžete dovolávať aj prostredníctvom
diskriminačnej žaloby na súde. Nakoľko
na pracovisku chcete zotrvať ako píšete
a k nedorozumeniu ohľadne množstva
a kvality vašej práce a zníženiu odmien
dochádza iba v posledných mesiacoch
je vhodné pokúsiť sa o zmierlivé vyriešenie vášho sporu s nadriadeným, kým
je konflikt vo fáze možného zmierlivého
riešenia.
Z tohto dôvodu vám odporúčam pokúsiť sa o mediáciu, v ktorej s pomocou
mediátora môže dôjsť k vydiskutovaniu
si vzájomných nedorozumení, nastaveniu pravidiel na pracovisku a nájdeniu
riešenia pre vašu situáciu tak, aby ste
aj naďalej rád chodil do práce a aby
boli s vašou prácou vaši nadriadení
spokojní.
Mediátori vám ochotne bezplatne poradia v Mediačnej poradni vždy druhú stredu v mesiaci
od 15.00 hod. – 17.00 hod. na
MÚ MČ Košice – Juh, Smetanova 4, Košice, č. dv. 8., alebo
si dohodnite stretnutie na t. č.
0948 220 389.

Si študentom konzervatória?

čakali dve vyučovacie hodi- Máš talent na spev alebo hráš na klávesy?
ny v národnostne zmiešaSvoje nadanie môžeš prezentovať
ných skupinách, realizované
zábavnou formou. Účelom
na občianskych obradoch
bolo rozvíjať jazykové preda stať sa tak súčasťou dôležitých
poklady žiakov, ako aj preživotných udalostí akými sú
hlbovať ich záujem a vzťah
k anglickému jazyku. Neodsvadby, vítanie detí a životné jubileá.
mysliteľnou súčasťou hodín
bola spolupráca spolužiakov z iných národov, pri ktoZáujemcovia prihláste sa
rej sa dorozumievali výlučne
na oddelení kultúry, mládeže a športu,
v anglickom jazyku.
Tábor však nebol len o učeSmetanova 4, t.č.: 0905762312,
ní, ale aj o zábavných aktie-mail: helena.gabzdilova@kosicejuh.sk
vitách. Cez deň sa študenti
zapájali do športovej činnosti, tvorivej či tanečnej zábavy. Napriek zaujali nás akrobatické kúsky ako
upršanému počasiu si žiaci užili čln- aj celková atmosféra veľkolepého
kovanie po jazere Velence, wellness, predstavenia.
kúzelnícku show. Každý večer bol
V nedeľu nás čakala rozlúčka s priaurčený žiakom jedného národa, ktorí teľmi z iných krajín. Odchádzalo sa
pripravili pre svojich nových kamará- nám ťažko, pretože tento kemp je netov zaujímavý večerný program, kde zabudnuteľným zážitkom, príležitospredstavili svoju krajinu, tradície aj ťou získať nových kamarátov a hlavsvoje talenty.
ne konverzovať neustále v priebehu
Vo štvrtok sme absolvovali celo- celého týždňa v anglickom jazyku.
denný výlet do Budapešti. Obdivovali Ďakujeme Miestnemu úradu Mestsme kultúrne pamiatky, oboznámili skej časti Košice – Juh za túto jedisme sa s históriou tohto krásneho nečnú príležitosť.
multikultúrneho mesta. Na záver
tohto úžasného výletu sme sa zúPaedDr. Mária Feckaninová,
častnili cirkusového predstavenia,
ZŠ Staničná 13, Košice
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KONTROLA PSOV BUDE PRÍSNEJ·IA

NEZABÚDAME NA MINULOSË
ZO SZPB Košice-Juh rozšírila svoje
aktivity o tematickú oblasť a to spoznávanie a návštevy pamätníkov protifašistického odboja. Začali sme územím juhovýchodného Slovenska a prvý zájazd
sme z príležitosti 75. výročia SNP zorganizovali 16. augusta 2019 k pamätníku Padlých príslušníkov odboja v obci
Čerhov.
Kronikárka obce pani Helena Úporská nám poskytla zaujímavé informácie
z obdobia oslobodenia obce Čerhov
spod maďarskej okupácie. Obec oslobodili vojská IV. ukrajinského frontu 4. decembra 1944, ktoré sem postupovali
z dediny Veľká Tŕňa. Následne po oslobodení sa z obce 21 mužov prihlásilo
do 1. česko-slovenského armádneho
zboru gen. Ludvíka Svobodu s ktorým
pokračovali pri oslobodzovaní Československa. Z uvedeného počtu padli pri
oslobodzovaní mesta Martin dvaja Čerhovčania a to Koloman Gracer a Ladislav
Olah. Po ukončení II. SV na ich počesť
odhalili rodáci z obce Čerhov pamätník
s ich menami. A práve pri tomto pamätníku si členovia ZO SZPB Košice-Juh
položením kytice s venovaním a minútou ticha uctili padlých hrdinov. Prítom-

ným sa prihovoril predseda ZO SZPB
Košice-Juh pán Dušan Rybanský, ktorý
vyzdvihol význam SNP a oboznámil ich
s históriou pamätníku. Uviedol aj skutočnosť, že v rokoch 1939 až 1944 bolo z obce
Čerhov násilím povolaných do maďarskej armády 42 mladých mužov, z ktorých 11 padlo na fronte. Z nich Ján
Škopila bol zajatý sovietskou armádou,
podarilo sa mu prihlásiť do vznikajúcej
jednotky v Buzulku, ktorá bola základom 1. česko-slovenského armádneho
zboru a zúčastnil sa oslobodzovacích
bojov Československa.
Obec Čerhov v Trebišovskom okrese
je spätá s vinohradníctvom a tokajským
vínom. Jej katastrálne územie patrí do
oficiálne uznanej Vinohradníckej oblasti
Tokaj. Účastníci zájazdu po prehliadke
obce prijali pozvanie rodiny Úporských
na návštevu ich tokajskej pivnice (čárdy)
spojenú s ochutnávkou kvalitného bieleho tokajského vínka s výbornou domácou klobáskou, slaninkou a chlebíkom.
S priebehom zájazdu boli účastníci veľmi spokojní, k čomu prispelo aj slnečné
počasie. Už teraz sa tešia na návštevu
ďalšieho významného pamätníka protifašistického odboja.
Jozef Lipták

DOBROVOªNÍCTVO PREKVITÁ
Za pomoci šikovných rúk sa nám podarilo vymaľovať ďalšie športové ihrisko
na Turgenevovej ulici. Prišli nás podporiť
dobrovoľníčky zo spoločnosti dm drogerie markt, z Dobrovoľníckeho centra
Košického kraja, vyše dvadsiatka dobrovoľníkov z radu poslucháčov SOŠ Policajného zboru Košice, tiež zamestnanci
mestskej časti, aktivační pracovníci ako
aj dobrovoľníci zo širokej verejnosti.
Ďalšie športové ihrisko za pomoci dobro-

voľníkov sme vymaľovali aj na Mudroňovej ulici. Naplánované máme aj maľovanie nášho športovo – zábavného areálu,
plánujeme budovať dažďové záhrady,
jazierka a mnoho iných aktivít. Budeme
radi, ak budete sledovať našu facebookovú a webovú stránku, na ktorých vždy
dopredu o plánovaných aktivitách informujeme. Tešíme sa na vašu pomoc pri
zveľaďovaní našej mestskej časti.
-red-

Vážení spoluobčania, predovšetkým
majitelia psov.
Pre množiace sa sťažnosti spoluobčanov, týkajúce sa venčenia psov
na verejných priestranstvách, bude v jesenných mesiacoch sprísnená kontrola zo strany Mestskej polície. Všetkých
majiteľov psov prosíme, aby pri venčení
odpratávali psie exkrementy a snažili
sa venčiť psov na miestach, kde to nie
je vyslovene zakázané. Nezabudnite sa
prosím pri venčení vyhýbať exponovaným miestam, ako sú predovšetkým detské ihriská a upravené predzáhradky.
Vedeli ste, že:
– psie exkrementy môžete v sáčku
hodiť aj do bežného odpadkového koša
na ulici? Nie je nutné vyhadzovať ich
do špeciálnych košov.
– každý obyvateľ MČ Košice-Juh, ktorý preukáže zaplatenie ročného poplatku

za psa, dostane priamo na úrade sáčky
na psie exkrementy
– počas venčenia má mať pes na
sebe známku od MČ, aby bol jednoznačne identifikovateľný
– ak bude zistené, že pes nie je prihlásený, jeho majiteľ môže čeliť sankcii
– ak psie exkrementy pri venčení
neodpracete, môžete dostať pokutu až
65 Eur (§7 zákona č.282/2002 Zb.)
Prosíme vás, aby ste sa aj navzájom
upozorňovali, ak dôjde k znečisteniu psími exkrementami. Je dôležité zachovať
čistotu verejných priestranstiev, kde sa
v tráve pohybujú aj deti; prostredníctvom
výkalov dochádza aj k potenciálnemu šíreniu infekcií.
PhDr. Viliam Knap,
predseda komisie VŽPVPaRR
Ing. Radovan Sušila,
predseda komisie KŠMaPS

PRÍRODNÉ LÚKY – KVITNÚCE LÚKY
Nízko pokosený trávnik je v súčasnej
dobe pre mnohých ľudí symbolom čistoty,
estetiky a bezpečia. Časté kosenie však
poškodzuje trávnaté porasty a napomáha
vysychaniu pôdy, ktoré je v posledných rokoch kritické. Pokiaľ chceme vodu v pôde
(meste) uchovať je vyšší bylinný kryt na
trávnatých plochách nevyhnutný.
Jednoduchým a lacným zásahom podporujúcim udržiavanie vody v pôde je
obmedzovanie počtu kosieb. Trávnik, ktorý
sa kosí často a nízko, sucho zhoršuje, stráca schopnosť zadržiavať vodu z viacerých
dôvodov:
– riedky porast prepúšťa slnečné lúče –
tie potom dopadajú priamo na pôdu, ktorú
vysúšajú
– voda po obnaženej pôde ľahko odteká preč, namiesto aby vsakovala do pôdy
– poranené časti rastlín potrebujú pre
zacelenie rán viac vody a času – pokiaľ
ju nemajú, sú náchylnejšie na vysychanie
a rast je spomalený.
Z týchto dôvodov trávnaté plochy prestávajú plniť svoje prirodzené funkcie, ako
je ochladzovanie a zvlhčovanie prostredia,
čím prispievajú k nárastu a kumulácii tepla vo svojom okolí.
Vyšší trávnatý porast lúčneho charakteru je bohatší na druhovú skladbu,
má vyššiu hustotu, je stabilnejší a ľahšie odoláva vplyvom počasia. Hustejší
porast viac zacloní dopad slnečných
lúčov na pôdu, udrží dlhšie rosu, znižuje
kapilárne odparovanie vody a poskytuje
životný priestor i potravu mnohým živočíchom. Priamo v pôde je chladnejšie,
keďže zemina nie je tak utlačená, môžu
v nej žiť živočíchy, ktorí ju ďalej skyprujú
a obohacujú o organickú hmotu, ktorá
taktiež zvyšuje vodnú kapacitu samotnej
pôdy. Pri dažďoch je vyššia vsiakavosť,
lepšie udrží vodu priamo na mieste a pomalý odpar ochladzuje prostredie. Je tak
väčšia šanca, že trávnik ostane zelený
i počas letných mesiacov. Intenzívne kosenie škodí rastlinám i faune, ktorá využíva
trávnaté porasty ako svoj životný priestor.
Lúčne porasty v meste zohrávajú dôležitú úlohu v tom, aby hmyz a drobné
živočíchy vôbec zostali v krajine. Pretrvá-

vajúce sucho, respektíve nerovnomerná
distribúcia klimatických zrážok a úbytok
hmyzu nabáda k tomu, aby mestá a obce
obmedzovali kosenie trávnatých porastov.
Je to dobré pre mikroklímu miest a obcí,
aj pre biodiverzitu prostredia s vplyvom
na širší priestor. Postupne začínajú mestá
meniť anglické trávniky na mestské lúky.
Z uvedeného vyplýva, že je potrebné
upraviť koncepciu údržby trávnatých
plôch v dobe, keď bojujeme s dlhodo-

Ilustračné foto: red
bým suchom, prašnosťou, s narastajúcou
dopravou a devastujúcim úbytkom hmyzu – a prestali s kosením trávnikov „až
po hlinu“.
Kosenie je potrebné naplánovať podľa
aktuálneho stavu porastu, nie podľa naplánovaného harmonogramu. V rámci
mesta vyčleniť plochy s preferenciou kosenia 1 – 2 x ročne. Bude to vyzerať, ako
keby sme na niektoré miesta zabudli, nie
je to však pravda, kosiť sa bude, len trochu inak a v inej frekvencii podľa povahy
prostredia. Okrem zmeny intenzity kosenia
máme v pláne postupne zmeniť vybrané
trávniky na kvitnúce lúky s pestrými
rastlinnými spoločenstvami. Takáto plocha pôsobí nielen dekoratívne, ale prispieva aj k ochrane a rozvoju biodiverzity, poskytuje potravu včelám, motýľom, inému
hmyzu a drobným živočíchom.
Správa mestskej zelene v Košiciach
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DIAMANT REPREZENTOVAL V RAKÚSKU
Tanečný súbor Diamant aktívne reprezentoval Slovenskú republiku, mesto
Košice a Mestskú časť Košice-Juh na
16. Svetovej gymnaestráde v Rakúsku,
v Dornbirne a v priľahlých mestách regiónu Vorarlberg (Feldkirch, Bregenz,
Rankweil, Gőtzis). Športový klub Diamant
sa s celou slovenskou výpravou zúčastnil
slávnostného otváracieho ceremoniálu
a otváracích programov, ktoré pripravila
hosťujúca krajina Rakúsko. V slávnostnom sprievode na štadióne Birkenwiese
v Dornbirne nastúpilo podľa anglickej
abecedy a predstavilo sa 69 krajín z celého sveta a 18 160 cvičencov. Tak isto
sme sa zúčastnili záverečného ceremoniálu svetového podujatia.
Tanečný súbor Diamant sa predstavil
na dvoch pódiových vystúpeniach v mes-

te Gőtzis s choreografiou Slovenské
ozveny a v meste Rankweil s choreografiou TAN-CHA 2019. Obe vystúpenia boli veľmi úspešné a obecenstvo ich prijalo nielen s veľkým potleskom, ale i s obdivom
nad krásou nášho slovenského folklóru.
Kvalitné bolo prevedenie oboch choreografií, najmä mimoriadne náročné
tanečné prvky, realizované tanečníkmi
súboru Diamant u oboch choreografií, pričom členovia súboru patria do kategórie
„zlatý vek“ – Golden Age nad 50+. Tento
fakt bol zvlášť ocenený organizátormi
svetového podujatia i divákmi všetkých
vekových kategórií, pretože výsledkom
práce súboru boli prekrásne a náročné
choreografie.
Ing. Ďurišinová, CSc.,
vedúca súboru Diamant

Mestská časť Košice – Juh ako
organizátor XVIII. ročníka medzinárodnej
seniorolympiády privítala seniorských
športovcov z Českej republiky a Maďarska. Tí spolu s družstvom našej mestskej
časti súťažili v piatich športových disciplínach: tenis, šípky, stolný tenis, plávanie
a petang. Po zaznení olympijskej hymny
a príhovore starostu Mestskej časti Košice – Juh Jaroslava Hlinku sa športovci
rozišli na jednotlivé športoviská. Atmosféra na športoviskách bola priateľská
a športovci podali vynikajúce výkony.
Športovcov prišli povzbudiť za našu
mestskú časť zástupca starostu Tibor
Bacsó a poslanec MZ Radovan Sušila, za mestský obvod Ostrava – Poruba místostarostka Petra Brodová a za
XIII. obvod hlavného mesta Budapešť poslankyňa MZ Kautzky Lászlóné.
Slávnostné vyhodnotenie výsledkov
bolo spojené s nádherným tanečným pro-

Tenis ženy:
1. Jana Jasková (CZ)
2. Antal Dénesné (HU)
3. Mária Sajdáková (SVK)

gramom Tanečnej školy Milana Plačka.
V latinsko amerických tancoch sa predstavili aktuálni majstri sveta vo vekovej
kategórii Senior II. manželia Miriam
a František Bérešovci a v štandardných
tancoch reprezentanti Slovenskej republiky Viktor Plačko a Nina Ratkovská.
Celkovým víťazom sa stalo družstvo
Mestskej časti Košice – Juh s 3 zlatými, 3
striebornými a 4 bronzovými medailami.
Víťazom srdečne blahoželáme.

Petang muži:
1. Štefan Szentesi + Ján Hogya (SVK)
2. Góllai László + Járó Sándor (HU)
Petang ženy:
1. Miluška Šindelová + Alena Navrátilová (CZ)
2. Szállay Sarolta + Seres Jozsefné (HU)
3. Jarmila Havlíková + Margita Lipková
(SVK)
Plávanie muži:
1. Kovács György (HU)
2. Vlado Šalát (SVK)
3. Martin Drahovský (SVK)
Plávanie ženy:
1. Eva Valentová (SVK)
2. Erika Mrázová (SVK)
3. Várnai Lászlóné (HU)
OKMaŠ

Víťazi:
Tenis muži:
1. Karol Hingis (SVK)
2. Karel Chmarád (CZ)
3. Dobosy János (HU)

NOVÉ FITNESS IHRISKO
V mesiaci september bolo verejnosti sprístupnené nové fitness ihrisko
na Fibichovej ulici ako súčasť oddychovej zóny s lavičkami a susediacim detským ihriskom FRLIPKO. Posilňovacie
zostavy môžu byť využívané rôznymi
vekovými kategóriami a slúžia na precvičenie viacerých svalových skupín.
Našou snahou bolo vytvoriť priestor
pre rodiny s deťmi a mládež a taktiež
vytvoriť vhodné podmienky pre aktívne
trávenie voľného času.

Mestská časť Košice – Juh bola
úspešná pri podávaní projektu a Ministerstvom vnútra SR v rámci prevencie
kriminality bola na realizáciu fitness
ihriska poskytnutá dotácia 8 000 €.
Pri výstavbe prepojovacieho chodníka sa podieľali aktivační pracovníci,
zamestnanci miestneho úradu a obyvatelia sídliska, za čo všetkým patri
poďakovanie.
Odd. RRaBP

Stolný tenis muži:
1. Miroslav Juchelka (CZ)
2. Peter Ružička (SVK)
3. Visnyanszki Mihaly (HU)
Stolný tenis ženy:
1. Szuchányi Judit (HU)
2. Silvia Spěváčková (CZ)
3. Marta Brúderová (SVK)
Šípky muži:
1. Jozef Kotoulek (CZ)
2. Ladislav Mokrý (CZ)
3. Szendrei Endre (HU)
Šípky ženy:
1. Baloghné Czeglédi Etelka (HU)
2. Ľudmila Husvárová (SVK)
3. Marta Blábolilová (CZ)
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