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w w w . j a z e r o k o s i c e . s k
Ak chcete byť stále informovaní, čo sa 
na Jazere deje, klikajte na internetovú 
stránku, ktorá je tu práve pre vás.

Alebo sa pridajte do skupiny 
Mestská časť Košice - Nad jazerom
na stránke www.facebook.com

Leto pri jazereLeto pri jazere

Na leto sa pripravuje aj naša mestská časť. Pokračovať bude 
revitalizácia vody v jazere, ktorú vlani začal a úspešne zvládal 
svetoznámy odborník profesor Blahoslav Maršálek z Masaryko-
vej univerzity v Brne. So svojím tímom tu bude počas letných 
dní dokonca trikrát. Veď snahou nás všetkých je, aby sa dalo 
v jazerskej vode kúpať a do sýtosti vyšantiť.

Vstupné sa do rekreačnej oblasti vyberať nebude. Návštev-
níci budú mať k dispozícii sprchy i sociálne zariadenia. Mestská 
časť zabezpečí výkon čistoty i kosenie trávy.

Užite si leto plnými dúškami. Prajeme vám pohodu, veľa od-
dychu, slnka a radosti.

Dovolenky, prázdniny, leto a oddych. Aspoň na pár dní zabudnúť na stres, na každodenné náhlenie sa, ale väčšinou najmä ne-
stíhanie, venovanie sa deťom a kontrolovanie, či sú na vyučovanie pripravení. Načo to popisovať, tieto situácie v podstate všet-
ci dobre poznáme. A dúfame, že zajtra to snáď bude iné... Mohlo by byť, pretože leto je prakticky tu a nás čakajú chvíle relaxu.
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Hasičská dychová hudba, Súkromná 
stredná odborná škola z Bukoveckej ulice 
a jej pásmo ľudových piesní o nešťast-
nej láske, program detí z Materskej školy 
z Jenisejskej ulice, vystúpenie Detského 
domova z Uralskej ulice, prezentácia ne-
každodennej meny - Košického dukátu, 
lúčne hry neziskovej organizácie Dorka, 
spevokol Jazerčan, G mini, Soľnobanská 
heligonka, spevokol Nádej, súbor Ha-
lúzka, Jazerské mažoretky, Mandolínky 
z Trstenej pri Hornáde, spevácky súbor 
Krásňanka z Krásnej a country skupina 
Teneesse. To boli účinkujúci na Dni Jazer-
čanov, ktorý príhovorom otvorila a všet-
kých, čo prišli, pozdravila naša starostka. 
(Mimochodom na toto podujatie došla 
rovno z nemocničného lôžka).

Okrem pohody, ktorú účinkujúci asi 
dvom tisíckam návštevníkov na nádvorí 
miestneho úradu rozdávali, k príjemné-

mu popoludniu prispeli predajné a reme-
selné stánky, hry a súťaže pre deti, nafu-
kovací hrad, maľovanie na tvár. Hlavne 
však súťaž vo varení. Zapojilo sa do nej 
osem tímov, ktoré sa zvŕtali okolo kotlov, 
len aby bol práve ich výtvor tým najlep-
ším. Odborná porota, ktorej predsedala 
starostka, tretie miesto prisúdila kapust-
nici varenej zmiešanou športovo - kultúr-
nou komisiou pri miestnom úrade. Druhé 
miesto za fazuľový guľáš obsadili seniori 
z Denného centra a prvé miesto za guľáš 
z diviny Trixen. Uvarené jedlá sa po ver-
dikte poroty rozdali návštevníkom. Podľa 
odhadu si pochutnali asi na tisícke porcií, 
čo nie je málo.

Aj vďaka dobrému počasiu, ktoré 
podujatiu prialo, Deň Jazerčanov dopa-
dol výborne. Rodiny s deťmi, sólo zvedav-
ci i seniori strávili niekoľko hodín príjem-
né chvíle. 

Najlepší guľáš ukuchtil Trixen

Slanecká cesta je jednou z problematických dopravných tepien 
mesta. Kto má inú možnosť, snaží sa jej oblúkom vyhnúť. Obyva-
telia Sídliska Nad jazerom, aj tí, čo pokračujú smerom do Krásnej 
a ďalej, či opačne, do mesta, takúto šancu nemajú. A tak sa musia 
dennodenne vyzbrojiť trpezlivosťou a vytvárať si i časovú rezervu. 
Nie iba vážna havária, ale niekedy doslova „ťukes“- malé zakolísa-
nie niektorého vodiča - a z každej strany sa pri vchádzaní do lievika 
Slaneckej cesty vytvárajú zápchy a dlhočizné rady neskutočne po-
maly sa posúvajúcich áut.

Túto nepríjemnú situáciu vedenie mesta dobre pozná a už 
veľa rokov sa ju snaží riešiť. Najvážnejším problémom boli a sú 
pozemky v rukách súkromných vlastníkov, ktorí boli pri tomto 
procese doteraz hlavnou brzdou. A bez majetko - právneho vy-
sporiadania týchto plôch sa Slanecká cesta rozšíriť nedá.

„Poslanci sa problematike Slanecká venovali v tomto roku 
na marcovom mestskom zastupiteľstve, kde odsúhlasili zámer 
spomínaného vysporiadania, aby sa mohla cesta rozšíriť. Pred 
pár dňami, na júnovom rokovaní, hovorili o potrebe pristúpiť 
k spomínanému majetko-právnemu vysporiadaniu,“ zdôraz-
nila starostka našej mestskej časti Lenka Kovačevičová. „Mesto 
pristúpi k odkúpeniu stovky parciel, ktoré predstavujú viac 
ako 45-tisíc štvorcových metrov plochy za cenu 35 eur za m2. 
Znamená to, že predpokladaná cena za výkup bude celkovo 
1 589 945 eur. Nie je to malá čiastka, ale uvedomujeme si, že sa 
táto patová situácia so Slaneckou cestou musí čím skôr riešiť,“ 
dodala starostka.

S tým, že sa musí riešiť, súhlasí každý, kto si aspoň raz vyskú-
šal ostať v zápche. Otáznou ostávajú fi nancie. Mesto Košice teraz 
musí hľadať cesty, ako ich získať, aby sa Slanecká cesta začala 
čo najskôr rozširovať a motoristi i chodci na nej neboli takmer 
pravidelne väznení.

Mestskí poslanci riešili  výkup stovky pozemkov popri Slaneckej ceste

Bude to stáť veľa, ale musí sa to riešiť
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v tomto roku prichá-
dzame s druhým vyda-
ním obľúbeného občas-
níka Jazerčan. 

Opäť vám prinášame 
informácie o tom, čím 
žila naša mestská časť 
v uplynulých týždňoch, 
čo sa nám podarilo zrea-
lizovať a čo nás čaká. 

Celé jarné obdobie 
patrilo údržbe sídliska, 
oprave výtlkov, lavičiek, 

kosbe i realizácii investičných projektov. Rozsvietili sme Jenisej-
skú-Čingovskú, opravili chodníky na Stálicovej či Amurskej ulici. 
Pripravili sme pre širokú verejnosť viacero kultúrnych i športo-
vých podujatí. 

K najveľkolepejším patrili Košické Benátky, ktoré sa prvýkrát 
konali u nás, na jazere. Skvelá atmosféra pritiahla niekoľko ti-
síc Košičanov. Zorganizovali sme aj Deň Jazerčanov, MDD, Deň 
žien, Deň učiteľov, Talent show, Jazerský streetbasket a ďalšie.

Jazerská kvapka krvi len potvrdila, že v našej mestskej časti 
žije veľa obetavých ľudí, ktorí radi a pravidelne pomôžu s tou 
najvzácnejšou tekutinou, za čo im veľmi pekne ĎAKUJEME.

Môžeme sa pochváliť, že v rámci súťaže, ktorú vyhlásilo 
Mesto Košice o titul Mestská časť športu, sme v silnej konku-
rencii iných mestských častí (ktorých máme 22), obsadili krásne 
2. miesto. Náš projekt bol úspešný a 10 000 € výhry poputuje 
na výstavbu športoviska. 

Čo nás v najbližšom období čaká? V júni a počas leta bu-
deme aj v tomto roku revitalizovať vodu v jazere v spolupráci 

s odborníkom z Brna prof. B. Maršálkom. Počas leta nás čakajú 
opravy v Dennom centre a schodiska v OC Branisko. 

Tohtoročná najväčšia investičná akcia mestskej časti, a to 
výstavba parkoviska s obratiskom na Raketovej pri ZŠ na Druži-
covej ulici, je naplánovaná počas letných prázdnin, kedy je škola 
zatvorená. Chceme poprosiť obyvateľov tejto lokality o zhovie-
vavosť a trpezlivosť, keďže počas rekonštrukcie bude zvýšený 
hluk aj určité dopravné obmedzenia. 

Naši najmenší Jazerčania sa môžu tešiť na nové oplotené ih-
risko s modernými a bezpečnými prvkami na Bukoveckej ulici, 
ktorého výstavba bude v auguste. 

V rámci partnerskej spolupráce mestskej časti s XV. buda-
peštianskym obvodom pocestujú na letný pobyt do Budapešti 
študenti Súkromnej strednej odbornej školy z Bukoveckej ulice. 

Počas letných prázdnin pripravujeme obľúbený prí-
mestský tábor Jazeráčik, ktorý bude v dvoch termínoch 
od 11. - 18. 7. 2016 a od 22. - 26. 8. 2016.  

Milí Jazerčania,  
želám vám krásne leto plné slnečných lúčov a pohody.

Milí Jazerčania, 

Začíname písať milú tradíciu

Vítali sme do života malých Jazerčanov

„Na svete je veľa krásnych vecí, ale to 
najkrajšie a najvzácnejšie je narodenie 
bábätka. Tieto vaše ružové a modré kvety, 
ktoré držíte v náručiach, sú kvetmi nového 
života. Prajem vám, nech dnes nádherné 
púčiky rozkvitnú do krásy a sú ozdobou 
i napĺňaním vašich aj ich predstáv a túžob. 
Sme radi, že ste prišli a spoločne sa tešíme 
na to nádherné, čím vás život obdaroval.“ 

Naša starostka takto vítala všetkých, 
čo prišli do Kultúrneho strediska Jazero, 
a Adriana, Viktória, Dorota, Simona, Ka-
rolína, Sebastián, Tobias, Nikolas, Jakub, 
Filip a ďalších 31 drobcov, ju počúvalo. 
Doslova, pretože detský plač sa na pre-
miérovom slávnostnom uvítaní bábätiek 
z našej mestskej časti do života, ozýval 

len sporadicky. Aj to len „aby reč nestála 
a aby sa vedelo, že áno, sú tu a to treba 
dať najavo...“

Noví občiankovia – Jazerčania – na uví-
taní dostali od mestskej časti pamätný 
list a ich rodičia sa podpísali do kroniky, 
ktorá bola vytvorená len kvôli nim a len 
pre nich. Prídu do nej aj fotografi e z toh-
to stretnutia. Nech raz, keď budú dospelí 
a budú v nej listovať, mohli sa svojim de-
ťom popýšiť – „aha, pozri, takto krásne ma 
v mestskej časti ako nového občana pri-
vítali.“

„Keď sme dostali pozvánku, poteši-
lo ma to. Nečakala som, že sa niečo také 
udeje a je moja Izabelka bude tak sláv-
nostne a milo privítaná do života,“ netajila 
prekvapenie mama Monika.

Mama Jarmila a otec Marcel, rodičia 
Nikolasa, nepochádzajú z Košíc a v ich ob-
ciach sa takéto uvítania diali. Netrpezlivo 
preto čakali, či aj na Jazere... „Sme radi, 
že sa to, po čom sme túžili, splnilo a spolu 
s ďalšími šťastnými rodičmi sme dnes tu,“ 
usmieva sa mama Jarmila.

Dievčatká a chlapčekovia vyparáde-
ní ako na detskú módnu prehliadku boli 
úžasní. Slečny bodovali, boli v miernej pre-
vahe, pomer 22 ku 19 chlapcom. Na sláv-
nostnom uvítaní sa ako prví do kroniky 
zapísali rodičia Adrianky, ktorá sa narodila 
3. januára, a je prvým jazerským bábät-
kom tohto roku, a najmladším, narode-
ným len v máji, bola Karolínka.

Detičky, vitajte. 
A buďte len šťastné. 
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Čím žije mestská časťČím žije mestská časť

Prestali ohrozovať

Lavičky, 

hojdačky, ihriská

Kosci likvidovali trávu

Pasportizácia výtlkov

Po zime sme zmapovali všetky menšie 
či väčšie diery, ktoré sa na cestách urobili. 
Ich pasportizáciu sme odovzdali magis-
trátu. Ten by chcel postupne všetky diery 

poopravovať, niektoré už aj stihol. Naprí-
klad na chodníku na Ždiarskej 5, výtlky 
na komunikáciách aj na parkovisku pred 
Poštou 12, prepadnuté chodníky na uli-
ciach Galaktická 22, Sputniková, Rovní-
ková, Gagarinova č. 3 a 10 aj inde.Z vlast-
ného, teda z rozpočtu mestskej časti, sme 
opravili chodník na Stálicovej ulici a pro-
menádny chodník pri Amurskej ulici.

Správa mestskej zelene sa od 20. aprí-
la v medziblokových priestoroch sídlis-
ka pustila do kosenia trávy. Prednostne  
robila poriadok na detských ihriskách.  
Mestská časť burinu likvidovala na plá-
ži pri jazere a na venčoviskách. Ale už sa 
kosí znova, lebo burina rastie neskutočne 
rýchlo.

Zima, i keď v našom meste nebola naj-
tuhšia, na mobiliári v mestskej časti svoj 
„podpis“ zanechala. A tak sme sa pustili 
do opráv.

Vymenili sme poškodené a zničené 
dosky a vymaľovali lavičky, ktoré vybledli. 
Nový náter sme dali lavičkám aj na pláži. 
Na  tamojšom detskom ihrisku sme opra-
vili herné prvky. 

V poriadku sú už zábavky detí na ih-
risku na Poludníkovej ulici. Podarilo sa 
nám oplotiť ihrisko na Stálicovej ulici. 
Čo nevidieť zrevitalizujeme detské ihrisko 
na Bukoveckej ulici.

A je svetlo

Podarilo sa nám do úspešného kon-
ca dotiahnuť investičný projekt mestskej 
časti, ktorý sa týkal namontovania lámp 
verejného osvetlenia na Jenisejskej a Čin-
govskej ulici. Teraz nás ešte čaká dokon-
čenie a rozsvietenie ulíc Važecká – Galak-
tická.

Odstránili sme staré alebo nebezpeč-
né konáre zo stromov, aby neohrozovali 
okolo prechádzajúcich. Z pláže sme od-
viezli spadnutý strom. Našimi aktivačnými 
pracovníkmi sme po zime zbierali posy-
pový materiál a dočisťovali chodníky.

Fontána na jazere

Mestská časť má v správe štyri ven-
čoviská. Aj tie sme poopravovali. Na do-

pravnom inšpektoráte magistrátu sme 
sa zaoberali dopravnou situáciou pred 
Základnou školou na Bukoveckej ulici.  
Riešili sme tiež deratizáciu a sprevádzko-
vali fontánu na vodnej ploche.

Nové poklopy

Vyrobili sme a osadili poklopy na otvo-
rených kanálových šachtách na pláži a pri 
OC Ural.

V spolupráci s mestom Košice sú už 
opravené prepadnuté kanálové vpuste 
na Amurskej č. 2 a na Galaktickej ulici.

Farbenie zábradlí

Maľovali sme zábradlia na zastávkach 
MHD, ktoré po zime stratili výraznosť. 
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Čím žije mestská časťČím žije mestská časť
Jazerská kobra „útočila“

To, že sa naša mestská časť maximálne snaží o čistotu a po-
riadok, prináša prvé ovocie. Novinári z istého košického denníka 
si zobrali na mušku dve približne rovnako veľké mestské časti – 
Sídlisko Ťahanovce a nás - a porovnávali, kde je väčší poriadok. 
Vyhrali sme. Až na jediný prípad na Ždiarskej ulici, keď nebolo 
staré umývadlo vo veľkokapacitnom kontajneri, ale položené 
pri bežných smetiakoch, nič ďalšie negatívne nenašli. Za to, že 

sa u nás situácia mení k lepšiemu, čiastočne pripisujeme Jazer-
skej kobre. (Tak sme si ju od začiatku jej fungovania pomenova-
li). Od apríla starostka spolu s pracovníkmi oddelenia výstavby 
a investičnej činnosti úradu prešli časť sídliska pešo a ostatok 
na bicykloch a spisovali, kde čo potrebuje opraviť, vymaľovať, 
dokončiť. Získal sa tak prehľad o mestskej časti, aj o vás, obča-
noch.

Vlani, pri otvorení OC Kaufl and, sme písali, že tohto roku by 
k nemu mala pribudnúť galéria. Je to tak, práce na jej dokončení 
vrcholia. Predbežným termínom skolaudovania je zatiaľ posled-
ný júnový deň. Pre nás, zákazníkov, sa galéria, ktorá sa bude vo-
lať Nákupná galéria NAŠA, otvorí vo štvrtok 18. augusta, pretože 
niektorí nájomcovia majú medzitým tzv. otváracie prázdniny.  
Spolu bude v galérii desať prevádzok: TAKKO, PEPCO,DM droge-
rie, KIK, 3N PLUS, Deichmann, Planeo, Exisport, SUPER ZOO, TEDi

Ku galérii sa dokončuje 119 kolmých parkovacích miest, 
z toho bude 6 pre imobilných kupujúcich a 5 pre rodiny s deť-
mi. Pred nákupnou galériou je plánovaná tzv. oddychová pešia 
zóna s lavičkami na posedenie. Myslí sa aj na cyklistov, ktorí tam 
nájdu 2 mobiliáry na uzamknutie bicykla.

V kontajneri skončilo niekoľko ton odpadu

Počasie nebolo dvakrát priateľské, 
a predsa na sobotňajšiu brigádu Vyčisť-
me si sídlisko zorganizovanú miestnym 
úradom, prišlo asi 40 dobrovoľníkov. 
Boli medzi nimi obyvatelia sídliska, pra-
covníci úradu i tí, čo sú na aktivačných 
prácach. Starostka brigádnikov rozdelila 
do piatich skupín. Jedna zobrala do pará-
dy dvor miestneho úradu, ostatné praco-
vali hlavne okolo teplovodného potrubia 

pozdĺž Slaneckej cesty, kde je haraburdia 
viac ako dosť. Spolu zozbierali niekoľko 
ton odpadu. Mestská časť chce v tomto 
roku pokračovať v aktivitách zameraných 
na čistotu a poriadok na sídlisku, takže 
toto „gruntovanie“ nebolo jediným. Ne-
chceme predsa žiť medzi kopami smeti 
a haraburdia. Po dobre vykonanej práci 
dostali brigádnici odmenu. Guľáš bol vý-
borný.

Nákupná galéria Naša 

Zľava Ing. Pavol Puobiš zo spoločnosti Strabag, ktorá je generálnym do-
dávateľom stavby, spolu s projektovým manažérom spoločnosti Istrofi nal 
Ing. Jozefom Kabatierom kontrolujú priebeh prác.
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Rozpis rozmiestnenia kontajnerov na nadrozmerný odpad do novembra 2016

Dátum 29.7.- 1.8. 2.8.- 5.8. 26.8. - 29.8. 30.8.-2.9. 23.9.- 26.9. 27.9.-30.9. 21.10.-24.10. 25.10.-28.10. 18.11. - 21.11. 22.11.-25.11.

Lokalita Bukovecká 2 Kaspická 5 Bukovecká 3 Azovská 2 Bukovecká 6 Azovská 4 Bukovecká 9 Azovská 6 Bukovecká 12 Donská 2

Lokalita Amurská 9 Jenisejská 8 Amurská 7 Jenisejská 12 Amurská 8 Jenisejská 16 Galaktická 22 Jenisejská 20 Irkutská 6 Jenisejská 43

Lokalita Jenisejská 71 Čingovská 10 Levočská 1 Čingovská 12 Irkutská 14 Čingovská 14 Levočská 4 Čingovská 16 Levočská 5 Dneperská 2

Lokalita Uralská 13 Polárna 12 Uralská 15 Polárna 16 Ladožská 7 Polárna 20 Ladožská 6 Ždiarska 1 Ladožská  9 Ždiarska 5

Lokalita Ždiarska 12 Rovníková 2 Ždiarska 16 Rovníková 4 Ždiarska 18 Rovníková 6 Ždiarska 20 Rovníková 7 Ždiarska 24 Rovníková 8

Lokalita Sputniková 7 Nám. kozm.2 Sputniková 11 Nám. kozm. 4 Sputniková 11 Nám. kozm. 6 Sputniková 13 Nám. kozm. 9 Sputniková 15 Nám. kozm.13

Lokalita Družicová 2 Galaktická 4 Stálicová 1 Galaktická 8 Stálicová 3 Galaktická 12 Stálicová 4 Galaktická 16 Stálicová 8 Galaktická 28

Lokalita Važecká 5 Čechovova 29 Važecká 7 Čechovova 32 Važecká 10 Stálicová 5 Važecká 12 Stálicová 3 Talinská 1 Talinská 3

Ach, tie torzá budov...

Čím žije mestská časťČím žije mestská časť

V našej mestskej časti je na Galaktic-
kej ulici rozpadajúca sa budova. Najprv 
v nej bola škôlka VSŽ, neskôr laborató-
rium, od roku 2007 je v súkromných ru-
kách spoločnosti, ktorej vlastnícke vzťahy 
sa viažu až k Lichtenštajnsku. Vlastník bu-
dovy svojím konaním porušuje stavebný 
zákon. Už v minulosti bol podaný podnet 
na výkon štátneho stavebného dohľadu. 
Príslušný stavebný úrad vydal rozhod-
nutie a nariadil vlastníkovi udržiavacie 

práce a zabezpečenie objektu. Nič z toho 
sa v praxi nedialo. Až do pondelka (18. 4.), 
kedy sa vlastník nehnuteľnosti predsa len 
ozval a  podal žiadosť o zbúranie stavby. 
Stavebný úrad povolil odstránenie stav-
by do 12 mesiacov od nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia vydaného 
19. 5. 2016. Zatiaľ sa hovorí o tom, že 
na vyprázdnenom priestranstve bude 
občianska vybavenosť, najskôr byty.  Či sa 
tak stane, ukáže čas. 

Druhým strašiakom sídliska je budo-
va bývalého Mäsokombinátu. Prísluš-
ný stavebný úrad už v roku 2012 vydal 
rozhodnutie na odstránenie tejto stav-
by. S búracími prácami sa aj začalo, ale 
na podnet správcu konkurznej podstaty 
bolo pre spochybnenie vlastníckych práv 
k stavbe všetko zastavené.  

Kvôli spomínaným torzám mestská 
časť i občania dlhé roky držia v rukách 
Čierneho Petra, a nie a nie sa ho zbaviť.

Odpadom je čokoľvek, čo už nevyužívame, takže sa ho chce-
me zbaviť. Na Slovensku v súčasnosti vzniká ročne priemerne 
na jedného obyvateľa asi 330 kg komunálneho odpadu. Z tohto 
až 77 % skončí na skládkach, a len 13 % je zhodnotených recyk-
láciou či kompostovaním. V Európskej únii sú čísla úplne iné. Re-
cykluje sa viac ako 43 %.

Nový zákon č. 79/2015 platný od 1. 1. 2016 zásadným spôso-
bom mení systém fi nancovania nakladania s komunálnym od-
padom (KO). Cieľom zákona je priblížiť Slovensko k smerniciam 
a štandardom EÚ, čiže viac separovať, recyklovať, účinnejšie bojo-
vať proti čiernym skládkam a zaviesť poriadok a transparentnosť 
vzťahov. Podľa spomínaného zákona budú triedený zber fi nanco-
vať výrobcovia, čo sa výrazne premietne do hospodárenia obcí. 
Zmenou začína dôsledné uplatňovanie princípu rozšírenej zod-
povednosti výrobcu (RZV) za svoje výrobky počas ich celého ži-
votného cyklu, teda až po etapu, kedy sa z výrobku stane odpad. 
Je tu však aj ale... To, že výrobca má znášať náklady na nakladanie 
s komunálnym odpadom neznamená, že obec neponesie žiadnu 
zodpovednosť. Obec je i naďalej subjektom, ktorý na svojom úze-
mí za nakladanie s odpadom zodpovedá a manažuje ho. 

Na našom sídlisku máme cca 150 kontajnerovísk a na nich 
vyše 500 kontajnerov. Aby boli na triedenie odpadu vytvorené 
vhodnejšie podmienky, magistrát mesta spolu so spoločnosťou 
KOSIT zabezpečil na našom sídlisku dodanie o 70 kontajnerov 
viac. Triedenie odpadu znamená, že jednou tonou zberového 
papiera zachránime 17 stromov, 1 milión sklenených fl iaš ušetrí 
300 ton sklárskeho piesku, 60 ton vykurovacieho oleja, 760 – ti-
síc m3 zemného plynu a podobne. Z recyklovaných PET fl iaš sa 
vyrábajú odevy. Treba ešte viac argumentov?

Preto milí Jazerčania, 
zapojte sa do systému separovaného zberu odpadu, nevy-

hadzujte do kontajnerov určených na separovaný zber iný ko-
munálny odpad, do kontajnerov na separovaný zber vyhadzujte 
obaly zbavené zvyškov potravín, usilujte sa minimalizovať ob-
jem odpadu (napr. stlačením plastových fl iaš a papierových kar-
tónových obalov a podobne.)

Ing. Ján Vozár
oddelenie výstavby a investičnej činnosti

Prečo triediť odpad? | Čo prináša nový zákon o odpadoch?

Kosit si vyhradzuje právo zmeny stanovišťa veľkokapacitného kontajnera na najbližšie možné miesto s ohľadom na aktuálnu priestorovú 
a dopravnú situáciu v čase umiestnenia kontajnera.
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Talent showTalent show
Všetci boli víťazmi

Na našom sídlisku žije veľa šikovných detí. Potvrdilo sa to aj 
na 23. ročníku Talent show, ktorú organizuje mestská časť. Za-
pojili sa do nej deti z jazerských materských, základných i stred-
ných škôl a súťažili v speve, v literárno – dramatickom umení, 
v hre na hudobný nástroj, vo výtvarnej tvorbe i v tanci. 

Výkony, ktoré v Kultúrnom stredisku Jazero podali, boli úžas-
né. Odborná porota, v ktorej bola i naša starostka a jej zástup-

ca, mala pri vyhodnotení a určení medailového poradia ťažkú 
úlohu. Všetci totiž boli dobrí, všetci boli víťazmi. I keď, keďže to 
bola súťaž, niektorí boli o niečo lepší. A práve kvôli tomu, keďže 
tí menší prežívajú všetko veľmi emotívne, a keď ich meno medzi 
vyhodnotenými nezaznelo, aj slzičky sa objavili.

Starostka na záver Talent show poďakovala účinkujúcim, 
že nabrali odvahu, prišli a ukázali, čo vedia a čomu sa venujú. 

OCENENÍ SÚŤAŽIACI
MATERSKE ŠKOLY (MŠ)
Spev:
1. miesto Natália Ondráčková a Tomáš Križalkovič - MŠ na Azovskej ul. 
Literárno – dramatické umenie:
1. miesto Karla Kroková – MŠ na Dneperskej ul.
2. miesto Richard Schon – MŠ na Azovskej ul.
3. miesto Fernando Mata – Detský domov na Uralskej ul.
4. miesto Kvety a motýle – MŠ na Jenisejskej ul.
Tanec:
1. miesto Ľudové tance – MŠ na Jenisejskej ul.
2. miesto Mažoretky – holky z našej škôlky – MŠ na Družicovej ul.
3. miesto Veselý svet – MŠ na Azovskej ul.
Špeciálna cena: Indiánski škôlkari – MŠ na Dneperskej ul.
Výtvarná tvorba:
1. miesto Rebeka Zemanová – MŠ na Azovskej ul.
2. miesto Melánia Kondášová – MŠ na Jenisejskej ul.
3. miesto Dominika Čigášová – MŠ na Azovskej ul.

ZÁKLADNÉ ŠKOLY (ZŠ)
Spev:
1. miesto Natália Belišová – ZŠ na Družicovej ul.
2. miesto Martina Sedláková 
 – Súkromná základná škola na Dneperskej ul.
3. miesto Natália Beliová – Súkromná základná škola na Dneperskej ul.
Literárno – dramatické umenie:
1. miesto Ema Gáborová – ZŠ J. Urbana na Jenisejskej ul.
2. miesto Barbora Vaľková – Súkromná základná škola na Dneperskej ul.
3. miesto Dávid Horváth – Špeciálna základná škola na Rovníkovej ul.
Hra na hudobný nástroj:
1. miesto klavír - Michaela Dzobová – ZŠ J. Urbana na Jenisejskej ul.
2. miesto keyboard - Peter Jožefi  – ZŠ na Bukoveckej ul.
3. miesto gitarové duo – Martin Ferko a Alexander Rybár 
 – SCVČ na Galaktickej ul.
Výtvarná tvorba: 
1. miesto Anna Grajcárová – Súkromná základná škola na Dneperskej ul.
2. miesto Viktória Baloghová – Špeciálna základná škola na Rovníkovej ul.
3. miesto Veronika Gregová – ZŠ J. Urbana na Jenisejskej ul.
4. miesto Jana Capcarová – Súkromná základná škola na Dneperskej ul.

STREDNÉ ŠKOLY (SŠ)
Spev:
1. miesto Paulína Vilková 
 – Súkromná stredná odborná škola na Bukoveckej ul.
2. miesto Juliana Grešová 
 – Súkromná stredná odborná škola na Bukoveckej ul.
3. miesto Monika Németová 
 – Súkromná stredná odborná škola na Bukoveckej ul.
Literárno – dramatické umenie:
1. miesto Súkromná stredná odborná škola na Bukoveckej ul.
2. miesto Gabriela Hančovská 
 – Súkromná stredná odborná škola na Bukoveckej ul.
Hra na hudobný nástroj:
1. miesto Dominika Majcherová – klavír 
 – Súkromná stredná odborná škola na Bukoveckej ul.
Výtvarná tvorba:
1. miesto Júlia Bálintová 
 – Súkromná stredná odborná škola na Bukoveckej ul.

ZÁKLADNÉ ŠKOLY – neprofesionálni tanečníci
Tanec:
1. miesto Kristína Blašková – ZŠ na Družicovej ul.
2. miesto Júlia Duždová a Tamara Kajlová – ZŠ na Bukoveckej ul.
3. miesto Slniečka – ZŠ J. Urbana na Jenisejskej ul.

STREDNÉ ŠKOLY – neprofesionálni tanečníci
Tanec:
1. miesto Karin Synová 
 – Súkromná stredná odborná škola na Bukoveckej ul.
2. miesto Bukovecké trio 
 – Súkromná stredná odborná škola na Bukoveckej ul.
3. miesto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tanec – profesionálni tanečníci
1. miesto tanec Zlý alebo dobrý sen – G Mini
2. miesto tanec Together – Unostar
3. miesto tanec Party House – G Mini

          Blahoželáme
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Deň učiteľovDeň učiteľov
 Žiak a učiteľ sú spojené nádoby

V materskej škole dieťa spoznáva svet a nadväzuje prvé 
kontakty s rovesníkmi. V základnej škole si začína rozširovať po-
znatky získané v materskej škole a postupne rastie na múdreho, 
sebavedomého človeka. A čo stredná škola? Tá má nezastupi-
teľnú úlohu pri príprave ľudí, ktorí raz budú budovať a formovať 
našu spoločnosť. Mimoriadne náročným je byť pedagógom aj 
v špeciálnej základnej škole a v zariadení, kde sú deti, ktoré lásku 
vlastných rodičov nepoznajú. Byť učiteľom na hociktorom pos-
te a na hociktorom stupni si vyžaduje veľa lásky, porozumenia, 
trpezlivosti, pochopenia, človečenstva a 24 hodín celého člove-
ka. Počas rokov výchovy a vzdelávania učiteľ zaseje v žiakovi se-

mienko, ktoré si ponesie ďalším životom. Žiak sa zase za spoloč-
ne strávené roky odvďačí pedagógovi pocitom, že prácu pri jeho 
učení a výchove nerobil zbytočne. Žiak a učiteľ sú celoživotne 
spojené nádoby. 

Krásnymi slovami ocenenia a poďakovania pedagógom 
z nášho sídliska sa pri príležitosti Dňa učiteľov k oslávencom, 
ktorí sa stretli v Kultúrnom stredisku Jazero, prihovorili starost-
ka i jej zástupca. Kultúrnym programom ich pozdravili škôlkari 
a školáci. Na záver stretnutia sedemnásti prevzali ocenenie Pe-
dagóg roka 2015.

Mesto tiež pripravilo oslavy Dňa učiteľov

Na milom stretnutí bolo odmenených 35 pedagógov a škol-
ských pracovníkov. Medzi nimi, na čo sme pyšní, bola aj štvorica 
z našej mestskej časti: riaditeľka Materskej školy na Družicovej 
ul. Nataša Hošáková, riaditeľka Súkromnej základnej školy 

na Dneperskej Mgr. Emília Kušniriková, Rozália Klempárová 
zo Súkromnej základnej školy na Galaktickej ul. a Bc. Beáta Gel-
vanicsová z Materskej školy na Galaktickej ul.

Všetkým úprimne blahoželáme

Marcela Nakatová Materská škola, Azovská ul.

Bc. Eva Faragóová Materská škola, Dneperská ul.

Mgr. Zuzana Tomčová Materská škola, Jenisejská ul.

Mgr. Katarína Kurišková Materská škola, Družicová ul.

Lívia Vargová Materská škola, Galaktická ul.

Mgr. Mária Korpášová Základná škola, Bukovecká ul.

Mgr. Mária Schűrgerová Súkromná základná škola, Dneperská ul.

Ing. Eva Orgonášová Základná škola J. Urbana, Jenisejská ul.

Mgr. Regina Liptáková Špeciálna základná škola, Rovníková ul.

Mgr. Veronika Fedorová Základná škola, Družicová ul.

Ing. Nadežda Pokorná Súkromná stredná odborná škola, 
 Bukovecká ul. 

Mgr. Ivana Pliešovská Súkromné osemročné gymnázium, 
 Dneperská ul.

Mgr. Michal Potoma Obchodná akadémia, Polárna ul.

 Základná umelecká škola, 
 Irkutská ul.
Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová výtvarný odbor
Mgr. Andrea Tóthová hudobný odbor

Gabriela Plichtová Detský domov, Uralská ul. 

Mgr. Viera Mižišinová Súkromné centrum voľného času, 
 Galaktická ul.
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Jazerské ženy oslávili svoj sviatok 

Aspoň na pár chvíľ vypli z denných povinností

Byť ženou je úžasne náročné, kom-
plikované, ale krásne. Ženy z Jazera sa 
na tom zhodli, keď opúšťali Kultúrne stre-
disko Jazero, kde bolo pripravené popo-
ludnie určené len a len im. 

Aspoň na pár chvíľ odišli od každo-
denných povinností, aby sa dali rukami 
odborníčok skrášliť, dobrou kávou či za-
ujímavými kokteilmi občerstviť a pochut-
nať si na ponuke Francúzskej cukrárne. 
Mohli tiež absolvovať zážitkový seminár 
s poslankyňou Luciou Kleinovou a od-

borný s Majkou Ivankovou z IMKOR-u. Za-
tlieskať Elenke Kašickej tancujúcej na vo-
zíku a jej partnerovi Petrovi Vidašičovi, 
módnej prehliadke mladých zo Súkrom-
nej strednej odbornej školy z Bukovec-
kej ulice i zo salónu Tina Kreativ. Baviť sa 
na „spovedaní“ primátora Richarda Raši-
ho, jeho námestníčky Renáty Lenártovej 
a našej starostky Lenky Kovačevičovej. Za-
počúvať sa do rozprávania vzácnych hostí 
– Mirky Hulmečíkovej, ktorá je riaditeľkou 
neziskovej organizácie Svetielko pomoci 

a Filantropkou roka, ambasádorky Jamie-
ho Olivera na Slovensku Janky Chytráčko-
vej, ktorá je aj spisovateľkou a radkyňou 
ženám ako pri nákupoch ušetriť, bývalej 
missky, dnes televíznej redaktorky a mo-
derátorky Andrei Tatarkovej i známej he-
rečky Zuzany Tlučkovej. Žien, Košičaniek, 
ktoré našli svoje pevné miesto v pracov-
nom i osobnom živote. 

A bolo toho ešte viac, čo mohli ženy 
na jazerskej oslave MDŽ zažiť a prežiť. 

Jazerská kvapka krvi určite niekomu pomôže

Prišli prvodarcovia aj dlhoroční záchrancovia 

„Počas troch hodín sme sa nezastavili. Atmosféra bola úžasná 
a boli sme milo prekvapení, koľkí Jazerčania sa zapojili,“ spokojná 
bola s darovaním krvi a prístupom darcov počas Jazerskej kvap-
ky krvi MUDr. Adriana Slivková z Národnej transfúznej služby. 
„Darcov bolo takmer tridsať. Medzi nimi prvodarcovia, napríklad 
18-ročný Martin či Silvia, ale napríklad aj Ján Čigáš, pre ktorého 
to bol 114 odber. Ján Lancoš daroval krv 101 raz a rekordérom 
bol Martin Papcun so 144 odbermi.“ Ako prvý si do kresla sadol 

jazerský poslanec Michal Capcara, ktorého morálne podporova-
li viceprimátorka Renáta Lenártová i naša starostka. V októbri, 
aspoň podľa predbežnej dohody, by sa mal mobilný odber u nás 
zopakovať.

Počas odberov sa na dvore úradu viac ako 250 detí z našich 
materských a základných škôl formou hier a zábavy dozvedalo 
kopec vecí súvisiacich so zdravou výživou, životosprávou a po-
skytovaním prvej pomoci. 

 Kúsok z Brazílie aj v našej mestskej časti

Brazílsky tanečník a herec Creo Kellab navštívil našu mestskú 
časť, aby v rytme samby deťom rozhýbal boky. Workshop pre ta-
nečnú skupinu Unostar DS či Haligandu bol plný smiechu, netradič-
nej hudby a ladných pohybov. „Na hodine sa nám páčilo, bola iná 
ako tie druhé. Naučili sme sa základy nového štýlu, čo bolo pre nás 
veľmi náročné, ale zároveň zábavné. Zo stretnutia si odnášame len 
príjemné spomienky a určite budeme radi, ak Creo znovu príde,“  
povedala nám Zuzka z tanečnej skupiny Unostar DS. Workshop mal 
veľký úspech u detí, aj u vedúcej Kultúrneho strediska Jazero, ktorá 
neodolala a pridala sa k tanečníkom. Creovi ďakujeme za krásny zá-
žitok a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Text a foto: Lenka Jarušinská
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Deň mesta KošiceDeň mesta Košice

Deň mesta Košice, to sú kultúrne, špor-
tové i prezentačné podujatia. Do slávnost-
ného rámca májových osláv mesta patrí 
i oceňovanie Košičanov, ktorí sa významne 
zapísali do jeho života, propagácie, repre-
zentácie.

Naša mestská časť bola presvedčená, 
že ľudí, ktorí by si zaslúžili zvýšenú pozor-
nosť, je u nás viac, a tak sme na ocenenia 
mesta a primátora navrhli viacerých. Vý-
berová komisia i poslanci mestského za-
stupiteľstva názor mestskej časti a našich 
poslancov prijali, a tak v Historickej sále 
na Hlavnej ulici vyšli na pódium a z rúk 
primátora Richarda Rašiho prevzali oce-
nenia až piati Jazerčania. I keď v jednom 
prípade, žiaľ, in memoriam.

Cenu primátora mesta Košice za zá-
služnú činnosť v prospech samosprávy 
a rozvoja mesta Košice za syna Ing. Ma-
riána Gála, PhD. prevzala mama Mária 
Gálová.

Marián by mal v apríli toho roku len 40 
rokov. Telom i dušou bol športovcom, ale 
i človekom, ktorý sa zaujímal o spoločen-
ské dianie, pôsobil v komunálnej politike 
a ako poslanec pracoval v prospech oby-
vateľov našej mestskej časti i mesta. A tiež 
bol hrdým Jazerčanom, čo všetci vedeli.

Cenu primátora mesta Košice 
za dlhoročnú športovú reprezentáciu Ko-

šíc na bežeckých tratiach doma aj v zahra-
ničí prevzal i Peter Polák.

Dodnes drží slovenský rekord v behu 
na 100 kilometrov, zatiaľ nebol prekonaný 
ani jeho rekord na 12 – hodinovke. Tieto 
ultra dlhé behy miloval. Absolvoval viac 
ako tisíc rôznych pretekov. Asi 300-krát 
ich vyhral. Len maratónov má ubehnu-
tých vyše 190 a celkovo nabehaných viac 
ako 350 – tisíc kilometrov. Neuveriteľné.

Cenu mesta Košice mestské zastupi-
teľstvo udelilo Petrovi Stašákovi za ce-
loživotnú prácu v oblasti hudby a spevu, 
za reprezentáciu krajiny doma i v zahraničí 
a za propagáciu slovenskej hudobnej 
tvorby.

Prvým zahraničným miestom, kde 
v roku 1976 účinkoval, bolo Švédsko. 
Odvtedy okrem Antarktídy precestoval 
všetky kontinenty a v nich nespočetné 
množstvo krajín. Dobre ho poznajú aj 
u nás, doma, pretože aj Slovensko má pre-
chodené hore – dolu. Koľko má na svojom 
konte spolu koncertov, nemá spočítané. 
Vie len, že vydal 18 CD a z nich je 12 zla-
tých, ostatné sú platinové.

Plaketu primátora mesta Košice 
za dlhoročné darcovstvo krvi a aktívny 
prístup pri získavaní prvodarcov prevzal 
Štefan Grof.

S darcovstvom začal počas základnej 
vojenskej služby. Postupne sa k nemu pri-

dali ďalší z rodiny, takže dnes je ich deväť. 
Okrem Diamantovej plakety Jána Janské-
ho po 80 odberoch je držiteľom Medaily 
MUDr. Jána Kňazovického, ktorú ako naj-
vyššie ocenenie Slovenský Červený kríž 
udeľuje po 100 odberoch krvi. On už aj 
túto hranicu prekročil, krv daroval viac 
ako 110-krát. Ostatní darcovia v rodine sú 
držiteľmi bronzových, strieborných a zla-
tých plakiet dr. Jána Janského.

Plaketu primátora mesta Košice 
prevzala Základná škola Jozefa Urbana 
z Jenisejskej ulice pri príležitosti 40. vý-
ročia založenia za mimoriadny prínos 
v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti 
a za realizáciu projektov, kultúrnych 
a osvetových podujatí.

V súčasnosti je škola, ktorú navšte-
vuje 650 žiakov, zameraná na výučbu 
cudzích jazykov, informačno-komunikač-
né technológie a prácu s talentovanými 
a nadanými žiakmi. Žiaci dosahujú vynika-
júce výsledky vo vedomostných, výtvar-
ných, športových súťažiach či v súťažiach 
v prednese poézie a prózy. Pravidelne 
škola organizuje podujatia ako sú Deň 
Zeme, Deň mlieka, Deň zdravej výživy, 
Mikuláš, MDD, Halloween, ale aj atraktív-
ne podujatia pre širokú verejnosť. Na nich 
sa ročne zúčastní aj niekoľko tisíc náv-
števníkov. Medzi najvýznamnejšie patria 
Festival hier a zábavy Hravenisko, Veľký 
školský festival JenisejFest či Vianoce 
na Jenisejskej. Ocenenie prevzal riaditeľ 
školy Mgr. Róbert Schwarcz.

Foto: Miroslav Vacula

K nebývalému úspechu úprimné blahoželanie

Významné ocenenia si prevzali piati Jazerčania
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Košické Benátky prvýkrát na našom jazere

Už je to dávno, čo sa na vode jazera odohrala námorná bit-
ka medzi posádkou lode vtedajšieho primátora mesta Rudolfa 
Schustera a zlodejskými pirátmi. Darmo sa piráti snažili, loď hla-
vy mesta nepotopili a jeho sprievod nezajali. 

O čosi podobné sa v rámci Dňa mesta Košice usilovali počas 
Košických Benátok na jazerskej vode Vikingovia a praví pltníci 
z Pienin. Tí prví sa plavili na lodi zhotovenej a reprezentujúcej 
Centrum voľného času z Orgovánovej ulice a pravých pltníkov 
z Pienin si ako odbornú pomoc pri plachtení zabezpečila 
na svoju loď Základná škola J. Urbana z Jenisejskej ulice. Za školy 
bola jedinou. Nie však za nás, pretože loď v podobe majestátnej 
labute sme mali aj my, mestská časť, a vlastné plavidlo si zhoto-
vili a na vodu sa s ním odvážili i naši seniori z Denného centra. 
Primátor Richard Raši a jeho námestníčka Renáta Lenártová sa 
uspokojili s loďkou na vlastný nožný pohon.

Košické Benátky, ktoré boli súčasťou Dňa mesta Košice, a po 
prvýkrát sa diali u nás na jazere, navštívili tisícky návštevníkov. 
Obdivovať a tlieskať mohli viac ako dvadsiatke plavidiel rôznych 
tvarov a z rozličných materiálov (fantázii sa medze nekládli), kto-
ré na vodu vyplávali. Hoci pri niektorých plavidlách to vyzeralo, 
že už už skončia na dne jazera, potápačov ani záchranárov volať 
nebolo treba. Všetci to prežili. Prvé miesto so svojím plavidlom 
obsadil Detský domov z Podolinca, druhé miesto si vyplávala 
Košická záchranka, tretia bola ZŠ J. Urbana. Ešteže tak, lebo naše 
dve ďalšie lode nezabodovali. Nevadí. Hlavne, že bolo veselo. 
K dobrej nálade a na spestrenie kultúrnym programom prispeli 
účinkujúci z našej mestskej časti. Bodkou za plavbou lodí a lodi-
čiek bol pestrofarebný ohňostroj.

Deň mesta KošiceDeň mesta Košice
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Vône lákali a návštevníci netrpezlivo čakali 

Náš guláš bol najzdravší

Varí sa to, pečie sa to, smaží sa to a zje sa to. Tak by sme 
mohli popísať atmosféru, ktorá panovala v areáli Katovej bašty 
počas súťaže vo varení najlepšieho Košického gulášu. Poduja-
tie bolo súčasťou osláv Dňa mesta Košice a navariť víťazný gu-
láš, na ktorom by si návštevníci najviac pochutnali, sa rozhodli 
napríklad zástupcovia dopravného podniku, mestských lesov, 
Mestskej polície či Európskeho mesta športu. A tiež my. Naše 
družstvo bolo čisto ženské, čo zdôrazňovala aj tabuľka pripev-
nená na stane.

Z víťazstva sa tešili Mestské lesy, ktoré do toho svojho dali 
diviačie mäso, takže musel byť „bombový.“ Druhé miesto obsa-
dili Active life a tretie Európske mesto športu. Náš guláš získal 
ocenenie ako najzdravší. 

Otvárali sme sezónu lyžovania na vode

Súčasťou Dňa mesta Košice bolo 
i popoludnie v Cable parku - vodnoly-
žiarskom areáli na jazere, kde sme boli 
pri otváraní tohtoročnej sezóny vodného 
lyžovania. 

Aby pobyt pri vode nebol len o poze-

raní na iných, tri hodiny si deti a mládež, 
ak našli odvahu, mohli na vode zalyžovať. 
Haliganda pre ne zase pripravila zábav-
ný workshop i divadelné predstavenie 
Poklad na našom jazere. A keďže vod-
nolyžiarska sezóna je o vode a lyžiach, 

návštevníci mali možnosť vidieť a obdi-
vovať i priam krkolomné výkony našich 
úspešných vodných lyžiarov. V mene 
starostky „trixeňákom“ dobrú sezónu 
a získanie množstva ocenení poprial jej 
zástupca.

Deň mesta KošiceDeň mesta Košice

Aerobic marathon sa páčil

Kultúrne stredisko Jazero v posled-
ný aprílový deň zažilo 3 – hodinový 
Aerobic marathon. V štýle latinoaerobi-
cu, bodyformingu a bodystylingu sa ženy 
pod vedením Agy Fehérovej usilovali čo 
najviac rozhýbať a ohýbať telá. Okrem 
cvikov bola pre ne pripravená ponuka 
zdravého občerstvenia v podobe štiav,  

výborných čajov i čokoládok. Akciu zor-
ganizovala naša mestská časť a podporila 
fi rma BonaVita Active People. Kombinácia 
pohybu, dobrej nálady, energie i zábavy 
zabodovali. Už teraz sa ženy tešia na po-
dobné stretnutie, ktoré by malo byť v je-
seni. 
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Ste poslancom miestneho zastupiteľ-

stva. Čo pre vás toto slovo znamená a čo 

všetko sa za ním skrýva? 

Význam slova poslanec chápem ako 
službu občanovi, pochopenie jeho požia-
daviek a ich posunutie miestnemu úradu, 
aby ich riešil. Naposledy sme s kolegom 
poslancom Michalom Slivkom 6. apríla 
na poslaneckom dni zozbierali od obča-
nov vyše 25 požiadaviek. Poslanec musí 
mať schopnosť načúvať ľuďom, byť tro-
chu psychológom aj poradcom. Posla-
necké dni vychádzajú na poslanca cca 
2 x do roka, takže to sa dá zvládnuť. Nie 
je to však jediná poslanecká povinnosť. 
Pracujem aj vo fi nančnej komisii a v ko-
misii kultúry a propagácie samosprávy. 
Tie sa schádzajú mesačne a v nich tiež 
treba riešiť požiadavky, ale i strážiť fi nan-
cie a podieľať sa na organizovaní podu-
jatí pre obyvateľov. Osobne mi nerobí 
problém aktívne sa zapájať aj pravidelne 
posielať podnety pracovníkom úradu. Ak 
vidím nedostatok, odfotím to a odošlem. 
Som pravidelným prispievateľom podne-
tov a spolupráca s úradom pri ich odstra-
ňovaní je rýchla a zodpovedná. S mojím 
zamestnaním súvisí aj dosť cestovania, 
často som v teréne a v kontakte s ľuď-
mi. Toto všetko si, samozrejme, vyžaduje 
čas, ktorého mám veľmi málo, preto som 
vďačný za každú chvíľu, ktorá sa mi poda-
rí „utrhnúť“ a stráviť s rodinou. 

Ste poslancom tretie funkčné obdobie, 

teda už desiaty rok. Môžete zhodnotiť, 

či poslanec ako sólohráč môže čosi zme-

niť, napraviť? 

Veľmi rád mám zmenu, neustále preto 
pracujem aj na rôznych riešeniach. Verím 
v silu mysle a v to, že ak človek v niečo 
verí, dokáže to! Je to v nastavení človeka 
a jeho mysle. Mojím krédom je „Prijať sto-
percentnú zodpovednosť za všetko“. Mu-
síme sa vzdať všetkých výhovoriek, po-

tom môže človek aj ako sólista veľa vecí 
zmeniť. Jedinou zodpovednou osobou 
za život a konanie som jedine JA.

Čo všetko by sa podľa vás malo ale-

bo aspoň mohlo v blízkej budúcnosti 

na sídlisku zmeniť, zlepšiť?

Určite treba riešiť na sídlisku dezolát-
ny stav chodníkov a ciest. Hoci sa tento 
stav pomaly zlepšuje, napríklad je ob-
novená časť promenádneho chodníka 
pozdĺž Hornádu, ešte stále je v tejto sfére 
veľa požiadaviek. Dobudovať treba ďalšie 
parkovacie miesta, samozrejme, rozum-
ne, teda tak, aby sme si na sídlisku úplne 
nezničili krásnu prírodu. Pokračovať by sa 
malo v obnove detských ihrísk, vo výstav-
be multifunkčných športovísk na voľných 
plochách ako je za OC Važec a podobne. 
Určite treba dať do poriadku električkovú 
trať, zmodernizovať ju, aby sa znížil hluk. 
Poopravovať a využívať schátralé stavby 
na sídlisku na komerčné účely. A v nepo-
slednom rade propagovať našu jedineč-
nú pýchu – jazero a pláž, umožniť využí-
vať ich na rekreačnú a oddychovú oblasť 
pre Košičanov i obyvateľov okolitých 
obcí. Na toto všetko však treba fi nancie, 
preto sa zmeny môžu diať pomalšie.

Už sme spomenuli rodinu. Ešte ste nedo-

stali „výpoveď“, že ste doma málo a nes-

tíhate sa jej venovať tak ako by ste mali 

a chceli? 

Ešte nie. Rodina je mojím najdôleži-
tejším podporovateľom. Dodáva mi veľa 
energie, podpory a chuť do života. Man-
želka a syn všetko statočne tolerujú, majú 
pre moju prácu a aktivity veľké pochope-
nie. 

Popíšte, aký je jeden váš obyčajný pra-
covný deň. Dokážete si v ňom nájsť 
chvíľky aj pre seba? 

Moja práca prináša každý deň niečo 
iné. Vo väčšine prípadov bežný pracov-
ný deň závisí od počtu úloh, ktoré prídu. 
Ráno mám krátku operatívu, teda po-
radu, kde si povieme, čo nás čaká a roz-
delím úlohy. Potom idem na prevádzky 
pôšt, kde učím zamestnancov ako majú 
viesť predajný rozhovor, koučujem ich. 
Po návrate do kancelárie dokončím, čo 
som dovtedy nestihol. Najviac energie 
venujem ľuďom, ktorí chcú a majú po-
dobné pozitívne zmýšľanie ako ja, lebo 

viem, že ich energia sa mi vráti v podobe 
dobrých výsledkov. Samozrejme, stretá-
vam sa aj s ľuďmi, ktorým treba ukázať 
ako na to. I za cenu, že práca s nimi bude 
ťažšia a potrebné je k nej viac mojej ener-
gie. Keď sa vec podarí, môj pocit je o to 
lepší, lebo vidím, že rady a usmernenia 
zobrali vážne a spoločne sa nám darí do-
siahnuť úspech. Ľahké to však nie je a ob-
čas, to priznávam, prídem domov una-
vený ako po ťažkej fyzickej práci v lese 
alebo v bani. Taký deň som rád, že mojou 
chvíľkou pre mňa je posteľ a oddych. 

Máte koníčky, ktoré vám nabíjajú? 

Najväčšou záľubou je určite cesto-
vanie, spoznávanie ľudí a ich národných 
kultúr. Cestovanie mi prináša nový po-
hľad na svet. Milujem stráviť na cestách 
spoločné chvíle s rodinou. Cítim sa po-
tom maximálne uvoľnený a zrelaxovaný.

Ste manuálne zručný? Viete doma niečo 

opraviť alebo si na všetko voláte odbor-

níkov? Váš kolega poslanec a zástupca 

starostky sa pochválil, že ak by bolo tre-

ba, pokojne položí dlažbu.

Ojoj, v tom ho nedobehnem. O opra-
vy akéhokoľvek druhu sa u nás stará môj 
otec, on je manuálne zručný. Ja robím 
radšej len to, v čom si myslím, že som 
dobrý. Pri podobných prácach preto rad-
šej iba asistujem.

 
Čo by ste vedeli o sebe ešte povedať? 

Pokiaľ by som sa mal zhodnotiť, som 
typickým mužom, čo znamená, že aj 
u mňa platí: Za každým úspechom muža 
treba hľadať ženu. U mňa sú to hneď tri, 
ktorým vďačím za veľa. Manželke za veľ-
ké porozumenie, svokre za veľkú pomoc 
so synom a mame za vieru v úspech a vý-
borné jedlo.

Ing. Milan Papcun Ing. Milan Papcun „ťahá“„ťahá“
poslancovanie tretie funkčné obdobieposlancovanie tretie funkčné obdobie

Robí to, v čom si myslí, že je dobrý



14 Jazerčan 02 / 2016

V Kulturparku naši zahviezdili

 Počítač už pre nich nie je „čudo“ 

Z príbehu do príbehu alebo ...

Rozprávkové Jazero

Za posledné obdobie sa speváci z nášho 
Jazerčana opäť veľmi úspešne podieľali na 
reprezentácii mestskej časti. Po minuloroč-
ných koncoročných vystúpeniach pod via-
nočným stromčekom pri Immaculate a na 
našich Jazerských Vianociach zorganizovalo 
Združenie vojnových poškodencov a od-
bojárov celomestské nesúťažné podujatie. 
Naši zástupcovia Anna Szekerešová, Jozef 
Sedlák, Eva Tóthová, Pavol Lipták a prizva-
ná Radka Regendová z detského FS Hanička 
predviedli veľmi emotívny spevácky blok, 
ktorý zožal silný potlesk a u usporiadateľov 
i divákov zaznamenal pozitívne reakcie. 

O niečo neskôr bola v Kulturparku dvoj-
dňová celomestská súťaž speváckych a ta-
nečných zoskupení pod názvom Seniorská 
hviezda Košice 2016. Prvý deň odborná po-
rota v zložení renomovaných hudobníkov 
Jozefa Olajoša a Jána Biča a tanečníka Mila-
na Plačka mala ťažkú úlohu. Do fi nálového 
súboja musela vybrať z oboch kategórií tých 

najlepších. V konkurencii 16 speváckych 
skupín naši speváci podali výborný kon-
centrovaný výkon, za čo získali prvé miesto. 
Na druhom mieste skončilo ďalšie zoskupe-
nie z Jazera súbor Nádej. V tanečnej kategó-
rii zase zabodovali naše Jazerské mažoretky, 
ktoré porota zaradila na druhé miesto. Ra-
dosť z týchto úspechov spolu so súťažiacimi 
s hrdosťou prežívala naša starostka i veľa 
fanúšikov. Diplomy a ceny oceneným odo-
vzdávala europoslankyňa Monika Smolková.

Naši speváci nechýbali ani v športovom 
areáli na Alejovej ulici, kde bola v rámci 
Dňa Košíc športová a spevácka súťaž. V ka-
tegórii sólových spevákov Anna Uchalová 
získala bronz a zlatým víťazom sa stal Filip 
Fertaľ. Súťažilo aj mužské trio v zložení Juraj 
Minařík, Pavol Tóth a ja. Spevokol Jazerčan 
sa už stáva súčasťou rôznych podujatí 
a vždy si pripraví taký repertoár, aby potešil 
všetkých, ktorí ho majú radi a fandia mu. 

Dr. Jozef Pikla

Rozprávky. Kto by ich nemal rád? Väč-
šina z nich prináša snívanie, krásu, múd-
rosť a vždy v nich dobro zvíťazí nad zlom. 
Do sveta rozprávok už 21 rokov vstupujú 
v rámci dramatizovanej tvorby Rozpráv-
kové Jazero aj deti zo špeciálnych škôl 
mesta. Od prvej chvíle ho organizujú Špe-
ciálna základná škola z Rovníkovej ulice 
a OZ ŠTUMP. Tento rok bolo súčasťou osláv 
Dňa mesta Košice a do programu po prvý-
krát prispeli aj členovia Divadla Hopi hope 
založeného o. z. ArtEst. V 7 predstaveniach 
hralo spolu 80 mladých, čo bol rekord 
v počte účastníkov.

Špeciálna základná škola z Odborár-
skej ulice v Kultúrnom stredisku Jazero 
predviedla predstavenie Ako chlapec oka-
bátil medveďa. Špeciálna základná škola 
z Inžinierskej ulice zahrala Na ľudovú nôtu 

a Spojená škola z Vojenskej ulice pripravila 
predstavenia Farebný páv a Lenivý žabiak. 
Spojená škola z Opatovskej sa predstavi-
la rozprávkou O veľkej repe a organizátor 
prehliadky – Špeciálna základná škola 
z Rovníkovej ulice - zahrala príbeh Strapú-
šik a jeho kamaráti. 

Každé z predstavení bolo jedinečné 
a právom ocenené obrovským potleskom, 
ktorý patril účinkujúcim aj pedagógom 
za hodiny strávené nácvikmi. Vstupom 
do tohto 21. ročníka prehliadka začala písať 
druhú stovku predstavení, ktoré špeciálne 
školy na Rozprávkové Jazero pravidelne 
pripravujú. Mladí herci premenili predpo-
ludnie na rozprávkový svet. Divadelnou 
sálou sa ozývala hudba, tanec, spev. Spolu 
sa tešili, smiali, smútili, pomáhali si, riešili 
vážne problémy, vzťahy, zaujímali posto-

je. Deti so zdravotným znevýhodnením 
to opäť dokázali!

Mobil, tablet, počítač. Pre niektorého 
seniora čosi, čomu vôbec nerozumie, a tak 
ich nechce používať. Úplne inak sa rozhodla 
osemdesiatka seniorov z našej mestskej čas-
ti, ktorá sa za pomoci inštruktorov – odbor-
níkov, aj žiakov Základnej školy J. Urbana 
z Jenisejskej ulice, rozhodla s počítačom 

spriateliť a aspoň ako začiatočníci ho pou-
žívať. V rámci kurzu, ktorý zorganizovala ko-
misia mládeže, športu a vzdelávania miest-
neho zastupiteľstva, sa skutočne naučili 
založiť si mailovú adresu, používať internet, 
rozprávať s blízkymi cez skype, aj pracovať 
s fotografi ami. Na jedno počítačové stretnu-

tie ich prišla pozrieť aj starostka, aby zistila, 
či si dekrét o absolvovaní kurzu zaslúžia. 

Zaslúžili si ho, a tak si ich na milej sláv-
nosti, na ktorej bol aj starostkin zástupca, 
prevzali. Klobúk dolu pred našimi seniormi.

Mgr. Andrea Gajdošová 
predsedníčka komisie

KultúraKultúra
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 Kronika mojej rodiny vstúpila do viacerých rodín 

Noc s Andersenom bola fantastická

Deti si ju naplno užili

Kedysi, nie tak dávno, sa naše rodi-
ny stretávali každú nedeľu u tety pri čaji 
a lekvárových buchtách. Buchty boli skve-
lé a kto meškal, mal smolu, lebo sa mu 
neušli. Obľúbené stretnutia neboli kvôli 
buchtám, bolo to o rodine. Takto jedno-
ducho fungovalo pomyselné vlákno, čo 
spájalo členov rodín troch generácií - deti, 
rodičia, starí rodičia. Bola to tá najlepšia 
škola vzájomnej úcty a úcty k starším, po-
chopenia a pomoci. V tých časoch, ako sa 
aj ja pamätám, sa bez požehnania rodičov 
nerobili žiadne vážne veci. Deti boli po-
slušné, rozumeli tomu, čo znamená spo-
jenie s rodinou. Dnes sú iné časy. Techni-
ka na vysokej úrovni, nonstop informácie 
z celého sveta. Dobrý čajík s buchtami by 
bodol, ale kde nájsť čas ..?! 

Tvorivú prácu na rodinnej kronike 
Vlákno, pilotnom projekte Denného cen-
tra seniorov a členiek ZO Únie žien Slo-
venska Košice - Nad jazerom, sme ukonči-
li aj s fi nančnou podporou mestskej časti 
začiatkom mája 2016. Jeho cieľom bolo 
pátranie po predkoch minimálne troch 
generácií, po ich vzťahu k miestu, kde 
žili, po špecifi kách rodiny, receptároch aj 
časoch, v ktorých žili. Spolu so zozbiera-

nou fotodokumentáciou a textovou čas-
ťou získané fakty vložili ženy do pevného 
obalu – akejsi kroniky. Pátrania boli ná-
ročné, ale oplatili sa. Viaceré sa dozvedeli 
o predkoch veci, o ktorých ani len netušili. 

V kapitole Významné osobnosti, uda-
losti, vzdelanie v mojej rodine sa podarilo 
získať najstaršiu a najvzácnejšiu foto-
grafi u. Bola z roku 1899. Objavili sme ju 
v kronike rodiny, kde svokra, vyučená 
fotografka, ešte ako slobodná, vlastnila 
v Košiciach fotoateliér. Na tie časy mimo-
riadné postavenie ženy. V kapitole Gastro-
nómia - stolovanie mojej rodiny je zase 
záznam jedálneho lístka váženej košickej 
rodiny na prelome 19. - 20. storočia. Podľa 
neho sa varilo každý deň. 

V nedeľu iba hovädzia, slepačia či 
drobková polievka. Iná nie. Druhé jedlo: 
vyprážané bravčové alebo kuracie rezne, 
bravčové pečené, sviečková, zákusok. 
Streda a piatok boli bezmäsité. Perkelt, 
fašírky, prívarky a jedlá z kapusty iba 
cez týždeň. Obdivovali sme aj takmer 
50-ročný receptár jednej z účastníčok kur-
zu varenia z Rodinnej školy v Košiciach, 
ktorú kedysi organizoval najstarší sloven-
ský ženský spolok Živena. Titul naj recept 

dostali dva: Viedenská sviečková na divo-
ko, získaný bol od šéfkuchára vyučeného 
vo Viedni z jedálneho lístka hotela Slovan, 
(kedysi sa volal Salkház) a Katalán rezy, 
ku ktorým sa viaže aj pekný príbeh. Ale 
o tom niekedy inokedy.

Klára Sádová
autorka pilotného projektu

Prvého apríla sme v našej pobočke Knižnice pre mládež 
mesta Košice (KMMK) mali Noc s Andersenom pod názvom Ako 
Jazero učarovalo Malej morskej panne. Ako vznikla myšlienka 
nocovať v knižnici a prečo má toto podujatie názov Noc s Ander-
senom? Nápad sa v roku 2000 zrodil v hlavách detských knihov-
níčok Hanky Hanáčkovej a Mirky Čápovej z knižnice v Uherskom 
Hradišti a deťom mal ukázať, že čítanie je jedno veľké dobrodruž-
stvo. Názov Noc s Andersenom tiež nebol vybraný náhodne. 
Má pripomínať Medzinárodný deň detskej knihy, ktorý sa osla-
vuje 2. apríla pri príležitosti narodenia dánskeho rozprávkara 
Hansa Christiana Andersena. V priebehu pár rokov sa stala z vý-
nimočného nápadu poriadna medzinárodná „mela“. Večer svo-
jou originalitou, kreativitou a nezabudnuteľným zážitkom pritia-
hol deti ku knižniciam a k čítaniu v Čechách, Poľsku, Nemecku, 
Slovinsku a v ďalších európskych krajinách, vrátane Slovenska, 
kde bolo toto rozprávkové podujatie po jedenástykrát.

V netradičnom večernom čase sa u nás stretli čitatelia štvr-

tého ročníka základnej školy, aby prežili noc plnú zážitkov. Me-
dzi nocľažníkov zavítala starostka Lenka Kovačevičová spoločne 
s vedúcou oddelenia kultúry Ildikó Szegedyovou. Noc s Ander-
senom otvorila starostka prečítaním obľúbenej rozprávky o Ma-
lej morskej panne. Ukážky rozprávok z pera tohto slávneho roz-
právkara sa striedali so súťažnými úlohami na motívy rozprávok. 
Zistili sme, kto je majstrom skoku, kto najlepším rybárom či naj-
rýchlejším zberačom zápaliek prstami na nohách. V tvorivej diel-
ni si deti vlastnoručne vyrobili záložku – slávika. Prekvapením 
večera bolo kúzelnícke predstavenie v Kulturparku. Vyvrchole-
ním celonočného programu bola honba za pokladom v podobe 
čokoládových dukátov. Až o pol piatej nad ránom prišiel koneč-
ne čas na spánok. Sme presvedčené, že Noc s Andersenom bola 
pre deti zážitkom, na ktorý budú dlho spomínať.

Eva Petrášová KMMK, 
pobočka na Družicovej ulici

KultúraKultúra
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MDD pri jazere navštívili drobci i tínedžeri | Deti nevedeli, čo skôr využiť

Uctili sme si pamiatku Sándora Máraia Malí pátrači navštívili 

miestny úrad

 Pripomenuli sme si Deň víťazstva nad fašizmom

Prostredie pri našej vodnej ploche 
v nedeľu patrilo deťom. Bez vekovej 
hranice. Oslavu Medzinárodného dňa 
detí, ktorú pripravila naša mestská časť, 
otvorila, všetkých privítala a úžasnú ná-
ladu a krásne zážitky im popriala sta-
rostka Lenka Kovačevičová. A potom sa 
roztočil kolotoč zábavy, súťaží, atrakcií, 
a kultúrneho programu. V ňom vystúpili 
školáci zo základných škôl z Jenisejskej 
a Družicovej ulice, z Detského domova 
z Uralskej ulice, z hudobného odboru 
Základnej umeleckej školy na Irkutskej 
ulici, Cheerleaders, teda roztlieskavačky, 

G mini a Unostar. A ešte Lukáš Szaba-
doš, druhák zo Základnej školy J. Urbana 
z Jenisejskej ulice, ktorý sa predviedol 
ako rodený moderátor. Bez prípravy 
a bez trémy zvládol rozhovor so zá-
chranármi, s účinkujúcimi aj našou mo-
derátorkou. Z neho raz bude určite 
televízna hviezda...

Ktoré dieťa chcelo získať sladkú odme-
nu, malo splniť úlohy na najmenej šiestich 
stanovištiach pripravených stredoškolák-
mi zo Súkromnej strednej odbornej školy 
z Bukoveckej ulice. Tí pripravili aj obľúbe-
né maľovanie na tvár. Záchranári ukázali, 

ako vedia pomôcť zvedavcovi, ktorý vy-
liezol na strom po čerešne a spadol dolu, 
Rallye team sa postaral o ukážky rallye 
vozidiel, ZOO ponúkla rodinnú vstupen-
ku do zoologickej záhrady v Kavečanoch, 
Ticketportal vstupenky na Detský festi-
val, ktorý bude v Nitre. Deti sa mohli vo-
ziť na poníkoch či vyskákať v hradoch. 
Nechýbali stánky s občerstvením, s cukro-
vou vatou, popcornom, módna prehliad-
ka, atrakcie. Hasiči oslávencom ukázali 
svoje vozidlo, a postarali sa aj o hlavný 
bod a vyvrcholenie perfektnej oslavy 
MDD – o penovú šou.

KultúraKultúra

Uplynulo 116 rokov od narodenia ma-
ďarského spisovateľa, novinára a básnika 
Sándora Máraia. Pochádzal zo spišskej 
nemeckej meštianskej rodiny, narodil sa 
v Košiciach a tu žil do 18-tych narode-
nín. Potom pôsobil už len v cudzine, naj-
viac v Amerike. Sándor Márai patrí medzi 
uznávaných európskych spisovateľov 
20. storočia. V jeho dielach zohrávajú Ko-
šice významnú úlohu, často sa do nich 
v myšlienkach a opisoch vracia. Pri príle-
žitosti výročia narodenia bola pri jeho so-
che spomienková slávnosť. Okrem iných 
hostí sa na nej zúčastnila a príhovor pred-
niesla námestníčka primátora Renáta 

Lenártová. Za našu mestskú časť v mene 
starostky kyticu kvetov položila a pamiat-
ke spisovateľa sa poklonila vedúca odde-
lenia kultúry Ing. Ildikó Szegedyová.

Už 71 rokov uplynulo od skončenia 
druhej svetovej vojny. Krviprelievanie, 
vraždenie, umieranie v koncentračných 
táboroch či na bojiskách, to sú hrôzy, 
ktoré sa nesmú nikdy opakovať. Deň ví-
ťazstva nad besnejúcim a stále viac sa 
rozťahujúcim fašizmom a koniec vojny 
si pri príležitosti májového 71. výročia 
pripomenulo vedenie mesta, starostovia 
mestských častí, zástupcovia podnikov, 
organizácií i Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov pietnym aktom kla-
denia vencov pri pamätníku sovietskych 
osloboditeľov. 

Za našu mestskú časť sa pri pomníku 
poklonil a veniec vďaky položil zástupca 
starostky Bernard Berberich.

Projekt Pátrač Tino dáva jazerským de-
ťom z materských a základných škôl prí-
ležitosť viac spoznať sídlisko i samosprá-
vu. Čo to je samospráva, o tom sa prišli 
„pátrači“ z Materskej školy na Dneperskej 
ulici dozvedieť návštevou miestneho úra-
du. Privítala ich a venovala sa im starost-
ka. Prezreli si kancelárie úradu i jeho oko-
lie, spoznali farby mestskej časti, symboly, 
a boli pasovaní za škriatkov – starostki-
ných pomocníkov. Najviac sa im pri tejto 
funkcii páčilo pečiatkovanie a podpisova-
nie dokumentov.
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Dotácie  využijú na kultúrne a športové aktivity

Sloník – to sme taká malá/veľká rodina 

Mestská časť v tomto roku pokračuje 
v dobrom trende, ktorý nastúpila vlani po-
skytnutím dotácií školám a neziskových 
organizáciám na podporu ich činnosti pri-
spievajúcej aj k rozvoju sídliska. Doterajšia 
spolupráca je viac ako vynikajúca aj preto, 
že do aktivít zapájajú rôzne vekové skupiny 
obyvateľov mestskej časti a ponúkajú im 
priestor na realizáciu.

Miestni poslanci na zastupiteľstve odsú-
hlasili príspevky pre desať žiadateľov v cel-
kovej výške 5 000 eur. Dostali ich Materská 
škola na Galaktickej ulici, Športový klub 
Handicapsportclub Mravce,Kraso centrum 
Košice, n. o., Základná škola J. Urbana z Je-

nisejskej ulice, Súkromné centrum voľného 
času na Galaktickej ulici, Základná škola 
na Bukoveckej ulici, Haliganda, o. z., Klub 
kresťanských seniorov, Verejná knižnica 
J. Bocatia a ŠŠK Tydam Košice. Dekréty o pri-
delení dotácie na pôde miestneho úradu 
na milom stretnutí žiadateľom odovzdala 
starostka a jej zástupca.

Peniaze už dávno majú aj materské ško-
ly sídliska z predaja starostovského punču 
na vlaňajších Jazerských Vianociach. Náv-
števníci na podujatí otvorili srdcia i peňa-
ženky a do pokladničky pre detičky sa za-
kotúľalo bez pár centov takmer 1 500 eur. 
Na jednu škôlku vyšlo viac ako 295 eur. Po-

užili ich na nákup učebných a didaktických 
pomôcok, potrieb na kreslenie a bicyklov. 
V decembri sa bude starostovský punč ur-
čite opäť ponúkať. Nech sa peniaze od Ja-
zerčanov dostanú tam, kde najviac pomôžu.

Waldorfská škôlka Studnička 

V lete to budú dva roky, čo sa naša 
Waldorfská škôlka Studnička presťahova-
la do priestorov v Obchodnej akadémii 
na Polárnej 1, kde už dva roky predtým síd-
lila aj Súkromná základná škola waldorfská. 
Máme dve  triedy s deťmi od 3 do 7 rokov. 
V škole sú druháci a štvrtáci.

Kým sme sa počas prvého školského 
roka hlavne zariaďovali v nových priesto-
roch, v tomto druhom po udomácnení 
vznikol priestor aj na aktivity smerujúce 
k rodičom, rodičom s deťmi, k našim škôl-
karským rodičom, aj k verejnosti.

Mali sme tvorivé dielne, v ktorých sme 
spolu rodičia a deti tvorili prútené košíky 
i koníka na palici z ponožiek. Veľkú radosť 

nám robilo organizovanie prednášok a roz-
hovorov. 

V tomto roku sme my, pedagógovia, 
ponúkali stretnutia, pri ktorých sme rozprá-
vali raz o vývoji detskej kresby a vývoji die-
ťaťa v predškolskom období, a pri druhom 
to bola téma zmysly v prvom sedemroční. 
Navštívili nás viacerí zahraniční i slovenskí 
lektori. Ponúkali sme prednášky na rôzne 
témy: O základoch waldorfskej pedagogi-
ky v prvom sedemroční, Rodičovstvo ako 
výzva, Komunikácia s dieťaťom v predškol-
skom veku či Dieťa a voľný čas.

Spoločne s rodičmi a deťmi sme túto 
jar opäť zveľaďovali okolie škôlky, a tak sa 
postupne opustený a zabudnutý priestor 

v areáli obchodnej akadémie stáva dvorom 
pre deti. A to nás veľmi teší. Kto by chcel ve-
dieť o nás viac, informácie nájde na webo-
vej stránke: www.kosice.iwaldorf.sk

Za Waldorfské iniciatívy v Košiciach
Katarína Pojezdalová

Jasličky nesmú byť len miestom, kde 
sa môže vaše dieťa pohrať, kým vy, rodičia, 
musíte pracovať. Jasle majú byť pre dieťa 
druhým domovom, aby nepocítilo rozdiel 
medzi pohodou doma a v jasliach. A pres-
ne to dokážeme. Vieme vytvoriť atmosféru 
pre deti od pol roka po nástup do základ-
nej školy. Sme taká malá/veľká rodina plná 
smiechu a radosti. Fungujeme desať rokov. 
Naše jasličky a škôlka Sloník sú v tejto mest-
skej časti otvorené od roku 2012 a dieťaťu 
sa venujeme v každom smere. Od správnej 
chôdze po držanie farbičky dokáže náš pro-
fesionálny personál „robiť zázraky.“ Priprave-
ný je pomôcť aj v situáciách ako je odúčanie 
od plienok, cumlíka ... Na čo tiež kladieme 

dôraz je komunikácia medzi rodičom a pe-
dagógom. Každý deň si preto na nich náj-
deme čas a ochotne odpovieme na otázky. 
Poradíme, pomôžeme, aby sme našli tú naj-
lepšiu cestu pomoci dieťaťu i dospelým.

V našej škôlke sú deti od 2,5 do 6 rokov, 
pracujeme prostredníctvom ICED 0 (štátny 
vzdelávací program), z ktorého sme vytvo-
rili náš Školsky vzdelávací program. Nie sme 
len súkromná škola a jasle. Sme správny 
krok a príprava pre vaše dieťa do školského 
života. Dni máme naplno naplánované, no 
nikdy nezabúdame na to, že dieťa sa potre-
buje pohrať aj formou nevedenej, neciele-
nej hry. Každé dieťa si od nás odnáša veľa 
skúseností. Sme otvorení každý pracovný 

deň od 6:30 do 17:00 hod. Rodičom ponú-
kame i hodinové opatrovanie, kedy sa die-
ťa príde k nám zahrať a aj sa niečo naučiť. 
V júni a júli ponúkame celodenné stráženie 
pre deti do 6 rokov formou denného tábora. 
Rodičia, Sloník je tu jednoducho pre vás.

Ivona Tokárová

KultúraKultúra

Sme iní, a predsa šikovní

Zdravotne znevýhodnené deti doká-
žu neraz oveľa viac ako zdravé, pretože 
chcú, bojujú so sebou, s časom, metrami. 
Čo všetko už dokázali, potvrdzovala vý-
stavka fotografi í Športom žije celá škola, 
ktorá dokumentovala športové podujatia 
Špeciálnej základnej školy na Rovníkovej 
ulici. Zachytené na nej boli aktivity, ktoré 

zorganizovala škola alebo na ktorých sa 
doma i v zahraničí jej žiaci zúčastňovali. 
Výstavka v Kultúrnom stredisku Jazero 
bola dôkazom, že ak na sebe tvrdo pracu-
jú, vedia podať úžasné výkony a dokázať 
sebe aj okoliu svoju výnimočnosť a šikov-
nosť.
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Hovoríme s veliteľom Mestskej polície – stanice Nad jazerom  

Ing. Miroslavom Fajčíkom

O novom zákone, vrakoch i prehnanom papierovaní

Mestská časť Košice – Nad jazerom, prevažne jej obytná zóna, je 
postavená podľa starých regulatívov. Na jednu domácnosť podľa nich 
vychádza približne 0,6 parkovacieho miesta. V súčasnosti stavané 
obytné zóny sa projektujú s kapacitou na 1,2 a viac miesta na jednu do-
mácnosť. Počet parkovacích miest ale v celom meste absolútne nestačí 
aj preto, že v Košiciach ročne pribudne cca 16 000 vozidiel. Ak by sme 
chceli dosiahnuť stav jedno parkovacie miesto na jednu domácnosť, 
muselo by sa na Jazere vybudovať niekoľko tisíc parkovacích miest, 
a to by stálo veľa peňazí, ktorými Mesto Košice nedisponuje. Značne 
by sa tiež zredukovala zeleň, počet detských ihrísk a ostatných plôch 
slúžiacich na oddych a rekreáciu. 

Jednou z možností ako tento nepriaznivý stav aspoň sčasti riešiť je, 
aj za fi nančnej spoluúčasti vlastníkov motorových vozidiel, výstavba 
viacpodlažných garážových alebo parkovacích domov. To však naráža 
na ich neochotu spolufi nancovania výstavby. Pod problematiku bez-
pečnosti a plynulosti cestnej premávky sa okrem nedostatku parko-
vacích miest podpisujú aj nedisciplinovanosť a bezohľadnosť vodičov. 
Parkovanie vozidiel na chodníkoch, záber parkovacích miest fi remný-
mi vozidlami i tzv. autovraky, to je dnes už ústredným a kardinálnym 
problémom popri mestách pomaly aj vo väčších obciach. Legislatívna 
úprava príslušných ustanovení zákona o cestnej premávke je preto 
viac ako potrebná, to je však už vec zákonodarného zboru SR. 

Od istého času môžu na sídlisku parkovať aj väčšie dodávkové 
autá. Počet parkovacích miest sa tak ešte zmenšuje, lebo zaberú 
viac priestoru ako osobné.

Takzvané dodávkové autá vo väčšine patria do kategórie ná-
kladných vozidiel (kategória N1 – motorové vozidlá projektované 
a konštruované na prepravu nákladu s najväčšou prípustnou celkovou 
hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg. To však treba zisťovať pri kaž-
dom jednom vozidle, lebo niektoré dodávkové vozidlá môžu patriť 
do kategórie M – osobné motorové vozidlá. Zvislá dopravná značka 
B 6 (Zákaz vjazdu nákladných automobilov) zakazuje okrem vjazdu 
nákladných automobilov aj vjazd ťahača prívesu, ťahača návesu a špe-
ciálnych automobilov odvodených od nákladného automobilu alebo 
od autobusu. Nezakazuje však vjazd obytným automobilom a náklad-
ným automobilom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou ne-
prevyšujúcou 3 500 kg.

Problémom sídliska sú i vraky. Vlani sme o nich hovorili a vtedy 
ste spomínali, že ste ich počet zmapovali a majiteľov vyzvali, aby 
vraky odstránili. Niektorí poslúchli, ale stále máme na sídlisku vra-
kové strašidlá... 

Problematika odstraňovania dlhodobo odstavených vozidiel je 
zdĺhavý a komplikovaný proces. O ich odstraňovaní hovorí zákon NR 
SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, konkrétne § 60 - §68, ktorý je účinný od 
1. 1. 2016. Odstrániť takéto vozidlo je v prvom rade povinný jeho vlast-
ník. Ak tak neurobí, prichádza na rad tzv. nútené odstránenie. Podľa 
zákona o odpadoch na takomto odstránení musia participovať tri 
subjekty. Prvým je správca cesty alebo obec. V prípade Košíc je správ-
com ciest a obcou ten istý subjekt, čiže mesto. Vozidlo – vrak - možno 
umiestniť v zmysle zákona o odpadoch iba na určené parkovisko. Pod-

mienky na zriadenie určeného parkoviska, povinnosti jeho prevádz-
kovateľa, ako aj samotné ekonomické náklady na jeho prevádzku sú 
značne vysoké, preto je jeho prevádzkovateľom súkromná spoločnosť. 
To je druhý subjekt. Po umiestnení vozidla na určené parkovisko nastu-
puje tretí subjekt – orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, 
ktorý určí ako naložiť s vozidlom.

Mesto Košice delegovalo právomoc pri odstraňovaní vozidiel 
v zmysle zákona o odpadoch na Mestskú políciu (MsP). Pred samot-
ným odstránením vozidla je správca cesty alebo obec, v Košiciach MsP, 
povinná zaslať držiteľovi, resp. vlastníkovi vozidla, pokiaľ nie je totož-
ný s držiteľom, výzvu na odstránenie vozidla. Ak do 60 dní od vyzva-
nia držiteľ vozidla neurobí nápravu, možno auto umiestniť na určené 
parkovisko. Na to, aby sa držiteľ o výzve dozvedel, si ju musí prevziať, 
resp. sa výzva vráti v odbernej lehote ako neprevzatá. Tretím prípadom 
je, že sa výzva vráti neprevzatá s poznámkou adresát neznámy. Vtedy 
musí MsP zisťovať jeho iný pobyt. Pokiaľ sa to nepodarí, MsP požiada 
príslušnú mestskú časť, alebo inú obec podľa miesta trvalého pobytu 
držiteľa vozidla, o vyvesenie výzvy na odstránenie vozidla na úradnej 
tabuli. Po tom, čo sa takáto výzva vráti späť, sme povinní podľa zákona 
o odpadoch počkať 60 dní, a pokiaľ si držiteľ vozidla nesplní svoje po-
vinnosti, možno umiestniť vozidlo na určenom parkovisku. 

Aby sa odstraňovanie dlhodobo odstavených vozidiel „nezdalo 
také jednoduché,“ ešte niečo k určenému parkovisku. Mesto Košice 
spolupracuje so spoločnosťou, ktorá má pre mesto určených osem ta-
kýchto miest. Naraz tam teda môžeme dať osem áut. Potom nastupu-
je vyššie spomínaný tretí subjekt – orgán štátnej správy odpadového 
hospodárstva. Okrem zákonom stanovených časových lehôt, ktoré je 
potrebné dodržať, je každý prípad vozidla jedinečný. Pri prerokovaní 
jednotlivých prípadov môže nastať situácia, ktorá predtým nebola 
známa a priebeh konania sa môže predĺžiť, prípadne na námietky drži-
teľa vozidla správny orgán môže konanie zastaviť. Čo sa bude s vozid-
lom, ktoré je na určenom parkovisku súkromnej spoločnosti medzitým 
diať, zatiaľ nám nie je známe. Až po tom ako orgán štátnej správy vydá 
rozhodnutie, v ktorom určí, že vozidlo je odpadom, možno ho fyzicky 
zlikvidovať. Znamená to, že až potom je možné na jeho miesto na ur-
čenom parkovisku umiestniť iné vozidlo.

Spomínaný zákon o odpadoch zmenil niektoré postupy pri prejed-
návaní dlhodobo odstavených vozidiel. Napríklad pred odtiahnutím 
vozidla povinnosť zaslať držiteľovi výzvu, aby vozidlo odstránil. MsP 
musí v zmysle tohto zákona držiteľom vozidiel poslať nové výzvy, aj 
keď v minulosti sme už výzvu na konkrétne vozidlo zaslali, hoci vtedy 
nám to zákon neprikazoval. Potom počkať 60 dní a pokiaľ je na urče-
nom parkovisku voľné parkovacie miesto, až potom je možné vozidlo 
na toto parkovisko umiestniť.

 
Koľko máme momentálne na sídlisku vrakov?

K 15. júnu tohto roku sme mali v evidencii celkom 74 dlhodobo 
odstavených vozidiel. Z tohto počtu 53 vozidiel na základe našej vý-
zvy majitelia odstránili, 1 vozidlo sme umiestnili na určené parkovisko 
a majiteľ ho dal zošrotovať a 20 vozidiel je ešte neodstránených.

Situácia s parkovaním je na našom sídlisku žalostná. 
Kto príde domov po 18. hodine, miesto na zaparko-
vanie auta s najväčšou pravdepodobnosťou nenáj-
de. Od 1. januára tohto roku platí pritom nový zákon 
o odpadoch. ktorý by mal riešiť aj otázku vrakov, čo 
tiež zaberajú parkovacie plochy. Aká je situácia v na-
šej mestskej časti, o tom sa rozprávame s veliteľom 
Mestskej polície - stanice Nad jazerom Ing. Mirosla-
vom Fajčíkom.
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V profi lácii našej materskej školy je za-
chovávanie ľudových tradícií a zvykov a aj 
tento školský rok sme pre deti pripravili 
množstvo zaujímavých aktivít.

Od začiatku školského roka sa te-
šíme Učebni v prírode, čo je altánok 
pod strieškou, z ktorého deti vnímajú 
faunu a fl óru okolitej prírody. Na realizá-
ciu projektu získalo Rodičovské združenie 

príspevok od Fondu zdravia mesta Koši-
ce n.f. Košice, ostatok uhradilo zo svojho 
rozpočtu. Ďakujeme Jane Fedorcovej, 
Východoslovenskej energetike Holding 
a. s. a znovu i Fondu zdravia mesta Ko-
šice n.f. Košice za sponzorskú podporu 
pri dokončení altánku. Ako poďakovanie 
sme pripravili vystúpenie - zamestnancov 
pod názvom Vynášanie Moreny. Učebňu 

v prírode sme vyzdobili detskými kresba-
mi, školským časopisom Lienka a jarnými 
suvenírmi vytvorenými deťmi. Členovia 
rady školy Renáta Lenártová a Bernard 
Berberich slávnostným prestrihnutím 
pásky otvorili kultúrny program, v kto-
rom deti vystúpili v ľudových krojoch. 
Na druhý deň sme sa spolu s deťmi zo Zá-
kladnej školy z Bukoveckej a Súkromnej 
základnej školy z Dneperskej ulice spie-
vajúc vybrali k Hornádu, kde sme Morenu 
zapálili a hodili do vody. Tak sme sa rozlú-
čili so zimou.

Na Veľkú noc si mohli deti spolu s ro-
dičmi vyskúšať rôzne techniky zdobenia 
veľkonočných vajíčok. Ukázali sme si aj 
jeden z najstarších spôsobov zdobenia 
veľkonočných vajec, a to ich farbenie 
vo vodnom kúpeli prírodným spôsobom. 
Vyskúšali sme tiež techniku mramoro-
vania, krupicovú techniku a voskovanie. 
Oteckom a chlapcom sa najviac páčilo 
pletenie korbáčov, ktoré si odniesli do-
mov, aby nimi vyšibali manželky a dcéry. 
Ľudové tradície sme si v spolupráci s ro-
dičmi pripomenuli aj zdobením a peče-
ním medovníkov. Našu tvorivosť ocenili 
rodičia aj kamaráti z iných tried, ktorým 
medovníky veľmi chutili. Aktivitami sa 
snažíme rozvíjať u detí záujem o ľudové 
zvyky a tradície.

PaedDr. Alena Kupková 
a Marcela Nakatová

Umenie a krása výtvarného preja-
vu detí predškolského veku to je výzva 
na obohatenie duchovných a kultúrnych 
hodnôt. Pri príležitosti vstupu Slovenska 
do Európskej únie (EÚ) bol vypracovaný 
výtvarný projekt Svet okolo nás. Konkrét-
ne v ňom ide o Eurorozprávky. Deťom 
z materských škôl ponúkol príležitosť 
výtvarne i pracovne stvárniť niektorú 
z rozprávok tej ktorej krajiny únie. 
Do projektu sa zapojilo 57 materských škôl 
z 28 slovenských miest a z Európskej školy 
v Bruseli.

Za naše mesto sú v ňom tri, medzi 
nimi aj naša materská škola. Učiteľky Dag-

mar Vasilková a Ing. Mária Glovová a deti 
šiestej triedy pracovali s fínskou rozpráv-
kou Tri labutie panny. V rámci projektu 
navštívili knižnicu, zhotovili rozprávko-
vý kútik, zahrali divadelné predstavenie 
a plnili i ďalšie úlohy. Učiteľky o priebehu 
viedli písomné záznamy, robili fotografi e 
aj videozáznamy. Predškolské deti tretej 
Európskej školy v Bruseli zase originálne 
stvárňovali typické slovenské rozprávky. 
Uvedenú školu navštevuje v dvanástich 
jazykových sekciách takmer tritisíc detí 
predškolského a školského veku, ktorých 
rodičia sú zamestnaní v európskych in-
štitúciách. Európska únia tak má aj vďaka 

výtvarným dielkam možnosť spoznať slo-
venské mestá a slovenské deti zase úniu. 
Momentálne vstúpil projekt do závereč-
nej fázy, ktorá vyvrcholí v septembri I. ver-
nisážou v Bruseli. Bude tam 57 výtvarných 
projektov zo slovenských materských škôl 
a 12 projektov zo spomínanej Európskej 
školy v Bruseli.

Projekt sa realizuje pod záštitou slo-
venského predsedníctva v Rade EÚ v spo-
lupráci so sekciou regionálneho školstva 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a prešovskej primátorky. 
Koniec je naplánovaný na november 
a december vernisážami. Najprv bude 
v Prešove, pretože zakladateľka projektu 
Mária Zuščinová je práve z tohto mes-
ta. V decembri sa výstava premiestni 
do Bratislavy a bude spojená s medziná-
rodnou konferenciou, na ktorej sa aktív-
ne zúčastníme. Organizátori projektu sú 
presvedčení, že myšlienka ukázať Európe 
krásne hodnoty vytvorené našimi a eu-
rópskymi deťmi, prinesie radosť deťom, 
autorom, pedagógom, pracovníkom Eu-
rópskej únie i širokej verejnosti.

Mgr. Anna Magdošková
riaditeľka

* * *

ŠkolyŠkoly
Materská škola na Galaktickej ulici

Aj my sme kreslili

Materská škola na Azovskej ulici

Ľudové tradície a zvyky 
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Žiaci, pedagógovia i zamestnanci našej 
školy sme pre dievčatá a chlapcov z ďalších 
špeciálnych škôl v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti Okresného úradu Košice pripravili už 5. roč-
ník súťaže Počítač – môj kamarát. 

Téma Košice 2016 – Európske mesto špor-
tu – naznačovala, na čo budú súťažné úlohy 
zamerané. Spolu 16 súťažiacich z ôsmich škôl 
si zmeralo sily v prepisovaní textu, vo vyhľa-
dávaní informácií z internetu, v riešení testu 
pripraveného v programe Alf a body zbie-
rali a trochu sa zapotili aj pri pohybovej hre 
na X-boxe. Našu školu reprezentovali sied-
maci Koloman Géza a Nikola Gažiková. Aj 
keď Nikola bola zo všetkých účastníkov súťa-
že najlepšia v prepisovaní textu, celkovo jej 
to na medailové umiestnenie nestačilo.

Kto si teda odniesol počítačovú trofej? 
V kategórii družstiev to bola ŠZŠ na Odbo-
rárskej ul.. Počas piatich ročníkov zvíťazila 
po tretíkrát, a tak si už putovnú trofej pone-
cháva. Na druhom mieste skončila Spojená 
škola na Vojenskej ul. a tretie miesto obsadili 
s rovnakým bodovým ziskom Spojená škola 
na Opatovskej ceste a ŠZŠ na Inžinierskej ul.. 
Nám sa miesto na stupňoch víťazov nepoda-
rilo získať. Rovnako bez medailí obišli žiaci 
zo Spojenej školy z Moldavy nad Bodvou, 
ŠZŠ z Veľkých Kapušian a Spojenej školy in-
ternátnej v Spišských Vlachoch. Medzi jed-
notlivcami boli najúspešnejší a pekné ceny 
si odniesli: Tibor Sivák zo školy z Odborárskej 
ulice, ktorý obsadil 3. mieste, Jakub Vatrál 
z Vojenskej bol druhý a absolútnym víťazom 

je Marek Duna z Odborárskej. Skutočnými ví-
ťazmi sa však stali všetci chlapci a dievčatá, 
pre ktorých je počítač dobrým kamarátom. 

Prestávku medzi kolami súťažiaci využili 
nielen na občerstvenie. V priestoroch škol-
skej jedálne bola v tom čase súťaž „O najkraj-
šiu valentínku“. A tak si vystavené valentínky 
prezreli a najkrajším dali svoje hlasy. 

Mgr. Jana Valenčáková | riaditeľka školy

ŠkolyŠkoly

Špeciálna základná škola na Rovníkovej ulici

Počítač sa stáva ich dobrým kamarátom

Materská škola na Jenisejskej ulici

Máme krásne dopravné ihrisko

Po takmer dvojročnom úsilí sa nám 
podarilo v rámci projektu „Daj pozor, stoj!“ 
podporeného Radou vlády SR pre preven-
ciu kriminality a zameraného na dopravnú 
problematiku, dobehnúť do úspešného fi -
nále. „Vyrástlo“ nám zaujímavé dopravné ih-
risko. Našich164 detí tak dostalo príležitosť 
na dopravnú výchovu i aktívnejšie športo-
vanie, hlavne kolobežkovanie a bicyklova-
nie. Ihrisko je špecifi cké tým, že jeho priestor 
tvorí súvislá plocha s rozlohou 200 štvorco-

vých metrov. Značenie ciest a priechodov 
pre chodcov s použitím prenosných doprav-
ných značiek je pre učiteľky inšpiráciou k na-
pĺňaniu cieľov zadefi novaných v Štátnom 
vzdelávacom programe pre predprimárne 
vzdelávanie. Pri otvorení ihriska sa skupinka 
detí pokúsila dodržať predpisy a jazdiť pod-
ľa dopravných značiek, za čo získali vodičský 
preukaz predškoláka a v rytme piesne o se-
maforoch si aj zatancovali.

Na projekte fi nančne participovalo 
Združenie rodičov pri našej materskej ško-
le a fi nančne ho podporila aj mestská časť 
a jazerská starostka, ktorým za ústretový 
prístup a záujem o podporu rozvoja športu 
na našom sídlisku patrí veľké poďakovanie. 
Keďže sa tento školský rok nesie v znamení 
40. výročia „života“ našej materskej školy, ih-
risko vnímame ako vzácny darček k narode-
ninám. Veríme, že bude dlho slúžiť a aj s pri-
zvaním rodín či dopravnej polície pomôže 
napĺňať predstavy najmenších pri každo-

dennom pobyte vonku i pri riešení doprav-
ných situácií. 

Na slávnostnom prestrihovaní pásky 
sa zúčastnili a našu iniciatívu podporili sta-
rostka mestskej časti Ing. Mgr. Lenka Kova-
čevičová, vedúca oddelenia školstva mesta 
Košice PaedDr. Mária Kavečanská, zástupco-
via rady školy, rady rodičov, riaditelia mater-
ských a základných škôl sídliska i koordiná-
torka pre prevenciu kriminality OÚ Košice 
PhDr. Martina Pastorová. 

Margita Jančišinová | riaditeľka

Menší žiaci celkom radi recitujú. To 
vieme. Vieme aj to, že „druhostupniari“ sa 
do prednesu poézie a prózy nehrnú. Lenže 
u nás sa s recitujúcimi žiakmi ako keby „roz-
trhlo vrece“. Aj trinásť, štrnásťročné deti pri-
chádzali za mnou s prosbou: „Pani učiteľka, 
chcel (chcela ) by som recitovať, nemali by 
ste pre mňa nejakú básničku?“ Je pravda, že 
v tomto školskom kolu mal u nás Hviezdo-
slavov Kubín celkom nový imidž aj dra-
maturgiu. Podujatie bolo na Svetový deň 
poézie, malo názov Básničkovo, a vtipne 
a pútavo sme ho spropagovali vo vestibule 
školy. Samotný prednes sa niesol v komor-
nom duchu a bol venovaný len stráveniu 
príjemných chvíľ s básničkou. 

Na záujem žiakov o literárne slovo mal 
veľký vplyv vzor ich rovesníka – Martina 
Horvátha. Vlani u nás ukončil deviaty roč-

ník. Je to mimoriadne talentovaný a úspeš-
ný recitátor, ktorý bol opakovane majstrom 
kraja, aj viacnásobným majstrom Slovenska. 
Svojimi vystúpeniami ukazoval rovesníkom, 
že recitovať nie je trápne a nudné, naopak – 
môže to byť pekné a zábavné. Jeho krásny 
prednes a veľká popularita zostali v pamäti 
rovesníkov a medzi našimi tínedžermi vy-
volali vlnu nebývalého záujmu o prednes 
poézie a prózy.

Naše recitátorské snaženie pokračovalo 
6. apríla v priestoroch knižnice Nezábud-
ka na Terase, kde Špeciálna základná škola 
z Inžinierskej ulice každoročne usporadúva 
mestské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Re-
prezentovali nás šiesti žiaci. Získali sme šty-
ri umiestnenia – Zdenka Čonková a Daniel 
Balog sa umiestnili vo svojich kategóriách 
na druhom mieste, Saška Oračková a Dávid 

Horváth vybojovali prvé miesta. Naši „zla-
tí“ sa zúčastnili aj na krajskom kole v pred-
nese poézie a prózy, ktoré sa pod názvom 
„Gaňova Tarnava“ konalo v Spišskej Novej 
Vsi. A bol to úspech, pretože Dávid Horváth 
bol druhý a Saška Oračková vyhrala prvé 
miesto, takže postúpila do celoštátneho 
kola, kde získala „striebornú“ cenu.

Gabriela Lešková | učiteľka

Recitovanie je opäť v móde
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ŠkolyŠkoly
Základná škola na Bukoveckej ulici

Oddelenie školstva mesta Košice sa 
obrátilo na žiakov košických škôl, aby na-
vrhli recepty, ktoré varia doma a patria 
k ich obľúbeným. Cieľom aktivity pod ná-
zvom „Aktualizácia materiálovo-spotreb-
ných noriem na rok 2016 očami deti“ 
bolo získať nové bezmäsité, zemiakové 
či zeleninové recepty, ktoré by sa po po-
súdení pracovnou skupinou mohli dostať 
do školských jedální. Naša škola poslala 
6 receptúr. Z 96 doručených receptov od-
borníci z hotelov a školských jedální spra-

covali a odvarili 24 nových jedál. Rodičia 
a ich deti mali možnosť ochutnať tieto 
dobroty a tri najlepšie navrhnúť na ocene-
nie. Z množstva ozaj chutných jedál bolo 
ťažké vybrať najlepšie. Preto nás veľmi 
teší, že víťazným pokrmom bola BRAM-
BORIZZA, ktorú zapekajú doma u nášho 
Olivera Kohutha zo IV. A. Cenu víťazovi 
odovzdali viceprimátor Martin Petruško 
a vedúca oddelenia školstva magistrátu 
Mária Kavečanská. O recept nás už žiadali 
aj médiá. Vyskúšajte ho aj vy. 

Dôležitosť fi nančnej gramotnosti 
pre ďalší život človeka si uvedomujú aj 
pedagógovia Základnej školy na Buko-
veckej ul., a tak začiatkom tohto roku 
v spolupráci s učiteľmi a študentmi Ob-
chodnej akadémie na Polárnej ul. zor-
ganizovali workshop na tému Praktické 
fi nancie. Žiaci deviateho ročníka sa mohli 
zábavnou formou zoznámiť s fi nanciami 
a fi nančným hospodárením.

Začiatkom apríla bol v tejto škole 

zase pilotný výskum realizovaný Uni-
verzitou Karlovou v Prahe a Národohos-
podárskym ústavom Akadémie vied ČR 
v spolupráci s Ekonomickou fakultou TU 
Košice. Výskum využíva nástroje behavio-
rálnej ekonómie a jeho cieľom je porozu-
mieť u detí tvorbe sociálnych preferencií 
a noriem. Základná škola na Bukovec-
kej ul. tak významnou mierou prispela 
k úspešnej realizácii projektu a posilňo-
vaniu spolupráce medzi vzdelávacími 

inštitúciami v našom meste. Žiaci mali 
možnosť „pričuchnúť“ k práci medziná-
rodného výskumného tímu. Spolupráca 
a vzájomná výmena skúseností základ-
ných škôl so strednými a vysokými sa stá-
va moderným trendom a spôsobom ako 
prepojiť teoretické vyučovanie s praxou. 

Mgr. Andrea Gajdošová 
Obchodná akadémia 

na Polárnej ul.

Kde sa dobre varí, tam sa dobre darí ...

Po vydarenej oslave Dňa učiteľov 
s našimi bývalými učiteľkami sme nedáv-
no zorganizovali Školu háčkovania. Dnes 
už dôchodkyne v nej priblížili žiakom 
školy tradície a časy ich mladosti, kedy 
takmer každá žena vedela háčkovať, štri-
kovať alebo šiť. Až také zabudnuté ume-
nie to však nie je, veď Lucie Bílá v rámci 
minuloročného turné uháčkovala neuve-
riteľných 527 srdiečok. Kráľovná Alžbeta 
tiež mala na svadbe háčkovaný čipkový 
závoj vytvorený rukami šikovných Slove-
niek. 

Na trhu sa v súčasnosti čoraz viac ob-
javujú šité, uštrikované alebo uháčkované 
hračky. O tom, že tieto ručné práce pomá-
hajú pestovať trpezlivosť a dôslednosť, 
sa presvedčili dievčatá i chlapci, ktorí sa 
pod dozorom bývalých učiteliek zaúčali 
do tejto činnosti. Uháčkovanými kvetmi, 
stromami a motýľmi sme vyzdobili plot 
školy. Zapojili sme sa aj do vydarenej ak-
cie Výmenníka Važecká – Uštrikujme si 
sídlisko. 

PaedDr. Zuzana Zajacová
riaditeľka 

Tradície starých mám ožívajú

Základná škola na Bukoveckej ulici sa otvára spolupráci

BRAMBORIZZA
Čo potrebujeme: 4 stredne veľké zemiaky, 1 kyslá 

uhorka, 1 menšia cibuľa, 1 vajce, 1 – 2 paradajky, strú-
haný syr eidam, 1 menšia paprika, suchá saláma, šun-
ka alebo klobása, provensálske korenie, soľ, kečup (ta-
társka omáčka alebo jogurtová tatarka).

Postup: Zemiaky nastrúhame na hrubšom strú-
hadle a vytlačíme z nich prebytočnú vodu. Na panvicu 
dáme smažiť hrubšiu vrstvu zemiakov, ktorú posolí-
me. Prevrátime na druhú stranu a opäť posolíme. Po-

ukladáme paradajky, papriku, nakrájanú kyslú uhorku, 
na kolieska nakrájanú cibuľu a zalejeme rozmiešaným 
vajcom. Prikryjeme pokrievkou a necháme smažiť. 
Až začne voňať a zemiaky budú zospodu upečené, 
posypeme strúhaným syrom a dochutíme provensál-
skym korením. Na chvíľu prikryjeme a necháme za-
piecť postrúhaný syr. Podávame s kečupom a tatár-
skou omáčkou. Alebo len tak. Do pokrmu môžeme 
pridať aj ďalšie suroviny podľa toho, čo doma práve 
máme (pár koliesok salámy, šunku alebo klobásu ...).

Je to vynikajúce, niečo medzi haruľou a pizzou.
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ŠkolyŠkoly
Základná škola Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici

 Jenisejská oslávila štyridsiatku veľkolepým maratónom podujatí

V rámci samotných osláv bolo niekoľko atraktívnych podu-
jatí. Tým prvým, určeným pre žiakov školy, bol v pondelok Deň 
Jozefa Urbana. Žiaci pracovali s tvorbou tohto básnika a textára, 
ktorého meno máme v názve. Veľmi kreatívnym spôsobom spo-
znávali jeho diela i život, narábali s textami piesní, ktoré pozná 
každý a snažili sa tvoriť vlastné dielka. O deň neskôr sme mali 
slávnostnú akadémiu pre rodičov žiakov a v stredu pre zamest-
nancov, bývalých zamestnancov a pozvaných hostí. V programe 
vystúpili talentovaní súčasní i bývalí žiaci školy. Spev, recitácia, 
moderný, ľudový i spoločenský tanec, hra na hudobné nástroje, 

žiacke hudobné skupiny a ďalšie vystúpenia, si pozrelo takmer 
tristo divákov. Po stredajšej akadémii čakalo na hostí prekvape-
nie v podobe vystúpenia Evy Mázikovej a zábavná výučba salsy 
s Miguelom. Vďaka za úžasný a kvalitný program patrí všetkým 
učiteľkám, ktoré ho pomohli zorganizovať. Nech už spomenie-
me Luciu Pupalovú, Katarínu Pončákovú i ďalšie, ktoré pomáha-
li so všetkým, vrátane organizácie podujatí, výzdoby a dozoru 
nad žiakmi. Ďakujeme tiež našej jazerskej starostke za slová 
uznania a krásne ocenenia, ktoré budú zdobiť vstup do našej 
školy.

V tomto školskom roku oslavuje naša Základná škola Jozefa Urbana na Jenisejskej ul. 40. výročie vzniku. 
Za ten čas jej bránami prešlo niekoľko tisíc žiakov aj niekoľko stovák učiteľov. Škola má za sebou bohatú histó-
riu a veľa úspechov. Vychovala nemálo žiakov, ktorí dosahujú vo svojej práci výnimočné úspechy. Patria medzi 
nich napríklad spisovateľka Petra Nagyová - Džerengová, hokejisti Erik Černák a Dávid Šoltés, modelky Diana 
Sedláková a Beatrice Závodníková, absolventi rôznych prestížnych zahraničných univerzít, vedci, športovci, 
podnikatelia, umelci a mnohí ďalší. Výročie školy sme sa rozhodli spojiť so snahou získať fi nančné prostriedky 
na rekonštrukciu areálu školy, najmä výstavbu multifunkčného ihriska či preliezok. Dobrá vec sa podarila. 
Okrem dôstojných osláv výročia školy sme naplnili aj tento cieľ.
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ŠkolyŠkoly
Vo štvrtok bol v košickej Angels Aréne benefi čný dvojkon-

cert Happy birthday, Jenisejská a Všetko najlepšie, Jenisejská. 
V prvom koncerte vystúpili Dara Rolins, Dominika Mirgová, 
Rakby a Laci Strike, program moderoval Andrej Bičan. Niekoľko 
stovák návštevníkov sa mohlo vyskákať pri dynamických pesnič-
kách a výborne sa zabaviť. V druhom, večernom koncerte Všetko 
najlepšie, Jenisejská, vystúpili Dara Rolins, Fragile, Peter Cmorík, 
Kristína, Katka Knechtová, Marián Čekovsky, Black Evils, Domini-
ka Mirgová, Rakby, Laci Strike. Aj tento koncert moderoval An-
drej Bičan. 

V rámci skvelej šou sme predstavili prostredníctvom do-
krútok našu školu, učiteľ Oskar Gajdoš otvoril časovú schránku 
a prečítal odkazy, ktoré napísali naši žiaci pred 22 rokmi. Pred-
stavili sme tiež aukciu rakety Novaka Djokovica, podpísaného 
dresu Petra Sagana a trička s podpismi majstra sveta v hokeji. 
Cieľom koncertu i aukcie bolo získanie fi nančných prostriedkov 
na výstavbu multifunkčného ihriska v areáli školy. 

V piatok sme pre našich žiakov pripravili veľké prekvapenie 
pod názvom Hudobníci učia hudobnú. Počas štvrtej vyučovacej 
hodiny do niektorých tried vošli namiesto učiteliek populárni 
umelci. Pozvanie na odučenie hudobnej výchovy prijali Dara 
Rolins, Peter Cmorík, Lukáš Adamec, Dominika Mirgová, Andy 
Ďurica i operný spevák Jaroslav Dvorský. Umelci si pripravili na-
ozaj pestré hodiny, nechýbali rozhovory, spievanie, aj spoločné 
fotenie a autogramiáda. 

V sobotu sme mali ďalší ročník školského festivalu Jenisej-
Fest, ktorý sme v tomto roku zaradili do osláv nášho výročia. 
V rámci neho si takmer tisíc návštevníkov mohlo pozrieť pó-
diový program, v ktorom vystúpili žiaci našej školy, Divadlo Ci-

liling, majstri sveta v cyklotriali Štefan Pčola a Lukáš Roth, a tiež 
tanečný klub Grimmy. Návštevníkov pozdravila viceprimátorka 
Renáta Lenártová, ktorá nad podujatím prevzala záštitu. Pripra-
vili sme aj sprievodné atrakcie ako nafukovadlá, súťaže, tvorivé 
dielne, maľovanie na tvár, elektroautíčka, šarkany, minizoo, det-
ský kútik a ďalšie. V rámci JenisejFestu bol aj pokus o vytvorenie 
ďalšieho slovenského rekordu, tentokrát v najdlhšom leporele... 
Meralo viac ako 43 metrov, vyrábali ho žiaci školy a jednotlivé 
obrazy boli pohľadom na budovy od Námestia MMM po našu 
školu.

Posledným podujatím maratónu osláv 40. výročia školy bolo 
Megastretko, stretnutie bývalých žiakov a bývalých aj súčasných 
zamestnancov školy. Po úspešnom pokuse v roku 2014 sa opäť 
stretlo viac ako tristo ľudí, ktorých spája história i prítomnosť 
školy. Okrem vynikajúcej nálady, spomínania, objímania, spo-
znávania sa po rokoch, nechýbala prehliadka školy, listovanie 
v kronikách, prezeranie fotografi í, stena odkazov, občerstvenie, 
výbuchy smiechu, porovnanie povolaní, po ktorých túžili počas 
školy s realitou, ale aj spomienka na tých, ktorí už nie sú medzi 
nami... Novinkou boli zábavná tombola a fotenie na lavičke spo-
mienok... Vďaka za prípravu Megastreka patrí pani vychováva-
teľke Valike Feketeovej a jej tímu.

Oslavy 40. výročia školy dopadli na jednotku. Za pomoc, 
ochotu, ústretovosť a podporu ďakujeme všetkým učiteľom 
a rodičom, žiakom, sponzorom, partnerom, účinkujúcim, teda 
naozaj všetkým, ktorí sa na príprave a realizácii osláv podieľali.

Mgr. Róbert Schwarcz
riaditeľ školy
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Šiesty apríl bol dňom Jazerskej kvap-
ky krvi. Kým dospelí darovali krv, my, 
študentky SSOŠ z Bukoveckej ulice, sme 
pre tých menších i trochu väčších pripra-
vili mnoho zábavných a náučných aktivít, 
ktoré im priblížili svet krviniek a mohli sa 
dozvedieť ako sa zdravo stravovať, aby 
sme „uja doktora“ videli čo najmenej.

Na Jazerskú kvapku krvi prišli i sku-
toční záchranári so sanitkou a s fi gurínou, 
na ktorej sme skúšali poskytovanie prvej 
pomoci. Pri rozhovore sa zopár menších 
detí priznalo, že ich snom je byť dokto-
rom.

Na svete je mnoho cenných vecí, ale 
tou najcennejšou je ľudský život. Ako ho 
chrániť, mali by sme vedieť všetci, aj tí naj-

menší. Preto som presvedčená, že im, ale 
aj nám všetkým, takéto praktické ukážky 
pomôžu v situáciách, kedy budeme je-
dinými, ktorí môžu pomôcť kamarátovi, 
rodine alebo i sebe samému hoci už len 
zavolaním na linku 112. Verím, že podob-
né akcie budú pribúdať.

Stela Tkáčová, 2. B2

Po úspešnom 1. ročníku ani tento rok 
nechýbala v našej škole Literárna kaviareň. 
Bola v Galérii tvorivosti a účinkovali v nej 
naši študenti, ktorí zaujali prednesom 
prózy, poézie, spevom, herectvom a hrou 
na hudobných nástrojoch. Program bol 
bohatý. Vďaka tomu, že za porotcovský 
stôl zasadli a spolu s našou pani riaditeľ-
kou hodnotili uchu lahodiace prednesy 

recitátorov hostia z Bábkového divadla, 
smelo môžeme povedať, že tento ročník 
bol aj hviezdny.

Podujatie otvorili dievčatá z 2. B1, kto-
ré zahrali pieseň Bonboniéra od skupiny 
Gladiátor. Moderovali šikovné prváčky 
Zuzka a Klaudia Po piesni nasledoval 
umelecký prednes. Ako má vyzerať priblí-
žili Patrícia Bodnárová a Anna Hanková. 

Prekrásnou hrou na klavíri sa blysla 
Zuzana Hadvábová. Do neapolského zá-
livu plného hviezd nás prostredníctvom 
piesne Santa Lucia zaviedli hrou na fl aute 
Karin a Sisa. Šansoniérku Hanu Hegerovú 
pripomenula piesňou Čerešne Juliana 
Grešová. Po speve prišla na rad opäť hra 
na gitarách v podaní dievčat z 2. B1. Pies-
ňou o láske navodili príznačnú atmosfé-
ru, a tak sa vystúpenia mohli prehupnúť 
do kategórie prózy, v ktorej sa predsta-
vili Dominika Jankovová, Lucia Zajacová, 
Jozefína Balážová, Gabriela Hančovská 
a ja. Dramatické umenie a výborný reč-
nícky prejav si všetci užili pri predstavení 
s názvom Stôl pripravenom šikovnými 
dievčatami z 3. B triedy. Kultúrne vyžitie 
z tohto dňa na záver Songom o mieri pod-
čiarkli školské zboristky.

Roderik Bandy 2. B2

O zdraví a živote

Hviezdny 2. ročník Literárnej kaviarne 

Súkromné gymnázium na Dneperskej ul. č. 1 je školou, kto-
rá drží krok s rastúcimi požiadavkami na študentov. V našich 
priestoroch sú učebne, ktoré vybavením spĺňajú všetky para-
metre moderného vzdelávania. Máme kvalitný profesorský zbor 

a vedenie s progresívnymi víziami. Neustále tiež hľadáme nové 
možnosti, ktoré robia vzdelávanie pre našich študentov atrak-
tívnym. Preto sme využili otvorený priestor školskej chodby, 
ktorý s láskou nazývame Dneperská obývačka. Zriadili sme v nej 
OPEN CLASS – otvorenú triedu. Klasickú chodbovú stenu sme 
premenili na tabuľu. Keď čakáte drevenú tabuľu obrovských roz-
merov, sklameme vás. Každý, kto k nám zavíta, môže na chodbe 
vidieť písať študentov na stenu. Nikto ich však neokríkne. Stena 
prešla modernou úpravou a môžete po nej písať a mazať podľa 
potreby. Cez vyučovanie na stene napríklad derivujú, integrujú, 
programujú... Miesto lavíc a stoličiek si vybrali farebné tulivaky. 
Cez prestávky sa študenti stretávajú pri stene a plnia ju odkazmi 
a nápadmi k ich budúcim projektom. 

Dneperská stena sa tak stala záznamníkom nápadov, na kto-
rom pracujú študenti školy bez ohľadu na vek a triedu. Dáva 
dokopy spolupracujúcich študentov a učiteľov pre spoločný cieľ 
a spoločnú zodpovednosť za jeho dosiahnutie. 

Mgr. Ivana Šmelková

Súkromné gymnázium na Dneperskej ulici

Učíme sa aj na chodbe

Súkromná stredná odborná škola na Bukoveckej ulici

ŠkolyŠkoly
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Rada seniorov mesta Košice pod zášti-
tou primátora mesta Richarda Ra šiho 
a v spolupráci s MČ Košice – Juh usporia-
dali v Športovo zábavnom areáli na Ale-
jovej ulici kombinované športové a kul-
túrne podujatie pod názvom Šport troch 
generácií. Do športovej súťaže sa prihlási-
lo 16 kolektívov so 48 účastníkmi. Jeden 
kolektív tvorili senior, dospelý a mladý sú-
ťažiaci do 15 rokov. Súťažiaci tím nemu-
sel byť v príbuzenskom pomere, čo bola 
oproti predchádzajúcim ročníkom zme-
na. Za naše Denné centrum sa do športo-

vej súťaže zapojili dva tímy. Tím Margity 
Galajdovej a tím Marty Lovasovej. Súťa-
žili v hode šípkami na terč, v hode lopty 
do basketbalového koša, v kope lopty 
do malej bránky, v pétangue, je to hra 
pri ktorej sa hráči snažia hádzaním dostať 
gule čo najbližšie k cieľu, v tenise a v štafe-
tovom behu. Naše družstvá sa na tomto 
podujatí zúčastnili po prvýkrát. V silnej 
konkurencii na medailových miestach 
neskončili, za odvahu a reprezentáciu im 
však patrí poďakovanie.

Ivan Hudec | vedúci Denného centra

Niet vari chlapca, ktorý by nemal rád 
futbal. Je to dynamická hra a keď aj góly pa-
dajú, treba viac? Netreba. Mladí futbalisti, 
ktorí sa stretli na multifunkčnom ihrisku na 
pláži, boli toho dôkazom. I keď ani ich vedú-
ci a tréneri neboli chladní. Občas možno hru 
prežívali ešte zapálenejšie ako ich zverenci. 
Spolu sa v rámci Európskeho futbalového 
týždňa do stretnutia unifi kovaných družstiev 
hráčov s ľahkým mentálnym postihnutím 
a zdravých partnerov zapojilo šesť družstiev. 

V každom bolo 5 športovcov a 3 partne-
ri. Podujatie, aj v rámci spolupráce a pod-
pory našej mestskej časti, ktorá súťaží 
o Najšportovejšiu mestskú časť, pripra-
vilo Slovenské hnutie špeciálnych olym-
piád v Bratislave, OZ ŠTUMP Košice a ŠZŠ 
z Rovníkovej ulice.

A výsledky? Na šiestom mieste skon-
čilo družstvo zo ŠZŠ z Odborárskej ulice, 
o priečku vyššie zo ŠZŠ z Veľkých Kapu-
šian, na štvrtom sa umiestnili chlapci zo 

ŠZŠ z Inžinierskej ulice. Tretie miesto si vy-
bojovalo družstvo organizátora turnaja 
– ŠZŠ z Rovníkovej ulice, druhí boli mladí 
zo SŠ z Moldavy nad Bodvu a na stupeň 
najvyšší sa po nerozhodnom výsledku 
a lepšej muške pri kopaní penalt prebojovali 
futbalisti ŠTUMP-u Košice. Najlepším branká-
rom sa stal Patrik Levkanič z Inžinierskej, naj-
lepším strelcom Patrik Grulyo z moldavského 
družstva a najférovejším partnerom Samuel 
Sirotňák z košickej SPŠ z Komenského ulice.

ŠportŠport
Európsky týždeň  Špeciálnych olympiád

Až penalty rozhodli o víťazovi

Pohar v olympiáde získala MŠ z Dneperskej ulice

Deti dávali do súťaže elán i srdiečka

Beh na čas i cez prekážky, skok do diaľ-
ky a hod loptičkou, to boli štyri hlavné 
disciplíny Olympiády materských škôl 
z nášho sídliska. Malí športovci podobne 
ako je to u dospelých súťažili pod piatimi 
olympijskými kruhmi, zástupca starostky 
aj „olympijský“ oheň zapálil. K tomu fareb-
né oblečenie dievčat a chlapcov podľa prí-
slušnosti k tej – ktorej škôlke. Takže všetko 
ako na takejto vážnej udalosti má byť.

Úplne najvážnejšie to bolo pri plne-
ní súťažných disciplín. Deti do výkonov 
dávali všetko, hlavne srdiečka. Ale aj sa 
kamarátsky podporovali, držali jeden 
druhému palce a fandili si. Detská úprim-
nosť, entuziazmus a ani náznak faloš-
nosti, to patrilo k ich olympiáde od prvej 
po poslednú chvíľu. Kým sa sčítavali výko-
ny a robila záverečná tabuľka, zasúťažili 
si ešte v kolkoch, v preťahovaní lanom, 
v chôdzi na chodúľoch. 

A potom prišla chvíľa, na ktorú všet-
ci netrpezlivo čakali. Najprv sa oceňo-
vali jednotlivci a potom materské školy. 
Za účasť pedagógom i deťom z každej 
materskej školy za oddelenie školstva 
magistrátu Pochvalné uznanie odovzda-
la Mgr. Janette Žihalová. Improvizované 
stupene víťazov potom už patrili len de-
tičkám a ich umiestneniam.

O tom, ktoré družstvo získa víťazný 
pohár, keďže MŠ na Dneperskej a Galak-
tickej ulici mali rovnaký počet dosiah-
nutých bodov, musel rozhodnúť rozstrel 
v behu medzi Lukášom a Paľkom. Vyhral 
Lukáš, aj vďaka ktorému si cennú trofej 
domov odniesla MŠ na Dneperskej ulici. 
Podujatie pripravila mestská časť a komi-
sia mládeže, športu a vzdelávania miest-
neho zastupiteľstva.

Šport troch generácií
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ŠportŠport
V Gymnáziu na Opatovskej bol veľkonočný volejbalový turnaj

Vyhrali sme striebro

Jazerná 50-tka už po tretíkrát | Bežali aj naše dievčatá

Naše Gymnázium na Opatovskej ceste zorganizovalo 
22. marca už šestnásty ročník veľkonočného volejbalového tur-
naja dievčat. Po prvých dvoch ročníkoch, ktoré boli prípravnými, 
sa už pravidelne bojuje o Putovný pohár. Hoci sa z účasti odhlá-
sila Hotelová akadémia, diváci aj tak videli zaujímavé a vyrovna-
né zápasy. 

Víťazom tohto ročníka sa stalo Evanjelické gymnázium 
J. A. Komenského zo Škultétyho ulice, druhé bolo naše družstvo, 
tretia skončila Obchodná akadémia z Polárnej ulice. Za najlepšie 

hráčky jednotlivých družstiev boli vyhodnotené Katarína Kaprá-
ľová z evanjelického gymnázia, Petra Tažiková z obchodnej aka-
démie a za nás Simona Jurová. 

Už teraz sa tešíme na budúci rok, kedy bude pätnásty, jubi-
lejný ročník. Na podujatí bola i starostka Jazera, ktorá túto školu 
mimochodom navštevovala, takže sa tam cítila ako doma. Pod-
porila ho aj fi nančne.

 Mgr. Júlia Lukáčová 
zástupkyňa riaditeľky

Pred troma rokmi to bol len nápad, te-
raz sa z neho píše už tradícia. Reč je o Ja-
zernej 50-tke, ktorej tretí ročník sa behal 
nedávno po promenádnom chodníku 
pozdĺž Hornádu. Oproti pôvodnému plá-
nu trať museli organizátori trochu zme-

niť, pretože uplakané počasie nanieslo 
na ňu nepríjemné blato a vodu. Spolu sa 
do behu zapojilo 70 dám a pánov a každý 
si vybral takú trať, akú zvážil, že zvládne. 
Na 50 km si trúfl o 8 štafi et i jednotlivci 
rozdelení podľa veku do kategórií A, B 

a C. V céčku – bežci nad 60 rokov – súťažil 
a vyhral náš, Jazerčan Peter Polák.

I keď sme za našu mestskú časť iné 
umiestnenia nezískali, tento ročník prinie-
sol niekoľko pozitív. Začína naberať me-
dzinárodný charakter, pretože po prvý-
krát behali maďarskí pretekári aj Sýrčan 
Imad Barak. Len na tieto preteky pricesto-
val zo Svätého Kríža nevidiaci Pavol Keri, 
ktorý za asistencie košických organizáto-
rov vyhral beh na 15 km. Prvú časť trate 
mu robil navigátora Jozef Koniar, ktorý je 
hlavným organizátorom Jazernej 50-tky. 
Na trať sa postavili a 5 km ako pozdrav 
nemocnej starostke, ktorá podujatie pod-
porila fi nančným príspevkom, zabehli 
okrem jej zástupcu Bernarda Berbericha 
i Editka, Zuzka, Jarka, Martinka a Erika, 
dievčatá z miestneho úradu. Podujatie 
malo aj charitatívny charakter, vyzbierané 
eurá dostane Liga proti rakovine. 
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ŠportŠport
Pri splave sa stretli milovníci motošportu

Na našich cestách neprejde deň, aby 
policajti nezaznamenali dopravné havá-
rie. Niektoré by pritom nemuseli byť, keby 
mali šoféri viac skúseností a zručností. Vy-
skúšať si na nečisto jazdu zručnosti medzi 
kolíkmi na čas a presnosť, to bola úloha 
šoférskeho predpoludnia, ktoré zorgani-
zovala komisia mládeže, športu a vzdelá-
vania miestneho zastupiteľstva pod pat-
ronátom PD Autošport. 

Hoci počasie nebolo najlepšie, chlad-
ný vietor priaznivcov a milovníkov moto-
športu neodradil, aby nevytiahli z garáží 
svoje vytuningované autá a nezasúťažili 
si. O zábavu núdza veru nebola. 

Súťažilo sa v troch kategóriách. Me-
dzi mužmi si ocenenia vyjazdili Mário 
Tóth, Michal Sedláček a Michal Oceľák. 
Z juniorov boli najzručnejší a najrých-
lejší Daniel Tutko, Adrián Šimko a Daniel 
Šimko. Za volanty zasadli aj ženy. Fádnu 
prácu v kancelárii vymenili za adrena-
lín za volantom aj niektoré pracovníčky 
nášho miestneho úradu, ktoré podali ex-
celentný výkon, a tak právom získali oce-
nenia. Prvenstvo si vyjazdila Jaroslava Ru-
žinská s tesným náskokom pred Zuzanou 
Feketeovou a Janou Janotkovou. 

Podujatie ukončila exhibičná jazda, 
pri ktorej bolo cítiť vôňu spojky aj spále-
ných pneumatík. Mnohým pri riskantnej 

jazde tuhla krv v žilách. Úplne najviac os-
tali diváci ohúrení, keď si za volant sadol 
Daniel Šimko. Predviedol jazdu, ktorou 
strčil do vrecka mnohých skúsených šo-
férov. Jazdcov prišla podporiť i starostka, 
ale do jazdy zručnosti sa nezapojila. Vraj 
o rok... V spolupráci s PD Autošport plánu-
jeme ďalšie podujatia, aby sa motoristický 
šport u nás „zabýval.“

Mgr. Andrea Gajdošová
predsedníčka komisie

V pondelok nás bola veľká kopa a v piatok hotové kopisko. 
Jarná prázdninová korčuľovačka v Crow aréne prilákala naozaj 
veľa Jazerčanov, ktorí prišli prežiť pár príjemných chvíľ na kor-
čuliach. Najväčšiu radosť mali, samozrejme, deti, pre ktoré boli 
okrem korčuľovania pripravené súťaže a za ne sladké odmeny.

Čas neuveriteľne rýchlo letel. Keď hodiny odbili koniec 
pre nás vyhradeného času, z ľadu sa nikomu nechcelo odísť. 

Mestská časť sa preto rozhodla, že jarná korčuľovačka v Crow 
aréne nebola v tomto roku poslednou. 

Spestrením začiatku piatkového korčuľovania bolo vystú-
penie Julky Kuncovej z Kraso klubu Košice. Svoju voľnú jazdu 
predviedla v kostýme Ružového pantera. Prekvapením bola aj 
fi t torta od Judith Schäfer, z ktorej sa drobné kúsky ušli zopár 
šťastlivcom.

V telocvični Obchodnej akadémie 
na Polárnej ulici sa po roku opäť stretli 
milovníčky volejbalu. Prišli bojovať 
o Putovný pohár starostky mestskej 
časti. Súťažili štyri tímy dievčat: z Gym-

názia na Opatovskej ceste, z Hotelovej 
akadémie, Evanjelického gymnázia J. A. 
Komenského a našej obchodnej akadé-
mie. Duely boli napínavé a veľakrát sa 
v poslednej chvíli rozhodovalo o poradí. 

Putovný pohár zostal v rukách študen-
tiek evanjelického gymnázia. Odovzdala 
im ho jazerská starostka ktorá turnaj aj 
fi nančne podporila.

Jarná korčuľovačka v Crow aréne bola opäť super | Z ľadu sa nikomu nechcelo

O pohár starostky bojovali štyri tímy
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O živote, a hlavne o aktivitách našich 
seniorov, sme v Jazerčane už viackrát pí-
sali. Pravidelnú pozornosť si rozhodne 
zaslúžia, pretože sú aktívni, zapájajú sa 
do kultúrnych, spoločenských i športo-
vých podujatí. Nechýbali ani na II. zimnej 
olympiáde seniorov, ktorú zorganizova-

lo mesto Košice v rekreačnom stredisku 
na Jahodnej. Za ich výkony v súťažiach 
sme sa hanbiť nemuseli. Marta Lovasová 
získala za jazdy na klzáku a saniach strieb-
ro a bronz a Gitka Galajdová na klzáku 
bronz. No povedzte, nie sú super? 

ŠportŠport
Na Zimnej olympiáde seniorov sa nestratili

Striebro a bronzy pre našich

Narcisový Active

– life beh mestom

Behali sme

aj v košickej ZOO

Už 20 rokov si pripomíname Deň nar-
cisov. Organizuje ho Liga proti rakovine. 
V tento deň prispievame drobnými fi -
nančnými čiastkami na pomoc tým, ktorí 
zvádzajú boj s tichým, no zákerným one-
mocnením. Pri príležitosti Dňa narcisov 
bol v centre mesta aj Active - life beh. Me-
dzi bežcami 4 kilometre zabehla i šestica 
dievčat z nášho úradu. Podporili tak všet-
kých, ktorí sa už s týmto ochorením stretli.

Active – life pripravil aj 3. ročník behu 
v ZOO. My, Jazerčanky, sme celkom slušne 
zvládli 6,5-kilometrovú trať. No ľahké to 
nebolo, kopec sem, kopec tam a rovinka 
nikde, takže občas sme lapali po dychu. 
Medaila, ktorá v cieli každého čakala, však 
potešila. Je i pripomienkou, že behať mu-
síme častejšie. Najmä kvôli sebe...

Molekuly, hýbte sa!   

Pod takýmto vtipným názvom bolo na pláži pri pódiu Baby disco podujatie pre ma-
terské školy a školské kluby základných škôl z nášho sídliska. Deti sa mohli do sýtos-
ti vyšantiť, vyšportovať, veľa súťažiť, fandiť jeden druhému, jednoducho si užiť fan-
tastický deň. Lyžovali sa napríklad 
na tráve, chytali lepkavú loptičku, be-
hali cez prekážky, v prestávkach medzi 
jednotlivými disciplínami mohli do-
konca zažiť atmosféru spartakiádnych 
čias. Na konci podujatia ich v rámci 
pátrania čakalo aj prekvapenie. Baby 
disco podujatie pripravila Súkromná 
stredná odborná škola z Bukoveckej 
ulice ako darček svojim menším ka-
marátom.

Otužilci si vodu užívali

Členovia Klubu otužilcov Košické tu-
lene, aj ďalších viac ako 150 milovníkov 
studenej vody zo 16 klubov Slovenska, 
prišli 19. marca k nášmu jazeru na VI. roč-
ník zimného plávania. Slnko sa na plav-
cov usmievalo, no teplotu 8 stupňov 

nad nulou nezvýšilo. Výrazne nad ním 
vládol severovýchodný vietor. Otužilcov 
to však neodradilo, s radosťou si vo vode 
zaplávali. Naša starostka spolu s námest-
níčkou primátora Renátou Lenártovou sa 
nad nimi ujali dozoru. Ale len z brehu.
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ŠportŠport

Pohľad smerom k oblohe v piatok, 3. 
júna, začal brať organizátorom 2. ročníka 
Jazerského street basketbalu - členom 
komisie mládeže, športu a vzdelávania 
pri miestnom zastupiteľstve - všetky ilú-
zie o tom, že príroda sa zmiluje a prestane 
pršať. Láska k športu a túžba mladých ľudí 
zahrať si basketbal boli ale také silné, že 
príroda nakoniec ustúpila, nad športovis-
kami FK Galaktik sa mračná roztiahli a vy-
šlo slnko.

Spolu 18 družstiev v kategóriách muži 
a ženy, kadeti a žiaci zápasilo od prvej 
po poslednú minútu každého zápasu s pl-
ným nasadením a areálom sa ozývali vý-
kriky nadšenia a radosti z výhry. Športový 
pokrik tímu Pittbullsstreet, ktorý prišiel 
obhájiť víťazstvo z minulého ročníka v ka-
tegórii žiakov, zaznel hneď niekoľkokrát, 

pretože chlapci zdolali každého svojho 
súpera a v ceste za víťazstvom ich nedo-
kázalo nič zastaviť. Konkurenciu nenašiel 
ani tím Láska v kategórii muži a ženy. 
Balkánske srdcia zase ovládli najsilnejšiu 
kategóriu kadetov a dokázali, že hoci sú 
futbalisti, lopta je guľatá a vedia to s ňou 
aj v basketbale.

Podujatie sa zaradilo do plejády špor-
tových aktivít v rámci mestskej časti, aj 
projektu Košice – Európske mesto športu 
2016.

Starostka mestskej časti Lenka Kova-
čevičová vyjadrila v závere turnaja nádej, 
že súťažiaci sa do našej mestskej časti 
vrátia aj o rok, na 3. ročník tohto zaujíma-
vého podujatia. Najmladším hráčkam tur-
naja zo športového klubu Tydam Košice 
odovzdala špeciálnu cenu za odvahu. 

2. ročník Jazerského street basketbalu

Muži a ženy: 
1. Láska (Dávid Matys, Miroslav Gábor, Róbert Csillagh)
2. La cassadelritmo (Miquel a Quezada, Jakub Korbel, 
 Jakub Tusan, Marek Zachar)
3. Lunetic (František Miko, Lukáš Čegiň, Štefan Martiček, 
 Jakub Kobulnický)

Kadeti:
1. Balkánske srdcia (Tomáš Gajdoš, Adam Mačičák, 
 Dávid Šubovič)
2. Minibusarky (Adriána Špaková, Lucia Kašperanová, 
 Aneta Knapíková)
3. Košické ballerky (Ema Maličová, Erika Komanová, 
 Lenka Zapletalová, Janka Antošková)

Žiaci:
1. Pittbullsstreet (František Vančo, Adam Haus, Ladislav Petra, 
 Adam Kőrős)
2. Young angels (Mirka Marciňaková, Barbora Kolesárová,
 Radka Belišová) 
3. Zlaté anjelíčky (Kristína Mackulinová, Sofi a Miháliková, 
 Karolína Majerníková)

Najviac bodov v turnaji nastrieľala Lucia Kašperanová z tímu 
Minibusarky v kategórii kadetov,  ktorá získala titul najlepšieho 
hráča turnaja.

Mgr. Andrea Gajdošová
predsedníčka komisie 

VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH:
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Slnko je zdrojom všetkého života. Je 
priateľom, nie nepriateľom človeka. Nie je 
možné, aby sme dosiahli a udržali si dob-
ré zdravie, keby sme nepestovali rozumný 
vzťah k slnku. „Slnko nesvieti pre niekoľko 
stromov a kvetov, ale pre radosť šíreho sveta“ 
- napísal americký aktivista za mier Henry 
WardBeecher (1819 - 1887). 

Chicagský lekár a výživový expert Dr. Jo-
seph Mercola (1954) prostredníctvom we-
bových stránok denne ovplyvňuje milióny 
ľudí vo svete. Jeho internetová stránka (Mer-
cola.com) patrí medzi desať najsledovanej-
ších medicínskych stránok internetu. Za-
meriava sa hlavne na liečbu výživou, zdravý 
životný štýl a propagáciu prírodnej liečby. 

„K najškodlivejším odporučeniam kon-
venčnej medicíny patrí prehnané varovanie 
pred slnkom“ - myslí si Dr. Mercola. „Veľa ľudí 
má nedostatok D vitamínu v krvi, ktorý sa 
tvorí v koži prostredníctvom slnečných lú-
čov. Podľa viacerých štatistík sa oveľa viac 
závažných ochorení vyskytuje v oblastiach, 
kde slnko menej svieti. V posledných rokoch 
začínajú vychádzať najavo súvislosti medzi 
zdravím a vitamínom D. Dostatočná hladina 
D vitamínu v krvi nás chráni pred srdcovo-
cievnymi ochoreniami, rakovinou i pred in-
fekciami, má vplyv na posilnenie imunity. 
„Dnešná moderná medicína vyzýva ľudí, aby 
obmedzili slnenie na ranné, prípadne neskoré 
popoludňajšie hodiny“ - zamýšľa sa Dr. Mer-
cola. „Faktom však je, že ak je váš tieň dlhší 
ako vy, vitamín D sa v koži netvorí. Určite sa 
neobávajte hodinku alebo aj dve pobudnúť 
na slnku i v čase obeda.“ Dnes odborníci varu-
jú pred opaľovaním a poukazujú na nebez-
pečenstvo rakoviny kože. Dr. Mercola tvrdí, 
že priame slnečné lúče nie sú až také nebez-
pečné, čo dokazuje vzácnym výskytom ra-
koviny kože u rybárov, ktorí denne pracujú 
polonahí na ostrom slnku. Oveľa častejšie 
sa táto ťažkosť vyskytuje u osôb, ktoré sú 
vystavené slnku takmer výlučne cez sklo 
automobilov či presklených budov, pre-
tože sklo nefi ltruje škodlivé UV-B žiarenie. 
Slnko je pre zdravie nevyhnutné, lebo kam 
nechodí slnko, tam chodí lekár. Opaľovanie 
okrem iných pozitívnych účinkov prispieva 
k zásaditosti tela. Nemocniční pacienti, ktorí 
sa zotavovali po ochorení, boli fi t oveľa skôr, 
ak v rekonvalescencii využili lúče slnečné-
ho svetla. „Myslím si, že keby sme častejšie 
navštevovali doktora Slnko, potrebovali by 
sme o polovicu liekov menej“ - dopĺňa Hen-
ry WardBeecher. Podľa mediálnych správ 
na niektorých ostrovoch v Jadranskom mori 
existujú už dlhé roky ozdravovne, v ktorých 
je hlavnou liečebnou metódou slnečný kú-
peľ. Rozumné slnenie dvíha kvalitu nášho 
zdravia na vyššiu úroveň.

MUDr. Michal Slivka 
predseda sociálno – zdravotnej komisie 

poslanec miestneho zastupiteľstva

Slnko a zdravieStres náš každodenný

Loď ka nádeje vplávala do tretieho roku

Zdravotné okienkoZdravotné okienko

Dnes si povieme pár slov na tému 
stres. Stres je chorobou posledných de-
saťročí, stal sa súčasťou rýchleho, pre-
technizovaného životného štýlu. Otáz-
kou zostáva, kedy je ešte „normálny“ 
a motivuje nás k práci na sebe a k väčším 
výkonom a kedy nám už škodí. Pokiaľ 
trvá krátkodobo a v primeranej intenzite, 
človeka stimuluje. Ak ale nadmerný stres 
pretrváva dlhodobo, začína ohrozovať te-
lesné aj psychické zdravie človeka a môže 
ho poškodiť.

Ako prvý krok, ktorý môžete pre seba 
urobiť, je identifi kovať, čo nám stres spô-
sobuje. Môžu to byť myšlienky, pocity, 
správanie. Vtedy sa treba pozrieť na zdro-
je stresu v nás: na naše návyky, postoje, 
výhovorky. Sú za náš stres zodpovední iní 
či vonkajšie udalosti? Ideálne je prestať sa 
správať ako bezmocná obeť a začať robiť 
niečo pozitívne. Veľký význam má pred-
vídanie stresu, pripravenie sa na náročné 
situácie, o ktorých vieme, že môžu nastať, 
a problémy včas riešiť. Druhým krokom 
je identifi kovanie nevhodných spôsobov 
ako sa snažíme stres zvládať a pritom 

fungujú iba dočasne. Napríklad fajčenie, 
vyšší príjem alkoholu, prejedanie sa či 
naopak nedostatočný príjem jedla, dlhé 
vysedávanie pred televízorom alebo po-
čítačom, oddelenosť od priateľov, rodiny, 
užívanie liekov, príliš dlhé spanie, odkla-
danie vecí na neskôr, vyplnenie úplne 
každej minúty dňa nepodstatnými akti-
vitami. Tretím krokom je rozhýbanie tela. 

Bolo by nerealistické predpokladať, že 
sa vám podarí stres z vášho života úplne 
odstrániť. Viete ho však eliminovať. Nauč-
te sa hovoriť „nie“, spoznajte svoje limi-
ty a dajte ich najavo; vyhnite sa ľuďom, 
ktorí vás stresujú, prevezmite kontrolu 
nad svojím okolím - ak vás správy dráždia 
– vypnite televízor alebo rozhlasový prijí-
mač. Prijmite skutočnosti, ktoré nemôže-
te zmeniť, pretože niektoré veci sa zmeniť 
jednoducho nedajú. Nepokúšajte sa kon-
trolovať nekontrolovateľné. A nezabudni-
te na staré známe: Čo ma nezabije, to ma 
posilní.

Mgr. Lucia Kleinová
poslankyňa miestneho zastupiteľstva

Čas neuveriteľne letí. Občianske zdru-
ženie Loďka nádeje má dva roky. Pri tejto 
príležitosti sme vo Výmenníku Važecká 
pripravili narodeninovú oslavu. Vlastne 
to boli oslavy dve, lebo  rok  existencie 
si pripomenul klub Štvorlístok a spomí-
nané dva Loďka nádeje. Slávnosť začal 
country bál, na ktorom si deti zatancovali 
a predviedli, aký majú zmysel pre hudbu 
a pohyb. Pripravili sme aj rôzne súťaže 
napríklad stoličkový tanec, balónový ta-
nec, preskakovanie švihadlom a ďalšie. 
Po prvej veselej časti nasledovala ofi ciál-
na pre dobrovoľníkov,  pozvaných hostí 
a priateľov Loďky nádeje. Prišli zástup-

covia jazerskej samosprávy i z MČ Košice 
– Juh, z Arcidiecéznej charity Košice i zo 
združenia Castelum Cassovia, o. z. Všet-
kým sme pripravili prezentáciu o našom 
občianskom združení a jeho činnosti. 
Každému, kto prijal pozvanie, úprimná 
vďaka. Tá patrí aj sponzorom, bez ktorých 
by toto podujatie nemohlo mať taký prí-
jemný ráz. Narodeninovou oslavou sme 
uzavreli druhý rok pôsobenia a Loďka ná-
deje vplávala  do tretieho roku, v ktorom, 
dúfame, opäť sa bude na čo tešiť. 

Tomáš Gargalik,
Natália Ferková

OZ Loďka nádeje



Jazerčan 02 / 2016 31

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA
NAJCERSTVEJŠIE MÄSO V KOŠICIACH

BEZALERGÉNOVÉ MÄSOVÉ VÝROBKY
Najkvalitnejšie mäsové výrobky

Potraviny

OC CINGOV - URALSKÁ 3 
SÍDL. NAD JAZEROM
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SK-nábytok - nábytková výroba 

-  Kuchynské linky
-  Vstavané skrine

-  Kancelárie, pracovne 
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Výroba:

 0905 261 595, 0908 952 571
web:  

Slovenský výrobok
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BÝVAJTE BEZ ZBYTOČNÝCH STAROSTÍ

CHCETE ZMENIŤ SPRÁVCU? 
GARANTUJEME BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD 
A UHRADENIE SÚVISIACICH NÁKLADOV

• Moderné klientské centrum k dispozícií každý pracovný deň, aj počas obeda
• Kontrola výkonu správy z pohodlia domova prostredníctvom internetu
• Zabezpečenie obnovy bytových domov
• Organizovanie konferencií pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov
• Organizácia a zabezpečenie schôdzi a písomných hlasovaní vlastníkov bytov 
 a nebytových priestorov s odbornou účasťou správcu
• Zber dát z bytových meradiel prostredníctvom diaľkového odpočtu

Pri zmene správcu poskytnutie výkonu správy na 3 mesiace GRATIS 
+ poskytnutie elektronických služieb na 6 mesiacov GRATIS
KONTAKTUJTE NÁS: 055 78 81 021, 055 78 81 001, Levočská 3, Košice

Pozvanka

S P R Á V C O V S K É  B Y T O V É  D R U Ž S T V O  I V  K O Š I C E

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA
NAŠU KONFERENCIU:

Konferencia zástupcov vlastníkov bytov a NP a predsedov
„spoločenstiev vlastníkov bytov“

Kedy: 30.06. - 01.07.2016   |   Kde: HOTEL **SOREA ĽUBOVŇA, NOVOĽUBOVNIANSKÉ KÚPELE

Doprava pre účastníkov školenia je zabezpečená autobusmi, ktoré hradíme my.
Pre bližšie informácie si kliknite na našu webovú stránku www.sbd4ke.sk,

 alebo nás kontaktujte na tel.č. 0904 33 24 08.

Správcovské bytové družstvo IV Košice, Levočská 3,
OR. Okr. súdu Košice I., odd. Dr.,vložka 915/V,IČO:00216666,DIČ:201156984,IČ DPH SK:2021156984
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 Obchodné centrum IDEA  
 Napájadlá 18, Košice- Nad jazerom
 Otváracie hodiny:
 Po-Štv: 6,oo - 22,3o         Pia : 6,oo - 23,3o
 So :  8,oo - 23,30                     Ne : 8,oo - 22,30
Otv.  hodiny prevádzok na web stránke OC Idea

 
   Kontakt:0911546392       www.napratany.sk

    Game bar bowling - karaoke, biliard, šípky...
     Kontakt: 0907486022

  
  

   Naytilus fit studio  
   Kontakt: 0911707434    www.naytilusfit.sk

 
  Studio Vanessa - Kozmetika, kaderníctvo, pedikúra

  www.gamebar.sk

 www.ocidea.sk tel.: 0911 901 140


