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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

Boli ste sa poprechádzať v re-
kreačnej zóne? Potom vašej po-
zornosti určite neušla novinka, 
ktorú tam máme. Je to striekajúca 
fontána. Popri skrášleniu prostre-
dia jej hlavnou funkciou je pre-
vzdušňovanie vody.  Je to potreb-
né, pretože jazero sa v posledných 
rokoch borí s problémom siníc. 
Kvôli nim hygienici dávajú nášmu 
jazeru na kúpanie stopku.

Fontána dokáže za hodinu 
do výšky 3 metrov vytlačiť až 
39-tisíc litrov vody a vzduchom 
obohatí 225-tisíc litrov vody.  
Priemer rozstriekania vody je 10 
metrov. To sú hlavné technic-
ké údaje. Fontána je nastavená 
na automatické zapínanie a vy-
pínanie. A v noci svieti. Jej kúpou 
mestská časť urobila prvý výraz-
ný krok v boji proti siniciam. Celú 
jazerskú plochu síce neprevzduš-

ní, na to by ich bolo treba niekoľ-
ko, ale aj to je viac ako nič.

Čistotu, funkčnosť sociálnych 
zariadení, spŕch, pitníkov aj odvoz 
odpadu mestská časť bude riadne 
zabezpečovať, i keď vstupné sa 
do rekreačnej zóny toto leto ne-
bude vyberať. V auguste, na sprí-
jemnenie pohody, pripravujú 
naše kultúrne strediská na pláži 
tematicky zamerané večery. 

Prevzdušňujúca fontána na vodnej hladine
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V paragrafe 51 zákona Slovenskej 
národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľ-
bách do orgánov samosprávnych obcí 
sa uvádza, že ak sa uprázdni v obec-
nom (mestskom) zastupiteľstve man-
dát, nastupuje za poslanca obecného 
(mestského) zastupiteľstva ako ná-
hradník kandidát, ktorý získal najväčší 
počet hlasov vo volebnom obvode, 
v ktorom sa uprázdnil mandát, ale ne-
bol zvolený za poslanca. Nastúpenie 
náhradníka vyhlási obecné (mestské) 
zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo 
sa uprázdni mandát, a odovzdá mu 
osvedčenie o tom, že sa stal poslan-
com. Osvedčenie podpíše starosta 
obce (primátor).

Úmrtím poslanca mestského za-
stupiteľstva Ing. Mariána Gála, PhD., 
i keď je to kruté, ale litera zákona ne-
pustí a prikazuje lehotu do 15 dní, 
primátor mesta Richard Raši zvolal 
mimoriadne mestské zastupiteľstvo. 
Poslanci na ňom zobrali na vedomie, 
že na uprázdnený mandát ako ná-
hradník vo volebnom obvode č. 11, čo 

je naša mestská časť, nastupuje Mgr. 
Bernard Berberich  (na snímke pri pod-
pise sľubu).

Ing. Marián Gál, PhD. bol poslan-
com aj miestneho zastupiteľstva, a tak 
sa podobná situácia s nástupom ná-
hradníka udiala aj u nás. Na základe 
platných výsledkov volieb do miest-
neho zastupiteľstva na volebné ob-
dobie 2014 – 2018, ako je to uvedené 
v zápisnici Miestnej volebnej komisie, 
v  I. volebnom obvode ako náhradník 
najviac hlasov získal a na uprázdnený 
mandát poslanca miestneho zastupi-
teľstva nastupuje Ing. Michal Capcara. 
Kandidoval za stranu Smer – Sociálna 
demokracia a od voličov dostal 578 
platných hlasov.

Ing. Michal Capcara 9. júna 2015 
na 5. riadnom rokovaní miestneho za-
stupiteľstva zložil zákonom predpísa-
ný sľub, starostka Lenka Kovačevičová 
mu odovzdala osvedčenie o nástupe 
náhradníka a stal sa riadnym poslan-
com miestneho zastupiteľstva.

Milí Jazerčania,
prichádzame s ďalším  vydaním 

obľúbeného občasníka Jazerčan, ktorý 
pred letom vydávame v rozšírenej ver-
zii ako dvojčíslo. Novinkou sú rozhovo-
ry  s osobnosťami či Občianske okien-
ko najčastejších otázok vás, občanov. 

Čo sa vlastne udialo v našej mest-
skej časti do konca júna 2015 a čím žije 
Jazero ? O tom sa dočítate na úvod-
ných stránkach vydania.  Nová pre-
vzdušňujúca fontána na vodnej plo-
che jazera mala svoju premiéru 6. júna 
2015. V mestskej časti sme niekoľko-
krát privítali odborníka na sinice prof. 
Blahoslava Maršálka z Prírodovedeckej 
fakulty Masarykovej univerzity  v Brne 
a jeho pracovný tím, ktorý urobil 
výskum a navrhol opatrenia na zlep-
šenie kvality vody v jazere.  V týchto 
dňoch rozmiestňujeme a montujeme 
nové koše, dokopy 63 kusov v spolu-
práci s vami a na základe vašich pod-
netov, kde ich reálne potrebujete. 
Vrecúška na psie exkrementy si už 
psičkári môžu vyzdvihnúť v miestnom 
úrade. Revitalizované detské ihrisko 
na Talinskej budeme krstiť prvý júlový 

týždeň. Výstavba obchodného centra 
Kaufland  napreduje rýchlym tempom 
a koncom roka v ňom privítajú prvých 
návštevníkov. Finišuje aj výstavba 
Freshu na Bukoveckej ulici. 

Mestská časť pripravila kultúrne 
a športové podujatia pre širokú ve-
rejnosť,  bola aj spoluorganizátorom 
rôznych zaujímavých podujatí.  Nedá 
mi nespomenúť Deň učiteľov, Talent 
show, Dni zdravia - celoslovenskú 
výstavu kompenzačných pomôcok,  

1. Jazerský Street Basket, Deň Jazer-
čanov, Jazernú 50, podporili sme Ja-
zerčana Petra Poláka, ktorý bežal Bos-
tonský maratón, sprievodné podujatia 
v rámci Dní mesta Košice, Medzinárod-
ný deň detí a iné, o ktorých sa dočítate 
na ďalších stránkach. 

Želám vám krásne, pohodové, sl-
nečné leto, užite si dovolenku a prázd-
niny. 

S úctou starostka Lenka Kovačevičová

Niekdajšia pýcha celých Košíc – rekre-
ačná lokalita Jazero – desaťročia priťa-
hovala množstvo Košičanov k oddychu, 
vode či športom. Rokmi však zhoršujúca 
sa kvalita vody ovplyvnená rôznymi fak-
tormi a slabé služby pomaly vyhnali ľudí 
z tejto lokality. Chceme to zmeniť a vrátiť 
jej zašlú slávu! Dá sa to vôbec? Ako bojo-
vať so sinicami, ktoré tu boli pred milión-

mi rokov a ktoré 
sa usadili v našom 
jazere? Na zákla-
de odporúčania 
R e g i o n á l n e h o 
úradu verejného 
zdravotníctva bol 
Mestom Košice 
oslovený odborník 

s dlhoročnými skú-
senosťami a refe-
renciami v danej 
oblasti. Výskum, 
monitoring, sprá-
vu o stave výsky-
tu siníc, vrátane 
návrhu na krátko-
dobé a dlhodobé 
opatrenia, navrhol 
odborník na cya-
nobaktérie z Prí-
rodovedeckej fa-
kulty Masarykovej 

univerzity v Brne prof. Blahoslav Maršá-
lek. V marci a v máji 2015 urobil výskum 
na vodnej ploche jazera. Uskutočnili sa 
tiež rokovania na úrovni Mesta Košice 
a našej mestskej časti so zúčastnenými 
stranami. Opatrenia na elimináciu siníc 
financuje Mesto Košice.

Ak chceme byť v tomto náročnom 
a dlhodobom boji úspešní, potom musia 
spolupracovať všetci, rybári, prevádzky 
v tejto rekreačnej lokalite, ale aj občania, 
uviedol odborník prof. B. Maršálek.

Lenka Kovačevičová

Jeden deň je tu a na druhý sa do-
zvieme, že človeka, ktorého sme 
poznali, spolupracovali s ním, zašli 
na kávu či len tak na ulici prehodili pár 
slov, viac neuvidíme.

Správa o smrti poslanca nášho 
miestneho, aj mestského zastupiteľ-
stva, Ing. Mariána Gála, PhD., to bol 
nečakaný blesk z jasného žiarivého 
neba, na ktorom nebol jediný mráčik, 

ktorý by naznačoval blížiacu sa tra-
gédiu. Mladý človek, mal len 39 ro-
kov, športovec telom i dušou, oddaný 
veciam, ktorým sa venoval. Roky sa 
zaujímal o spoločenské dianie, pôso-
bil v komunálnej politike a pracoval 
v prospech obyvateľov našej mestskej 
časti i mesta. Bol hrdým Jazerčanom, 
čo všetci vedeli.

V našom miestnom zastupiteľstve 
bol predsedom finančnej komisie,  
členom osobitnej komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov, členom ko-
misie mládeže, športu a vzdelávania, 
členom komisie výstavby, verejného 
poriadku a životného prostredia a čle-
nom poslaneckého klubu KDH – Sieť. 
Za poslanca kandidoval za koalíciu 
Sieť, Most – Híd. 

Život má dve tváre. Veselú a tú 
druhú. Tragické správy o odchode kto-
réhokoľvek človeka, sa prijímajú veľmi 

ťažko. Ešte horšie to je ak odíde niekto, 
kto vám nebol neznámy. Vtedy sa pý-
tate: Prečo? 
Odpoveď však neprichádza. Ostávajú 
len slová poslednej rozlúčky.

Marián, budeš nám chýbať a neza-
budneme. Česť Tvojej pamiatke.

Po Ing. Mariánovi Gálovi, PhD. ostali prázdne miesta

Eliminujeme sinice a rekreačnej lokalite Jazero  
vrátime zašlú slávu

Spoločný cieľ  Mesta Košice a mestskej časti

Do zastupiteľstiev nastúpili náhradníci

Marián, nezabudneme na Teba

Foto: Korzár – Judita Čermáková

Marián pri podpise sľubu poslanca 

Porada odborníkov

Odbery vzorky vody a bahna priamo v jazere

... a posledná rozlúčka
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Čím žije mestská časť

Tesne po zime spracovala mestská 
časť súpis poškodených komunikácií, kto-
rý sme poskytli mestu Košice ako presný 
prehľad potrebných opráv. V apríli a máji 
mesto pristúpilo k opravám na ceste II. 
triedy a na trasách MHD. Neskôr prešlo aj 
na vnútorné sídliskové komunikácie, ktoré 
nie sú tak vyťažené. Mestská časť vyčleni-

la 5-tisíc € na opravy, ktoré by prioritne 
chcela použiť na reparáciu chodníkov. 
Dočkať opráv by sa mali napríklad na Me-
teorovej ulici, kde je stav chodníkov ha-
varijný. Momentálne sa pracuje na výbe-
re dodávateľa. 

Takmer celé sídlisko a Slanecká cesta 
prešli obnovou vodorovného dopravného 
značenia. Nové značenie výrazne pomôže 
predovšetkým na priechodoch pre chod-
cov, ktoré využívajú školáci. Mestská časť 
po získaní povolenia cestným správnym 
orgánom pristúpila k doplneniu doprav-
ných zariadení – zrkadiel na rizikových 
križovatkách. Pribudli na Čingovskej 
a Meteorovej ulici. Zároveň sme požia-
dali správcu zelene o nevyhnutné orezy 
na miestach, kde dreviny zakrývajú do-
pravné zariadenia a značenia.

Do čistenia a poriadku sa nedávno 
pustili i obyvatelia v osade Lubina. Mest-
ská časť im v spolupráci s Magistrátom 
mesta Košice a Kositom zabezpečila veľ-
kokapacitné kontajnery .

Miestnemu úradu ležia prioritne 
na srdci poriadok a čistota sídliska. Pravi-
delne preto chodia pracovníci z oddelenia 
výstavby a investičnej činnosti do terénu, 
aby spolu s aktivačnými pracovníkmi lik-
vidovali odpad a montovali smetné koše 
tam, kde najviac chýbajú. Úrad postupne 
rozmiestňuje a montuje po sídlisku 63 
výrazne oranžových smetných košov (na 
snímke). Bolo by dobré, keby ste nám dali 
vedieť, kde by sa podľa vás takýto kôš ur-
čite zišiel.  

Mestská časť obstarala malé komunál-
ne vozidlo, ktoré pomôže udržiavať po síd-
lisku čistotu. Na vozidle bude erb mestskej 
časti a budú s ním jazdiť pracovníci zabez-
pečujúci čistenie sídliska. Ak niekde zistíte, 
že prostredie ničí kopa odpadu, aj v tomto 
prípade uvítame vaše oznámenia, kde ste 
ju objavili.

K nečistote na sídlisku prispievajú, či 
sa im to páči alebo nie, aj niektorí psičkári 
a kôpky v tráve po ich miláčikoch. Mestská 
časť začala zadarmo rozdávať vrecúška 
na exkrementy. Dostane ich každý, kto 

sa preukáže dokladom o zaplatení dane 
za psa. 

Problémom sídliska je aj bujnejúca 
tráva. Naša mestská časť má asi najviac 
zelene v meste. Aj vďaka zmenám poča-
sia sa burine výborne darí. Kým sa kosci 
dostanú z jednej strany sídliska na druhú, 
na tej prvej je už všetko opäť zarastené.  
Pred pár dňami starostka rokovala so zá-
stupkyňou mestskej zelene a informovala 
ju o predstavách a požiadavkách mestskej 
časti, aby sme boj s burinou čo najlepšie 
zvládali. 

Opravy ciest a chodníkov

Čisto a poriadok

Aj v Lubine upratovali

Obnova dopravného 
značenia

Na sídlisku sa stretávame s pracovník-
mi, ktorí  obnovujú potrubia plynu. Všetky 
výkopy sa realizujú výlučne ručne a pod 
chodníkmi sa robia pretlaky, aby nedoš-
lo k poškodeniu chodníkov. Výnimkou sú 
miesta, kde môže dôjsť k stretu s inými sie-
ťami. Veľkú časť sídliska už Slovenský ply-
nárenský podnik zvládol vymeniť bez zá-

sadných sťažností či podnetov občanov. 
Nespokojnosť sa týkala a týka skôr po-
škodenia krov a kvetín v predzáhradkách 
blokov. Tie však zasahovali do ochranného 
pásma potrubia, a tak bol postup – teda 
ich prípadne poškodenie - oprávnený 
a v súlade s platnou legislatívou.

Investorom je žilinská firma Istrofinal,  
stavebníkom Strabag ZIPP a s ukončením 
výstavby sa počíta do konca roka 2015.

V júli a auguste sa začnú aj práce 
na rozširovaní Slaneckej cesty. Investor 
musí zabezpečiť 2 ďalšie jazdné pruhy, 
k tomu jeden pripájací a jeden odbočo-
vací. Motoristov síce kvôli tomu čakajú 
cez leto isté obmedzenia, ale po dokonče-
ní by sa v tomto uzle mala doprava zlepšiť.

Slanecká cesta je problema-
tická dopravná tepna. Nečudo, 
že sú na nej dosť často dopravné 
nehody. Dve vážne nad Myslav-
ským potokom boli podnetom, 
aby bola v tomto úseku upravená 
vozovka a nad potokom pribudlo 
zábradlie. Na zmene sa pracovalo 
hlavne cez víkendy, aby sa ne-
komplikovala už aj tak preťažená 
doprava. Práce sú hotové a prí-
padnému pádu vozidla do vody 
bráni zábradlie. 

Drobné nedostatky, na ktoré nás upo-

zorňujete, sa snaží mestská časť riešiť. Tak 

to bolo aj v prípade trčiacich pätiek za OC 

Važec.

Na konci sídliska, 
na Talinskej ulici, je det-
ské ihrisko, ktorého stav 
nerobil radosť deťom ani 
dospelým. To sa ale zme-
ní. Správa mestskej zelene 
dostala od miestneho úra-
du dotáciu na revitalizá-
ciu ihriska. Pribudnú lavič-
ky, nové prvky na hranie 
a obnoví sa pieskovisko.

Kritiky obyvateľov k špineniu oko-
lia trhoviska Branisko boli podnetom 
na kontrolu, ktorú zvolala starostka Lenka 

Kovačevičová na samotnom trhovisku. 
So skúsenosťami sa podelili aj predajcovia. 
Ničenie a špinenie robia v noci neprispôso-
biví občania, po ktorých je ráno prostredie 
nekultúrne. Starostka po preverení stavu 
rozhodla o zabezpečení stolov a priesto-
ru tak, aby nedochádzalo k prespávaniu 
a zdržiavaniu sa osôb za stánkami. Hliadky 
Mestskej polície budú toto prostredie tiež 
častejšie monitorovať.

Čím žije mestská časť

Obnova plynovodu

Výstavba Kauflandu

Most cez Myslavský potok

Pätky odstránili

„Zabudnuté“ ihrisko ožije

Trhovisko Branisko
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Čím žije mestská časť Námestníčka primátora MUDr. Renáta Lenártová, PhD. 
chcela byť  Louisom Pasteurom

Jedna snímka zachytáva prestavbu 
obchodného centra na Bukoveckej ulici, 
a ďalšia ako stavba vyzerá dnes, približ-
ne mesiac pred finišom. Investorom tej-
to výraznej rekonštrukcie je spoločnosť 
Labaš, s. r. o  a supermarket Fresh bude 
mať zastavanú plochu 966 m2 a predajnú 
530 m2. Okrem klasického obchodného 
centra je v tomto komplexe plánovaná 
trafika a kvetinárstvo. Pribudne tiež 20 

parkovacích miest 
a bankomat. In-
vestor sľúbil, že 
supermarket Fresh 
s klasickou ponu-
kou tovarov vrá-
tane bio  privíta 
prvých zákazníkov 
koncom júla.

Renáta Lenártová. Stretnete ju takmer 
na každom podujatí, ktoré sa v meste deje. 
Stále usmievavá, vyrovnaná ako by nemala 
žiadne problémy. Pritom ich ako námestníčka 
primátora rieši denne dosť. Na starosti má so-
ciálnu problematiku, sociálne bývanie, vzde-
lávanie, školstvo, kultúru, šport, záujmovú 
činnosť, účelové fondy a rozvojové projekty, 
zdravý spôsob života a práce obyvateľov. Je 
tiež predsedníčkou združenia Karpatský euro-
región Slovensko, predsedníčkou Fondu zdra-
via mesta Košice, štatutárnou zástupkyňou 
a predsedníčkou správnej rady organizácie 
pre rozvoj cestovného ruchu Košice – Turizmus 
a vo vymenúvaní by sme mohli pokračovať.

Na jedno rozhodne nemôžeme zabud-
núť. Som Jazerčanka. To síce nie je funkcia, 
ale musím to zdôrazniť, lebo som na túto 
mestskú časť hrdá. Jazero, ktoré je podľa 
mňa najkrajšou mestskou časťou, vnímam 
veľmi citlivo. Človek tu žije medzi zeleňou, 
blízko má vodu i ruch mesta. V lete som tu 
plávala, bicyklovala sa, v zime korčuľovala. 
Neviem si predstaviť žiť na inom mieste. Tu 
som sa narodila, tu som chodila do mater-
skej i základnej školy a  prežila celé detstvo. 
Rada som navštevovala knižnicu v Urale. 
Popri sídlisku totiž milujem knihy. Som sku-
točne knihomoľ. Aj teraz ich mám niekoľko 
rozčítaných. Ako tínedžerka som bola člen-
kou asi v piatich knižniciach mesta a len čo 
som dostala občiansky preukaz, pridala som 
k nim Štátnu vedeckú knižnicu. Párkrát ma 
tam ako dieťa otec zobral  a mne sa veľmi 
páčila tamojšia atmosféra a ľudia, čo nevní-
mali nič okolo seba, boli akoby v inom svete.

Spomenuli ste ocka. Bol vám vzorom nie-
len pri knihách...

I keď som ho stratila ako mladá, mala 
som len 14 rokov, vďačím mu i za lásku 
k medicíne. Bol chirurgom, ale mal na sta-
rosti vedecké laboratórium a mňa veľmi ba-
vilo chodiť k nemu do práce. Odkedy som 

začala vnímať, čím chcem byť, videla som 
sa ako lekárka v laboratóriu. Vedu som brala 
ako čosi viac, nad rámec medicíny ako takej. 
Často som doma robila pokusy, (ešte, že sa 
nič neudialo), počas strednej školy ste ma 
mohli zastihnúť  na rôznych chemických 
olympiádach. Ako desaťročnej mi otec kúpil 
životopis Louisa Pasteura, k tomu televízia 
práve o ňom vysielala veľmi dobre spraco-
vaný životopisný seriál a ja som sa vážne 
rozhodla - budem Louisom Pasteurom. 
Štúdium medicíny po gymnáziu bolo logic-
kým vyústením mojej ďalšej životnej púte. 
Po skončení som začala pracovať  vo vytúže-
nom laboratóriu a venovať sa klinickej bio-
chémii a laboratórnej diagnostike. Tam som 
urobila dve atestácie a pred dvoma rokmi, 
už počas pôsobenia na magistráte, som 
ukončila doktorandské štúdium.

Nie je vám ľúto, že ste laboratórium vyme-
nili za problémy mesta a veci verejné?

Celkom som od medicíny neodišla, stále 
mám malý úväzok.  Doktorát je tiež dôka-
zom, že som s klinickou biochémiou kontakt 
nestratila. Žiadna funkcia nie je na celý život  
a ja sa tam raz bez problémov vrátim, pre-
tože stále žijem s dobou a vývojom v medi-
cíne. Teraz som však politička, a keď občas 
začujem narážky, ako môže byť lekár ko-
munálnym politikom, musím týmto rečiam 
oponovať. V „labáku“ som raz komunikovala 
s chirurgom, o hodinu neskôr s imunoló-
gom alebo internistom, čiže rozsah proble-
matiky bol široký. Podobne ako v komunál-
nej politike, ktorá rieši každú chvíľu čosi iné. 
Práve ťažké štúdium a schopnosť syntézy 
informácií lekárovi viac komukoľvek inému 
umožňujú sa rýchlo orientovať v tom, čo ži-
vot mesta práve priniesol.

Verím, že 24 hodín je vám niekedy málo. 
Stíhate byť popri tom aj mamou a manžel-
kou?

Musím, i keď bez pochopenia rodiny by 
to určite nešlo. Staršia dcéra síce odišla štu-
dovať do zahraničia, ale mladšia, 14-ročná, 
ma chce mať občas pri sebe a len pre seba. 
Keď ide so mnou na niektoré podujatie, 
na ktorom stretnem veľa ľudí, občas sa aj 
nadurdí, že nie som len jej. A manžel? Stojí 
pri mne, pomáha mi doma, ale aj poradí, ak 
to potrebujem. Bez neho by som toto všet-
ko nezvládala, hoci jeho postavenie v situ-
ácii, že žena pôsobí v politike a v mužskom 
svete, vôbec nie je jednoduché.

Kdesi ste povedali, že máte veľmi dobrú 
susedu – vašu mamku. 

Keby som chcela povedať o mamke úpl-
ne všetko, ani celý časopis by nestačil, aby 

som popísala, čo pre mňa znamená. Život 
bez nej si neviem predstaviť. Je to človek 
najdôležitejší, najmilší, najúžasnejší, jedno-
ducho NAJ. Vždy je pri mne, poradí, pomôže 
a ak treba, lebo aj v tom je fantastická, nava-
rí nám i upečie.

Takže zvŕtanie sa v kuchyni nie je vašou 
silnou stránkou?

Tu sa musím brániť. Varenie, keď mám 
čas, zvládam. Pečenie, s tým je to trochu 
horšie, ale veď existujú kuchárske knihy... 
a pomaly ma zastúpi mladšia dcéra, ktorá 
od mojej mamy a svojej babky všeličo s ko-
láčmi odkukáva.

Ste okrem rodiny ešte inak „zaláskaná“?

Mám rada literatúru, výtvarné umenie, 
kvety, turistiku, beh a našu labradorku Zoju. 
Turistikou ako rodina žijeme vlastne od za-
čiatku. S malými deťmi, ešte v sedačkách 
na chrbtoch, sme robili kratšie i dlhšie túry. 
Pred asi šiestimi rokmi som začala behať. Vý-
borne sa pri tom uvoľňujú endorfíny a beh 
mi pomáha ventilovať sa. Dokonca ma 
prestali trápiť migrény. Snažím sa zapájať 
do väčšiny akcií spojených s behom, ktoré 
sú v meste. Z kvetov mám najradšej gladioly, 
kvitnú v čase, kedy mám narodeniny. Doma 
máme dosť kvetov, i keď ja by som chcela, 
aby ich bolo ešte viac. Možno sa mi raz po-
darí v našej záhrade vytvoriť kvetinovú oázu 
podľa mojich predstáv. A knihy? Knihy milu-
jeme celá rodina. Keď ideme na dovolenku, 
určite tvoria časť batožiny. Človek potrebuje 
krátkodobú samotu, preniesť sa na chvíľu 
do iného sveta, medzi iných hrdinov. Mne to 
robí skutočne dobre. Viem byť sama so se-
bou, ale nie dlhodobo. To by ma nebavilo.  
A najväčšia láska, tou  je už tri roky labrador-
ka Zoja. Kým sme ju nemali, nevedela som 
pochopiť psičkárov hovoriacich o vzťahu 
k týmto nemým tváram. Teraz už viem, aký 
obrovský rozmer lásky dokáže pes dať. A my 
sa všemožne snažíme jej ju opätovať.

Ďakujeme za milé stretnutie a poodkry-
tie bežného života Jazerčanky a komunálnej 
političky.

Pred 50 rokmi vyrástla na Hornáde hať 
Vyšné Opátske. Mala zlepšovať vodohos-
podárske pomery v povodí, najmä pre U. S. 
Steel vzdutú hladinu vody v rieke nad ňou. 
Čiastočne slúžila tiež na výrobu elektrickej 
energie a na rekreáciu. Hoci bola na objek-
te pravidelne robená údržba, komplexná 
obnova zariadení prichádza k slovu až te-
raz, počas momentálne prebiehajúcej re-
konštrukcie. Začala sa v apríli a skončiť by 
sa mala v septembri. Je súčasťou rozsiahlej 
protipovodňovej ochrany Košíc na Horná-
de, ktorý preteká mestom približne v dĺž-
ke 12 kilometrov. Počas rekonštrukcie sa 
vymenia zastarané a opotrebované tech-
nologické časti hate i betónové stavebné 
prvky. Pomôže to zabezpečiť požadovanú 
kapacitu hate počas povodňových stavov 
a ochranu územia približne o rozlohe 60 
hektárov. Stavenisko odovzdal Sloven-
ský vodohospodársky podnik (SVP), š. p. 
víťazovi verejnej súťaže na dodávku sta-
vebných prác i technologických zariadení 
– akciovej spoločnosti Chemkostav Mi-
chalovce, ktorá túto rekonštrukciu zabez-
pečuje.

Oprava haste je zatiaľ piatou stavbou 
budovania celkovej protipovodňovej 
ochrany, ktorú  vláda SR na výjazdovom 

rokovaní v októbri 2013 v našom meste 
zaradila medzi prioritné protipovodňové 
stavby. Štyri úseky sú už zrealizované.

Stavebný ruch, ľudia, nákladné autá 
i mechanizmy priniesli so sebou obme-
dzenie pohybu na hrádzi i uzatvorenie láv-
ky cez Hornád. Bicyklistov, prechádzajú-
cich sa i korčuliarov to síce obmedzilo, ale 
bezpečnosť sídliska a ochrana pred veľkou 
vodou, sú dôležitejšie. 

Fresh už koncom júla
Miluje deti, svoju rodinu, kvety, beh, knihy a Zoju

Rekonštrukcia hate potrvá do septembra
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Nie jedna, ale minimálne štyri burzy 
detského oblečenia by sa dali pripraviť 
z toho, čo všetko mamy, otcovia i starkí 
podonášali do Kultúrneho strediska Ja-
zero na premiérové burzové podujatie. 

Ponuka bola obrovská a pestrá, takže 
kto na burzu prišiel, s prázdnou taškou 
domov neodišiel. Medzi spokojné zá-
kazníčky patrila i poslankyňa miestneho 
zastupiteľstva Lucia Kleinová, ktorej tre-
ba pripísať k dobru nápad zorganizovať 
toto podujatie. „Bolo prvé, ale určite nie 
posledné, pretože aj tu sa ukázalo, že 
mladé rodiny majú doma veľa pekných 
vecí, z ktorých ich deti už vyrástli, ale iné 
by oblečenie ešte pokojne mohli nosiť.“ 
Okrem burzy oblečenia uvažuje L. Kleino-

vá v blízkej budúcnosti o podobnej akcii 
s hračkami. 

Druhého mája sme spolu s Klubom 
vodného lyžovania Trixen otvárali tohto-
ročnú vodnolyžiarsku sezónu. Spojená 
bola s exhibíciou lyžiarov, s interaktívnym 
predstavením Divadla Haliganda, s Pátra-
čom Tinom aj s maľovaním na tvár. I keď 
počasie nemalo chuť sa usmievať, nám to 
nevadilo, podujatie sme si parádne užili.

Kto neprišiel, môže ľutovať

Boli sme pri otvorení sezóny

Klára a Tity, Klára a iglu, Klára a má-
tohy, Ženy nášho rodu, Nepýtaj sa, kde 
som, Pozri sa na seba, Za to mi zaplatíš.... 
To sú niektoré z titulov,  ktorých autorkou 
je spisovateľka Petra Nagyová Džerengo-
vá. V apríli ju pracovné povinnosti zaviali 
do Košíc, pričom si našla čas i na besedu 
v pobočke Verejnej knižnice Jána Boca-
tia na Uralskej ulici. Poslucháči sa okrem 
iného dozvedeli, že do osemnástich ro-

kov bývala na našom sídlisku. Hoci sa po-
tom presťahovala do Bratislavy, kde žije 
doteraz, stále sa cíti aj Jazerčankou. „Na 
sídlisko i mesto mám len dobré spomien-

ky. I keď sa človek v živote  niekoľkokrát 
presťahuje, domov má stále iba jeden,“ 
zdôraznila.

Okrem začiatkov písania zaspomínala 
na časy, kedy bola popri vysokoškolskom 
štúdiu letuškou a neskôr viceprimátor-
kou. „Táto funkcia mi priniesla náročné, 
ale zaujímavé obdobie. Škoda, že v poli-
tike je u nás stále málo žien. Oveľa menej 
by sa schôdzovalo, pretože ženy majú 
doma rodiny a kopec ďalšej práce, preto 
nemajú čas strácať čas,“ podčiarkla. Au-
torka  to  dobre pozná, je mamou štyroch 
detí a všetko si preto musela vždy veľmi 
dobre rozplánovať. Doma nikto nechodil 
okolo dverí po špičkách, aby ju nerušil 
pri dávaní myšlienok na papier. Je však 
ranné vtáča, a tak jej nerobilo problém 
vstať ešte skôr ako ostatní v rodine a na-
písať zopár strán. Ak človek chce, dokáže 
podľa nej všetko zvládnuť. „Prvá kniha 
uzrela svetlo sveta na moje 33 narodeni-
ny, čo bolo pre mňa niečo úžasné a nikdy 
na to nezabudnem.“ 

Hodinová beseda neskutočne rýchlo 
ubehla. Petra Nagyová Džerengová je vý-

bornou autorkou, ale aj úžasnou rozprá-
vačkou, ktorá by sa dala počúvať od rána 
do večera. No nedalo sa. Utekala na vlak 
za svojimi. Podpísanie kníh deťom i do-
spelým po besede ale stihla. 

Spisovateľka Petra Nagyová Džerengová
Ak človek chce, všetko zvládnePrispievať k pestrému a zaujímavé-

mu životu, o to sa v mestskej časti sna-
žia okrem miestneho úradu, Denného 
centra seniorov a kultúrnych stredísk, aj 
materské, základné, stredné školy, ob-
čianske združenia, cirkvi, kluby. Nápadov 
majú dosť, lenže aj k tej najmenšej akti-
vite treba „drobnosť“ - peniaze. Bez nich 
to nejde. S tým mestská časť počítala 
a v rozpočte na tejto rok vyčlenila finan-
cie určené formou dotácií práve na ta-
kéto aktivity. Pravda, aby ich žiadatelia 
mohli dostať, museli splniť stanovené 
podmienky. Zatiaľ to dodržali všetci, a tak 
poslanci miestneho zastupiteľstva ich 
plány zhodnotili a dotácie im schválili.

Dostali ich Základná škola J. Urbana 

na Jenisejskej ulici na čiastočné krytie ná-
kladov spojených s JenisejFestom, Špor-
tový klub Handicap Sport Club Nevidia-
cich a slabozrakých športovcov Mravce 
na pokrytie výdavkov na športové súťaže, 
na prenájom športovísk a športové potre-
by a výstroj, občianske združenie Detská 
železnica Košice na aktivity a podujatia 
súvisiace so 60. výročím vzniku Košickej 
detskej historickej železničky, občianske 
združenie Rollorskating Race Team Casso-
via na úhradu nákladov na štartovné 
a cestovné pre deti na preteky, Klub Zdru-
ženia kresťanských seniorov Nad jazerom 
na realizáciu plánovaných akcií a podu-
jatí v roku 2015. Podporili tiež rodičov-
ské združenie pri MŠ na Azovskej ulici 

pri zorganizovaní 
dopravnej olympiá-
dy v rámci MDD, Ve-
rejnú knižnicu Jána 
Bocatia pri nákupe 
kníh pre pobočku 
na Uralskej ulici, 
občianske zdru-
ženie Haliganda 
pri kúpe materiálov 
na činnosť kreatív-
nych dielní i na čin-

nosť športových a vzdelávacích aktivít 
pre mamy s deťmi, Správu mestskej zele-
ne na revitalizácii detského ihriska špor-
toviska  na Talinskej č.10. Gréckokatolíc-
kej cirkvi, Farnosti presvätej Bohorodičky 
ochrankyne i rímskokatolíckej cirkvi, Far-
nosti sv. Košických mučeníkov schválili 
dotácie na detské tábory pre deti farnos-
ti, ktoré sú zároveň obyvateľmi mestskej 
časti. Dotáciu odsúhlasili aj Detskému 
domovu na Uralskej ulici na Uralfest, kre-
atívne techniky i prázdninové športovo 
kultúrne aktivity samostatných skupín 
a profesionálnych rodín.

Starostka Lenka Kovačevičová a jej 
zástupca Bernard Berberich zástupcom 
žiadateľov na stretnutí symbolicky odo-
vzdali poukazy o pridelení spomínaných 
dotácií.

Na našom sídlisku tvoria veľkú skupi-
nu občanov dôchodcovia. Je to jasné, veď 
sídlisko, aj jeho obyvatelia, už majú svoje 
roky. Medzi dôchodcami je však podľa 
predsedu Denného centra Ivana Hudeca 
rozdiel. „Jedni trávia celé dni len medzi 
štyrmi stenami bytu, bez aktívnejšieho 
kontaktu s okolím a rovesníkmi. Potom 
je tu druhá skupina, ktorá sa našťastie, 
nesústreďuje  len na vyčkávanie poštá-
ra a dôchodok.“ Títo seniori pravidelne 
navštevujú Denné centrum, ktoré je im 
k dispozícii v OC Branisko každý pracov-

ný deň okrem piatku. „Tu sa stretávame, 
aby sme sa porozprávali, spoločne vypili 
čaj či kávu alebo si v centre zahrali šípky, 
prípadne karty.“

Len tým podľa predsedu centra ich 
činnosť zďaleka nekončí. Od začiatku 
tohto roku mali napríklad fašiangovú 
zábavu, oslávili MDŽ i Deň matiek, boli 
na divadelných predstaveniach, špor-
tových súťažiach, nechýbali na akciách, 
ktoré organizuje magistrát. Približne 
raz mesačne idú na zájazd na niektoré 

miesto u nás, doma, 
alebo „si odsko-
čia“ do susedného 
Maďarska. Aj v au-
guste tam mieria. 
Vďaka sprostred-
kovaniu košickým 
poslancom v par-
lamente boli do-
konca na návšteve 
v Národnej rade SR 
v Bratislave.

Závidíte? Nezáviďte. Dvere Denného 
centra sú otvorené každému dôchodcovi.

Ak sa chcete stať členom, prihlásiť 
sa môžete u Mgr. I. Krausovej, vedúcej 
referátu sociálnych vecí a priestupkov 
Miestneho úradu Mestskej časti Košice 
- Nad jazerom, telefón  055/302 77 33. 
Alebo prísť osobne do Denného centra, 
Spišské námestie 1, na poschodí, vchod 
zozadu, vedúci klubu I. Hudec, každý pra-
covný deň od 14:00 do 17:00 hod., okrem 
spomínaného piatku. Vtedy je centrum 
zatvorené. 

Urobte to však až v septembri, preto-
že cez leto má centrum prevádzku obme-
dzenú.

Pozvánka potom platí aj pre vás

Dotácie pomôžu spestriť činnosť

Ste dôchodcom?
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Mestská časť spolu s Kultúrnym 
strediskom Jazero pravidelne pri-
pravuje Deň učiteľov. Tohtoročný 
marec nebol výnimkou. K pedagó-
gom z nášho sídliska sa prihovorili 
europoslankyňa Monika Smolková, 
viceprimátorka a jazerská poslanky-
ňa Renáta Lenártová, zástupca sta-
rostky Bernard Berberich a starostka 
Lenka Kovačevičová. Poďakovali im 
za odovzdávanie vedomostí, výcho-
vu, trpezlivosť a doslova 24 – hodi-
novú prácu venovanú od najmen-
ších po takmer dospelú mlaď.

Do kytice uvitej učiteľom prispeli 
kultúrnym programom deti z ma-
terských škôl na Dneperskej, Jeni-
sejskej, Galaktickej, Azovskej a Dru-
žicovej ulici a školáci zo základných 
škôl J. Urbana na Jenisejskej ulici, 
Špeciálnej základnej školy na Rov-
níkovej ulici, Súkromnej základnej 
školy na Galaktickej ulici, Detského 
domova na Uralskej ulici a tanečni-
ce z ASC súboru.

Súčasťou slávnostného popo-
ludnia bolo oceňovanie titulom 
Najlepší pedagóg roka. 

Prevzali ich: 
Božena Tökölyová MŠ Azovská
Darina Mášiková MŠ Jenisejská
Zuzana Pěčková MŠ Galaktická
Gabriela Vargaeštok MŠ Dneperská
Dušana Macková MŠ Družicová
Mgr. Henrieta Lalkovičová ZŠ J. Urbana
Mgr. Dagmar Obšatníková ZŠ Bukovecká
Mgr. Emília Fecková 
Súkromná ZŠ Galaktická
Bc. Ildikó Tomičová Špeciálna ZŠ Rovníková
Ing. Ivona Drenčáková 
Obchodná akadémia Polárna
Gertrúda Zsampáková  
Súkromné centrum voľného času Galaktická
Mgr. Jana Petreková  
ZUŠ Irkutská – výtvarný odbor
Katarína Juríková  
ZUŠ Irkutská – hudobný odbor
Ľudmila Kerestúriová  
Detský domový Uralská

V 22. ročníku Talent show, čo je prehliad-
ka talentov od škôlkarov po stredoškolákov, 
nabralo odvahu a súťažilo 220 mladých. Pred 
odbornými porotami sa predviedli v speve, 
v tanci, v literárno – dramatickom umení, v hre 
na hudobný nástroj i vo výtvarnej tvorbe. 

Do porotcovského kresla zasadla i sta-
rostka Lenka Kovačevičová, ktorá sa v rámci 
otvorenia Talent show priznala, že sa na všet-
ky vystúpenia teší a mladým talentom veľmi 
drží palce. Popoludní porotcoval aj jej zá-
stupca Bernard Berberich. Vzácnou členkou 
poroty bola tiež spisovateľka Petra Nagyová 
Džerengová, ktorá víťazov v literárno – dra-
matickom umení vo všetkých troch súťaž-
ných kategóriách obdarovala špeciálnou 
cenou – svojou knihou s podpisom.   

„Učiteľ musí byť umelcom vrelo  
milujúcim svoju prácu.“(A. P. Čechov)

Kultúrne stredisko zaplnili talenty

Kategória - Základné školy (ZŠ)

Literárno – dramatické umenie
1. Lukáš Szabados - ZŠ J. Urbana  
na Jenisejskej ulici
2. Barbora Vaľková – SZŠ 
na Dneperskej ulici
3. Jakub Figeľ – ZŠ J. Urbana 
na Jenisejskej ulici
Spev
1. Hudobná skupina – SZŠ 
na Galaktickej ulici
2. Žaneta Mročová – SZŠ 
na Galaktickej ul.
3. Oliver Kuľbaga – SZŠ 
na Dneperskej ulici
Hra na hudobný nástroj
1. Adrián Kokuľa – klavír 
– ZŠ na Družicovej ulici
2. Michaela Dzobová – klavír – ZŠ 
J. Urbana na Jenisejskej ulici
3. Lenka Bóriková – klavír – ZŠ 

J. Urbana na Jenisejskej ulici
Tanec
1. Kristína Kaydayn Blašková 
– ZŠ na Družicovej ulici
2. Tibor Lévay – SCVČ 
na Galaktickej ulici
3. Uralčatá – Detský domov  
na Uralskej ulici
Tanec 2 (tanečníci – členovia krúžkov, 
ktoré vedú profesionálni tréneri )
1. G MINI – vystúpenie - Fashion show
2. ASC –  vystúpenie - Babovřesky
3. G MINI – vystúpenie – Čertice
Výtvarná súťaž
1. Gabriela Žigová – ŠZŠ 
na Rovníkovej ulici
2. Alexandra Vargová – ZŠ 
na Družicovej ulici
3. Deborah Bertová – OG 
na Alejovej ulici

Kategória  - Materské 
školy (MŠ))

Literárno – dramatické umenie
1. miesto  Sabina Plošticová 
– MŠ na Jenisejskej ulici 
2. miesto  Richard Schon 
– MŠ na Azovskej ulici
3. miesto  Karin Szabová 
– MŠ na Dneperskej ulici
Spev
1. Mia Kampe – MŠ na Dneperskej ulici 
2. Natália Porvazníková  
a Natália Gaži – MŠ na Azovskej ulici
Tanec
1. MŠ z Dneperskej ulice
2. MŠ z Družicovej ulice
3. MŠ z Azovskej ulice
4. MŠ z Družicovej ulice
Tanec 2 (tanečníci – členovia krúžkov, 
ktoré vedú profesionálni tréneri )
1. G MINI Nelka Gumanová, Karin 
Szabová, Tamara Blaževská
2. ASC – s tancom Kočky
3. ASC – s tancom Ľadové kráľovstvo
Špeciálna cena za výnimočný 
talent – Noemi Vašigová z G MINI
Výtvarná súťaž
1. Eva Janeczková  - MŠ 
na Azovskej ulici

Kategória - Stredné školy (SŠ)  -  súťažila len SSOŠ na Bukoveckej ulici

Literárno – dramatické umenie
1. Roderik Ján Bandy  
2. Laura Gadušová
Spev
1. Laura Gadušová

Tanec
1. Karin Synová
Hra na hudobný nástroj
1. Silvia Bodnárová – klavír
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Mama nie je 
len čarovné 
slovko

Veľká noc v Dennom centre

Rozprávkové Jazero

Mama je u väčšiny detí prvým slov-
kom, ktoré sa naučia povedať. Mama. 
Človek, ktorý dá život, hodiny presedí 
pri detskej postieľke, v ktorej leží choré 
dieťa, pofúka kolienko, ktoré si pri šan-
tení chlapča rozbije, prežíva všetky ra-
dosti i bolesti, ktoré jej najdrahším vstú-
pia do života. Teší a a trápi sa, kým sme 
deti, aj keď vyrastieme. Mama ostáva 
mamou pre všetkých, malých i veľkých.

To je len niekoľko z myšlienok, kto-
rými sa starostka prihovorila v Dennom 
centre mamám a babkám na spoločnej 
oslave Dňa matiek. K pohode osláven-
kýň prispel vystúpením i spevokol Ja-
zerčan, ktorý zanôtil viacero melódií 
o mamách.

Výstavka venovaná príchodu jari 
a veľkonočným sviatkom, ktorú pripravili 
dámy z Denného centra, bola úchvatná. 
Rôzne techniky ozdobenia vajíčok, ale 
i veľkonočný zajačik z papiera či veľa, veľa 
ďalších dekoračných drobností súvisia-
cich s Veľkou nocou. Šikovné ruky žien 
v spojení s fantáziou vytvorili skutočne 
prekrásnu výzdobu na sviatočný stôl.

Rozprávky. Milovali 
sme ich ako deti a neraz 
si ich pozrieme aj ako do-
spelí, pretože tie klasické 
prinášajú krásu, múdrosť 
a čo je najpodstatnejšie, 
dobro v nich vždy víťazí 
nad zlom. Do sveta roz-
právok vstúpili aj deti 
zo špeciálnych škôl mesta 
v rámci prehliad ky drama-
tizovanej tvorby Rozpráv-
kové Jazero.  V Kultúrnom 
stredisku Jazero bol jeho 
20. ročník a od prvého dňa 
ho organizuje Špe ciálna 
základná škola z Rovníko-
vej ulice. 

Pedagógovia zo všet-
kých piatich košických 
špeciálnych škôl s deťmi 
nacvičili úžasné predsta-
venia. Nech už to bola 
Rukavička v podaní detí  
zo SŠ z Opatovskej cesty, 
Rybacinka, ktorú zahrali 
deti zo SŠ z Vojenskej uli-
ce, Húsenička zo ŠZŠ z In-
žinierskej ulice, Nová roz-
právka o 12 mesiačikoch 
zo ŠZŠ z Odborárskej ulice 
alebo Tri prasiat ka v po-
daní účinkujúcich zo ŠZŠ 
na Rovníkovej ulici. Každé 
bolo jedinečné, každé si zaslúžilo obrov-
ský potlesk.

Výkony účinkujúcich ocenila i starost-
ka našej mestskej časti Lenka Kovače-
vičová, ktorá bola na takomto podujatí 
po prvýkrát a bola unesená. Za odvahu, 
výkony a zážitok, na ktorý sa nedá len 
tak zabudnúť, deti odmenila okrem slov 
uznania aj sladkosťou. Na budúci rok školy 
pripravia predstavenia, ktoré začnú písať 
druhú stovku nádhernej tradície. Veru, už 
takú históriu píše Rozprávkové Jazero.

Účinkujúci zo ŠZŠ z Rovníkovej ulice (zľava) s riaditeľkou 
školy Mgr. Janou Valenčákovou, koordinátorkou projektu 
Mgr. Reginou Liptákovou a starostkou mestskej časti.

Predstavenie Húsenička v podaní ŠZŠ z Inžinierskej ulice

Diváci sledovali vystúpenia so zatajeným 
 dychom

„Hnevám sa na mestských policaj-
tov, pretože nič nerobia, len sa auta-
mi prevážajú hore – dolu. A nikdy nie 
sú tam, kde by sme ich potrebovali...“  
Je vám takáto kritika nespokojného ob-
čana povedomá?, to sa pýtame veliteľa 
stanice Mestskej polície Nad jazerom  
Ing. Miroslava Fajčíka.

 „Tiež  som to už počul. Situácia je ale 
taká, že v rámci úsporných opatrení je li-
mit na PHM obmedzený (týka sa to hliad-
kovej činnosti) a v prípade neodôvod-
neného prekročenia to riešim. Jazerskí  
policajti sa starajú o obvod,  do ktorého 
okrem Mestskej časti Nad jazerom patria 
aj MČ Vyšné Opátske a Krásna, a do nich 
musia ísť autom. Preto to občas môže pô-
sobiť, že sa len „vyvážajú“. Určite to tak ale 
nie je. Ja, rovnako ako väčšina občanov, 
tvrdím, že mestský policajt nemá sedieť 
v aute, ale chodiť pešo. Len tak sa dosta-
ne aj do takých kútov, kde je tma a kde sa 
deje to, čo sa diať nemá.

Je pravda, že policajti majú dokonca GPS, 
a tak je ich pohyb monitorovaný? Pokiaľ 
sa niekto sťažuje, že im po oznámení 
dlho trvalo, kým sa na uvedenom 
mieste ukázali, viete občanovi 
zdokumentovať, že to nie je tak ako tvrdí?

Rádiostanice či motorové vozidlá sú 
skutočne vybavené GPS modulom. V pr-
vom rade je to z dôvodu operatívneho 
zásahu operačného pracovníka v prípa-
de výnimočnej situácie, akou môže byť 
napríklad i napadnutie hliadky. Zároveň 
však vieme zistiť v prípade sťažností ob-
čanov, koľko hliadke trval napríklad pre-
sun na oznam, resp. či vykonali kontrolu 
podľa plánu.

 Na jazerskej stanici pracuje spolu 
17 policajtov. Byť vždy a všade....

 Je logické, že sa to nedá. I preto pri na-
hlasovaní napríklad hromadenia odpadu,  
vyloženia skrine k bežnému kontajneru či 
pri iných neduhoch vítame pomoc obča-
nov. Nestačí však, že niekoho odfotogra-
fujú a fotku nám pošlú. Aby mal priestu-
pok všetko, čo k jeho zdokumentovaniu 
patrí, potrebujeme osobnú návštevu 
u nás a výpoveď s podpisom toho, kto ne-
dostatok hlási. Tu je však problém. I keď 
oznamovateľovi ručíme, že jeho identitu 

neprezradíme, radšej nám o ničom nedá 
vedieť, je lepšie, istejšie i pohodlnejšie os-
tať v anonymite.

Spomenuli ste pohodlnosť. Nepriamo 
na našom sídlisku súvisí aj s psami 
a exkrementami. Nejeden psičkár sa 
nezohne, aby to, čo jeho chlpáč urobil, 
on pozbieral. Možno sa situácia teraz 
trochu zmení, pretože miestny úrad začal 
dávať vrecúška zadarmo každému, kto 
sa preukáže zaplatením dane za psa.

 Určite to bude pomoc. Mám pocit, že 
na tomto sídlisku žije z celého mesta asi 
najviac psov. Osobne sa mi stalo, že som 
jedného neporiadnika upozornil, a on 
mi odpovedal, že keď jeho štvornohý 
kamarát niečo spraví, zoberie tričko a do 
neho to pozbiera. Oponovať ani zasiah-
nuť prípadnou sankciou som voči nemu 
nemohol, bol som v civile. A zákon, čo je 
škoda, nám nedovoľuje riešiť rôznorodé 
prešľapy v civile. Keď ideme ulicami ako 
bežní občania, neraz vidíme neporiad-
nych psičkárov. Akonáhle sa objavíme 
v uniforme, to by ste mali vidieť ako sú 
zrazu všetci poriadni a zohnú sa aj po cu-
dzie ho....

 Dospelí, hlavne staršia skupina občanov, 
sa sťažujú na mlaď popíjajúcu alkohol 
a na následné prejavy vandalizmu.

 Riešime aj tieto veci. Tu by však viac 
mohli robiť rodičia, najmä sa zaujímať, 
kde ich ratolesť je. Keď už príde k tomu, 
že neplnoletého pristihneme pri popíjaní 
a oznámenie o tom sa dostane na viaceré 
inštitúcie, vrátane rodičov, až potom sa 
začne z ich strany frmol. Nespomínam 
si, že by sa nám v súvislosti s alkoholom 
u mladistvých častejšie 
opakovali mená previ-
nilcov. Zväčša je to raz 
a dosť. S dospelými je to 
horšie. Ich väčšinou rie-
šime len napomenutím. 
Dať im pokutu nemá 
veľký význam. Na čučo 
majú, na jej zaplatenie 
im už väčšinou nevyjde. 
I keď to robíme celý rok, 
ale teraz, cez prázdniny 
budeme v rámci kon-
trol ešte častejšie chodiť 

do „zašitých“ kútov a na školské dvory, 
ktoré sú jedným z vyhľadávaných miest 
popíjajúcich.

Občania poukazujú aj na vraky. 
Máme ich veľa na sídlisku? 

Žiaľ, sú. I keď treba rozlišovať vrak 
a vrak. Niektoré vozidlo môže mať sfúk-
nutú pneumatiku alebo stojí dlhšie 
bez zmeny na jednom mieste. Pokiaľ má 
ale platnú STK, je v súlade so zákonom 
chápané ako vozidlo schopné premávky 
a my nemáme zákonnú možnosť dať ho 
odstrániť, pretože spĺňa podmienky cest-
ného zákona. Až po skončení STK mô-
žeme začať kroky smerom k majiteľovi 
vozidla a následne k Obvodnému úradu, 
ktorý môže vo veci ďalej konať. V marci 
sme poslali upozornenia viacerým maji-
teľom podobných áut a musím povedať, 
že z počtu 43 vozidiel aktuálne eviduje-
me ešte 28. Ostatné už nestrašia.

Technika sa dnes využíva všade. Hlavne 
kamery. Je pravda, že by ste mohli 
dostať na sídlisko skutočne kvalitnú...

Dúfam, že sa to podarí. Chceme ju 
namontovať na Amurskej ulici a mapo-
vať má hlavne pláž. Bude to veľká pomoc 
pri odhaľovaní protiprávneho konania. Je 
totiž taká dokonalá, že keby na pláži nie-
kto vytiahol občiansky preukaz, dokáže 
z neho prečítať všetky údaje. Rozpoznať 
páchateľa by teda nemal byť problém.

Ďakujeme za odpovede  
na otázky obyvateľov

Veliteľ Ing. Miroslav Fajčík odpovedá  
na najčastejšie pripomienky vás, občanov 
A súhlasí: „Mestskí policajti sa nemajú  
vyvážať v autách“

Kto z vás, občanov, má záujem kontaktovať sa s jazerskou stanicou MsP, môže to spraviť prostredníctvom telefónneho 
čísla  055/685 33 23, mailom: nadjazerom.msp@kosice.sk a facebook je: www.facebook.com/mspnadjazerom

Mestskí policajti fungujú aj ako cyklohliadka
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Mestská časť v spolupráci s Úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, OZ 
Spojme srdcia pre zdravie a Centrom po-
moci Ligy proti rakovine zorganizovala 
premiérovo dvojdňové celoslovenské 
podujatie Dni zdravia. Bola to celosloven-
ská výstava kompenzačných a ortope-
dických pomôcok. Záštitu nad ním mala 
starostka Lenka Kovačevičová a venované 
bolo občanom so zdravotným postihnu-
tím, aj širokej verejnosti.

Prvý deň bol v priestoroch miestneho 
úradu a firmy na ňom prezentovali zdví-
hacie zariadenia, vozíky a kočíky, poloho-
vateľné postele, pomôcky pre sluchovo 
a zrakovo postihnutých a ďalšie kompen-
začné a ortopedické pomôcky. Návštev-
níci mohli okrem praktickej ukážky zís-
kať od predajcov a sprostredkovateľov 
i množstvo informácií, ktoré by im mohli 
pomôcť zlepšiť alebo aspoň zmierniť 
zhoršujúci sa zdravotný stav. 

Výstavu okrem iných navštívil profesor 
MUDr. Jozef Kafka, DrSc., ktorý je význam-
ným odborníkom v oblasti psychiatrie. 
Na výstave totiž bolo i Denné centrum du-
ševného zdravia a predstavilo sa v rámci 
arteterapie hlavne maľbami klientov. Pri-
šla i prezidentka Slovenskej komory ses–
tier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Fa-
biánová, za mesto námestníčka primátora 
Renáta Lenártová aj ďalší hostia.

Druhý deň pokračovali Dni zdravia 
v Kultúrnom stredisku Jazero. Vystavova-
telia sa na ňom konkrétnymi výrobkami 
i prednáškami zamerali hlavne na pora-
denstvo súvisiace so zdravím a zdravým 
životným štýlom. Zaujímavá bola beseda 
poslanca nášho miestneho zastupiteľstva 
MUDr. Michala Slivku Prvé jarné liečivé 
rastliny spojená s prezentáciou jeho knihy 
Zdravie a choroby z potravín.

Dni zdravia
Bolo tam veľa zaujímavého

Chcel by som vedieť na koho sa obrátiť, 
keď nám nesvieti verejné osvetlenie? 

Za verejné osvetlenie v mestskej časti 
zodpovedá spoločnosť Eltodo osvetlenie, 
s. r. o. Poruchu môžete nahlásiť  24 hodín 
na  bezplatné telefónne číslo  0800 175 
660  alebo vypísať elektronický formulár, 
ktorý je na jej webovej stránke, a spoloč-
nosť príde odstrániť  poruchu. 
elvo.sk/web/index.php/poruchy-vo

V pivnici, ktorú chcem vypratať, 
mám aj nadrozmerné veci. Keby 
budú na sídlisku rozmiestnené 
kontajnery na nadrozmerný odpad?

Rozmiestnenie veľkokapacitných 
kontajnerov sa riadi podľa Harmogramu 
celoročného upratovania veľkokapa-
citnými kontajnermi, ktorý je zverejne-
ný na web stránke Kositu – Informácie 
pre verejnosť – Celoročné upratovanie- 
MČ Nad jazerom.

Kontakt na Kosit: Zber a odvoz odpadu 
tel.: 055 / 72 70 716 - dispečing,  fax.: 055 
/ 72 70 783, e-mail: otazky@kosit-as.sk
Pre všetkých, ktorí potrebujú podobnú 
informáciu prinášame rozpis rozmiest-
nenia kontajnerov na nadrozmerný 
odpad od júla do konca roku 2015

Kto je zodpovedný za cesty a chodníky 
v mestskej časti a ich údržbu ?

Správu a údržbu ciest a chodníkov má 
v priamej kompetencií Magistrát mesta 
Košice, oddelenie dopravy

Bude v našej mestskej časti Lidl?

Spoločnosť LIDL má záujem otvo-
riť prevádzku v našej mestskej časti, 
momentálne hľadá vhodné možnosti 
umiestnenia. Mestská časť je otvorená 
spolupráci s touto spoločnosťou. Pre in-
formáciu spoločnosť Kaufland a Lidl sú 
dcérske spoločnost

Za čo je zodpovedná Mestská zeleň 
a čo vykonáva v našej mestskej časti ?

Správa mestskej zelene  zabezpeču-
je správu a údržbu skoro všetkej zelene 
na Sídlisku Nad jazerom.

To znamená, že zabezpečuje poriadok 
a kosenie trávnikov, ošetrovanie kríkov 
a stromov /aj ich výsadbu, úpravu alebo 
odstránenie/. Taktiež zabezpečuje vybe-
ranie a údržbu vybraných odpadkových 
košov, údržbu vybraných lavičiek a fon-
tán.

Miestny úrad Mestskej časti Košice 
- Nad jazerom zabezpečuje kosenie Re-
kreačnej lokality Jazero, plochy okolo 
miestneho úradu, plôch venčovísk, det-
ského ihriska na Poludníkovej ul a na 
pláži. Miestny úrad tiež spravuje funkčnú 
fontánu na Poludníkovej ul.,  odstraňuje 
nadrozmerný odpad a vypomáha pri udr-
žiavaní čistoty a poriadku na sídlisku.

Bývam na prízemí, v tesnej blízkosti 
pod oknami nám rastú stromy, ktoré 
nám veľmi tienia, kúsok slnka nám 
neprenikne do bytu, chcel by som ich 
dať orezať alebo spíliť. Aký je postup?

Aj v tomto prípade sa treba obrátiť 
na Správu a údržbu zelene, ktorá zabez-

pečuje orez stromov a konárov.
Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, 
Košice,
tel.: 055/78263403, e-mail: smsz@smsz.sk
Kontaktovať môžete aj vedúceho poboč-
ky Správy mestskej zelene Nad jazerom.  
Je to Ing. Špirko, tel. 0915 155 402 
e-mail: smsz@smsz.sk

Na detskom ihrisku je pokazená 
bránička a poškodený jeden 
prvok. Komu to treba nahlásiť?

Všetky podnety môžu občania osob-
ne nahlásiť v novozriadenej Kancelárií 

prvého kontaktu (KPK) na prízemí Miest-
neho úrade Mestskej časti Košice - Nad ja-
zerom, Poludníková ul č. 7

Úradne hodiny KPK
 Pondelok:  8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.
 Utorok:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod.
 Streda:  8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
 Štvrtok:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod.
 Piatok:  7:00 – 12:00 hod.

E-mail : kpk.jazero@gmail.com
alebo cez web stránku Mestskej 

časti Košice - Nad jazerom - Občian-
ske okienko - podnety občanov

Kto je zodpovedný 
za semafor pri Tescu ?

Semafor pri Tescu má v kompetencii 
TESCO

Kedy a kde by som sa mohol stretnúť 
s miestnymi poslancami?

S poslancami sa môže občan stretnúť 
v rámci Plánu poslaneckých dní, ktorý je 
zverejnený aj na web stránke miestneho 
úradu v kolónke Samospráva.

Poslanecké dni:
Miesto konania: Miestny úrad, Poludníková 
7, malá zasadačka – prízemie
Čas : Prvá streda v mesiaci od 16:00 do 17:00 
hod.
Počas dovolenkového obdobia: (júl, au-
gust) poslanecké dni nebudú.
Uvádzame plán od septembra do konca 
roka 2015.
2. september: Róbert Schwarcz, Milan Papcun 
7. október: Michal Slivka, Marián Siksa
4. november: Bernard Berberich, Jozef Skonc
2. december: Erik Cimbala, Peter Badanič

Na sídlisku je stále nedostatok 
parkovacích miest. Bude 
aspoň nejaká zmena?

Miestny úrad Mestskej časti  Košice - 
Nad jazerom v súčasnej dobe projekčne 
a legislatívne pripravuje v roku 2016 pod-
ľa finančných možností mestskej časti rie-
šenie statickej dopravy na Raketovej ulici, 
kde pribudne cca 38 nových parkovacích 
miest. Náklad, aj s prekládkou chodní-
ka a obratiskom, predstavuje sumu cca 
80 000 €. Chystá sa aj rozšírenie parkovis-
ka na Rovníkovej ulici 1-6. Tam pribudne 
24 miest na parkovanie. Výstavba bude 
stáť približne 20 000 €.

Občianske okienko
Sme radi, že vás život na sídlisku zaujíma. Potvrdzujú to osobné návštevy, listy, telefonáty i pripomienky 

mailovou poštou na všeličo, čo sa tu deje alebo nedeje celkom tak ako by ste si predstavovali.  Na našej 
webovej stránke je Občianske okienko, ktoré odpovedá na vaše najčastejšie otázky. Keďže nie každý má 

internetové spojenie, rozhodli sme sa vybrať z vašich podnetov aspoň niektoré a uverejniť ich aj v Jazerčane.

Gagarinovo nám Nám. kozmon.

Irkutská 5 Irkutská18 

Ždiarska 2 Ždiarska 18

Bukovecká 1 Baltická 8

Galaktická 10 Stálicová 3

Amurská 2 Amurská 8

Dátum 31.7 – 3.8 4.8 – 7.8 28.8 – 31.8 1.9 – 4.9 25.9 -28.93.7 – 6.7 7.7 – 10.7 29.9 – 2.10 23.10 – 26.10 27.10 – 30.10

Lokalita Čingovská 7 Čingovská 3 Kaspická 6 Kaspická 1 Polárna 10 Poludníková 5 Rovníková 6 Rovníková 10

Lokalita Talinská 5 Talinská 10 Ždiarska 11 Ždiarska 9 Jenisejská 45 Jenisejská 67 Uralská 6 Uralská 16

Lokalita Ladožská 10 Ladožská 6 Meteorová 3 Meteorová 5 Ždiarska 13 Ždiarska 19 Irkutská 16 Dneperská 2

Lokalita Raketová 9 Raketová 3 Galaktická 2 Galaktická 20 Raketová 3Važecká 7 Ždiarská 21 Raketová 8 Amurská 3 Amurská 9

Lokalita Važecká 4 Važecká 9 Levočská 5 Dneperská 2 Važecká 9 Važecká 6 Talinská 1 Čechovova 29

Lokalita Bukovecká 10 Baltická 4 Levočská 2 Donská 1 Azovská 2 Donská 10 Nám. kozmon Gagarin. nám

Lokalita Stálicová 2 Stálicová 18 Sputniková 13 Družicová 2 Baltická 13 Bukovecká 11 Galaktická 30 Stálicová 16
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Naše sídlisko ožilo v posledný májový 
piatok športom takmer v každučkej svojej 
časti. Hýbali sa všetky generácie na mno-
hých miestach Jazera. Kým pri vode sa 
hralo Vyfarbi mesto športom ako jedna 

zo súťaží na získanie prestížneho športo-
vého titulu, do športového areálu Galak-
tik sa začali schádzať priaznivci basketba-
lu na 1. ročník Jazerského Street Basketu. 

Najmladší nemali ešte 10 rokov, 
„najstarší“ na tomto turnaji mali čosi 
nad dvadsať a všetkých spája láska 
k lopte a k basketbalovému košu. Mladí 
športovci prišli z rôznych klubov mesta. 
Nechýbali ani hráčky, ktoré rozbiehajú 
športovú kariéru v klube Good Angels. 
Diváci mohli vidieť exhibičnú hru hráčov 
Slávie TU Košice, ktorí sa zaslúžili o návrat 
mužského basketbalu do Košíc na extra-
ligovej úrovni. 

Turnaj zorganizovala komisia mláde-
že, športu a vzdelávania miestneho za-
stupiteľstva ako premiérový 1. ročník Ja-
zerského Street Basketu a záštitu nad ním 
prevzala starostka našej mestskej časti.

Na turnaji sa ukázalo, že basketbal 
mlaď baví, je to jej obľúbený šport. Hoci 
sa aj na tomto turnaji, ako na všetkých sú-
ťažiach, bojovalo aj o umiestnenia, tí, kto-
rým to tentokrát nevyšlo, neboli smutní. 
Prišli si predsa hlavne zahrať, zmerať si 
sily, čosi odkukať od súperov a pravdaže, 
zažiť super športové popoludnie. 

Víťazné trofeje si z 22 súťažných druž-
stiev v 5 kategóriách odniesli:

Mladší žiaci: PITT BULLS 03  
(Vančo, Nevlaha, Halász, Koros)
Starší žiaci: SUPER ŠTVORKA  
(S. Pahulyová, M. Pahulyová, 
Knapiková, Urbanová)
Juniori: JAK SA VOLAME?  
(Melega, Mošovič, Hegedüs, Zelizňák)
Muži a ženy: DOBRODOŠLI  
(Gábor, Onda, Čekovský, Csillag)

V súťaži šesťkový hod si trofeje od-
niesli: Petra Szantóová, Nina Majorošová, 
Mirka Marciňáková, Lucia Kašperanová, 
Jakub Vereš.

Titul najproduk-
tívnejší hráč turnaja 
získal: Marek Za-
char.

Čestným hos-
ťom turnaja bol 
poslanec KSK a pri-
mátor Rožňavy Pa-
vol Burdiga, bý-
valý aktívny hráč 
basketbalu. Atmo-
sféra turnaja ho tak 
strhla, že v ďalšom 
ročníku chce prísť 
ako hráč so svo-
jím tímom a vyzve 
na duel družstvo 
významných osob-
ností Košíc. Uvidí-
me, kto si na takúto 
výzvu trúfne. Vďaka 
za dobrý priebeh 
patrí aj podporo-
vateľom turnaja fir-
mám HELL a. s, Aqu-
apro, FK Galaktik, 
Letnej záhradke, fir-
me S.E.M.I i členom 
komisie mládeže, 
športu a vzdeláva-

nia jazerského miestneho zastupiteľstva.
Tešíme sa na ďalší ročník a veríme, že 

sa turnaj stane neodmysliteľnou súčas-
ťou športového života Jazerčanov. Špor-
tu zdar!

Mgr. Andrea Gajdošová
predsedníčka komisie 

Sedemnásteho mája sa uskutočnil  
2. ročník Jazernej 50-tky. Už samotný ná-
zov napovedá, že tieto bežecké preteky 
sú viac ako maratón, pretože kto nabral 
odvahu, ten sa pasoval so vzdialenosťou 
rovných 50 km. Do pretekov sa zapoji-
la takmer stovka bežcov z Košíc a okolia. 
Celú trasu zvládla len pätica, ostatní ju ab-
solvovali v rámci štafiet.

Našu mestskú časť, ktorá bola spoluor-
ganizátorom akcie, zastúpili a bok po boku 
bežali viceprimátorka Renáta Lenártová, 
starostka Lenka Kovačevičová a jej zástup-
ca Bernard Berberich. I keď neabsolvovali 
celý úsek, 5 kilometrov zabehli. 

Rozhodcom pretekov bol Peter Buc, 
výsledky spracovala Anna Bucová a otcom 
myšlienky je Jozef Koniar, pre ktorého sú 
darom pre už nebohú mamu. „Celý život 
ma obklopovala láskou a nehou a keďže 
v máji je Deň matiek a mamy máme všet-
ci, rozhodol som sa, že by sme im behom 
mohli poďakovať a vyjadriť lásku,“ vysvetlil 
zrod Jazernej 50–tky. 

Popoludní, po krátkom oddychu, ča-
kalo na bežcov vyhodnotenie a odovzdá-

vanie ocenení, o čo sa postarali viceprimá-
torka a naša starostka.

Po absolvovaní 50 km behu mal naj-
lepší čas a prvé miesto obsadil Mário Šlo-
sár z Prešova, štartové číslo 2. Ako druhý 
dobehol Vlastimil Horný z BK Spišský Hr-
hov (štartové číslo 16). Tretím bol Jazer-
čan Peter Polák (štartové číslo 15). Štvrtý 
pretrhol symbolickú cieľovú pásku Peter 

Múdry (štartové čís-
lo 19) a piatym bol 
Slavomír Radomský 
z reštaurácie Rubín 
v Krásnej (štartové 
číslo 12). 

Pre Petra Poláka, 
ktorý je obyvateľom 
našej mestskej čas-
ti, bola Jazerná 50-

tka len ďalším z tohtoročných pretekov. 
Mesiac predtým, 20. apríla, bežal na 119. 
ročníku Bostonského maratónu. Je to 
najstarší maratón na svete a okrem nád-
hernej maratónskej myšlienky sa k nemu 
viaže aj tragédia. Pri dvoch bombových 
útokoch pred dvoma rokmi traja nevinní 
ľudia zomreli a viac ako 130 bolo zrane-
ných. Napriek tomu sa maratón stále beží, 
aj keď za veľmi prísnych bezpečnostných 
opatrení. Spolu sa do tohto ročníka zapo-
jilo viac ako 30-tisíc bežcov. Hoci to bolo 
náročné, pretože počasie bežcom ne-
prialo, Peter Polák to nevzdal a dobehol 
do cieľa. Pri zrátaní, koľko už má kilomet-
rov v nohách môžeme povedať, že mini-
málne osemkrát obehol zemeguľu. 

Na cestu do Bostonu ho finančnou do-
táciou podporila a palce mu držala i naša 
starostka.

Šport
Z Jazerčanov najlepší Peter Polák

l. Jazerský Street Basket prilákal 22 družstiev
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Šport

Komunita Active life  i naša mest-
ská časť pozývajú všetkých milovníkov 
behu v utorok, 7. júla 2015, na poduja-
tie Spoznaj behom Košice - časť Nad ja-
zerom. Je to už druhý ročník letného 
športového projektu, ktorý pozostáva 
zo 17 rekreačných behov v rôznych 
častiach Košíc. Určený je skúseným 
bežcom, aj úplným začiatočníkom. 

Štart je naplánovaný o 18:30 hod 
na parkovisku pri splave a cesta pove-

die okolo jazera a po 
niektorých priľahlých 
uliciach. 

Príďte sa s nami 
rozhýbať a užiť si po-
hyb v skupine. Štar-
tovné je symbolické 1 
euro, v rámci ktorého 
máte rozcvičku, pit-
ný režim i zaujímavú 
tombolu.

Naši veľkí futbalisti zo SZŠ z Dneperskej 
č. 1, chlapci z 3. a 4. ročníka, zvíťazili v ob-
vodovom kole v malom futbale Mc´Donal-
d´s CUP. Postúpili tak do krajského kola, 
kde získali pekné 3. miesto. Rozhodcovia, 
organizátori a diváci vo FK Galaktik mohli 
vidieť, že i keď to boli zápasy plné napätia, 
chlapci boli perfektnými hráčmi, ktorí majú 
športové správanie, hrajú čestne, podľa 
pravidiel a vedia strieľať krásne góly. Vo veľ-
kej konkurencii všetkých zúčastnených škôl  
Richard Slanina získal diplom - najlepší stre-
lec a Matúš Kuruc diplom - najlepší brankár. 
Odmenou pre všetkých bol nádherný po-
hár, medaily, diplom a vecné ceny – lopta 
a futbalové dresy.

Našim futbalistom: 
Matúšovi Kurucovi, Mar-
tinovi Banduričovi, Hu-
govi Haverlovi, Šimonovi 
Behunovi, Richardovi 
Slaninovi, Samuelovi 
Medvemu, Eduardovi Fe-
dorčukovi, Alexovi Pet-
rovi Ondrejovi, Renému 
Durbákovi, Dominikovi 
Horváthovi, Adriánovi 
Zburovi a Marekovi Ha-
luškovi za výkon patrí 
veľká gratulácia. 

Mgr. Z. Sárkányová

Mesto Košice sa od roku 2013 pýši 
titulom Európske hlavné mesto kultúry 
2013. Pred pár dňami k nemu pribudol 
ďalší – Európske mesto športu 2016.  
Priznala nám ho Medzinárodná komisia 
organizácie ACES Europe po osobnej 

kontrole mesta a jeho prezentácii. Podľa 
nej spĺňame ciele ACES Europe, lebo sme 
príkladom toho, že šport je pre všetkých 
nástrojom zdravia, integrácie, vzdeláva-
nia a úcty.

I v tomto čísle Jazerčana prinášame 
informácie o viacerých športových podu-
jatiach, ktoré u nás boli alebo sa pripravu-
jú v najbližších dňoch. Všetky potvrdzujú, 
že sa rozširujú rady tých, ktorí sa rozhod-
nú rozkývať telo a športovaním urobiť 
čosi užitočné pre svoje zdravie.

Pridelený titul je pre mesto okrem 
pýchy záväzkom, aby vybudovalo, opra-
vilo a rozšírilo športoviská. Otvára mu to 
tiež dvere, aby do nich vstúpili domáce 
a zahraničné zväzy a asociácie a zorga-
nizovali u nás športové podujatia, ktoré 
by mohli priniesť viacero efektov. Vráta-
ne ekonomického A samozrejme, aj zá-
žitky a pre mladých obrovskú motiváciu 
k športovej aktivite.

Behom spoznajme Jazero – Pridajte sa aj vy 7. júla

SZŠ Dneperská v krajskom kole v minifutbale Mc'Donald's Cup

Košice a šport = Európske mesto športu 2016

Deň Jazerčanov si návštevníci užívali

Remeselníci sotva stihli rozložiť svoje 
výrobky a na Deň Jazerčanov, ktorý bol 
na nádvorí miestneho úradu, prišli prví 
návštevníci – deti z materských škôl sídlis-
ka. Poobdivovali výrobky z dreva, medové 
sladkosti, výšivky, niektoré vystúpili s kul-
túrnym programom na pripravenom pó-

diu, a potom sa všetci presunuli do zasa-
dačky úradu, kde na nich čakalo divadelné 
predstavenie. Sledovali ho, skoro až nedý-
chali, lebo, čo keď to nedopadne dobre...?

Všetko však dobre dopadlo a Deň Ja-
zerčanov pomaly začal naberať na obrát-
kach. Z kotlov, v ktorých bublali guľáše 
variace sa z rôznych ingrediencií, sa šírili 
úžasné vône. Okrem guľášov jedna partia 
pripravovala bryndzové halušky, ďalšia 
halászlé, tretia rybacie dobroty a každé 
zo súťažiacich družstiev chcelo, aby bolo 
ich jedlo najlepšie. Len máloktorý jazyk 
mohol týmto „lakocinkám“ odolať. Ani ne-
odolal. Návštevníci len guľášu zbaštili viac 
ako 500 litrov. Všetky súťažné jedlá boli 
výborné, a tak odborná porota, ktorú tvo-

rili starostka Lenka 
Kovačevičová, pred-
nostka úradu Marta 
Bulecová, kontrolór 
Patrik Géci a pred-
seda Denného cen-
tra seniorov Ivan 
Hudec, pri ochutná-
vaní a rozhodovaní 
mala ťažkú prácu. 
Nakoniec sa zhodla, 
že prvé miesto si 
„vyvarilo“ družstvo 
z Obchodnej aka-
démie na Polárnej 
ulici. Druhí boli zá-
stupcovia Ligy proti 
rakovine a na dvoch 
tretích miestach 
skončili FK Galaktik 
a spoločné družstvo 
komisií miestneho 
zastupiteľstva. 

Okrem varenia 
prišlo k slovu aj gri-
lovanie klobások. 
K tomu v rámci 

kultúrneho programu výborné tanečné, 
spevácke a hudobné čísla detí, dospelých 
i seniorov v podaní domácich aj hostí. Deti 
sa mohli povoziť na poníkoch, vyskákať 
sa na hradoch, do sýtosti najesť cukro-
vej vaty, kresliť, šantiť. Pripravený bol tiež 

symbolický krst kolesa z bicykla, ktorým 
starostka pomohla odštartovať tohtoroč-
nú bike sezónu. 

Ťažko vymenovať všetkých a všetko, čo 
vytvorili Deň Jazerčanov. Hoci počas celé-
ho dňa fúkal nepríjemný vietor a asi na pol 
hodinu sa aj rozpršalo, malí i veľkí návštev-
níci sa nepriazňou počasia nedali odohnať 
a Deň Jazerčanov si naplno užili.

Účastníci podujatia Vyfarbi mesto športom
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Návrat do sveta spevu

Bazén na Družicovej opäť v plnej paráde   

Na pôde mestskej časti pred piatimi 
rokmi pôsobila spevácka skupina Ja-
zerčan. Žiaľ, dostala sa do „vyhnanstva“. 
Jej členov to však neodradilo. Poveda-
li sme si, že budeme ako bájny Fénix 
a vstaneme z popola. Stalo sa. Za zno-
vuzrodenie našej speváckej skupiny, 
ale už pod názvom Nádej, patrí poďa-
kovanie starostke Lenke Kovačevičovej.

Spievali sme a spievať budeme, pre-
tože spev nás baví. Na pódiu posluchá-
čom a divákom odovzdávame s naším 
hlasom aj naše srdcia. Každá príležitosť 
stretnúť sa s vami, milí priatelia, nás 
vždy povzbudí k lepším výkonom, pre-

to sme a budeme radi, ak vám môžeme 
aj do budúcnosti predvádzať umenie 
a odovzdávať kultúrne bohatstvo náš-
ho národa. 

Viacerí naši členovia v minulosti 
pôsobili vo významných speváckych 
zboroch, napríklad v Speváckom zbore 
košických učiteľov. Niektorí sa presadili 
aj v iných hudobných žánroch. Medzi 
nami je spevák, ktorý dvakrát obsadil 
prvú priečku v známej súťaži Košický 
zlatý poklad. Sú medzi nami inžinieri, 
učiteľky, skúsení manažéri, rušňovodiči, 
úradníci, podnikatelia, obchodníci. Už 
samotný názov naznačuje, že vytvára-
me možnosti aj pre talentované deti, 
ktoré majú nádej postupne sa začleniť 
do umeleckých telies. S našou spevác-
kou skupinou spolupracujú deti zo Sú-
kromnej základnej školy na Dneperskej 
ulici. Ich vystúpenia v MČ Západ pred 
Vianocami sú nádherné. Najlepšou od-
menou pre nás, aj naše deti, boli po-
tlesk, radosť a spokojnosť obecenstva. 

Prezentujeme sa ľudovými piesňami 
zo Slovenska, hlavne z východného re-
giónu, ale aj zo zahraničia, a tiež pies-
ňami s cirkevnou tematikou. Vystúpe-
nia pretkávame hudobnými číslami 
i milým slovom. Veľa času venujeme 
skoro zabudnutým piesňam, zvykom 
a spôsobu obliekania. Zúčastňujeme 
sa na rôznych súťažiach, z ktorých sa 
nevraciame s prázdnymi rukami. Je to 
zásluha aj dvoch umeleckých vedúcich, 
ktorí so speváckou skupinou Nádej pra-
cujú. Nádej jednoducho nezaháľa. 

Vedúci speváckej skupiny
Ing. Albert Harvan

Začiatkom októbra pred dvoma rok-
mi vláda na svojom výjazdovom roko-
vaní v Košiciach schválila pre materské 
a základné školy peniaze na riešenie ha-
varijných stavov budov a výmenu okien. 
Čiastku 340-tisíc dostala vtedy i Základná 
škola na Družicovej ulici na opravu bazé-
nu a priestorov.

Druhého júna, takmer ako darček 
k MDD, bol  po výraznej rekonštrukcii ba-
zén slávnostne odovzdaný do prevádzky. 
Pásku prestrihoval primátor Richard Raši, 
ale na tejto udalosti bola aj naša starostka 

a ďalší hostia. Bazén  je teraz v testova-
cej prevádzke na odskúšanie technológií. 
Naplno pôjde  od začiatku nového škol-
ského roku a využívať ho na plavecký vý-
cvik bude 11 škôl.  Prví školáci si v ňom 
ale zaplávali hneď po slávnosti.

Držme palce, aby bazén fungoval 
čo najdlhšie a čo najlepšie, pretože niet 
nad pohyb vo vode. A plavecká gramot-
nosť? Tá by mala byť tiež samozrejmosťou.

Dni mesta Košice vstúpili 30. aprí-
la tohto roku do 21. ročníka. Trvali 11 
dní, počas ktorých mesto a mestské 
časti zorganizovali viac ako 70 rôznych 
podujatí. Táto dnes už tradícia sa viaže 
k dôležitej historickej udalosti v živote 
mesta. Bolo to 7. mája 1369 kedy kráľ 
Ľudovít Veľký udelil Košiciam erbovú 
listinu. Postupne získalo mesto ešte 
ďalšie 4 erbové listiny, takže z heral-
dického hľadiska sme sa stali svetovou 
raritou. 

Na Dňoch mesta sa chce každý uká-
zať v tom najlepšom svetle. Naša mest-
ská časť nebola výnimkou. Rozhodli 
sme sa uvariť pravý jazerský guľáš. 
Kuchtili ho dievčatá z našich kultúr-
nych stredísk spolu so starostkou a jej 

zástupcom a robili všetko pre to, aby 
bol výborný. Ochutnávka potvrdzova-
la, že by mohol chutiť. To, že oň bude 
medzi Košičanmi až taký záujem, nikto 
ale netušil...

V rámci Dní mesta Košice sme v Kul-
túrnom stredisku Jazero uviedli tiež au-
torskú hru Michala Maguru Never bás-
nikom s mottom: Láska s citom keď sa 
spoja, nehľadia na žiaden vek.

Pripravili sme i vernisáž výstavy Ča-
rovný svet umeleckého fotografa Ro-
mana Solára.

Z Dní mesta Košice...
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Na hraniciach Číny, Indie a Pakista-
nu sa nachádza druhé najvyššie pohorie 
na svete Karakoram so svojím najvyšším 
vrchom Čchohori - známym aj pod ná-
zvom K2 (8 6ll m). Obyvatelia týchto úze-
mí sa dožívajú v priemere o 10 rokov viac 
ako Stredoeurópania. K ich dlhovekosti 
prispieva konzumácia marhúľ. Národ 
Hunzov, ktorý tam žije, ich nazýva ,,pra-
meňom zdravia“. 

Marhule, čo sa týka obsahu betakaro-
ténu, patria medzi špičkové ovocie. Be-
takarotén je látka, ktorá patrí do skupiny 
antioxidantov. Jej dostatočné množstvo 
v tele je predpokladom tvorby A vitamí-
nu. Vo výskumných prácach zo 70 - tych 
rokov 20. storočia v zozname potravín 
pôsobiacich protirakovinovo boli často 
uvádzané oranžovožlté a tmavozelené 
druhy ovocia a zeleniny. V roku 1981 bol 
v Oxfordskom výskumnom centre vyslo-
vený názor,  že sú to karotenoidy, medzi 
nimi „superhviezda“ -  betakarotén, ktoré 
sú zodpovedné za priaznivý vplyv ovocia 
a zeleniny na ľudské telo.  Betakarotén 
pomáha pokožke lepšie znášať slneč-
né žiarenie, zabraňuje vzniku kožných 
chorôb a brzdí proces starnutia. V lekárni 
sa dá kúpiť v tabletkách, avšak naše zá-
hrady nám ho ponúkajú v prirodzenom 
stave. Najviac ho obsahujú marhule, 
mrkva, melóny, listová zelenina - kapusta, 
hlávkový šalát a špenát, menej paradaj-

ky, paprika, ružový grapefruit a broko-
lica. Šesť marhúľ obsahuje betakarotén 
v množstve dennej potreby dospelého 
človeka. Čím výraznejšia a intenzívnejšia 
je oranžová farba marhúľ, tým vyšší ob-
sah betakaroténu. Ľudia, ktorí konzumu-
jú ovocie a zeleninu bohaté na betakaro-
tén, sú oveľa menej ohrození zhubnými 
nádormi. Pre priaznivý vplyv na sliznicu 
dýchacích ciest by marhule  nemali chý-
bať v jedálničku fajčiarov. Sušené mar-
hule boli pre bohatý zdroj živín zarade-
né pri vesmírnych letoch do jedálneho 
lístka amerických kozmonautov. Priaz-
nivá kombinácia kyseliny listovej, medi 
a kobaltu v marhuliach priaznivo vplýva 
na zlepšenie hodnôt krvného obrazu.

V roku 1934 získal Nobelovu cenu 
za medicínu George Hoyt Whipple (1878 
– 1976), ktorý vyhlásil marhule za vyni-
kajúci liek pri regenerácii hemoglobínu. 
Pokladajú sa za jeden z najlepších pra-
meňov organického železa potrebného 
na tvorbu červených krviniek. Veľa nia-
cínu - vitamínu B3, kyseliny pantothéno-
vej, kyseliny listovej, vitamínu C, horčíka 
a vlákniny, málo kalórii - aj to sú marhule. 
Gruzínci, yukatánski indiáni či juhoindic-
kí Todovia sú národnosti, ktorých stra-
va je kaloricky podstatne nižšia ako sú 
odporúčané výživové hodnoty, napriek 
tomu sa v zdraví dožívajú vysokého veku. 
,,Dostatočný príjem vysoko výživných 

pokrmov s nízkou kalorickou hodnotou 
u ľudí stredného veku vedie k dlhšiemu 
a zdravšiemu obdobiu staroby“ - tvr-
dia vedci z kalifornskej univerzity. ,,Jedz 
do polosýta, pi do polopita“- hovorí stará 
múdrosť a Dr. Henry Bieler (1893 – 1975) 
varovne dodáva: ,,Čím viac kíl nosíš, tým 
kratšie ich budeš nosiť“!

Dve tretiny z 200 zložiek, ktoré mar-
hule obsahujú, ešte nie sú dostatočne 
vedecky preskúmané. Hlavne výskum 
bioflavonoidov s ich  preventívnymi a an-
tioxidačnými účinkami neustále prebie-
ha. Predpokladá sa, že najužitočnejšie sú, 
keď je organizmus pod najväčším stre-
som, pretože vyrovnávajú závažné výky-
vy v telesných funkciách počas choroby. 
Marhule sa pokladajú za výborné ovocie 
pre malé deti. Sú vhodnou alternatívou 
k cukríkom a čokoládam. Podľa posled-
ných prieskumov jedna sedmina chlap-
cov a jedna tretina dievčat vo veku 15 
až 18 rokov má hladinu draslíka pod mi-
nimálnou odporúčanou úrovňou. Tento 
fakt má súvislosť s vysokým krvným tla-
kom v neskoršom živote. Marhule vyso-
kým obsahom draslíka môžu týmto sku-
točnostiam predchádzať.

MUDr. Michal Slivka 
predseda sociálno – zdravotnej komisie  

poslanec miestneho zastupiteľstva 

Na začiatku to bol virtuálny pro-
jekt Ligy za duševné zdravie - Hovorme 
o duševnom zdraví aspoň 5 minút. Naša 
mestská časť sa do projektu zapojila 
a podporila ho. To mi však nestačilo, za-
čala som uvažovať, či túto kampaň ne-
možno posunúť ďalej. 

Prečo sa napríklad nestretnúť a osob-
ne sa neporozprávať? Do projektu som 
zainteresovala Rehabilitačné stredisko 
pre ľudí s duševnými poruchami Radosť, 
Denné centrum duševného zdravia 
PRAEMIUM - PERMANSIO s. r. o., Denný 
psychiatrický stacionár Psychiatrickej 
kliniky UNLP. Podporu som okamžite 
získala od starostky našej mestskej časti 
Lenky Kovačevičovej. S organizáciou ak-
cie mi pomohla vedúca oddelenia kultú-
ry Ing. Ildikó Szegedyová. Odborným ga-
rantom sa stala MUDr. Slávka Dubinská, 
primárka Psychiatrickej kliniky UNLP 

z Rastislavovej ulice. Dali 
sme dohromady ľudí s du-
šou, ktorá má boľavú ranu, 
diskutovali sme a nadvia-
zali priateľstvá. V odbornej 
časti programu sme mali 
edukáciu, ktorú prednies-
la PhDr. Monika Piliarová. 
Ďalšími prednášajúcimi 
bola Mgr. Drahoslava Klei-
nová a ja.

V závere akcie sme sa 
všetci zúčastnili na výstave 
umeleckej fotografie mla-
dého Jazerčana Romana 
Solara s názvom „Čarovný 
svet“.

Mgr. Lucia Kleinová
poslankyňa miestneho  

zastupiteľstva

MARHULE

Z virtuálnej kampane skutočný rozhovor

Zdravotné okienko
V Rekreačnej lokalite Jazero sa zišlo 

veľa malých i veľkých, čo  prišli osláviť Ja-
zerský Medzinárodný deň detí priprave-
ný našou mestskou časťou. Deti sa mohli 
zapojiť do skúšok obratnosti, šikovnosti 
i umu, za ktoré zbierali na jednotlivých 
stanovištiach bodíky. Ak ich mali osem, 
toľko disciplín na nich čakalo, mohli 
si z detského bazéna vybrať niektorú 
zo sladkostí, ktoré tam na súťažiace deti 
čakali.

Mestskí policajti im za pomoci štvor-
nohého kamaráta pripravili ukážky 
zneškodnenia páchateľa, kto sa nebál, 
mal možnosť sa povoziť na poníkoch, 
„nalepiť“ sa ako netopier na stenu hra-
du, vyskákať sa na klasickom gumenom 
hrade, zatancovať si a vyšantiť sa v rytme 
známych pesničiek, na rýchlosť z kama-
ráta vytvoriť múmiu, vyskúšať si presnú 
mušku z pištole na broky, prejesť sa cuk-
rovej vaty, jednoducho zažiť toho viac 
ako dosť.

A deti toho skutočne zažili minimálne 
za jednu veľkú kopu. Večer určite zaspá-
vali unavené, ale aj spokojné z veselého 
dňa.

Na MDD deti veľa zažili
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Naopak. U nás je len a len veselo. Det-
ské centrum Sloník to sú jasle a škôlka 
so svojimi radosťami aj starosťami. V Ko-
šiciach pôsobíme 9 rokov, čo tiež aspoň 
trochu dokazuje, že svoju prácu robíme 
dobre. V tejto mestskej časti sme druhý 
rok, a okrem pôvodne len jaslí sme cen-
trum rozšírili aj o gymnastickú triedu 
pre škôlkarov. Ponúkame hodinovú, pol-
dennú i celodennú starostlivosť o deti 

od pol do 6 rokov. Na každý deň máme 
pripravený rôznorodý program ako an-
gličtina, muzikoterapia, cvičenie na fit 
loptách, prvky montessori, tvorivé diel-

ne, zážitkové učenie, tanečnú a hudob-
nú časť. Od júla budeme detičky učiť aj 
základy taliančiny. Samozrejme, hravou 
formou. Okrem rôznych aktivít organi-
zujeme oslavu narodenín, Halloween, 
karneval, Noc duchov, Deň matiek aj Deň 
detí. Fungujeme počas celého roka. 

Od 1. augusta otvoríme prevádz-
ku Ella. Bude to nezisková organizácia 
pre postihnuté detičky. Tiež bude pôsobiť 
v OD IDEA ako celodenná prevádzka. 

Ivona Tokárová
Detské centrum Sloník

Čas neuveriteľne rýchlo letí. Pre niekoho 
je to len fráza, ale kto býva dlhšie na našom 
sídlisku môže porovnávať pôvodný vzhľad, 
v ktorom dominovali blato, neupravený te-
rén, chýbajúca zeleň a pomaly pribúdajúce 
základné a materské školy, so zmenami, aký-
mi sídlisko postupne prešlo. Výstavba jaslí 
a materských škôl bola vtedy mladými rodi-
nami neskutočne očakávaná. V roku 1975 
Pozemné stavby dokončili výstavbu Mater-
skej školy na Dneperskej ulici. V jasliach bolo 
miest pre 55  a v škôlke pre 120 detí.

„Je mi cťou, že dnes tu môžem stáť 
a bilancovať. Materskú školu tvorí 7 tried 
so 160 deťmi. Viacerí rodičia, ktorí k nám 
nosia svoje ratolesti, v nej kedysi sami bo-
jazlivo prekračovali prah. I keď sa odvtedy 
veľa zmenilo, som rada, že sme stále tu 

a darí sa nám deti pripravovať na vstup 
do školy a života,“ začala svoj príhovor 
na oslave jubilea riaditeľka Mgr. Gizela 
Hvizdáková. „Máme veľa aktivít, pracujú 
tu viaceré záujmové krúžky, ale i jazyko-
vý, počítačový a krúžok ľudových tancov. 
Za ten čas sme sa vo verejnosti dobre za-
písali a tento kredit sa snažíme udržiavať. 
Darí sa to aj vďaka stabilnému kolektívu. 
Sú to jednoducho moje úžasné dievčatá, 
bez ktorých by to nešlo. Ak niekto z peda-

gogických či nepedagogických zamest-
nancov predsa len skončil, dôvodom bol 
odchod na zaslúžený dôchodok. Inak sa 
odtiaľ preč neuteká,“ pokračovala v bilan-
covaní.  

V tejto materskej škole je 33 rokov, naj-
prv ako učiteľka, neskôr riaditeľka. Za ten 
čas si ani raz nepovedala, že jej práca s deť-
mi lezie na nervy. Človek, ktorý k nim ob-
čas prišiel, rád hovoril: „Ženičky, oplatí 
sa žiť.“ Podľa nej mal pravdu. Keď vojde 
do triedy, deti sa k nej rozbehnú a každé 
sa jej chce aspoň na minútku dotknúť, ten 
pocit sa slovami nedá opísať. 

To treba denne zažívať. Prostredie ma-
terskej školy ju lákalo od malička. Rodičia 
ju išli zapísať do vtedy ešte existujúcej 
Materskej školy na Žižkovej ulici. „Neprijali 
ma. Mama nepracovala, takže podľa vte-
dajších predpisov sa sama o mňa mohla 
starať. „Veľmi ma to bolelo, a tak som as-
poň tvár oprela o kovový plot a pozera-
la sa na deti na dvore. Nakoniec sa moja 
túžba predsa len splnila. Som v škôlke...“

Oslava štyridsiatych narodenín mater-
skej školy bola skvelá, a čo je podľa riadi-
teľky podstatné, podieľali sa na nej všetci. 
„Na porade  som 
povedala, že 
Dneperská nie je 
moja súkromná 
značka, preto by 
som bola rada, 
aby sme oslavy 
pripravili spo-
ločne. A  také, že 
hosťom a rodi-
čom budú behať 

zimomriavky po tele,“ prezradila po oslave 
šibalský úmysel, ktorý sa vydaril. Na sláv-
nosti najprv odznelo niekoľko príhovorov 
potom v kultúrnom programe vystúpili 
detičky materskej školy a na záver riaditeľ-
ka do košíka zbierala od jednotlivých tried 
srdiečka s blahoželaniami. Na jednom 
bolo: „Dlho tu už chodia deti, už aj deti 
týchto detí, nech nás majú radi stále, my 
sa o nich postaráme.“  Alebo „V tento vý-
znamný deň, smiech za slzy rýchlo zmeň, 
rozdávaj ho naokolo, aby všetkým dobre 
bolo.“ 

Na oslave bola za mesto námestníčka 
primátora Renáta Lenártová a za nás naša 
starostka. Materskej škole do ďalších rokov 
popriala veľa pozitívnej energie, zdravia, 
radosti, chuti a nadšenia pri práci s tým 
najcennejším – našimi deťmi.

Najväčšie detské interiérové klima-
tizované ihrisko pre deti sídli v našej 
mestskej časti, v OC Idea pri Tescu. Fun-
gujeme ako herňa s kapacitou do 100 
detí.  Súčasťou Jaymo je škôlka pre deti 
od 2 rokov. Pripravujeme množstvo 
programov pre rodiny, aby voľný čas, 
ktorý u nás strávia, bol obohatený nie-
len o športové aktivity, na ktoré sme 
hlavne určení. 

Myslíme na každý významný deň 
v kalendári. V herni sme bohatým 
programom oslávili Deň matiek, Deň 
knihy, Deň hier a iné. Jaymo má aj cha-
ritatívny rozmer. MČ Nad jazerom vy-
hlásila zbierku šatstva a my už máme 
na odovzdanie zozbieraných pár vriec. 
Pripravujeme deň voľného vstupu 
pre hendikepované deti a Deň vzdela-
nia. 

Sme súčasťou Sídliska Nad jazerom, 
preto sme sa rozhodli, že v júli a v au-
guste dostane každý, kto sa preukáže, 
že býva v tejto mestskej časti, celoden-
ný vstup do Jaymo za 2,50 €.

Erika Očenášová
JAYMO

Čo sa u nás deje... Detské centrum Sloník 
V našom centre tam je živo, neplačú tam deti clivo

JAYMO – sme tu pre vás

Waldorfská škôlka Studnička je síce 
malá škôlka, ale už máme za sebou aj 
históriu. Fungujeme od roku 2006, odke-

dy škôlka otvára dvere deťom predškol-
ského veku. Pracujeme na princípoch 
waldorfskej pedagogiky. Sme certifiko-
vaným členom európskej asociácie Wal-
dorfských materských škôlok. Zriaďo-
vateľom škôlky je občianske združenie 
Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy 
a vzdelávania (SPSVaV) – „Krídla“, ktoré 
od roku 1996 združuje pedagógov s ak-
tívnym snažením o uplatnenie waldorf-
ského pedagogického modelu v našom 
meste. Krídla sú aktívnym členom Asociá-
cie slobodných waldorfských škôl.

Momentálne máme 2 triedy, v kto-
rých pôsobia 4 vychovávateľky, asistent-
ka a gazdiná. Od augusta 2014 sa naša 
škôlka nachádza v Mestskej časti Košice 
- Nad jazerom. Sme v priestoroch Ob-
chodnej akadémie na Polárnej 1, kde už 
tretí rok sídli aj Súkromná základná wal-
dorfská škola. Našli sme tu pekný priestor 
obklopený prírodou, čo nás teší.

V sobotu koncom apríla sme my, 
učitelia, spolu s rodičmi a deťmi z našej 
waldorfskej škôlky, strávili pekné chvíle. 
Vytvárali sme príjemný priestor pre naše 
deti, záhradku, kompost, pripravili miesto 
pre pieskovisko a pre tvorivú hru. Môže-
me byť na seba hrdí, odviedli sme kus 
práce a čo je ešte väčšia radosť, naše deti 
mohli byť pri tom a sledovať, ako vzniká 
náš spoločný priestor.

Spoluprácou nás, zo škôlky, so Súk-
romnou základnou waldorfskou školou 
a s Obchodnou akadémiou, spoločne 
postupne prebudovávame a oživujeme 
areál Obchodnej akadémie, ktorý bol 
predtým zabudnutým miestom. Veríme, 
že takouto malou prácou prispievame aj 
k zveľaďovaniu prostredia v mestskej čas-

Náklady na bývanie sú dnes jednou 
z najväčších položiek, s ktorými sa do-
mácnosti boria. Asi najviac to cítia seniori, 
lebo dôchodky niektorých sú mizivé. Ako 
im aspoň trochu pomôcť, poradiť, usmer-
niť ich, aby sa eurá zbytočne nekotúľali 
tam, kam nemusia, to bol cieľ seminára 
Hospodárne s teplom a elektrinou v do-
mácnosti. Zorganizovala ho komisia mlá-
deže, športu a vzdelávania miestneho za-
stupiteľstva v spolupráci so Slovenskou 
inovačnou a energetickou agentúrou 
v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU.

Odborníci v danej problematike star-
kým na seminári okrem iného hovorili 
o tom, že dosť môžu ušetriť správnym 

nastavením termoregulačných hlavíc 
na vykurovacích telesách, užitočné je aj 
zateplenie bytových domov a hydrau-
lické vyregulovanie vykurovacej sústavy 
blokov. Aby nám teplo zbytočne neuni-
kalo a z koncoročných vyúčtovaní sme 
potom nemali šok, v zime je potrebné 
vetrať krátko, ale intenzívne. Stačí 5 až 
10 minút trikrát až päťkrát denne,  pod-
ľa toho ako dlho ste doma. Za ten čas sa 
vymení vzduch, ale súčasne neochladnú 
steny v byte. Pripomenuli, že pred radiá-
tory netreba dávať zábrany či dlhé záclo-
ny. Hovorili aj o úsporných žiarivkách či 
elektrospotrebičoch s vyššou energetic-
kou triedou a podčiarkli, že ak sa v miest-

nosti nezdržiavame, tak tam nesvietime. 
Nezabudlo sa ani na rady ako postupovať 
pri zmene dodávateľa energie.

Odpovedali aj na otázky seniorov 
našej mestskej časti, ktoré ich zaujímali. 
Na záver bol ešte kvíz, v ktorom otázky 
vychádzali z tém, ktoré odzneli. Informá-
cií  dôchodcovia počuli veľa. Hoci si  nie 
všetky na prvýkrát zapamätajú, keď sa 
budú riadiť hoci len  jednou či dvoma, aj 
to im pomôže ušetriť zopár eur. A o to se-
minárom hlavne išlo. 

 Ing. Jozef Skonc
poslanec miestneho zastupiteľstva 

a hlavný organizátor seminára

Waldorfská škôlka Studnička 
Ako sme si vytvorili pekný priestor

ti. Ďakujeme, že máme možnosť pôsobiť 
tu, Nad jazerom.

Katarína Pojezdalová 
 predsedníčka o. z. 

Spoločnosť priateľov slobodnej
výchovy a vzdelávania - „Krídla“

Materská škola na Dneperskej ulici má štyridsať rokov

Odborníci radili seniorom ako šetriť teplom a energiou
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V týchto dňoch oslavuje Haliganda 
svoje 13. narodeniny. Po  sídlisku beha-
jú deti, dokonca tínedžeri, ktorí tvoria 
osobnú históriu Haligandy začínajúcej 

ako materské centrum. Dnes je centrom 
detskej tvorivosti a edukácie. 

Štatistiky vyznievajú sucho. Ale Ha-
liganda, to nie sú len zútulnené metre 
štvorcové, stovky realizovaných kurzov, 
workshopov, prednášok, desiatky žien, 
ktoré si tu našli dočasnú prácu. Nie sú to 
len mikulášske večierky, karnevaly, verej-
né koncerty, dni detí a prvé celoslovenské 

Míle pre mamu, Košické Vianoce a Cha-
nuky na Hlavnej ulici, desiatky umelcov 
na každoročnom festivale pre deti a ich 
zvedavých rodičov Krajina Haliganda. 
Za tým všetkým sú  ľudia a spoločná 
idea: deti sú vzácne, oplatí sa im venovať 
a začať treba u rodičov, ktorí potrebujú 
svoj ostrov, svoju krajinu. Kontinuita je 
pre Haligandu dôležitá. Podobne ako 
dôvera a dobré meno, ktoré si u rodičov 
za roky vybudovala. Preto má svoje brá-
ny otvorené denne aj počas leta. Ponúka 
voľný aj organizovaný program - cvičenia 
pre deti (od 12 m), Hudobnú školu Ama-
deus (od 6 m), angličtinu pre deti, výtvar-
né workshopy, opatrovanie aj prípravu 
do škôlky. Množstvo drobcov oslavuje 
svoje narodeniny práve v Haligande. To 
všetko možno nájsť v pobočke na Jazere. 

Haligandu tvorí aj Dom kreativity 
a Montessori klub, ktoré sídlia v pobočke 
na KVP. Priestorové možnosti tu rozširujú 
programovú ponuku o kurzy znakovania 
bábätiek, o Suzukiho husľovú triedu (od 
2,5 roka), o detské kreatívne laboratóriá 
(od 6 rokov), o cvičenie zumby, o výsta-
vu Cesty do praveku a pod. Pod Domom 
kreativity pracuje aj Divadlo Haliganda 
s ponukou rozprávok a workshopov a hu-

Miestny úrad Košice - Nad jazerom 
navštívili deň po dni všetky škôlky našej 
mestskej časti. Zaujímalo ich ako fungu-
je úrad, ako sa tu pracuje, ako vyzerajú 
kancelárie, zasadačka, recepcia, a hlav-

ne kancelária starostky. Drobci si v nej 
pozreli vlajky mestskej časti, Slovenskej 
republiky i Európskej únie a dozvedeli 
sa ako vyzerá a z čoho sa skladá erb na-
šej mestskej časti. Vyskúšali si pečiatky 
úradu a čo sa im veľmi páčilo, bolo toče-
nie sa na starostkinej stoličke. Na koniec 
návštevy boli pasovaní mečom za oficiál-
nych škriatkov - pomocníkov Dobrej víly, 
čiže pani starostky Lenky Kovačevičovej. 

Získali o tom dokonca dekrét - škriatok - 
pomocník  pani starostky. Keďže exkurziu 
dobre zvládli, boli odmenení sladkosťou 
a džúsom. 

Ing. Jana Janotková

OZ Haliganda 
Máme 13 rokov

Návštevy miestneho úradu
Škriatkovia – pomocníci pani starostky

dobná skupina otcov Iná hudba. V jedi-
nečnom Montessori klube funguje herňa 
pre deti od 18 mesiacov každý deň aj po-
čas leta.

Kam pozývame cez prázdniny? 
Na piaty ročník festivalu Krajina Haligan-
da v dňoch 15.-16. augusta. V septem-
bri okrem iného na kurz Rešpektovať 
a byť rešpektovaný, a tiež na celkom nový 
kurz montessoriovskej pedagogiky. Kde 
sa ešte s Haligandou možno stretnúť? 
Na mestských či firemných podujatiach, 
kde pripravuje programy pre deti na mie-
ru – od atrakcií až po kvalitný program, 
kde sú vkus, umenie, hravosť a dieťa 
na prvom mieste.   

Silvia Sorgerová 
OZ Haliganda

Čo sa u nás deje...

Haliganda na Jazere ponúka 
aj opatrovateľstvo a detské 
narodeninové oslavy

Suzukiho husľová trieda 
na spoločnom koncerte Svet patrí všetkým. To sme si  pripo-

menuli na počesť Dňa Zeme. Počas neho 
sme mali tvorivé dielne, v ktorých  spo-
ločne pracovali deti a ich rodičia. Ešte 
predtým sme zorganizovali dopoludňaj-
šie vzdelávacie aktivity na tému: „Naša 
guľa zemeguľa“. Prostredníctvom nich sa 
deti zoznámili s problematikou odpadov, 
možnosťami ich znižovania, s recykláciou 
i potrebami, ktoré človek - obyvateľ Zeme 
-  pre zachovanie kvalitného života potre-
buje.

Počas slnečného popoludnia pripra-
vili učiteľky z každej z 8 tried zaujímavé 
ekologické aktivity súvisiace so životným 
prostredím. Rodičia a deti z  triedy lienok 
vytvárali podobu zemegule z farebných 
plastových viečok z PET fliaš.  Päť - šesť-

ročné deti z motýlikovej triedy svoje 
predstavy o Zemi vyjadrili výtvarne - vy-
tvorili dve vlajky Zeme. Prvá zobrazovala 
svet pevnín a vodstva, druhá ich vlast-
né predstavy života na Zemi. Najmenší 
zo slimáčikovej triedy tvorili štvorhlavého 
ekodraka, pričom využili viaceré druhy 
odpadového materiálu.  Deti z triedy 
stonožiek s rodičmi z pripravených vŕbo-
vých prútikov, vlny, púpav a rôznych tráv 
znázornili jazierko s vodnými živočíchmi.  
Trieda včielok sa rozhodla pre svet rast-
linnej ríše. V triede ježkov zase zhotovili 
ekostrom so štyrmi ročnými obdobiami. 
Najstaršie deti - zo žabkovej triedy - rea-
lizovali svoje predstavy vodného ekosys-
tému v prostredí školskej záhrady.  Deti 
z triedy rybičiek pracovali na obnove by-
linnej špirály, ktorú máme v areáli školy.  
Čerstvo zrýľovanú pôdu poliali a potom 
pomáhali pri vysádzaní  mäty, bazalky, ty-
mianu, šťaveľa, rozmarínu i feniklu. 

Deti a  ich rodičia na tomto podujatí 
vytvorili spoločne nielen  pekné „ekodiel-
ka“, ale vyjadrili aj svoje predstavy a pre-
javili vzťah k prostrediu, v ktorom žijeme. 

Viera Pytelová   
MŠ Jenisejská 24

„Po chodníku sa chodí po pravej stra-
ne, ak sa bicyklujeme, musíme myslieť 
na to, že na ceste nie sme sami, doprav-
né značky bez problémov poskladáme,“ 
pyšní boli škôlkari na svoje vedomosti 
na Dopravnej olympiáde, ktorú každý rok 
pre materské školy sídliska organizuje 
Materská škola na Azovskej ulici.

Blíži sa leto a s dopravnými pro-
striedkami primeranými ich veku sa 
môžu ocitnúť aj v skutočnej doprave, nie 
iba na dopravnom ihrisku, ktoré je v are-
áli materskej školy. Príprava a získanie zá-

kladných pravidiel sú preto dôležité. Deti 
sú často účastníkmi dopravných nehôd 
a patria v nich medzi najohrozenejšie, 
a žiaľ, aj obete.  

Hoci išlo o súťaž, ocenenia - diplom, 
medailu i balíček hračiek a športových 
potrieb - dostali všetci rovnako. „Poďako-
vanie za to patrí starostke mestskej časti 
Lenke Kovačevičovej a poslancom miest-
neho zastupiteľstva, ktorí na toto poduja-
tie našej materskej škole schválili dotáciu. 
Všetci im za to pekne ďakujeme,“ vyslovi-

la na záver olympiády slová poďakovania 
riaditeľka MŠ na Azovskej ulici PaedDr. 
Alena Kupková. Pri organizácii súťaže jej 
pomáhali učiteľky Andrea Salonová a Re-
náta Loudová.

Materská škola na Jenisejskej ulici 
Svet patrí všetkým

Materská škola na Azovskej ulici 
Doprava ani značky problémy nerobili
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Projekt Comenius bol úžasný. Umožnil 
nám s našimi žiakmi od novembra 2013 
navštíviť francúzske mesto Marseille, ta-
liansku Ragusu, tureckú Adanu a španiel-
sku Sevillu. Viac ako tridsať našich žiakov 
a pätnásť učiteľov mohlo spoznávať kul-
túru a miesta jednotlivých krajín, ich pa-
miatky, mali sme možnosť komunikovať 
v anglickom jazyku a nadviazať nové pria-
teľstvá. 

Bodkou za projektom bola návšteva 
partnerských škôl v Košiciach. Zahranič-
ným priateľom sme sa snažili pripraviť 
týždeň, v rámci ktorého by spoznali krá-
sy Košíc a východného Slovenska. Učite-
lia a deti zo štyroch krajín, spolu s našimi 
žiakmi a učiteľmi, strávili jeden deň v na-
šej škole. Po tradičnom privítaní chlebom 
a soľou sme im predstavili školu a pripra-

vili workshopy a tvorivé dielne. Popo-
ludní sme sa odviezli detskou železnicou 
na Alpínku. Popri aktivitách nechýbala 
grilovačka a chutné pohostenie. Druhý 
deň patril so sprievodkyňou prehliadke 
mesta. V priestoroch Historickej radnice 
hostí prijala viceprimátorka Renáta Le-
nártová.  Navštívili sme Kulturpark, kde 
im zástupcovia K13 porozprávali o histó-
rii a využití priestoru, prezreli si pobočku 
Knižnice pre mládež mesta Košice, Litpark 
a SteelPark,  kde viac ako hodinu spozná-
vali interaktívne exponáty. Po prehliadke 
Kulturparku bolo úžasné vystúpenie Ta-
nečného klubu Outbreak a workshop s ich 
lektormi. Stredu sme strávili na celoden-
nom výlete vo Vysokých Tatrách. Lanov-
kou sme sa vyviezli na Hrebienok a prešli 
sme sa na Studenovodské vodopády. 

Po chutnom obede sme opäť lanovkou 
vystúpili k Skalnatému plesu, kde viacerí 
naši hostia po prvýkrát videli sneh. Je teda 
jasné, že nechýbala guľovačka, váľanie sa 
v snehu a šantenie. Predposledný deň sme 
hosťom ukázali krásu splavovania Dunaj-
ca na pltiach a hrad so skanzenom v Starej 
Ľubovni. Počasie bolo nádherné a i z tohto 
výletu si zahraniční hostia odniesli úžasné 
zážitky. Posledný deň patril individuálne-
mu voľnu a večer rozlúčkovému progra-
mu. Vystúpili v ňom naši žiaci so svojím 
kultúrnym programom. Nasledovali deti, 
ktoré sa zúčastnili na jednotlivých poby-
toch vo Francúzsku, Taliansku, Turecku 
a Španielsku. Plynulou angličtinou poroz-
právali o svojich zážitkoch a spomienkach 
na výlety. Pre hostí bolo pripravené tiež 
bohaté občerstvenie a skvelá diskotéka. 

Sme veľmi radi, že sme mohli byť sú-
časťou tohto úžasného zmysluplného 
projektu plného spoznávania, priateľstva, 
emócií, dobrodružstva. Je nám ale ľúto, 
že po takmer troch rokoch projekt končí. 
Vo februári budúceho roku by sa mohol, 
ale už s inými partnermi, opäť rozbehnúť. 
Pre nás je to výzva. Určite sa budeme sna-
žiť získať finančné prostriedky, aby sme sa 
aj do tohto projektu mohli zapojiť. 

Mgr. Róbert Schwarcz   
riaditeľ školy

Hoci počasie chcelo dažďovými kvap-
kami všemožne prekaziť 6. ročník Jenisej-
Festu, nepodarilo sa mu to.  Väčšina atrak-
cií sa presťahovala z dvora do priestorov 
školy, a podujatie bolo. Súťaže, hry, spe-
vácke vystúpenia,  hlavne sympatickej 
Kristíny, i množstvo atrakcií určených 
od vekovo najmenších po dospelých, 
to bolo opäť čosi, čo prilákalo veľa Ja-
zerčanov i rodiny z iných končín mesta. 
Nad podujatím prevzala záštitu námest-
níčka primátora Renáta Lenártová. Je 
patrónkou literárnej súťaže Slovo, čo ma 
drží nad vodou, ktorá je súčasťou Jenisej-

Festu.  Podujatie si nenechal ujsť ani pri-
mátor Richard Raši a spolu s ním asi 1 600 
návštevníkov. K organizácii akcie prispela 
okrem iných aj naša mestská časť, ktorá ju 
podporila finančnou dotáciou.

Základná škola J. Urbana na Jenisejskej ulici 
Jenisejská privítala zahraničných partnerov

Dážď JenisejFest neprekazil

Čo sa u nás deje...

Vedeli ste, že je prirodzenou po-
vinnosťou každého občana vedieť 
poskytnúť prvú pomoc bez rozdielu 
každému, koho postihol úraz alebo 
náhle ochorenie? Takáto nečaka-
ná udalosť sa môže stať kedykoľvek 
v škole, na ulici, doma. Aby sme ve-
deli, čo a ako konať, pozvali sme si 
do školy záchranárov zo Strednej 
zdravotníckej školy na Kukučínovej 
ulici. Žiaci sa od tých najpovolanej-
ších dozvedeli, že najprv treba od-
strániť vonkajšie príčiny zranenia, 
a potom pristúpiť k úkonom zachra-
ňujúcim život. Vyskúšali si nepriamu 

masáž srdca v kombinácii s umelým 
dýchaním. Zopakovali si dôležité te-
lefónne čísla, na ktoré treba zavolať 
pri vážnom zranení. Dôležitou infor-
máciou pre žiakov bolo, že záchrana 
života iného nesmie ohroziť náš ži-

vot. Skvelá ukážka študentov možno 
vzbudila záujem našich žiakov o po-
volanie záchranára či budúceho le-
kára. Ktohovie, či sa raz nedočítame, 
že niektorý z našich žiakov zachránil 
ľudský život a získal ocenenie „Det-
ský čin roka“. 

PaedDr. Zuzana Zajacová
 riaditeľka školy

V rámci kultúrno-vzdelávacieho 
projektu Educate Slovakia organizácie 
AIESEC Košice našu školu navštívili traja 
študenti z Ukrajiny, Turecka a Egypta. 
Netradičné vyučovanie v tomto mul-
tikultúrnom vzdelávacom prostredí 
preverilo vedomosti našich školákov 
z geografie, občianskej náuky, dejepi-
su, ale najmä schopnosti komunikácie 
v anglickom jazyku. Žiaci sa veľa dozve-
deli o ich krajinách. Spoznali kultúrne 
i rodinné zvyky, tradície, prírodné zau-
jímavosti a vzdelávací systém. Najviac 
ich zaujal Islam Nassar z Egypta svojím 
výzorom, aj priateľským prístupom 
k žiakom. Okrem vlastnoručne zhoto-

vených darčekov od žiakov aj učiteliek, 
ktoré budú reprezentovať našu školu 
v ich krajinách, stážisti ocenili mimo-
riadne rodinné prostredie našej školy, 
a tiež pohostinnosť špeciálne sloven-
skými jedlami. 

PaedDr. Zuzana Zajacová
 riaditeľka školy

V súčasnosti majú deti a mládež 
z rôznych zdrojov prístup k obrovské-
mu množstvu informácií. Aby sa v nich 
vedeli orientovať, aby vedeli rozlišovať 
medzi správnymi a nesprávnymi infor-
máciami, treba ich nechať diskutovať, 
dávať im priestor debatovať a vyjadro-
vať sa k určitým spoločenským problé-
mom. 

Naša škola venuje väčšiu pozor-
nosť ,,praktickej rétorike“ na hodinách 
slovenského jazyka, občianskej náuky, 
etickej a regionálnej výchovy, ale aj 
prostredníctvom záujmového útvaru 
,,Zatúlaní a ukecaní“. Žiakov učíme reč-
níckym prejavom bez strachu a neisto-
ty. Rozvíjaním komunikačných schop-
ností podporujeme ich individuálne 
myslenie, tvorivosť a prirodzenú zveda-
vosť. Príležitosť overiť si nadobudnuté 

schopnosti im  ponúkajú Štúrov Zvolen 
a Debatiáda. Tam si svoje vycibrené ja-
zýčky i pohotové reakcie môžu zmerať 
so žiakmi z celého Slovenska.

Debatiáda je súťaž organizovaná 
Slovenskou debatnou asociáciou. Sú-
ťažia v nej dvojčlenné tímy v dvoch ka-
tegóriách. Žiačky našej školy - šiestačky 
Timea Belišová a Nela Karnižová - sa 
dostali až do finálového kola a vyhrali 
prvé miesto. 

Štúrov Zvolen je zase regionálna 
postupová súťaž v rétorike pre žiakov 
základných a stredných škôl. Hlavným 
organizátorom je Dom Matice sloven-
skej Košice. Našu školu aj tam repre-
zentovala šiestačka Timea Belišová. 
Bravúrne sa popasovala s bájkou „O za-
jacovi a korytnačke.“ Rečníckym ume-

ním a svojským prejavom presvedčila 
odbornú porotu a získala 1. miesto, 
čím si zabezpečila už po druhýkrát po-
stup do celoslovenského kola vo Zvo-
lene. 

Veríme, že zavádzaním inovatív-
nych spôsobov do vyučovania naučí-
me našich žiakov nielen teoretickým 
poznatkom, ale pripravíme ich žiť 
v spoločnosti, v ktorej sa nevyhnú ar-
gumentačným sporom.

Mgr. Mária Korpášová
PaedDr. Zuzana Takáčová-Petrilová

Prvá pomoc

Páčilo sa im u nás

Základná škola na Bukoveckej ulici
Rečním, rečníš, rečníme...

Po 100 dňoch „úradovania“ sta-
rostky navštívili ju štvrtáci z našej ško-
ly. Živo sa zaujímali o všetko. O prácu 
starostky, samosprávy i komisií, prešli 
všetky pracoviská a boli i v starostkinej 
kancelárii. Na jej stoličku si na chvíľu 
sadla Sofia Mihalíková, ktorá si aj pre-
zrela došlú poštu a opečiatkovala nie-
koľko dokumentov. Ktohovie, možno 
raz na túto stoličku zasadne naozaj... 
Školáci na pamiatku darovali pani sta-
rostke jarný kvietok a ďakovný list. 
Pre všetkých zúčastnených bola náv-
števa nezabudnuteľným zážitkom. 

Návšteva z Bukoveckej
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Špeciálna základná škola na Rovníkovej ulici
 „Ak dokážeme zmeniť školu, dokážeme zmeniť aj svet okolo seba“

V oblasti výchovy a vzdelávania žia-
kov špeciálnej základnej školy je veľ-
mi dôležitá environmentálna výchova. 
I v našej škole sa ako prierezová téma 
prelína všetkými vyučovacími predmet-

mi od prvého po deviaty, resp. desiaty 
ročník. Cieľom je dosiahnuť, aby žiaci 
pochopili, že každý z nás je súčasťou 
prírody a príroda, aj keď má obrovskú 
silu, potrebuje stále viac našu pomoc 
a ochranu. Dievčatá a chlapci sa po-
čas celého školského roka veľa naučili 
– o zvieratkách, rastlinách, o životnom 
prostredí, jeho znečisťovaní,  ochrane. 

Zapojili sme sa do programu ZE-
LENÁ ŠKOLA - najväčšieho výchov-

no-vzdelávacie -
ho ekoprogramu 
na svete, ktorý 
je na Slovensku 
známy už 10 ro-
kov. Hlavným 
cieľom programu 
a vlastne aj naším 
hlavným cieľom 
je v dvojročnom 
c e r t i f i k a č n o m 
období 2014 – 
2016 pomenovať 
a postupne v rám-

ci zvolenej témy riešiť reálne potreby 
a problémy školy  a jej okolia. Po od-
štartovaní sme hneď v septembri určili  
užšie a širšie kolégium. Druhým krokom 

bol  Environmen-
tálny audit školy. 
Žiaci spolu s vyu-
čujúcimi chodili 
po škole a pozoro-
vali, merali, rátali, 
aby zistili všetky 
plusy aj nedostat-
ky v škole a okolí. 
Na jeho základe 
sme vypracovali 
Environmentálny 
akčný plán, ktorý 
obsahoval aktivity 
podporujúce do-

siahnutie týchto čiastkových cieľov:
- po jesennom zbere odpadového pa-
piera za získanú finančnú čiastku žia-
ci navštívili košickú ZOO, aby sa stali 
adoptívnym rodičom kozy kamerunskej, 
o čom prevzali adopčnú listinu,
- peniažky použili aj na nákup potravy 
pre opustené zvieratká v košickom útul-
ku v Haniske,
- na hodinách pracovného vyučovania 
či po jeho skončení spolu s pedagógmi 

tvrdo pracovali 
na zriadení Ekotrie-
dy v priestoroch 
átria. Vytvorili 
Babičkinu záhra-
du - kvetinový 
záhon, záhrad-
né posedenie, 
priestor pre pohy-
bové hry, vysadili 
ovocné stromčeky 
a okrasné kríky

- na hodinách výtvarnej výchovy praco-
vali s prírodným a odpadovým materiá-
lom, ktorý využili na výrobu ozdobných 
i úžitkových predmetov, vianočných po-
zdravov, obrazov. 

Zaujímavými podujatiami boli ex-
kurzia do spaľovne či Deň Zeme – kedy 
sa mohli počas Dňa otvorených dverí 

aj návštevníci na vlastné oči presvedčiť 
o tom, čo všetko sa dokážu deti so zdra-
votným znevýhodnením naučiť, ako sa 
vedia zabaviť pri rôznych ekohrách, aké 
majú šikovné ruky v Tvorivej dielni ale-
bo ako dokážu upratovať v areáli školy 
a jeho okolí. V máji sa zapojili do projek-
tu  „Uštrikuj si sídlisko“  a svojimi výtvor-
mi prispeli k skrášleniu zelených plôch 
na sídlisku.

Vďaka nadšeniu a optimizmu našich 
pedagógov, vďaka spolupráci so zria-

ďovateľom, s miestnou samosprávou 
a občianskym združením ŠTUMP sa darí 
postupne meniť myslenie a správanie 
žiakov a viesť ich k zmysluplnému vyu-
žívaniu voľného času. Žiaci s pomocou 
učiteľov a rodičov prostredníctvom zá-
žitkov napomáhajú k pozitívnej zmene 
školy ... lebo „ak dokážeme zmeniť školu, 
dokážeme zmeniť aj svet okolo seba“.

Mgr. Jana Valenčáková 
riaditeľka školyV tvorivej dielni vytvorili takéto stromy

Na návšteve v útulku v Haniske

Sadenie tují

Hrabanie lístia

Posledné dva májové týždne sa 
v našej škole niesli v znamení cestovania 
a návštev. Projekt Erasmus+, medziná-
rodnú odbornú prax študentov v odbo-
roch OA a MRCR, realizujeme od roku 
2007.  Spolupráca so školou z Mladej 
Boleslavy priniesla vzájomnú výmenu 
študentov na odbornej praxi, a tak 10 
žiakov našej školy vycestovalo do Plzne 

– mesta piva a Eu-
rópskeho hlavné-
ho mesta kultúry 
2015. Dva týždne 
odbornej praxe 
boli pre našich štu-
dentov plné zís-
kavania praktic-
kých zručností, 

ale aj kultúrnych 
zážitkov z návšte-
vy predstavenia 
v Divadle J. K. Tyla 
v Plzni, čarovnej 
atmosféry stoveža-
tej Prahy a rôznych 
športových aktivít. 

Dvadsať štu-
dentov z Českej 
republiky sme 
naopak privítali 
v Košiciach. Veľká 
vďaka patrí firmám 

a inštitúciám, ktoré ochotne prijali na-
šich českých partnerov a vytvorili im na 2 
týždne pracovné miesta. Boli to Miestny 
úrad  MČ Košice - Nad jazerom, kde sa su-
pervizorkami troch študentiek stali  JUDr. 
Marta Bulecová a Ing. Ildikó Szegedyová, 
Marks a Spencer, prevádzka v OC Optima, 
kde sa žiakov ujala Slávka Kulčárová,  Tra-
de plus s. r. o  pod vedením Danky Pollá-
kovej, ISS a. s. pod vedením Ing. Zuzany 
Somošovej, Möbelix s. r. o pod vedením 
Stanislava Draškoviča a INSIA solution 
pod vedením Ing. Vladimíra Nemčíka. 

Mgr. Andrea Gajdošová
koordinátorka projektu

V roku 20. výročia založenia Ob-
chodnej akadémie na Polárnej ulici 
v Košiciach  pripravili pedagógovia 
a žiaci školy počas celého školského 
roka 20 symbolických akcií, ktorými si 
pripomínali dve decénia života medzi 
školami v zriaďovateľskej pôsobnosti 
KSK.

Jedným z úspešných a vydare-
ných podujatí bol  Volejbalový turnaj 
o Putovný pohár starostky MČ Košice 
- Nad jazerom, ktorý podobne ako ško-

la slávi 20. rok existencie. Okrem žia-
čok našej usporiadateľskej školy prišli 
o tento jubilejný pohár bojovať  - Gym-
názium J. A. Komenského, Gymnázium 
Opatovská a Hotelová akadémia Koši-
ce. Zápasy boli vyrovnané a chuť vyhrať 
práve v tomto roku veľkou motiváciou 
hlavne pre naše „domáce“ družstvo.

Víťazstvo si napokon vybojovalo  
a tohtoročný jubilejný pohár z rúk starost-
ky MČ Nad jazerom Lenky Kovačevičovej 
zaslúžene prevzalo družstvo Gymnázia  

J. A. Komenského. Pekné druhé miesto 
obsadila Hotelová akadémia, ktorá nás 
svojimi výkonmi odsunula na čestné 
tretie miesto.  Na štvrtom sa umiestnilo 
Gymnázium Opatovská.

Mgr. Eva Poláková 

Študentky z Čiech v MÚ MČ Nad jazerom

Medzinárodná výmena študentov

Obchodná akadémia na Polárnej ulici 
Veľmi sme chceli vyhrať, ale...

Naši študenti v Plzni

Čo sa u nás deje...
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V našom okolí určite všetci vnímame, 
že odpadky a neporiadok sa, žiaľ, stali sú-
časťou našich životov. Našťastie, dnes je 
dosť takých ľudí, ktorým záleží na čistom 
životnom prostredí. Konečný výsledok 
však jednotlivec sám nedosiahne, musia 
to robiť všetci spoločne. My, žiaci, sme si 
to zobrali k srdcu a pridali sme sa k tým, 
ktorým záleží na čistom a peknom pro-
stredí.  Vzali sme vrecia, hrable a vybrali 

sme sa okolie našej školy očistiť od od-
padkov. Zo začiatku sa to viacerým nepo-
zdávalo, no s priateľmi  ide všetko lepšie. 
Tento nápad sme zrealizoval 22. apríla, 
presne na Deň Zeme. Krásny darček, nie?  
K našej planéte by sme sa mali správať 
s úctou, bez jej darov by život nebol mož-
ný. Vážme si ju rovnako ako človeka.

Stela Tkáčová, 1. B2 

Tento školský rok sme pre seba, aj 
pre učiteľov pripravili podujatie, ktoré 
sme nazvali Literárnou kaviarňou. Ka-
viarňou preto, lebo  je to spojenie všet-
kých druhov umenia, ktorým sa v škole 
venujeme, a k tomu sa podáva káva, čaj 
a chutné koláčiky vytvorené našimi ši-
kovnými učiteľkami.

Príjemné posedenie v školskej Ga-
lérii umenia sa začalo školským kolom 
Hviezdoslavovho Kubína. O víťazovi 
rozhodovala komisia v zložení - pani 

zriaďovateľka Mária Krištanová, pani 
učiteľka Eva Palenčárová a, samozrejme, 
pani riaditeľka -  Tatiana Jursová. Potom 
sme sa  mohli započúvať do zvukov hu-
dobných nástrojov ako sú klavír, flauta, 
gitara alebo si pozrieť veľmi príjemné 
spracovanie Andersenovej rozprávky – 
O škaredom káčatku. Celým programom 
nás sprevádzal Roderik – nová moderá-
torská hviezda našej školy. Foyer galérie 
bol vyzdobený výtvarnými prácami na-
šich spolužiakov, ktoré boli rovnako ako 

Súkromná stredná odborná škola na Bukoveckej ulici 
Kto nemiluje stromy, nech netvrdí, že miluje človeka

(John Ruskin)

Galéria umenia žila umením

Inzercia

Zmena pracoviska
Milí pacienti, touto cestou vám 

oznamujem, že v Poliklinike 
Nad jazerom som ukončila svoju 

prácu v neštátnej diabetologickej, 
internej a metabolickej ambu-

lancii. Ďakujem vám za vašu 
dôveru a v prípade, ak by ste mali 
záujem, nájdete ma v Poliklinike 

Juh, Rastislavova 45, Košice v 
diabetologickej ambulancii.  

S pozdravom.

Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.
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VODARIK, s. r. o.

montáž kotlov Viessmann, 
Immergas, Protherm...

solárne kolektory,
tepelné čerpadlá

rekonštrukcie bytov,
domov

voda, kúrenie, kanalizácia,
stavebná činnosť

mikita.vodarik@gmail.com

0905 979 766
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Otvorili sme pre Vás predajňu rybárskych potrieb

www. podsplavom.skwww. podsplavom.sk

Rybárčime s láskou
Otvárací Kupón

Z Ľ A V A  5% 
z nákupu nad 15 €

Otvárací Kupón
Z Ľ A V A  5% 

z nákupu nad 15 €

KDE?: Košice/Jazero, Uralská 3; OC Čingov (URAL) na poschodí

všetky vystúpenia, odmenené sladkou 
pozornosťou. Úžasné na tom všetko je, 
že Literárna kaviareň je darček od žiakov 
pre žiakov. 

Verím, že všetkým sa posedenie pá-
čilo, a že rovnako ako tento školský rok, 
uvidíme sa aj  v tom budúcom. S nový-
mi predstaveniami, novými súťažiacimi 
a novými výtvarnými dielami našich 
spolužiakov.

Michaela Spišáková, 2. B

Čo sa u nás deje...
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Inzercia
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Skočte si po zájazd na Jazero!


