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Pozdravme jar a život
Čoraz viac hrejivých slnečných
lúčov je neklamným signálom, že
je tu jar. Najkrajšie obdobie roka.
Dlho očakávaná spolu so svojimi
neopakovateľnými krásami, kvitnúcimi kvetmi a omamnými vôňami.
Toto slávnostné obdobie sa aj v našej mestskej časti spája so zvykmi
Veľkej noci. Staré dobré zvyky sa
pomaly vytrácajú, ale v našich srdciach ostáva kresťanský odkaz Veľkej noci. Ten pravý odkaz by mal
ostať v našich srdciach nielen počas

Ak chcete byť stále informovaný, čo sa
na Jazere deje, klikajte na internetovú
stránku, ktorá je tu práve pre vás.

veľkonočného obdobia, ale počas
celého roka. Zázračné znovuzrodenie prírody, ktoré sledujeme rok čo
rok, a predsa nás vždy znovu fascinuje. Radosť v našich srdciach, optimizmus a pestrá paleta farieb - to
sú veľkonočné sviatky. Stretnutia
s rodinou či priateľmi okolo sviatočného stola, kde majú svoje miesto
pohoda, veselosť a vedomie, že kedykoľvek pri tomto stole nájdeme
svoje miesto.

w w w. j a z e r o k o s i c e . s k

To všetko umocňujú staré ľudové
tradície. V uponáhľanej dobe, ktorú
žijeme, sú tieto zastavenia nádejou
a svetlým bodom v živote. Je dobre,
že duch tradícií a bohaté zvykoslovie jarných sviatkov sprostredkúvame našim najmenším ako odkaz.
Pozdravme jar a život !
Veselú a príjemnú Veľkú noc Vám
prajem v mene svojom i v mene pracovníkov miestneho úradu
starostka Lenka Kovačevičová

Alebo sa pridajte do skupiny
Mestská časť Košice - Nad jazerom
na stránke www.facebook.com
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Zmeny v živote mestskej časti
Od pätnásteho decembra minulého roku píše mestská časť novú kapitolu života. Po zložení predpísaného
sľubu, ktorý potvrdila podpisom a po
prevzatí insignií od dovtedajšej starostky MVDr. Anny Jenčovej, sa stala
starostkou našej mestskej časti Ing.
Lenka Kovačevičová. V komunálnych
voľbách jej vyslovilo dôveru 2 352 občanov. Spolu s ňou sa čiastočne zmenilo a zúžilo aj miestne zastupiteľstvo.
Už nebude mať 23, ale len 13 členov
zastupujúcich 2 volebné obvody.
Za volebný obvod č. 1 sa vďaka
hlasom občanov stali poslancami:
Mgr. Bernard Berberich, Ing. Erik Cimbala, Ing. Marián Gál, PhD., MUDr.
Renáta Lenártová, PhD., Mgr. Róbert
Schwarcz, MUDr. Michal Slivka. Za volebný obvod č. 2 MUDr. Peter Badanič, Mgr. Andrea Gajdošová, Mária
Jokeľová, Ing. Milan Papcun, Ing. Marián Siksa, Ing. Jozef Skonc a na miesto
poslanca po Lenke Kovačevičovej Mgr.
Lucia Kleinová.
V miestnom zastupiteľstve budú
pracovať dva kluby. V klube Smer – SD
sú Ing. Erik Cimbala, Mária Jokeľová,
MUDr. Renáta Lenártová, PhD. a pred-
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sedom je Ing. Milan Papcun. V klube KDH – Sieť, kde
je predsedom Mgr.
Bernard Berberich,
sú členmi MUDr.
Peter Badanič, Ing.
Marián Gál, PhD.
a MUDr. Michal
Slivka.
Poslanci zvolili tiež 4 – člennú
miestnu radu. Tvoria ju Mgr. Bernard
Berberich, Mgr. Lucia Kleinová, MUDr. Renáta Lenártová,
PhD. a Ing. Jozef Skonc.
Miestne zastupiteľstvo vytvorilo a schválilo fungovanie niekoľkých
stálych komisií. Ing. Marián Gál, PhD.
sa stal predsedom finančnej komisie,
sociálno – zdravotná bude pracovať
pod vedením predsedu MUDr. Michala Slivku, komisiu kultúry a propagácie samosprávy povedie Mgr. Róbert
Schwarcz, komisiu mládeže, športu
a vzdelávania Mgr. Andrea Gajdošová
a v komisii výstavby, verejného poriad-

ku a životného prostredia bol za predsedu zvolený Ing. Erik Cimbala. Predsedom osobitnej komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov je Ing. Marián
Siksa a členmi poslanci MUDr. Peter
Badanič, Ing. Marián Gál, PhD. a Mária
Jokeľová.
Zástupcom starostky sa stal Mgr.
Bernard Berberich.
Spomedzi 7 uchádzačov sa poslanci vo výberovom konaní rozhodli
pre PhDr. Patrika Géciho, ktorý sa opäť
stal kontrolórom mestskej časti.

Našou prioritou je efektívne hospodárenie
Finančná komisia
Po komunálnych voľbách
v novembri 2014 som bol ako
miestny
poslanec
zvolený
za predsedu finančnej komisie.
Z pohľadu financií ide o najdôležitejšiu komisiu v mestskej časti.
Jej úlohou je prejednávať a vyjadrovať sa k návrhu rozpočtu,
k všeobecne záväzným nariadeniam, k dotáciám prideľovaným
mestskou časťou i k prerokovávaniu správ a stanovísk kontrolóra.
Komisia aktívne spolupracuje
s vedením mestskej časti. Spolupodieľa sa na návrhoch investičných akcií, kontroluje hospo-

dárenie a toky financií v rámci
mestskej časti. V neposlednom
rade sa v priebehu funkčného
oddelenia podieľa aj na tvorbe
jej strategického rozvoja. Našou
prioritou je a bude efektívne
hospodárenie.
Členmi finančnej komisie sú
poslanci Erik Cimbala, Andrea
Gajdošová a Milan Papcun.
Z neposlancov boli do komisie zvolení Richard Dlhý, Jozef
Matej, Maroš Michalík, Angela
Michňová a Daniela Poláková. Komisia sa schádza podľa
potreby, spravidla minimálne
vždy pred rokovaním miestne-

ho zastupiteľstva. Všetky informácie okolo činnosti finančnej
komisie nájdete v občasníku
Jazerčan aj na webovej stránke
www.jazerokosice.sk.
Ing. Marián Gál, PhD.
predseda komisie

Besedy o zdraví i výlety za zdravím
Sociálno – zdravotná komisia
Hovorí sa, že zdravie nie je
všetko, ale bez zdravia je mnohé
nanič. Zdravé telo je hostiteľom,
choré žalárnikom. Sociálno - zdravotná komisia plánuje pripraviť
sériu stretnutí s lekármi, ktorí sú
ochotní podeliť sa s vami, obyvateľmi, o skúsenosti zo svojej
lekárskej praxe a pokúsia sa odpovedať na otázky, ktoré budete
mať pre nich pripravené. Pozvanie
na stretnutie s obyvateľmi našej
mestskej časti v tomto roku prijali Dr. Emeše Majorová, výborná
odborníčka v oblasti detskej gastroenterológie, profesor Dr. Peter Mitro PhD., skúsený kardiológ
z VÚSCH Košice, primár naturálnej
medicíny Dr. Štefan Košlík, expert
v oblasti zdravej výživy. Termíny
stretnutí s uvedenými odborníkmi budú v predstihu oznámené
na webovej stránke našej mestskej časti i na informačných tabuliach.
Sériu prednášok spojených
s diskusiou začneme v apríli té-

mou Jarné liečivé rastliny a zdravé
potraviny užitočné na posilnenie
zdravia. Stretnutie bude 21. apríla (utorok) o 16:00 hod v Kultúrnom stredisku Jazero. Prednášať
budem ja a beseda bude spojená
s predstavením mojej novej knihy
Zdravie a choroby z potravín (2.
časť). Záujemcom bude k dispozícii.
Jar je vraj najfarebnejšie obdobie roka. Dokáže vykúzliť všetky odtiene zelenej farby. Jarná
prechádzka optimizmom naplní
každého človeka a dokáže spojiť
príjemné s užitočným. Sociálno –
zdravotná komisia plánuje organizovať výlety do blízkeho i vzdialenejšieho okolia. So záujmom
ľudí sa už v minulosti stretli výlety
k malebnému jazeru Izra, do Zádielskej doliny, aj Vysokých Tatier.
V tomto roku by sme ich chceli
znovu pripraviť.
Ak nebudeme hľadať kyslík
v prírode, nájde si nás v nemocnici. Veď čistý vzduch je lekár, ktorý

je stále s nami. V jeseni plánujeme
odber krvi v priestoroch miestneho úradu. Pracovníci Národnej
transfúznej služby prisľúbili vyslať mobilnú odberovú jednotku do našej mestskej časti. Záujemcovia o darcovstvo krvi budú
včas informovaní. Zdravie, pocit
spokojnosti, milujúci ľudia, materiálne zabezpečenie, vnútorné
naplnenie – to sú hodnoty, ktoré
si želá vlastniť každý z nás. Úsilie
vynaložené pre zachovanie zdravia a získanie týchto hodnôt nie
je nikdy zbytočné. Na aktivitách
našej komisie ste všetci srdečne
vítaní.
MUDr. Michal Slivka
predseda komisie
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Máme smelé plány
Komisia kultúry a propagácie samosprávy
Už od začiatku roka naša mestská
časť ponúkla svojim obyvateľom zaujímavé podujatia. Nech už spomenieme jarnú prázdninovú korčuľovačku
alebo oslavu MDŽ. Obe naše kultúrne
centrá zastrešujú viacero rôznorodých krúžkov a kurzov, ktoré navštevujú rôzne vekové skupiny občanov.

jatí bude pripravený tak, aby v ňom
nechýbali podujatia pre menšie aj
väčšie deti, pre mladých ľudí, rodiny
s deťmi, obyvateľov v produktívnom
veku aj pre seniorov. Podujatia budú
v rôznych častiach sídliska, v kultúrnych strediskách či v oblasti rekreačnej lokality Jazero.

Na druhom rokovaní miestneho zastupiteľstva boli na môj návrh
zvolení do komisie poslanci Andrea
Gajdošová, Mária Jokeľová a Milan
Papcun. Z neposlancov Gabriela Kurucová, Kristína Plajdicsková, Lucia
Pupalová, Vladimír Matis a Alexander
Zsigmondy.

Budeme veľmi radi, ak s nápadmi a námetmi, aké podujatia by sme
mali realizovať, prídete aj vy, obyvatelia mestskej časti. Komisia má v pláne
spolupracovať pri podpore kultúrneho života na sídlisku s neziskovými organizáciami, školami, Mestom
Košice, výmenníkom Važecká či
s podnikateľskými subjektmi. Cieľom
komisie je, aby podujatia vytvorili
priestor pre zábavu, kultúrne vyžitie,
načerpanie inšpirácie a relax obyvateľov mestskej časti. Určite sa bude
tiež podieľať na jej lepšej propagá-

Cieľom komisie je v spolupráci
s oddelením kultúry pokračovať v realizácii zmysluplných podujatí, ktoré
si u obyvateľov už našli obľubu. A tiež
pripraviť ďalšie, aby boli zaujímavé
a prilákali čo najviac ľudí. Plán podu-

cii. Chceme participovať na príprave
informačného občasníka Jazerčan
a určite sa pokúsime tak rozvinúť
spoluprácu s partnerským 15. obvodom mesta Budapešť, aby sa vytvoril
priestor pre spoluprácu vzdelávacích
inštitúcií, klubu dôchodcov i ďalších
subjektov, pre ktoré by mohla byť takáto spolupráca prospešná.
Mgr. Róbert Schwarcz
predseda komisie

Spôsob, akým žijeme naše dni , je spôsob,
akým žijeme naše životy ...
Komisia mládeže, športu a vzdelávania
Aj v duchu spomínaného kréda
začala pod mojou taktovkou pracovať 12 – členná komisia mládeže,
športu a vzdelávania, ktorá zasadla
na prvé rokovanie v utorok 10. 3.
2015 v priestoroch Kultúrneho
strediska (KS) Jazero.
V tvorivej atmosfére členovia
naplánovali vzdelávacie a športové aktivity pre rôzne cieľové skupiny obyvateľstva mestskej časti.
Novinkou v tomto roku budú vzdelávacie semináre, ktoré sa budú
konať v KS Jazero a budú určené
pre pedagógov, ženy na materskej
a rodičovskej dovolenke a ženy
v produktívnom veku. Keďže všetci dobre vieme, aké dôležité sú
v dnešnej uponáhľanej dobe informácie, a predovšetkým schopnosť
vyznať sa v nich, pre občanov pri-
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pravujeme tiež prednášku spojenú
s konzultáciami na tému Ako šetriť
energiu a zorientovať sa v ročnom
vyúčtovaní nákladov za bývanie.
Pre talenty zo základných škôl
chystáme Futbalový turnaj o pohár
starostky MČ, nadšencov basketbalu radi privítame na Street basketbale a v programe aktivít je aj
Mikulášsky stolnotenisový turnaj
pre jednotlivcov. Nezabudneme
ani na najmenších, s ktorými sa
v júni spoločne zabavíme na Olympiáde materských škôl. Tínedžeri
tešiaci sa po dňoch oddychu opäť
na školské lavice a spolužiakov si
v septembri zmerajú sily v športovo – vedomostnom súboji Mládežnícky viacboj.

tuálne informácie o konaní jednotlivých podujatí budú postupne zverejňované na webovej stránke mestskej
časti (www.jazerokosice.sk). Pevne
veríme, že naše spoločné stretnutia
prinesú nielen nové nápady, podnety od vás, občanov, ale aj nové
priateľstvá a zážitky, aby sme svoje
dni a životy na našom sídlisku urobili krajšími.

Všetci obyvatelia mestskej časti
sú na aktivity srdečne pozvaní, ak-

Mgr. Andrea Gajdošová
predsedníčka komisie

Investície, cesty, linky MHD
Komisia výstavby, verejného poriadku a životného prostredia
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom
na svojom ustanovujúcom zasadnutí zriadilo okrem iných stálu komisiu výstavby, verejného poriadku a životného prostredia. Jej
členmi sa z radov poslancov stali
Marián Gál, Róbert Schwarcz, Jozef
Skonc a z neposlancov Norbert Borovský, Michal Capcara, Iveta Hoľáková, Ján Michňo, Richard Rosival,
Roman Szilágyi a Ján Vozár.
Hlavná činnosť komisie bude
zameraná na tri dôležité oblasti
súvisiace so skvalitnením života
v našej mestskej časti. Sú to: výstavba, verejný poriadok a životné
prostredie. Svoju činnosť sústredíme na identifikáciu a podporu priorít na úseku investičnej výstavby
v mestskej časti, na údržbu zverených komunikácií a objektov v majetku a správe mestskej časti. Bude-

me analyzovať a navrhovať zmeny
súvisiace so zavedením a úpravami
liniek MHD, dopravného značenia
a zmien v oblasti bezpečnosti cestnej premávky na miestnych komunikáciách a parkoviskách. V úzkej
spolupráci so štátnymi a mestskými policajnými zložkami pôsobiacimi v mestskej časti budeme
analyzovať a navrhovať opatrenia
na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečného života na sídlisku.
Zameriame sa na podporu činnosti pre prevenciu kriminality,
najmä na aktívnu ochranu mládeže pred spoločensky negatívnymi
javmi, hlavne v oblasti požívania
alkoholu a iných návykových látok. V oblasti životného prostredia
upriamime našu činnosť na tvorbu
podmienok skvalitňujúcich životné prostredie nášho sídliska.

Vážení spoluobčania,
verím, že aj vďaka vašim podnetom a našej snahy o ich realizáciu
prispejeme k pokojnému a kvalitnému životu v našej mestskej časti.
Teším sa na spoluprácu s vami.
Ing. Erik Cimbala
predseda komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov je zriadená v zmysle ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení
neskorších zmien a doplnkov čl.
7 Oznámenie funkcií, zamestnaní,
činnosti a majetkových pomerov
ods. 5.
Komisia najmä:
• prijíma od poslancov miestneho
zastupiteľstva oznámenia o ich
funkciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomeroch
• je oprávnená po preskúmaní
oznámenia v prípade pochybností o jeho úplnosti alebo
pravdivosti požiadať poslanca
miestneho zastupiteľstva o vyAk chcete byť stále informovaný, čo sa
na Jazere deje, klikajte na internetovú
stránku, ktorá je tu práve pre vás.

svetlenie. Ak komisia nepovažuje podané vysvetlenie za dostatočné, je oprávnená podať
podnet na začatie konania podľa
osobitného predpisu
• prijíma oznámenia o výsledkoch
konania od orgánu, ktorý uskutočnil konanie podľa osobitného predpisu
• poskytuje informácie o oznámeniach podľa písmena a) každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• udeľuje výnimky zo zákazov
podľa čl. 8 ods. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu

pri výkone funkcií verejných
funkcionárov, udelenie výnimky
spolu s odôvodnením zverejňuje podľa čl. 7 ods. 7 ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov.
Ing. Marián Siksa
predseda komisie

w w w.jazerokosice.sk

Alebo sa pridajte do skupiny
Mestská časť Košice - Nad jazerom
na stránke www.facebook.com
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Máte dobrý nápad, návrh, riešenie alebo máte čosi na srdci a boli
by ste radi, aby sa to zmenilo? Príležitosť povedať o tom kompetentným
ponúkajú poslanecké dni, na ktorých sa môžete stretnúť s tými, ktorým
ste v komunálnych voľbách dali svoj hlas.

PLÁN
poslaneckých dní poslancov Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2015
Miesto konania:

Čas:

Miestny úrad MČ, Poludníková 7,
zasadačka – prízemie

Prvá streda v mesiaci
od 16:00 do 17:00 hod.

Počas dovolenkového obdobia (júl,
august) poslanecké dni nebudú

Dátum:

Meno a priezvisko:

Meno a priezvisko:

1. apríl 2015

Erik Cimbala

Andrea Gajdošová

6. máj 2015

Marián Gál

Mária Jokeľová

3. jún 2015

Renáta Lenártová

Lucia Kleinová

2. september 2015

Róbert Schwarcz

Milan Papcun

7. október 2015

Michal Slivka

Marián Siksa

4. november 2015

Bernard Berberich

Jozef Skonc

2. december 2015

Erik Cimbala

Peter Badanič

Miestny úrad sa otvára vám, občanom
Od pondelka 23. marca, funguje
na prízemí budovy miestneho úradu

Kancelária prvého kontaktu
• Poskytne vám základné informácie o úlohách a činnostiach samosprávy mestskej časti, jej predstaviteľoch, orgánoch samosprávy,
zasadnutiach miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, zasadnutiach
stálych komisií, poslaneckých
dňoch, odborných útvaroch úradu
a pod.
• Poskytne tlačivá k žiadostiam potrebné k vybaveniu agendy na jednotlivých oddeleniach a samostatných referátoch miestneho úradu
• Zabezpečí poradenstvo pri vyplňovaní žiadostí, formulárov, dotazníkov a tlačív
• Prijme vaše osobné podania a vysvetlí postupnosť krokov pri vyba-

vovaní vašich záležitostí
a požiadaviek na oddeleniach a samostatných referátoch miestneho úradu
• Usmerní vás na odborné
pracoviská, ktoré zabezpečia kompletné vybavenie
žiadosti
• Vedie evidenciu a vydáva
rybárske preukazy
• Vedie evidenciu psov, vydáva evidenčné známky
pre psov
Úradné hodiny Kancelárie prvého kontaktu
Pondelok
8:00 – 12:00 hod
13:00 – 16:00 hod
Utorok
8:00 – 12:00 hod
13:00 – 15:00 hod
Streda
8:00 – 12:00 hod
13:00 – 17:00 hod
Štvrtok
8:00 – 12:00 hod
13:00 – 15:00 hod
Piatok
7:00 – 12:00 hod

Veríme, že vám Kancelária prvého kontaktu pomôže zorientovať sa v tom, čo si potrebujete
vybaviť alebo na čo sa chcete opýtať.
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100 dní
Starostkou mestskej časti som už
100 dní. Hoci čas neuveriteľné rýchlo letí, 100 dní v úrade je aj obdobím,
kedy sa už dali naštartovať procesy,
ktoré našu mestskú časť posunú dopredu.
Najdôležitejšou úlohou bolo
vytvoriť systém, ktorý by priniesol ozdravné procesy na fungovanie mestskej časti. Vedenie úradu
s cieľom zefektívniť výkon dodávanej služby vykonalo a vykonáva revíziu zmlúv, ktoré mala MČ Nad jazerom uzatvorené. Už dnes vieme
skonštatovať, že určité zmluvy boli
pre našu mestskú časť uzatvorené
nevýhodne a zbytočne odčerpali z rozpočtu nemalé sumy. Preto
nasledovali kroky k vypovedaniu
zmluvy a novému verejnému obstarávaniu, ktoré ukázalo, že vieme
ušetriť až 70 % z ceny dodávateľskej služby.
Otvorená samospráva a byť bližšie k ľuďom je to, čo som deklarovala, a som presvedčená, že sa nám
to postupnými opatreniami darí napĺňať.

Jedným z opatrení bolo zaviesť
novú webovú stránku, ktorá bude
pre občana prehľadnejšia a aj sa
ľahšie dostane k rôznym informáciám. K tomu poslúži Úradná tabuľa
v elektronickej podobe či Digitálne
mesto, kde sú zverejňované povinné informácie.
Podarilo sa nám otvoriť úrad
pre občanov po celý pracovný týždeň. Kancelária prvého kontaktu
funguje od 23. marca. Tam je zriadená aj podateľňa, ktorá slúži i na prijímanie podnetov od občanov.
Zastupiteľstvá a poslanecké dni
patria na miestny úrad, a tak sa
19. februára 2015 konalo historicky
prvé zastupiteľstvo v miestnom úrade, kde na to máme vhodné podmienky, a aj bezbariérový prístup či
parkovisko pre občanov. Absolútne
najdôležitejšie bolo schválenie rozpočtu, keďže takmer do konca marca sme fungovali v rozpočtovom
provizóriu.
Rok 2015 bude rokom Jazera,
v ktorom sa sústredíme na poriadok,
čistotu, bezpečnosť a údržbu sídlis-

ka. Pribudne nový mestský mobiliár,
detské ihrisko na Talinskej či projektové dokumentácie k investičným
akciám plánovaným v roku 2016.
Pustili sme sa spolu s mestom Košice do boja so sinicami, keďže nevyhovujúci stav vody v jazere obmedzuje využívanie rekreačnej lokality
a znižuje kvalitu bývania v okolitých
obytných domoch. Jedným z opatrení v tomto roku je aj obstaranie
prevzdušňujúcej fontány do jazera.
V našej mestskej časti na Bukoveckej ulici pribudne supermarket
Fresh - spoločnosť Labaš a do konca
roka 2015 OC Kaufland s galériou.
Ing. Lenka Kovačevičová
starostka
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Prázdninová korčuľovačka bola super
Počasie počas jarných prázdnin
nebolo ideálne, a tak sa mestská
časť rozhodla, že možno aj trochu

nudiace sa deti
vytiahne aspoň
na pár hodín
na ľad. Jazerská
prázdninová korčuľovačka bola
v Crow aréne
a spolu s deťmi v nejednom
prípade oprášili
korčule i dospelí
či dokonca dámy
a páni v seniorskom veku. Vrátiť
sa v spomienkach
do svojich mladých liet je predsa
príjemné ...
Korčuľujúcich sa prišla pozdraviť
starostka Lenka Kovačevičová, ktorá malým i veľkým popriala istotu
na ľade a radosť z príjemne stráve-

Ženy ženám a o ženách
V Kultúrnom stredisku Jazero mestská časť pripravila
viac ako päťhodinový program venovaný oslave žien. Vystúpili v ňom krúžky a kluby pracujúce v kultúrnych strediskách Iskra a Jazero. Hlavne však pozostával z prezentácií
spoločností, firiem a združení, ktoré dokážu rôznym spôsobom ženám pomôcť, aby boli krásne, oddýchnuté, aby
si uľahčili varenie, a tak ušetrili čo najviac času pre seba,
na cvičenie, relax alebo hoci pestovanie bonsajov.
Do programovej skladačky zaradil organizátor aj módnu prehliadku, besedy, názorné ukážky i stretnutia so zaujímavými ľuďmi, napríklad s Lydkou Svobodovou – Miss
Deaf World 2014 – v súťaži nepočujúcich. Medzi ženy
do kultúrneho strediska na chvíľku prišla námestníčka
primátora Renáta Lenártová, ktorá je aj jazerskou poslankyňou. Nezabudol na ne ani primátor Richard Raši, ktorý

okrem príhovoru
starostku našej
mestskej
časti
Lenku Kovačevičovú obdaroval
kyticou kvetou.
Bodkou za kolotočom venovanom ženám bola
tombola s cenami od prezentujúcich sa firiem
a ružička na rozlúčku...
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ných chvíľ. A tiež ich ubezpečila, že
z nápadu korčuľovania chce urobiť
mestská časť tradíciu. Stredajšie
a piatkové šantenie na ľade okrem
maskotov spestrili súťaže so sladkými odmenami za výkony, takže korčuľovačka bola jednoducho super.

Polročné vysvedčenia v rozprávkovom duchu
nica a ďalšie „nadprirodzené bytosti“,
keďže sa ani pani učiteľky nedali zahanbiť a pred katedru sa postavili v rôznych
zábavných kostýmoch.

Už po druhýkrát sa učiteľky Základnej školy Jozefa Urbana na Jenisejskej
ulici rozhodli svojim žiakom spríjemniť
deň odovzdávania polročných vysvedčení.

Štyri vyučovacie hodiny v rozprávkovej krajine prešli rýchlo a prišiel čas odovzdávania polročných vysvedčení. Keďže
deti sa od septembra snažili, nemuseli sa
známok báť, no v karnevalových kostýmoch to bolo predsa len zábavnejšie. Tá
hlavná zábava prišla však až popoludní.
Nádherne vyzdobená telocvičňa sa po-

Od rána do školy prichádzali princovia a princezné, Supermani, vodníci, víly.
Počas celého dopoludnia prebiehalo vyučovanie v maskách, čo sa deťom veľmi
páčilo. A ešte viac sa im páčilo, že ich
učili Včielka Maja, Jack Sparow, čarodej-

stupne začala zapĺňať rozprávkovými
bytosťami, pretože nasledoval úžasný
polročný karneval. Deti privítal obľúbený Ujo Ľubo, ktorý ich počas veľkej detskej diskotéky nenechal ani na chvíľočku
oddýchnuť. S deťmi tancovalo niekoľko
veľkých maskotov a nechýbali tiež rôzne
súťaže a atrakcie. Veľkými pomocníkmi
učiteliek z prvého stupňa boli starší žiaci, ktorí s deťmi z prvého stupňa tancovali a zabávali sa.
Na polročné prázdniny odchádzali
naši žiaci s úsmevom na tvári. Sme radi,
že sa im takýto netradičný deň páčil. Určite si ho pri budúcoročnom odovzdávaní polročných vysvedčení zopakujeme
a doprajeme tak žiakom vysvedčenia
vo veselom duchu.
Mgr. Róbert Schwarcz
riaditeľ školy

Speváci zo súboru Jazerčan žnú úspechy

Členovia speváckeho zboru Jazerčan zažili začiatkom roku 2015 príjemnú a významnú udalosť. Zavítala medzi
nich starostka našej mestskej časti Lenka Kovačevičová. Obe strany si otvorene povedali ako si predstavujú ďalšiu
aktivitu, spoluprácu a podporu.
Speváci sa starostke pochválili ako
Jazerčanov nedávno reprezentovali.

Zúčastnili sa na XIII. ročníku regionálnej prehliadky folklóru dospelých
„Na košickej turni.“ Súťažilo všetkých
22 mestských častí a spievajúcich bolo
44 sólistov a skupín. Naši sa prihlásili
do 5 kategórií a v každej bojovali húževnato, a úspešne. Ženská spevácka
skupina a sólista Pavol Tóth obsadili
bronzové pásmo. Mužská spevácka
skupina a sólista Ladislav Loššinský boli
porotou zaradení do striebornej priečky a náš 80 - ročný sólista Jozef Sedlák
nielenže získal zlaté pásmo, ale stal sa aj
absolútnym laureátom súťaže.

o to väčšie, že na stretnutí si vzájomne
nielen podporili ďalšiu spoluprácu,
ale aj si pekne zaspievali. Zbor doplnil
kvalifikovaný sprievodný univerzálny
muzikant Pavol Lipták. Spevácky zbor
Jazerčan má snahu podporovať talent
seniorov, ktorí vedia a chcú spievať
a mienia čo najúspešnejšie reprezentovať našu MČ v meste aj na vidieku. Jop

Speváci touto prezentáciou starostke významne zdokumentovali plody
svojej práce pod vedením Kataríny Juríkovej a Jozefa Piklu. Ich odhodlanie je

Ponuka vzdelávania i diétneho stravovania
Obchodná akadémia na Polárnej
ulici si v tomto školskom roku pripomína 20. výročie svojho založenia.
Za toto obdobie sa úspešne etablovala
na trhu škôl Košického kraja. Nachádza
sa v našej mestskej časti, v priamom su-

sedstve sídla miestneho úradu. Vďaka
svojej polohe je prístupná aj žiakom
z prímestských obcí a vzdialenejšieho
okolia.

démii od 1. júna tohto roku zabezpečovať aj diétne stravovanie – bezlepkovú diétu.

• obchodná akadémia
• manažment regionálneho cestovného ruchu
• animátor voľného času.

Ak o tejto forme stravovania chcete
vedieť viac, informujte sa u vedúcej školskej jedálne Terézie Salakovej na tel. čísle:
055/674 62 68, prípadne na sekretariáte
školy na tel. čísle: 055/674 62 67, e-mail:
skola@polarka.sk, www.polarka.sk.

V rámci skvalitnenia služieb chce
školská jedáleň pri obchodnej aka-

Budeme radi, ak rozšírite rady našich
spokojných stravníkov.

Absolventom ZŠ ponúka moderné
vzdelanie v študijných odboroch:
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Jabĺčka nepadli ďaleko od stromu...
Talenty z nášho sídliska – Hanka a Jožko Miklošovi
Sú ako väčšina detí. Stretávajú sa
s kamarátmi, bavia sa s nimi a keď im
vyjde čas na chvíľku sadnú i k počítaču. Veľa voľných chvíľ im však nezostáva. Jožko navštevuje španielske gymnázium, a to, čo pochytí len
v škole počas výkladu, by na dobré
známky nestačilo. Hanka, ktorá je
o dva roky mladšia, to má o čosi ľahšie, navštevuje na našom sídlisku ešte
len základnú školu. Ulievať sa ale ani
ona nemôže, rodičia sú kvôli školám
prísni – alebo sa o to vraj aspoň snažia.
„Musíme byť. Mladí sú v puberte a keby sme poľavili...“, prísne sa
tvári otec Jozef Mikloš. Mama Lucia
by možno občas oči aj prižmúrila,
ale keď sa deti rozhodli venovať sa
okrem školy aj koníčkom, spoločne
treba nájsť spôsob ako to čo najlepšie zladiť. Súrodenci Hanka a Jožko
Miklošovi sa totiž intenzívne venujú hudbe, spevu a ľudovému tancu.
Obaja sú žiakmi ZUŠ na Jantárovej
ulici a SZUŠ Vlada Urbana. Vzor mali
a majú v rodičoch, ktorí navštevovali
ľudovú školu umenia a obaja spievali
i hrali na hudobných nástrojoch. Jabĺčka teda ďaleko od stromu nepadli.
Jožko spočiatku hral len na husle.
Mal však dobrú učiteľku, ktorá v ňom
vycítila i spevácky talent a prihlásila ho do speváckej súťaže. Vyšlo
to. Postupne sa prespieval do Slávika Slovenska, ktorého garantom je
Peter Dvorský. V okresnom kole sa
niekoľkokrát umiestnil

na prvom mieste, z krajského sa
mu ďalej postúpiť nepodarilo. V celoslovenskej súťaži v sólovom speve
Petra Dvorského sa umiestnil v bronzovom, striebornom i zlatom pásme.
Zlato v speváckej kategórii si odniesol spolu s ľudovou hudbou Jantár
z okresného kola prehliadky detských
ľudových súborov. Hanka sa síce viac
venuje klavíru, ale aj spieva. V súťaži Slávik Slovenska sa prespievala
do okresného kola, kde skončila na
3. mieste. Na súťaži Viva Talent
Festival, kde reprezentovala spolu s kamarátkou SZUŠ, získali zlato.
Súťaží a ocenení majú teda obaja
na svojom konte peknú zbierku.
Husle, klavír a spev to je dokonalá
kombinácia, čo súrodenci pri vystúpeniach zopárkrát využili. S ďalšími
príbuznými dokonca vytvorili rodinnú kapelu a s ňou vyhrávajú.
Po niekoľkých rokoch spoločného
skúšania zvládnu odohrať program
na plesoch, svadbách, rôznych oslavách. Pozvanie na akcie v mestských
častiach či festivaloch taktiež neodmietajú. Občas si zarobia tri eurá alebo aj päť, takže majú vreckové. Oveľa
dôležitejšie podľa rodičov však je, že
sa zbavujú trémy a učia sa vystupovať na verejnosti. Bez problémov zaspievajú aj s mládežníckym zborom
v miestnom kostole. Ako členovia viacerých detských speváckych zborov
si na jednom pódiu zanôtili napríklad
aj s Mirom Žbirkom či Ivanom Táslerom. Speváckych zážitkov, stretnutí
i nahrávaní CD
na svoj vek absolvovali pomerne
dosť. Vďaka za to
patrí samozrejme, ich rodičom
i učiteľom.
„To, že majú
koníčky je fajn
a podporujeme
ich v nich. Čo bude
v budúcnosti, to
sa uvidí. Keby sa
chceli profesioná-

10 Jazerčan 01/2015

lne venovať hre na husle a klavír majú
dobrý základ, od ktorého sa môžu
odraziť. Musia si však uvedomiť, že
ak by ich to malo živiť, museli by byť
absolútne špičky, a to nie je jednoduché. Preto to oni, aj my, berieme zatiaľ
ako dobré trávenie času,“ zhodnotili
rodičia aktivity Hanky a Jožka.
„Ďakujem rodičom i sestre, že
osem rokov, čo som chodil na husle
do ZUŠ, dokázali počúvať moje škrípanie, ktoré sa rozliehalo celým naším bytom, aj po chodbách bytovky.
S prechodom na strednú školu som
mal trochu obavy ako zareagujú spolužiaci, či im nebudem na posmech,
že hrám na husle a vyhrávam v kapele, kde sa hrajú ľudovky. Vôbec to
tak ale nie je, berú to normálne,“ prezrádza Jožko.
„Súhlasím s bratom. Tiež ďakujem rodičom, že nás nikdy do ničoho
nenútili, ale len podporovali, čo sme
chceli robiť. I keď... keď sa stalo, že ak
sa mi predsa len nechcelo cvičiť, lebo
aj to občas býva, vtedy ma musia trochu „potlačiť.“ A čo kamaráti? Málokedy sa stane, že sa niekto pousmeje.
Väčšina to berie ako každý iný koníček, ktorý sa mi páči, a preto sa mu
venujem,“ doplnila brata Hanka.

ZDRAVOTNÉ OKIENKO

Zlomená duša bolí
V novinách či na internete nájdete
informácie ako schudnúť, ako si budovať kariéru a podobne. Kvalitných
informácií ako sa starať o svoje duševné zdravie je ďaleko menej. Málokto si uvedomuje, že zanedbávanie
duševného zdravia môže mať svoje
dlhodobé, niekedy až celoživotné
následky. Nevyriešené problémy tlačíme pred sebou ako balvan. V hlave nosíme nezodpovedané otázky.
Bojíme sa otvárať citlivé témy alebo
ich naopak považujeme za malicherné a trápne. Prečo by sme sa im teda
mali venovať? Zdanlivo nepodstatné
starosti môžu časom narásť do obludných rozmerov. Vtedy ich riešenie
býva oveľa náročnejšie, priam nedosiahnuteľné.

ševného zdravia.
Práve preto som
rada, že sa téma
duševného zdravia dostala do plánu činnosti sociálno - zdravotnej
komisie i komisie
mládeže,
športu a vzdelávania
miestneho zastupiteľstva a dostane sa aj do činnosti Kultúrneho strediska Jazero. Pilotným projektom bolo
podujatie Spoznaj samú seba na nedávnej úspešnej akcii MDŽ. Pokračovaním bude séria interaktívnych seminárov pre seniorov aj ďalšie cieľové
skupiny občanov nášho sídliska.

,,Zlomená duša“ je ako zlomená
noha, bolí. Ľudia kupujú vitamíny ako
prevenciu pred ochoreniami, málokto však robí prevenciu v oblasti du-

Spoluprácu v tejto oblasti nám
ponúklo aj Denné centrum duševného zdravia, ktoré sídli v priestoroch Polikliniky Nad jazerom. Každý

pondelok od 15:00 hodiny bude organizovať besedy zamerané na najrozšírenejšie problémy duševného
zdravia prezentované významnými
odborníkmi: prof. MUDr. Jozefom Kafkom DrSc., nositeľom štátnej ceny Ľ.
Štúra, PhDr. Monikou Piliarovou i ďalšími odborníkmi v oblasti duševného
zdravia.
Mgr. Lucia Kleinová
poslankyňa miestneho zastupiteľstva

Zeleninové šaláty
gastroenterológov potrava zložená
prevažne z potravín živočíšneho pôvodu ako sú mäso, mlieko či mliečne
výrobky je dlhodobým konzumom
príčinou toxického odpadu v tele. „Priemerná dĺžka života by rástla míľovými
krokmi, keby zelenina voňala rovnako
dobre ako slanina“ – vtipkuje americký
publicista Doug Larson (1926).
Neexistuje nič dôležitejšie pre naše
zdravie ako látky z prírodných surovín.
Voľne rastúce liečivé rastliny a čerstvá
zelenina chránia naše telo pred škodlivinami. Liečivé látky zo zeleniny predstavujú „zbrane ťažkého kalibru“, s ktorými tiahneme do akejsi bunečnej vojny
na ceste za zdravím. Sú soľou v našej
životnej polievke, pretože udržujú vitalitu a mladosť. Hoci si uvedomujeme
prospešnosť zeleniny, jej konzumácia je
väčšinou v pozadí nášho záujmu. Väčšina klasických, dlhodobo konzumovaných potravín nedokáže plnohodnotne
nahradiť zeleninu. Podľa japonských

Milí rodičia, naučte svoje dieťa jesť
zeleninový šalát! Ak deti nebudú jesť
dostatok zeleniny, v strednom veku
sa stanú adeptmi na niektoré z civilizačných ochorení. Rozmaznávať dieťa
je to isté ako ho biť. Deti treba formovať, nie deformovať. Veľkým omylom
je sa domnievať, že dieťa sa vychováva
tzv. cez ucho. Veru nie. Navykni chlapca
na životnú dráhu ktorej sa má pridŕžať
a neodchýli sa od nej ani v starobe. Hovorí sa, že vychovaj deti a potom máš
v starobe po starostiach.
Bežný jedálny lístok je pripravený
z veľkého množstva cukrov, bielkovín

a synteticky upravených jedál, čo vedie
k chronickému prekysleniu tela. Zeleninové šaláty dokážu upraviť acidobázickú rovnováhu organizmu, ktorá je základom nášho zdravia. Navyše sú účinné
pri detoxikácii, sú ľahko stráviteľné, plné
aktívnych rastlinných enzýmov a antioxidantov. Zelenina je potrava, ktorá
dláždi cestu ku zdravej budúcnosti. Zelenina nás totiž úspešne chráni pred infarktom a mozgovou mŕtvicou.
Hovorí sa, že pre cnostného človeka
sú šťastie a nešťastie ako pravica a ľavica – používa oboje. Ktosi raz povedal,
že šťastie je životný postoj, ktorý sa rodí
v zriekaní.. Jarná zelenina je výbornou
potravou v prevencii a liečbe rakoviny.
Zeleninu by sme mali jesť hlavne v surovom stave, pretože je proti rakovine
účinnejšia.
MUDr. Michal Slivka
predseda
sociálno – zdravotnej komisie
poslanec miestneho zastupiteľstva
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Potkany a myši nemajú byť našimi spoločníkmi
Povinná celoplošná deratizácia potrvá do konca apríla
Regionálny
úrad
verejného
zdravotníctva v Košiciach v súvislosti s premnožením hlodavcov,
najmä potkanov, vo viacerých častiach mesta začína správne konanie
vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.
Opatrenia spočívajú v povinnosti účastníkov konania vykonať
a preukázať vykonanie regulácie
škodcov v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie (regulácie ži-

vočíšnych škodcov) na území mesta
Košice v termíne od 23. marca do
30. apríla 2015.
Synantrópne myšovité hlodavce
(potkany, myši) sú živočíšni škodcovia, ktorí sa považujú za významných prenášačov pôvodcov rôznych
prenosných ochorení u ľudí i zvierat,
a z tohto dôvodu môžu byť príčinou
ohrozenia verejného zdravia. Keďže
uvedené hlodavce disponujú vysokým rozmnožovacím potenciálom,
za vhodných podmienok pravidel-

ne dochádza k ich premnoženiu
v objektoch ľudských sídiel, ako aj
v priľahlých vonkajších priestoroch.
V záujme predísť tomuto stavu, a tým
dosiahnuť minimalizáciu epidemiologického rizika v oblasti verejného
zdravia, je potrebné pravidelne vykonávať opatrenia na reguláciu uvedených živočíšnych škodcov.
(Výňatok z rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva)
MUDr. Margita Kaplanová
regionálny hygienik - zastupujúci

Kontrolný deň v problémových lokalitách
Druhým vážnym problémom
nášho sídliska je schátralá bývalá škôlka na Galaktickej ulici. Vlastnícke prepojenie vedie až do Lichtenštajnska.
Za roky úradných postupov či konanie až na krajskom stavebnom úrade,
i nekonečné odvolávanie sa vlastníka
voči rozhodnutiam, za osem rokov
nepriniesli žiadne výsledky. Mestská
časť sa preto začne tomuto problému intenzívnejšie venovať, aby ruina
prestala byť útočiskom asociálov.

Starostovia susediacich mestských častí Lenka Kovačevičová
a Marek Kažimír spolu s veliteľom
stanice Mestskej polície Nad jazerom
Ing. Miroslavom Fajčíkom prednedávnom navštívili osadu Lubina a zastavili
sa i v schátralom objekte na Galaktickej ulici a vo Vyšnom dvore v Krásnej.
Všade tam bývajú prevažne Rómovia
a ľudia bez domova.
Najväčšia skupina osadníkov je
v lokalite Lubina, kde v 23 prístreškoch prebýva viac ako 110 detí a dospelých. Starostovia sa zhodli, že akákoľvek, aj drobná pomoc tu žijúcim,
musí ísť ruka v ruke so snahou z ich
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strany a dodržiavanie jasných pravidiel, ktoré budú nastavené. V prvom
rade, ak tam žijú a v drvivej väčšine nepracujú, budú sa zúčastňovať
na obecných prácach. Musí to byť
ich základná povinnosť voči mestskej časti, kde pôsobia. Ďalej budú
pod drobnohľadom Polície, ktorá
sa zameria na kontroly či nepáchajú trestnú činnosť. Kriminalita musí
byť jednoducho nulová. Sledovať
sa bude aj dochádzka detí do škôl
na našom sídlisku. Pre zvládnutie problému osady Lubina musí platiť aj to,
že pribúdanie ďalších prisťahovalcom
neprichádza do úvahy.

Stále sme neporiadni a vidíme len seba
Tento neporiadok, ktorý sme odfotografovali a odviezli kam patrí, sme
našli po sídlisku krátko po vianočných
a novoročných sviatkoch. Nemyslite
si však, že je to čosi výnimočné. Vôbec
nie. Ide o bežnú smutnú realitu, s ktorou sa od nového roku stretávame
dennodenne.

Pokiaľ nemajú
možnosť dostať
sa do zberného
dvora, mohli by
počkať
aspoň
na Kosit, ktorý
po mestskej časti
pravidelne
rozmiestňuje kontajnery na nadrozmerný
odpad.
V tomto roku
bude po uliciach
sídliska „pendlovať“ 14 kontajnerov. Do nich môžu
všetok podobný
odpad nahádzať.
Niektorým je ale jedno ako to pri smetiakoch vyzerá. Hlavná vec, že doma
majú čisto. To sa však tolerovať nedá.

Uznávame, že takmer každá domácnosť sa raz za čas potrebuje
zbaviť starej skrine, rozpadnutého
konferenčného stolíka, sutiny zo stavebných úprav v byte či váľandy, ktorá už len ničí chrbát, taká je hrboľatá.
Tieto a podobné nepotrebnosti majú
skončiť v niektorom zo zberných dvorov, a nie pri smetiakoch na domový
odpad. ( Zberné dvory sú na uliciach
Pri bitúnku č. 11, Jesenského č. 4 alebo
na Popradskej ulici a dopraviť tam nadrozmernú nepotrebnosť by mal ten,
kto robí doma veľké upratovanie).

robí prestavbu alebo koho vidíte, že
pod rúškom tmy vynáša z bytu veľké
veci a zloží ich pri smetných nádobách na klasický komunálny odpad
či ich zhodí do trávy, nahláste nám
ho. Môžete i anonymne na číslach
302 77 18 alebo 302 77 19, aby sme sa
konečne nemuseli sami pred sebou
červenať v akom neporiadku žijeme.

V záujme toho, aby sme mali
konečne
čisté
sídlisko, po ktorom snáď všetci
túžime, ale nie
všetci preto aj
všetko robíme,
prosíme o spoluprácu. Vás, obyvateľov, domových dôverníkov
i bytové spoločenstvá. Kto

V apríli, termín ešte presne oznámime, chystáme sídliskovú brigádu,
aby sme sa zbavili toho, čo ostalo
po zime. Veríme, že sa pridáte.
Prinášame tiež rozpis, aby ste sa
vedeli orientovať, kedy bude kontajner na nadrozmerný odpad u vás
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Pes nevie, čo sa patrí, ale psičkár to má vedieť
rejného poriadku
a životného prostredia, pracovníkmi oddelenia
výstavby a investičnej
činnosti
miestneho úradu
a s mestskými policajtmi v kontrolách pokračovať.
Zaťažko im nebude vyraziť do ulíc
sídliska aj skoro
ráno, kedy je nepísaný čas prvého
Mestská časť sa v uplynulých
dňoch v spolupráci so stanicou Mestskej polície Nad jazerom rozhodla
pozrieť sa aj na psičkárov a na to,
ako dodržujú predpisy držania psov.
Dôraz dávali na to, či ten, kto psa
venčí, má pri sebe igelitové vrecúško
na pozbieranie exkrementov, či je
ich miláčik na vôdzke a či má známku, teda, či ho nezabudli prihlásiť
v mestskej časti. V podobných kontrolách mieni mestská časť spolu
s poslancami komisie výstavby, ve-

že si z psích „značiek“ domov prinesieme parazity a následne alergie,
choroby a ktohovie, čo ešte. Rodina
psičkárov má voči podobných kontrolám ostré výhrady, ktorými sa netaja. Druhá časť obyvateľov sídliska
na tieto nešváry naopak poukazuje,
sťažuje sa, kritizuje a hnevá sa, že
naše sídlisko vyzerá pomaly ako verejné smetisko. Nájsť kompromis je
ťažké, i keď by sa to dalo. Stačilo by
dodržiavať predpisy a uvedomiť si,
že na sídlisku nežijem sám, a preto
musím myslieť aj na druhých. Alebo
by som aspoň mal...

venčenia havkáčov. Ak sa chceme zbaviť nežiaducich „ozdôb“
v
prebúdzajúcej
sa
tráve
a na chodníkoch,
na neporiadnikov
sa musí aj takto.
Ešte
horším
ako
znečistené
prostredie je nebezpečenst vo,

Špeciálna základná škola na Rovníkovej ulici
Deň s rozprávkou
... je už v našej škole tradične
súčasťou dramatickej výchovy. Prežili ho žiaci 1. – 4. ročníka. V príbehoch
o Šípovej Ruženke, Škaredom kačiatku alebo o Krtkovi mali možnosť napodobniť rozprávkových hrdinov,
a zároveň dostali priestor na sebarealizáciu. Tri prasiatka v podaní štvrtákov sa predstavia v máji na prehliad-
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ke Rozprávkové Jazero. Deti sa hrajú,
osvojujú si vzorce správania a učitelia
ich touto formou pripravujú na konkrétne životné situácie.
Mgr. Regina Liptáková
učiteľka

Úspešní športovci
Slovenské hnutie špeciálnych
olympiád prednedávnom zorganizovalo v Monkovej doline v Ždiari Národné preteky špeciálnych olympiád
v bežeckom a zjazdovom lyžovaní.
Našu školu reprezentovali 3 pretekári.
Všetci súťažili v začiatočníckej kategórii bežeckého lyžovania v behu na 50
a na 100 m. Podali veľmi dobré športové výkony. Rinaldo Balog so ziskom
dvoch zlatých medailí v disciplínach
jednotlivcov bol najúspešnejší. Fran-

tiška Balogová získala jednu zlatú
a jednu striebornú medailu a Sára
Horváthová vybojovala striebornú
a bronzovú medailu. Na záver spolu s kamarátkou zo Spojenej školy
na Alejovej ulici v Košiciach „odbehli“
štafetu 4 x 500 m a stali sa bronzovými.
Mgr. Magdaléna Koniarová
učiteľka

Zo školy rovno do práce
IT Akadémia softvérového vývoja na Sídlisku Nad jazerom
Študenti stredných škôl majú novú
možnosť štúdia. Po ukončení štúdia
ich zamestná košická IT firma GlobalLogic Slovakia s. r. o.
Pobočka americkej IT firmy GlobalLogic so sídlom v Košiciach v spolupráci s košickou Súkromnou strednou
odbornou školou sídliacou na Dneperskej ulici č. 1 (priestory Súkromného gymnázia a Súkromnej základnej
školy), pripravili 17. 3. 2015 projekt
štúdia na IT Akadémii softvérového
vývoja (SOVY). Určený je pre študentov stredných škôl, ktorí sa nerozhodli uchádzať sa o štúdium na vysokej
škole, ale chceli by sa ďalej vzdelávať
v oblasti informačných technológií
(IT).
Cieľom projektu je ponúknuť študentom alternatívu k vysokej škole,
ako aj možnosť vedomostne a prakticky ich pripraviť na prácu v IT sektore.
Úspešní študenti v priebehu tretieho ročníka získajú možnosť pracovať
u partnera celého projektu - spoločnosti GlobalLogic Slovakia s. r. o. Dochádza tak k spájaniu dvadsaťročných
pedagogických skúsenosti zriaďovateľa školy a ambiciózneho plánu
rozvoja košickej IT firmy, ktorého
cieľom je pripraviť žiakov pre potreby GlobalLogic Slovakia s. r. o., „Chceli
by sme, aby šikovní študenti zostali
na východnom Slovensku. Ďalej sa
tu rozvíjali, aj aby si tu našli dobre
platenú prácu. Preto vznikol projekt
IT Akadémie softvérového vývoja,
v ktorom sme partnermi. Chceme si
vychovať svojich zamestnancov, aby
sme mohli rásť.
Do tohto projektu investujeme
vlastné peniaze. A zaplatíme pedagógov – odborníkov tak, aby nemuseli utiecť preč. Chceli by sme, aby aj
mladí šikovní ľudia z východného Slovenska ostávali tu, lebo aj tu sa môžu
rozvíjať a dobre zarobiť,“ konštatuje
Marek Antal zo spoločnosti Globallogic.
Prihlásiť sa do do IT Akadémie
softvérového vývoja je veľmi jednoduché. Stačí si otvoriť webovú strán-

ku www.akademiasovy.sk a vyplniť
- „Kontaktujte nás“ - alebo sa prihlásiť
priamo telefonicky do školy na čísle
0905 654 490.
Tento rok organizátori plánujú prijať 20 študentov. Trojročné štúdium
bude ukončené absolventskou skúškou a udelením titulu Diplomovaný
špecialista IT.
Vzdelávanie bude interaktívne
a bude v učebniach, kde má každý
žiak k dispozícií vlastný počítač. Novovytvorené a inovované učebné
materiály budú pre žiakov dostupné
v digitálnej podobe, čím sa zabezpečí ich výborná dostupnosť
pre súčasných, aj pre všetkých budúcich žiakov.

skončení im ponúkli finančne dobre
ohodnotenú prácu v IT firme.
Vekové obmedzenia pre pomaturitné štúdium nie sú. Stačí, ak máte
maturitu a ovládate anglický jazyk.
„Radi privítame aj absolventov vysokých škôl, ktorí si nevedia nájsť uplatnenie vo vyštudovanom odbore. Určite je to lepšie ako rekvalifikačný kurz.
Dúfam, že časom nebudeme mať len
jednu, ale až päť tried. Potrebujeme
presviedčať deti od základných škôl
cez stredné školy, aby študovali technické odbory,“ podčiarkol Ivan Hruška
z GlobalLogic.
Inzercia

Projekt IT Akademie
SOVY vychádza zo skutočnosti, že košické IT firmy
majú záujem zamestnávať
vzdelaných a schopných
mladých ľudí, ale ich vedomosti a zručnosti mnohokrát
nespĺňajú ich požiadavky.
Potenciálna a perspektívna pracovná sila tak končí
na úrade práce a postupne stráca reálne možnosti
uplatniť sa na trhu práce.
Základom úspechu projektu
je úzka spolupráca a komunikácia IT firmy GlobalLogic
Slovakia s .r. o. a Súkromnej
strednej odbornej školy
s mladými ľuďmi, aby ich
získali na toto štúdium a po
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Prvé návštevy u starostky

Starostka mestskej časti Lenka
Kovačevičová sa ešte ani poriadne
nestihla v úrade rozhľadieť a už ju
prišli pozdraviť hneď niekoľkí návštevníci.

Ochrankyne a ThLic. Petra Kentoša
z Farnosti sv. Košických mučeníkov.
Vzácnou návštevou bol i Vladimír
Kačmár. Muž na invalidnom vozíku
sa so starostkou dohodol, že v lete

bude v našej mestskej časti nevídaná udalosť - celoslovenská výstava
kompenzačných pomôcok pre telesne postihnutých. Už sa na prípravách aj začalo pracovať.

Bola to napríklad mladá rodinka, do ktorej začiatkom tohto roka
pribudli dvojičky Patrik a Dominika. Mama Monika okrem roztomilých batôžkov s drobcami prišla aj
so staršími deťmi Jakubom a Miškou. Otecko do kompletnosti rodiny chýbal, bol v práci, ale mama
a starostka sa nenudili, poklebetili
si o deťoch, o výchove, aj o tom, že
vypiplať naraz dve deti nebude jednoduché. Ak je ale rodina súdržná,
čo tá ich je, určite to zvládnu.
V úrade starostka privítala tiež
predstaviteľov cirkví – Vladimíra Vargu z Farnosti Presvätej Bohorodičky

Prvé starostkine návštevy
Návštevy nielen chodia k starostke, ale starostka sa snaží
nájsť si čas, aby aj ona spoznávala ľudí mestskej časti. Postupne absolvovala stretnutia v materských, základných
i stredných školách sídliska. Prezrela si priestory zariadení
a stretla sa s pedagógmi i žiakmi. Deti a mlaď, a to nie je
fráza, sú skutočne naša budúcnosť. Preto je pravdou, že aký
základ domu postavíme, tak pevne bude stáť. Platí to aj
o spoločnosti a o mladých, ktorým treba od predškolského
veku venovať veľkú pozornosť.
Na našom sídlisku žijú okrem mladých ešte minimálne tri vekové kategórie občanov, teda aj dôchodcovia.
Z nich je viac ako 180 zaregistrovaných v Dennom centre.
Starostka navštívila aj ich. Opäť sa presvedčila, že hoci sú
v seniorskom veku, do „starého železa“ rozhodne nepatria.
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Namiesto nudenia sa doma spolu
s rovesníkmi pravidelne navštevujú
centrum a popoludnia si spríjemňujú okrem spevu tancom, výšivkami,
súťažami v šachu, v hádzaní šípok či
výrobou prútených košíkov. Starostke porozprávali čosi o sebe i o tom,
aké sú ich predstavy o ďalšom fungovaní Denného centra.
V centre sa prednedávnom udiala
vážna chvíľa. Volili si predsedu.
Seniori jednomyseľne hlasmi
rozhodli, že Denné centrum povedie Ivan Hudec (na snímke). A aké
podujatia chcú v priebehu roka absolvovať? V apríli to napríklad bude
súťaž v gulečníku i v stolnom tenise,
navštívia divadlo a nebudú chýbať
na prednáške o zdravom životnom
štýle. V máji nezabudnú na Deň matiek, vyberú sa na opekačku a poučia
sa ako treba podať prvú pomoc.

V našej mestskej časti funguje aj
Klub kresťanských seniorov, ktorý
vedie Jozef Gbúrik. Aj za nimi starostka zašla, aby sa i medzi kresťanskými seniormi presvedčila, že jeseň
života vôbec nemusí byť pochmúr-

na a smutná. Dôchodcovia majú
elánu, nápadov a chuti na rozdávanie. Spolu s ňou prišli na návštevu
i viceprimátorka Renáta Lenártová a starostkin zástupca Bernard
Berberich.
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Čo všetko sa deje
v našich kultúrnych strediskách
Kultúrne stredisko (KS) Jazero
Je na 1. poschodí v pavilóne B obchodného centra Branisko na Spišskom námestí č. 1 a disponuje priestormi vhodnými na usporiadanie
zábav, plesov, divadelných predstavení, tanečných kurzov, rodinných
osláv, školení, teambuildingových
stretnutí, posedení rôzneho druhu. K dispozícii je divadelná sála pre
120 – 150 ľudí, disco sála pre 50 – 60
ľudí, salónik pre 30 ľudí a Denné centrum pre 100 ľudí.
V týchto priestoroch sa počas pracovných dní pravidelne konajú tanečné tréningy tanečných štúdií Hviezdička a UNOSTAR pre dievčatá a chlapcov
od 4 do 15 rokov. Dvakrát do týždňa sa
stretávajú aj deti, ktoré trénujú karate.
Pre dievčatá a dámy stredisko ponúka
bodystyling, danceaerobik, zumbu

a od apríla aj kalanetiku. K týmto
aktivitám v krátkom čase pribudnú tvorivé dielne
pre každého, kto
má chuť sa niečo nové naučiť,
potešiť vlastnoručne zhotoveným darčekom
blízkych alebo
si zútulniť svoj domov. V spolupráci
s miestnym úradom KS Jazero usporadúva v oboch kultúrnych strediskách rôzne akcie pre všetkých obyvateľov našej mestskej časti.

www.jazerokosice.sk či na tel. čísle
055/320 77 36. Staňte sa priaznivcami aj na facebooku: Kultúrne strediská Iskra a Jazero a budete vedieť
o všetkom medzi prvými.

Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke miestneho úradu

Tešíme sa na stretnutia s vami, milí
Jazerčania.

Čakanie s časopisom alebo knihou
Rodičia sprevádzajúci deti, ktoré v Kultúrnom stredisku Jazero navštevujú niektorý z krúžkov, donedávna
len nič nerobiaco posedávali a čakali, kedy nácvik skončí. Od februára je to inak. S podporou pobočky Verejnej
knižnice Jána Bocatia, ktorá je v Kultúrnom stredisku
Iskra, môžu si čas krátiť listovať v brožúrke alebo časopise, prípadne si požičať knihu, ktoré sú k dispozícii. Keďže
je jasné, že celú knihu prečítať nestihnú, no sú zvedaví,
ako dej skončí, majú možnosť si ju až na mesiac zobrať
domov a potom priniesť späť. Požičanie je zadarmo a ponuka široká.
Veríme, že to vyskúšajú. Je to nápad, ktorý stojí za
pozornosť.

Kultúrne stredisko Iskra
V Kultúrnom stredisku Iskra sa
cvičenia organizujú celoročne každý pracovný deň v dopoludňajších,
popoludňajších a večerných hodinách. Majú dlhoročnú tradíciu a popularitu medzi obyvateľmi. Vhodným spôsobom vypĺňajú voľný čas
a prispievajú k rozvoju psychickej
a fyzickej odolnosti a zdatnosti našich občanov.
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Aktivity pre deti v predškolskom
a školskom veku i pre dospelých
Taekondo - výcvik bojového umenia. Prínosom je zvýšenie kondície,
návyk na pravidelné cvičenie, zdravší
životný štýl i disciplínu. Kurzy vedú
profesionálni lektori. Deti reprezentujú mestskú časť na rôznych súťažiach
a podujatiach.

Cvičenia pre dospelých
Joga - zdravotné cvičenie vedené skúsenou dlhoročnou profesionálnou lektorkou. Obľúbená je
najmä u strednej a staršej vekovej
kategórie obyvateľov, nakoľko cvičenie nevyžaduje veľkú mieru kondície. Patrí medzi naše najobľúbenejšie cvičenia.

Pilates - cvičenie zamerané na posilnenie vnútorného svalstva, zlepšenie psychickej a fyzickej kondície.
Aikijutsu - výcvik bojového umenia.
Zumba - cvičenie s tanečnými
prvkami určené pre ľudí s lepšou kondíciou. Vedené profesionálnou cvičiteľkou Zumby.

Cvičenie pre seniorov
Mažoretky - cvičenie určené
pre staršiu generáciu zamerané
na udržanie kondície žien v zrelom
veku, mentálnu pohodu seniorov,
predchádzanie vylúčenia zo sociálnej
skupiny aktívnych ľudí. Vedené skúsenou lektorkou.
Okrem týchto možností aktívneho vyplnenia času sú v rámci dlhodobých prenájmov aj ďalšie aktivity,
ktoré sú v našich priestoroch inými
organizátormi.
Asc - tanečná skupina sa zaoberá
vedením krúžkov moderného tanca.
Pravidelne sa zapájajú do vystúpení,
ktoré organizuje mestská časť a reprezentujú ju tiež na rôznych súťažiach
a podujatiach.

Antigravity fitness joga - špeciálny druh cvičenia jogy.

podľa individuálnych požiadaviek
občanov.

Fitbox - cvičenie pre všetky vekové kategórie. Ide o kardio cvičenie zamerané na zvýšenie kondície.

Lady aerobic - cvičenie pre seniorov na udržanie kondície, a tiež na jej
zvýšenie. Vedené dlhoročnou cvičiteľkou aerobiku.

Rýchlokurz nemeckého
a anglického jazyka

Body forming - cvičenie pre všetky vekové kategórie. Kardio cvičenie
zamerané na zvýšenie kondície.

Kultúrne stredisko Iskra poskytuje aj jednorazové prenájmy priestorov na schôdze, predajné akcie či

KS Iskra organizuje od 15. apríla
2015 dvojmesačný rýchlokurz nemeckého jazyka pre opatrovateľky.
A tiež, kto má záujem, aj kurz anglického jazyka. Cena kurzu 35 eur.
Bližšie informácie v kancelárii
KS Iskra, telefonicky na čísle
055/302 77 38 a mailom na
iskra.jazero@netkosice.sk

Na záver prinášame ešte
informácie o podujatiach,
príprava ktorých sa už
v kultúrnych strediskách
začína kuchtiť.
V apríli určite bude Talent show
V máji Deň susedov
Deň detí
V júni Jazerský
remeselný jarmok
medzi blokmi
a ešte ďalšie podujatia, o ktorých
vás budeme včas informovať,
a samozrejme, na ktoré
vás srdečne pozývame.
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V Prešove nám to vyšlo

Členovia Š. K. Power Taekwon Do Košice sa predstavili jazerskej
verejnosti na nedávnej oslave MDŽ.

Pätnásteho marca sa 7 statočných
zástupcov klubu Š. K. Power Taekwon
- Do Košice, ktorí trénujú v priestoroch
Kultúrneho strediska Iskra, zúčastnilo
na medzinárodnej súťaži Prešov Open.
Okrem klubov Slovenského zväzu
Taekwon - Do ITF a klubov Slovenskej
Taekwon - Do aliancie v Prešove bojovali aj zástupcovia Českej republiky,
Poľska, Ukrajiny, Bulharska, Rumunska,
Slovinska a Maďarska. V tejto silnej
konkurencii sa našim cvičencom podarilo získať 9 bronzových a 1 striebornú
medailu.
Najmladší Adam Tkáč, ktorý cvičí iba
4 mesiace, v kategórii Súborné cvičenia
detí 6 – 10 rokov obsadil tretie miesto
a vybojoval bronzovú medailu. Richard
Kopper a Sebastián Hajduk vo vekovej
kategórii 10 – 14 rokov získali každý
bronzovú medailu za súborné cvičenia

a spolu s Danielom Mihókom vo svojej
váhovej kategórii aj tri bronzové medaily za sparring (športový boj).
Klub reprezentovali i dvaja juniori:
Miroslav Šoško a Martin Rosenberger.
Obom sa vo svojej váhovej kategórii
po naozaj ťažkých zápasoch a aj mnohých inkasovaných zásahoch podarilo
zabodovať – bronzové medaily sú ich.
Najvyššie umiestnenie získal seniorský zástupca klubu Milan Smutný. V kategórii súborné cvičenia 7. – 6. kup sa
umiestnil na druhom mieste a vďaka
nemu má klub striebornú medailu.
Všetkým zúčastneným prajeme aj
v ďalších súťažiach veľa odvahy a úspechov.
Ing. Stanislav Kica
tréner

Výmenník Važecká je otvorený pre všetkých
Jedným zo 7 sídliskových výmenníkov, ktoré boli zrekonštruované
počas projektu Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry, je Výmenník Važecká. Program výmenníka je
v réžii tímu projektu SPOTs z príspevkovej organizácie K 13 – Košické
kultúrne centrá a aktívnych obyvateľov sídliska. Od apríla 2013, kedy
bol výmenník otvorený, zorganizoval tím projektu SPOTs 103 podujatí,
ktoré navštívilo 1 150 ľudí.
V súčasnosti pôsobí vo výmenníku niekoľko komunitných skupín.
Jednou z nich je skupina žien rôzneho veku, ktoré pod vedením výtvarnej pedagogičky Jany Bučkovej
vytvorili novú módnu značku VYVA.
Prvá kolekcia je na svete a dievčatá majú za sebou úspešné módne
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prehliadky počas festivalu BAZZART
a Košice Fashion week. Milovníčky
módy naposledy potešili pri príležitosti osláv MDŽ v Kultúrnom stredisku Jazero. Okrem šikovných žien sa
vo výmenníku stretáva skupina stredoškolákov, ktorí sú nadšencami cyklistiky, mapujú sídliská a pripravujú
nevšedné potulky. Prvá tohtoročná
potulka je pripravená už na 24. mája.
V programovej ponuke výmenníka
nechýbajú pravidelné výstavy študentov ZUŠ Irkutská či fotografické
výstavy zamerané na architektúru.
Vďaka exteriérovej lezeckej stene u nás našli svoje miesto aj horolezci z klubu METROPOL, ktorí
v letných mesiacoch organizujú
lezecké workshopy pre deti zo sídliska. Pod vedením Anny Vaňovej si
každú druhú stredu môžete vyrobiť zaujímavé predmety z papiera.
Pre deti do 3 rokov sú pripravené
zaujímavé tvorivé dielne s názvom
„Tvoríme s malými deťmi“. Vďaka
tomuto nezvyčajnému formátu sú
autormi diel už niekoľkomesačné bábätká. Hudobné stredy sú
pod taktovkou Anny Fedorovej. Ro-

dičia sa so svojimi deťmi učia známe
anglické piesne a hrať na jednoduchých hudobných nástrojoch.
V prípade záujmu o aktivity alebo o možnosti aktívne tvoriť program vo Výmenníku Važecká sa
môžu obyvatelia obrátiť na kultúrnu mediátorku Alenu Holubeckú,
tel. 0908 965 243 alebo emailom na
alena.holubecka@k13.sk. Viac o aktuálnom programe a dianí vo výmenníkoch sa dozviete na webových stránkach www.spots.sk alebo
www.vymenniky.sk.
Renáta Zolnaiová
PR a marketing projektu SPOTs

Keď je človek na pokraji priepasti...
Strata zamestnania, rozvod, osamelé matky s deťmi,
bezdomovci. Človek sa do hociktorej z týchto nepriaznivých životných situácií môže dostať zo dňa na deň. Vtedy
je každá pomoc vítaná.
Veríme, že takou bude vďaka vám aj tá naša - v podobe
ošatenia.
Určite doma nájdete zachovalé oblečenie, do ktorého
sa nevmestíme kvôli nejakému kilu navyše, prestalo byť
moderné alebo z neho deti už vyrástli, a vy neviete kam
s ním, a tak ho len prekladáte na policiach v skriniach.
Prineste ho počas stránkových hodín do budovy miestneho úradu. My ho od vás radi zoberieme a obdarujeme
ním ľudí v núdzi.
Pridáte sa? Tešíme sa.

Inzercia
Pondelok 9:00-18:00

Potrebujete požičať?

Utorok

9:00-18:00

Štvrtok

9:00-18:00

Pôžičky za 24 hodín.

Piatok

Veková hranica:
od 18 do 67 rokov

Streda

Sobota

Nedeľa

9:00-18:00
9:00-18:00

9:00-13:00
zatvorené

Važecká 2, Nad Jazerom
rom
m
panelák pri OC Važec

Tešíme sa na návštevu Vás aj Vašich milá
láč
áčikov!
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