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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

Jazerčan

Leto, na ktoré tak čakáme, konečne je tu. Fontána funguje, pláž pri vode je pripravená, tráva pokosená, sprchy funkčné, 
sociál ne zariadenia sprístupnené. A vstupné sa v rekreačnej lokalite ani túto sezónu nebude vyberať. Takže, paráda.
Kým dospelí budú chytať bronz, deti môžu šantiť na novinke - pirátskej lodi. Ak naberú správny vietor, „dopláva“ 
s nimi ďaleko, preďaleko - do sveta hier a zábavy. Nuda nebude ani v lesoparku. Dospelí sa môžu „vrhnúť“ na zariadenia 
v prírodnej posilňovni, a deti na preliezky, šmýkalky, tunel i ďalšie atrakcie na novom ihrisku Ježko. 

Takže, milí Jazerčania, hor´ sa k vode. A ty, leto, vitaj!

Jazero je pripravené
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Jazerská kvapka krvi

Medzi 45 darcami stodruhý aj prvé odbery
Darca krvi je hrdina. Jednoduchá, a predsa veta s hlbokou 

myšlienkou, ktorú mal na zadnej strane trička jeden zo zdravot-
níkov košickej Národnej transfúznej služby (NTS). Spolu s kole-
gami z NTS a MUDr. Adrianou Slivkovou sa presťahoval na tri 
hodiny do budovy nášho miestneho úradu, kde bol prvý tohto-
ročný mobilný odber Jazerskej kvapky krvi.

Ľudia prichádzali a prichádzali. Počet dobrovoľných darcov 
tejto vzácnej tekutiny presiahol päťdesiatku. Niekoľkých síce 
museli zdravotníci vyradiť, pretože výsledky vyšetrenia nedo-
padli dobre, boli tesne po chorobe alebo mali nízky tlak, ale 
45 mladých i starších krv odovzdalo. „Teší, že medzi darcami je 
väčšina zdravá, čo potvrdilo vyšetrenie hemoglobínu, teda čer-
veného krvného farbiva. U žien to bolo 125 gramov a u mužov 
135 gramov v jednom litri krvi,“ zhodnotila darcov Mgr. Dana 
Némethová z NTS. „Nielen zdravím, ale i ich počtom sme milo 
prekvapení. Z troch doterajších odberov, dvoch vlani a tohto, 
prišiel teraz najväčší počet ľudí. Vidieť, že Jazerčania vedia byť 
k sebe ohľaduplní, ústretoví, chcú si pomáhať,“ spokojná bola aj 
MUDr. A. Slivková. Ocenila, že prišli aj mladí ľudia, prvodarcovia, 
z ktorých sa do budúcnosti možno stanú pravidelní poskytova-
telia vzácnej tekutiny. Napríklad ako Ján Lancoš, ktorý absolvo-
val prvý odber ako 23–ročný a teraz krv daroval 102-krát. Neu-
veriteľné číslo. Ešte môže raz a potom bude asi koniec, pretože 
dosiahne vek 65 rokov, čo by mala byť hranica, strop.

Vekom opakom Jána Lancoša boli tri študentky z Obchodnej 
akadémie z Polárnej ulice, ktoré tiež prišli na odber. Strach? Vraj 
ho trochu mali, ale keď videli, že iní si pokojne sadnú do kresla, 
obavy ich prešli. Dve už krv predtým darovali, takže ten mož-
no trošíčku čudný pocit poznali. Tentokrát to síce nevyšlo podľa 
ich predstáv, no zhodli sa, že odradiť sa nedajú. Viktória, Danie-
la a Marcela chcú iným pomáhať. Z obchodnej akadémie bol aj 
Sergej. Nabrať odvahu na odber ho nahovorila priateľka. 

Poslanec Michal Capcara prišiel darovať krv aj s manželkou 
Janou. „Nie je to prvýkrát, čo sme došli ruka v ruke. Pravidelným 
darcom som už asi 5 rokov a pokiaľ mi to zdravie dovolí, urči-
te ním chcem aj ďalej byť. Manželka Janka súhlasne prikyvuje. 
„Ja sa síce bojím vpichu ihly, ale naozaj len toho momentu. Po-

tom je to už v pohode. K darovaniu ma priviedol manžel. Oproti 
nemu mám menej odberov, teraz je to moje deviate darovanie 
krvi, ale kým sa bude dať, aj ja chcem iným pomáhať“. Keď ich 
deti prekročia prah dospelosti, teraz sú ešte školáci, budú radi, 
ak sa k nim pridajú. 

„Onedlho budem mať narodeniny. Ako vojak z povolania som 
zvyknutý na všeličo, a tak som sa rozhodol, že prídem darovať 
krv. Už som to skúšal predtým, ale kvôli očkovaniam proti infek-
ciám sa to nedalo. Až teraz. Strach som nemal, to by bola han-
ba,“ rozosmial sa Peter Kolenič, ktorý je rád, že mu to s odberom 
vyšlo. „Ktovie, možno práve teraz kdesi niekto potrebuje túto 
životodarnú tekutinu. Darovať a pomáhať chcem aj ďalej.“

Tri, na prvý pohľad nenápadné dámy. Prišli, prešli vyšetre-
ním, sadli do kresiel vedľa seba a potom sa poberali preč. Kým 
sa rozbehli za povinnosťami, našli si predsa len čas na pár slov.
„Darovať krv som chcela už dávnejšie, a odvtedy sa mi to darí. 
Raz som ale nemohla dať, bola som nachladená. Za sebou mám 
už dosť odberov, čo dokazuje i preukaz darcu, je plný,“ hrdo uka-
zuje preukaz darkyňa Rima Sciranková. Miriam Kovalčíková sa 
pre darcovstvo rozhodla po úmrtí známeho. „Kým žil, videla som 
ako mu krv pomáha, ako mu predĺžuje život. V mladšom veku 
som síce krv dávala, potom prišla pauza, ale po tejto skúsenosti 
som sa zase rozhodla v darovaní pokračovať. Na Jazerskej kvap-
ke krvi je to môj štvrtý odber.“ Z trojice žien je rekordérkou Eva 
Mihalíková. „Krv som začala dávať ešte ako slobodná. Doteraz 
som ju darovala 65-krát, manžel 90-krát, deti po 20-krát. Všetci 
už máme plakety J. Janského. Keď to spočítam možno aj 100 lit-
rov krvi sme už darovali,“ skromne uviedla.

„Jazerská kvapka krvi dopadla veľmi dobre. Ľudia opäť po-
tvrdili, že majú šľachetné srdce. Som rada, že prišlo veľa darcov. 
Zatiaľ najviac z doterajších odberov. Došli mladí, aj stredná ge-
nerácia. Všetkým veľká vďaka. Tí, ktorým to teraz nevyšlo, ale 
krv chcú darovať, môžu to urobiť 6. októbra, kedy bude ďalšia 
Jazerská kvapka. Už teraz sa na všetkých tešíme,“ zhodnotila 
podujatie a pridala októbrovú pozvánku starostka Lenka Kova-
čevičová.
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prichádzame s druhým tohtoročným vydaním obľúbeného 
občasníka Jazerčan. Prinášame informácie čím žila mestská časť 
počas uplynulých mesiacov i čo pripravujeme do nasledujúcich 
dní. Celé jarné obdobie patrilo riešeniu údržby v mestskej časti 
na komunikáciách i zeleni. V prvej polovici apríla začala oprava 
výtlkov po zime, ktorá bude v týchto dňoch dokončená. Skonči-
la druhá kosba na sídlisku a vrcholí maľovanie dopravných zna-
čení na komunikáciách. Zmena dodávateľa kosenia zo strany 
Správy mestskej zelene priniesla zlepšenia vo vykonanej práci 
i operatíve. 

V máji sa nám podarilo uviesť do prevádzky dve investičné 
aktivity mestskej časti schválené na tento rok - a to Pirátska loď 
v rekreačnej lokalite a ihrisko Ježko v lesoparku. Rozpracované 
máme všetky ostatné investičné aktivity mestskej časti, ktoré sú 
v rôznych stupňoch konania či už územného, stavebného alebo 
v príprave verejného obstarávania. 

Do konca júla by sme mali dokončiť výstavbu detského ihris-
ka na Meteorovej ulici. 

V auguste nás čaká rozsvietenie lesoparku, splavu i realizácia 
pilotného projektu v mestskej časti, a to výstavba uzamykateľ-
ných kontajnerových stojísk. 

Pripravili sme viacero úspešných a obľúbených podujatí ako 
MDŽ, Vítanie bábätiek do života či Deň učiteľov. V apríli to bola 
súťaž zručnosti v jazde na autách i šliapacích kárach. Mali sme 
sídliskovú brigádu, do ktorej sa zapojilo takmer 50 lokálpatrio-
tov. Pozvanie na Jazerskú kvapku krvi prijalo 45 darcov. Pekná 
bola súťaž detí materských, základných, stredných i umeleckých 
škôl Talent show. 

V máji sme boli súčasťou viacerých programov v rámci osláv 
Dňa mesta Košice. Či už to bola súťaž vo varení gulášu v Rodošte 
alebo sme sa spolu podieľali na Košických Benátkach, ktoré boli 
už druhý rok v našej mestskej časti a pritiahli záujem mnohých 
Košičanov. Nechýbal ani Deň Jazerčanov, tradičná Jazerná 50-ka 
a v júni pre mládež 3. ročník Jazerského street basketu. 

Rekreačná lokalita Jazero je na leto pripravená. Letné lúče 
a relax pri vode počas pekných dní si už vychutnávajú jej pra-
videlní návštevníci. Pokračovať bude revitalizácia vody v jaze-
re, pracovne nás navštívi odborník na sinice profesor Maršálek 
so svojím tímom.  

V polovici decembra minulého roku mestská časť po prvýkrát 
ocenila občanov mestskej časti za ich prínos v oblasti školstva, 
zdravotníctva, kultúry i starostlivosti a obetavosti. Ocenenia boli 
rozdelené do troch kategórií. Tento rok chce v dobrej myšlienke 
pokračovať, k tomu však potrebuje vašu pomoc a návrhy, kto 
by si podľa vás takúto pozornosť zaslúžil. Nemusí ísť o človeka, 
ktorý sa preslávil na slovenskom, európskom alebo svetovom 
poli. Môže to byť váš sused, známy, teda bežný človek, ktorého 
ste si kvôli niečomu všimli a boli by ste radi, aby ho spoznali aj 
iní. Posledným termínom na vaše návrhy je 31. august 2017. Viac 
informácií nájdete na www.jazerokosice.sk/cms/?

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

S úctou starostka,
Lenka Kovačevičová

Milí Jazerčania, 

Cenu mesta Košice dostal i Jazerčan, prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

V programe osláv Dňa mesta Košice má významné miesto 
oceňovanie kolektívov a jednotlivcov Cenou mesta Košice a Ce-
nou primátora mesta.

Sme hrdí, že medzi tými, ktorým patrila táto slávnostná chvíľa, 
bol i Jazerčan, prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., ktorý z rúk primátora 
prevzal Cenu mesta Košice. Navrhlo ho naše miestne zastupiteľ-
stvo, ktoré tak ocenilo jeho celoživotnú prácu a profesijný rozvoj 
v oblasti pedagogickej a vedeckej, mimoriadne zásluhy v medzi-
národnej oblasti i dlhoročnú vzdelávaniu činnosť na Právnickej 
fakulte a Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. 

Výpočet toho, čo všetko v živote dosiahol, by bol dlhý. Len 
málokto, kto študoval v Košiciach na právnickej fakulte alebo 

na fakulte verejnej správy, by profesora Igora Palúša nepoznal. 
Ako pedagóga i ako autora mnohých prác. Na svojom konte má 
viac ako 280 publikačných výstupov. Z toho sám alebo v spolu-
autorstve vydal 12 vedeckých a odborných monografi í, 4 vyso-
koškolské učebnice a 21 iných vysokoškolských textov, desiatky 
vedeckých štúdií, článkov a publikačných príspevkov vo vedec-
kých časopisoch a v zborníkoch doma i v zahraničí. Rovnako 
dlhý je výpočet jeho funkcií a členstiev vo vedeckých, odbor-
ných a profesijných spoločnostiach.

Profesor I. Palúš má dvoch dospelých synov a radosť mu robí 
vnuk. Nové sily naberá na chate a pri práci v záhrade. 

K oceneniu srdečne blahoželáme.
Foto: Miroslav Vacula
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Čím žije mestská časťČím žije mestská časť

Je koniec júna a na sídlisku vrcholí druhá kosba trávy a ne-
pohodlnej zelene, ktorá spôsobuje problémy hlavne alergi-
kom. Vlani bola mestská časť s koscami nespokojná, čo viackrát 
zdôraznila Správe mestskej zelene. Tento rok, keďže nastúpi-

la iná partia, je to celkom iné. Pracujú rýchlo a  treba povedať, 
že aj kvalitne, takže zatiaľ spokojnosť, preto im dávame za dote-
rajšiu prácu palec hore.

Oveľa lepšie kosby

Pochvalu si okrem Správy mestskej zelene zaslúži i  Kosit, 
a  tiež aktivační pracovníci a  zamestnanci miestneho úradu. 
Od dní, kedy sa už dalo robiť vonku, pustili sa do vyčistenia 

chodníkov okolo jazera od Čiernomorskej ulice po Jenisejskú, 
pri splave, aj na Amurskej ulici. Čistili a opravovali aj drobné výtl-
ky, ktoré nám do komunikácií zima spravila.

Čistili i opravovali

I keď to možno vyznelo ako prvoaprílový žart, nebolo to tak.  
Brigáda na vyčistenie sídliska bola skutočne v sobotu, 1. apríla, 
a zapojilo sa do nej asi 50 brigádnikov. Čistili dve hlavné plochy 
– pri Prefe a popri promenádnom chodníku.

„To, čo bolo pri bývalej Prefe na konci sídliska, bola priam 
katastrofa. V kopách odpadu sa povaľovalo skutočne všetko. 
Slovami sa to ani popísať nedá,“ zhodli sa všetci, ktorí čistili toto 
miesto. „Čo sme mohli, to sme do kontajnerov nahádzali, ale 
aby tam bol skutočne poriadok, možno aj týždeň by sa muselo 
upratovať a čistiť.“ Ľahké to pri odpratávaní neporiadku po iných 

nemala ani skupinka čistiaca pozdĺž sídliska breh Hornádu. Tam 
prevládali fľaše od alkoholu, papiere a ohorky z cigariet. 

„Ešte asi potrebujeme čas na to, aby sme sa konečne nesta-
rali len o čistotu v byte a dome, ale aj pred nimi. Radosť mi ale 
urobilo, že medzi nás na sobotňajšiu brigádu prišli aj mladí ľu-
dia a študenti. Spoločne sme odpadom naplnili jeden 9-tonový 
a dva 16-tonové veľkokapacitné kontajnery,“ zhodnotila brigádu  
starostka. Guľáš, na ktorom si na záver brigádnici spoločne po-
chutnali, bol zaslúženou odmenou.

Sobotňajšia brigáda po zime

Stále je po nespratníkoch čo upratovať
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Nechceme to zarieknuť, ale je pravdepodobné, že cyklistický 
chodník, ktorý ide po brehu Hornádu, sa dostane do projektu 
Eurovelo 11. Má to byť cyklistická cestička, ktorá povedie po pra-
vom brehu Hornádu od hate Vyšné Opátske ku koncu Ladožskej 
ulice. Prepojí tak existujúcu cyklotrasu od parkoviska pri bufete 
pri hati na Jenisejskej ulici a chodník, ktorý už ide po nábreží 
Hornádu. Cieľom stavby je výstavba ďalšieho úseku cyklistic-
kej cesty vedúcej v Košiciach pozdĺž Hornádu, ktorá sa stane 
súčasne úsekom medzinárodnej cyklomagistrály Eurovelo 11. 
V súčasnosti vedie spojenie od konca existujúcej cyklistickej tra-

sy okolo rekonštruovanej hate a za garážovým areálom na Jeni-
sejskej ulici po ústie Myslavského potoka po neupravenom te-
réne, po provizórnej poľnej ceste i po zelenej ploche s burinou. 
Po dostavbe to bude minulosť. Na cyklistickej cestičke bude aj 
cyklomost cez Myslavský potok navrhnutý ako jednopoľový 
s oblúkovými nosníkmi, obojstranným zábradlím a ochranným 
pletivom. Poslúži len cyklistom, nie motorovým vozidlám. Cel-
ková dĺžka cyklotrasy bude necelých 375 metrov a cyklomosta 
o trochu viac ako 18 metrov.

Budeme súčasťou cyklomagistrály

Čím žije mestská časťČím žije mestská časť

V marci pracovníci úradu z oddelenia výstavby prešli sídlisko 
a zostavili zoznam, ktorými opravami by mali prejsť chodníky 
i cesty. Magistrát, ktorému ho odovzdali, ich dáva postupne 

do poriadku. Mestská časť sa zase vlastnými silami pustila do re-
pasácie poškodených a zlomených lavičiek. 

Chodníky i lavičky

Na nejednom priechode pre chodcov už boli vodorovné čia-
ry riadne vyblednuté. Na zvýšenie bezpečnosti dospelých i detí 
sú „zebry“ obnovované. Pri Bille dokonca aj červenou farbou, 

pretože tento úseku je zvlášť rizikový. Semafory tam nefungujú 
a len máloktorý vodič umožní chodcom prejsť bezpečne cez 
cestu.

Bezpečnosť a „zebry“
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Sedem základných prvkov, to je super nové a super moderné 
detské ihrisko v lesoparku, ktoré prestrihnutím pásky slávnostne 
za všetky deti Jazera prevzali a hneď aj odskúšali školáci zo Zák-
ladnej školy Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici. „Je to ihrisko, aké 
v meste zatiaľ nemá páru. Stálo približne 13-tisíc eur, z ktorých 
časť uhradila mestská časť, a 10-tisíc eur dalo mesto z účelových 
fi nančných prostriedkov určených na športové aktivity,“ dozve-
deli sa malí i veľkí od starostky Lenky Kovačevičovej. Ihrisko do-
stalo meno Ježko a zamerané je hlavne na hrubú motoriku, tré-
ning balančných i koordinačných schopností a orientáciu detí 
v priestore.

Pozdrav deťom pripojil aj primátor mesta Richard Raši, ktorý 
sa teší, že mestská časť  je plná zelene a sú v nej už miesta na hry 
a športovanie prakticky pre všetky generácie. 

Detská radosť odskúšaním prvkov v ihrisku Ježko nekončí.  
Stačí sa presunúť o pár desiatok metrov ďalej, na pláž, a tam je 
ďalšia atrakcia a detská zábavka - pirátska loď. Na pieskovom 

podloží brehu „kotví“ od Košických Benátok. Malým pirátom po-
máha preniesť sa vo fantázii do čias známeho piráta a dobyvate-
ľa Jacka Sparrowa a jeho posádky.

V lesoparku nové ihrisko Ježko

Na brehu „kotví“ pirátska loď

Čím žije mestská časťČím žije mestská časť

Už to tak chodí, že všetko pomaly dožíva a po čase potre-
buje obnovu. V blízkej budúcnosti by sa výraznej regenerácie 
v stavebných prácach i sadovníckych úpravách prostredia mali 
dočkať obyvatelia vo vnútroblokovom priestore vytvorenom 
ulicami Kaspická, Baltická a Bukovecká. V rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu pôjde o obnovu zelene 
a plôch priepustných chodníkov, vytvorenie bezbariérovej 

rampy zo zámkovej a signalizačnej dlažby pre nevidiacich, re-
nováciu ihriska s umelým trávnikom, zostavou basketbalovej 
konštrukcie a univerzálnej nerezovej bránky, novým mobiliárom 
a výsadbou okrasnej i izolačnej zelene. 

Projekt v sume 89-tisíc eur pôjde z európskych fondov a vďa-
ka fi nanciám sa výrazne zatraktívni priestor pre život občanov aj 
tejto časti sídliska.

Výrazné zmeny v priestore Kaspickej, Baltickej a Bukoveckej ulice



Jazerčan 02 / 2017 7

Sídlisko Nad jazerom je pekná mestská časť, ktorá sa môže 
popýšiť zeleňou, celkom bohatou obchodnou sieťou i rozširujú-
cimi sa možnosťami oddychu a športovania. Presvedčili sa o tom 
aj ženy zo Základnej organizácie Únie žien Slovenska (ÚŽS) č. 1 
Košice IV – Nad jazerom, ktoré sa v rámci projektu Kroky za zdra-
vím a poznaním rozhodli, že si toto sídlisko pozornejšie prezrú. 
Na prehliadku a spoznávanie pozvali aj ženy z ďalších organizá-
cií. Prišli ich rovesníčky z Terasy, Sídliska KVP a Juhu. „Niektoré 
členky z iných organizácií boli prekvapené vzhľadom i krásou 

sídliska a my sme zase boli pyšné na to, že sa im páčilo, a trochu 
nám ho i závideli,“ hrdá bola predsedníčka jazerskej, ale i Okres-
nej organizácie ÚŹS Košice IV, Ing. Božena Géciová.

„Najviac sa im pozdával lesopark a možnosti športovania 
na náradiach vhodných aj pre staršiu vekovú kategóriu. Vážili 
sme si, že po sídlisku nás sprevádzala starostka Lenka Kovačevi-
čová, ktorá nás pozvala i na návštevu miestneho úradu. Ten nás 
tiež zaujal. Príjemným prostredím i úpravou okolia. Ďakujeme,“ 
spokojná bola B. Géciová.

a spolu s mestom Košice sme sa ako miestny úrad zapojili 
31. mája do najväčšieho športového podujatia WORLD CHAL-
LENGE  DAY 2017 - Šport pre všetkých. Jeho podstatou je 
15 minút intenzívne športovať formou rýchlej chôdze, drepov 

či cvičenia na náradiach a zariadeniach. Challenge day je dňom 
športu, ktorý má prispievať k nadšeniu pre zdravý a aktívny ži-
votný štýl občanov. My sme počas neho využili hlavne zariade-
nia na športovanie, ktoré sú v lesoparku.

Prijali sme výzvu

Kroky za zdravím a poznaním

Čím žije mestská časťČím žije mestská časť

Dievčatá z miestneho úradu či športu-
júce za úrad, to s pohybom myslia vážne. 
Zúčastňujú sa na bežeckých podujatiach, 
ktoré sú na našom sídlisku. Boli napríklad 
na nedávnej Jazernej 50-tke. Kilometre 
však spolu so zástupcom starostky zdolá-
vali i na VSE City rune a na letištnej plo-
che v rámci Wizz air Košice Runway run. 
Stretnúť ste ich mohli tiež na trati pri po-
znávaní Trebišova, na 2. ročníku Urban 
trainingu a v Poprade. Robia tak čosi pre 
svoje zdravie a podporujú charitatívne 
aktivity.

Športovanie má zelenú
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„Názory ľudí na Miestnu políciu sú rôzne. Občas nám vynadajú 
osobne, keď s nimi niečo riešime. Inokedy príde list, prečítame si 
nespokojnosť v mailovej podobe, na sociálnej sieti, sťažnosť ide ve-
deniu Mestskej polície či starostke mestskej časti. Spravidla to robia 
tí, ktorí sa dopustili protiprávneho konania a hrozí im pokuta,“po-
tvrdzuje realitu veliteľ stanice Mestskej polície Košice – Nad jaze-
rom Ing. Miroslav Fajčík. 

Len sa vozia, 
ale keď ich človek potrebuje, tak ich niet

Áno, aj to podľa neho niektorí tvrdia. Pritom na objektívnosť sa 
často zabúda, každý človek vidí len seba. Sídlisko je veľké, rozťaha-
né, a okrem Jazera sa starajú aj o ďalšie dve mestské časti – Vyšné 
Opátske a Krásnu – kam sa musia prepraviť autom. Pritom ich nie je 
veľa, dokopy bolo na tejto stanici pätnásť, od apríla sedemnásť poli-
cajtov. „Keď začína plážová sezóna, jedna hliadka musí byť vyčlene-
ná len na toto územie. Aspoň jednu hodinu predpoludním a ďalšie 
dve popoludní venujeme z dvanásťhodinovej služby postávaniu 
pri základných školách, kde dbáme na priechodoch na bezpečnosť 
žiakov pri príchode do a odchode zo školy. Poobede zabezpečuje-
me aj priechod pri križovatke Billa, kde je prakticky päťprúdovka, 
no chýba svetelná signalizácia. Musíme teda dozerať, aby sa cestu-
júci z autobusov bezpečne dostali cez cestu.“ Keby boli všetci vodi-
či ohľaduplnejší, sledovali dianie okolo seba, nenáhlili sa, a hlavne 
dodržiavali povinnosť umožniť chodcom na priechode prejsť, ne-
museli by tam byť. „Už sú aspoň tri hodiny z jednej zmeny preč, a to 
sme sa ešte k práci, ktorú máme hlavne zabezpečovať, nedostali. 
Povedzme si teda konkrétne o jednej službe cez deň a o druhej 
v noci podľa záznamov, ktoré o nich máme,“ pokračoval M. Fajčík. 

Uhynutý vták, „papuče“ i „smädní“ občania

Po skončení hliadkovania pred školou dvojica policajtov na kri-
žovatke ulíc Raketová – Ždiarska zistila a zdokumentovala poško-
dený kryt kanála i výtlky na ceste. Na podnet občana sa presunuli 
k Súkromnej škole na Galaktickej ulici, kde pri plote od promenád-
neho chodníka mali nahláseného uhynutého vtáka. Miesto ohrani-
čili páskou a čakali na asanačnú službu, aby kadavér zobrala preč. 
Oznámenie iného občana ich presúva na Donskú ulicu č. 9, kde 
na audi, ktoré stálo na zeleni, nasadzujú TPZO – technický prostrie-
dok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, známu papuču. Tú 
dostal aj mercedes zaparkovaný na zeleni na Jenisejskej č. 67. Hliad-
ka sa venovala tiež „smädným“ občanom Miroslavovi D. a Richardo-
vi R., ktorí popíjali alkohol na verejnom priestranstve na Družicovej 
ulici, čo VZN č. 78 nedovoľuje.“ Štefana V. zase riešili na Námestí koz-
monautov. Napomenúť museli aj Katarínu V., ktorá sa, podobne ako 
on, rozhodla vypiť si na zdravie na Važeckej ulici. 

V rámci pochôdzky našli na Jenisejskej ulici kvôli zatepľovaniu 
znečistené verejné priestranstvo. Asistovali pracovníkom Úra-
du práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri návšteve rómskej osady 
na Lubine a vo Vyšnom Dvore. Ledva hliadka stihla niečo „na obed 

zobnúť“ už išla na detské ihrisko vo Vyšnom Opátskom, kde sku-
pinka mladistvých fajčila a znečisťovala okolie. Papierové vrecia 
od cementu sa zase objavili na vyčistenej parcele v MČ Krásna. Muž, 
ktorý to nahlásil, len chcel, aby ich hliadka videla a nafotila, on po-
tom vraj priestor sám znovu vyčistí a vrecia odstráni. Pri OC Fresh 
postával muž, ktorý obťažoval okoloidúcich. Bol to ten istý muž, 
ktorého nie tak dávno napomínali, že popíjal alkohol na Važeckej 
ulici. Na ulici Na hore (MČ Krásna) bez dozoru pobehovali a ohro-
zovali ľudí dva pitbully. Privolaná asanačná služba psy s povolením 
majiteľa na mieste utratila. Kým sa hliadke neskončila denná služba, 
musela ešte doriešiť neporiadneho vodiča, ktorý zablokoval inému 
výjazd z parkoviska. K slovu prišla aj odťahovka, pretože blokované 
bolo miesto vyhradené pre súkromnú osobu ŤZP.

Nočná takmer kopírovala dennú

Nočná služba sa od dennej veľmi nelíšila. Na oznam riešila hliadka 
miesto vyhradené pre vodiča ŤZP iným šoférom na Ladožskej ulici. 
Na Ždiarskej ležal na zemi opitý Miroslav K. Ďalší spoločensky una-
vený „oddychoval“ na Galaktickej ulici. Policajti natrafi li aj na štvori-
cu potrundžených, medzi nimi aj jedného mladistvého. Na tej istej 
Galaktickej neskôr našli obnaženého muža ležiaceho v kvetináči 
s penou okolo úst, ktorému sa postarali o okamžitý prevoz do ne-
mocnice. Na Jenisejskej ulici muž znečistil komunálnym odpadom 
verejné priestranstvo. Na Talinskej iný rušil hlasnou hudbou nočný 
pokoj ostatných. Na Rovníkovej zase odušu vyspevoval Jozef G. Ho-
rúce hlavy sa ručne a stručne hádali pred pohostinstvom Flipper. 
Kým každý prípad upozornením či pokutou doriešili a papierovo 
zaznamenali, hlásil sa nový deň a s ním nové prípady. 

Pre niekoho sú to možno smiešnosti, maličkosti

„Lenže práve tie obyvateľom často znepríjemňujú život a rušia 
ich pohodu. To, čo som uviedol, bol obraz len dvoch 12-hodino-
vých služieb. Bez kontroly vrakov, areálov škôl, rekreačnej lokality, 
nedisciplinovaných psičkárov či roznášania súdnych doručeniek, čo 
tiež patrí do náplne našej práce. A tiež bez dôslednej kontroly pri-
deleného „mikroobvodu“, pretože každý policajt má určený mikro-
obvod, o ktorom má dokonalý prehľad. Vážne jazerskí mestskí poli-
cajti nič nerobia, len sa vyvážajú v autách a nie sú tam, kde občania 
chcú, aby práve boli?,“ zopakoval veliteľ slová kritiky. „Za seba i nás 
môžem prehlásiť, nie je to pravda. Snažíme sa byť včas a všade, kde 
nás niekto potrebuje alebo kde sa musí niečo riešiť.“ Mestskí poli-
cajti občanovi názor neberú, má naň nárok. Sú však presvedčení, 
že keby sme boli trochu ohľaduplnejší voči sebe navzájom, aj voči 
okoliu, aspoň časť problémov, aj sťažností, by ubudla a naše životy 
by boli jednoduchšie a príjemnejšie.

„Na záver ešte niečo. Kritiku vítame. Posúva nás vpred a pokiaľ 
niekto nechce podávať podnet osobne či telefonicky, môže využiť 
schránku dôvery Mestskej polície, ktorá je v Kaufl ande. My sa kaž-
dým podnetom zaoberáme,“ dodal Ing. Miroslav Fajčík.

Veliteľ stanice Mestskej polície Košice – Nad jazerom 

Ing. Miroslav Fajčík o tom, čo všetko v rámci služby robia 

„Autá potrebujeme na rýchly presun, rozhodne sa v nich bezcieľne nevyvážame!“
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Vyrastala som v horárni, kde bol môj otec horárom. 
Dôverne som poznala každý chodníček v lese, studničku 
i všetko, čo je v ňom. Láska k zelenému raju mi ostala. Keď 
som sa prisťahovala na naše sídlisko a  prvýkrát som sa 
prešla okolo jazera, bola som smutná z  toho ako to tam 
vyzerá. Veľká tráva, neupravený terén, lesopark vydaný 
napospas divokému rastu. Pritom by sa toto prostredie 
dalo krásne využiť na prechádzky, rekreáciu, oddych ma-
lých i veľkých. Uvedomila som si to, keď sme mali návštevu 
zo zahraničia a boli sme tam na prechádzke. Sen – spraviť 
z tohto prostredia naozajstnú oddychovú zónu - bol jeden 
z dôvodov, prečo som sa po rokoch rozhodla skúsiť to ako 
poslankyňa.

Okrem načúvania prírode sa o vás hovorí, že viete počúvať 

a chápať aj ľudí. Máte sociálne cítenie a snažíte sa hľadať spô-

soby, ako prosby znejúce z okolia premeniť na realitu. Nie ste 

teda len bútľavou vŕbou, ktorá si čosi vypočuje, ale potom to 

v nej zapadnuté ostane...

Som človek, ktorý rád vyhľadáva iných. Viem sa s nimi poroz-
právať, ale aj ich počúvať a registrovať, čo navrhnú, kde by mala 
nastať zmena a čo môže už ostať tak ako je. Na sídlisku bývam 
41 rokov. Vykočíkovala som tu dve deti – Janku a Peťa a čiastočne 
aj vnúčikov – deväťročného Adamka a trojročného Sebastiánka, 
ktorí tu už síce nebývajú, ale veľmi radi sem chodia. So sídliskom 
a s premenami, ktorými prechádza, žijem prakticky od začiatku, 
takže viem, vidím a  môžem porovnávať. Určite je to najkrajšie 
sídlisko zo všetkých v meste, ostatní nám ho môžu závidieť.

Funkcionárčite tretie funkčné obdobie. Myslíte si, že za ten 

čas určité zmeny nastali?

Určite áno, a malou kvapôčkou som k tomu aj ja prispela. 
Poslankyňou som od roku 2006 a jednou z prvých aktivít, ktoré 
sa začali realizovať, bola práve úprava lesoparku a komplex det-
ských ihrísk pri jazere. Verím, že Jazerčania tiež zaregistrovali čo 
všetko sa za posledných 11 rokov na Jazere zmenilo, a hlavne tí 
starší, čo žijú na sídlisku takmer od začiatku, vedia i porovnávať, 
aké to bolo vtedy a aké je to dnes. Dalo by sa toho urobiť aj oveľa 
viac, ale sme limitovaní rozpočtom.

Z  vašich slov je zrejmé, že toto sídlisko máte rada. Pritom 

pracujete na miestnom úrade v  inej mestskej časti, na odde-

lení životného prostredia. Ako vnímajú kolegovia, keď Jazero 

chválite?

Pred nimi ho nechválim, to by nebolo fér. O tom, čo sa u nás 
deje, sa ale z  rôznych zdrojov dozvedajú, a  keď spomenú: No 
jasné, zase ste na Jazere niečo pripravili, len sa „popod fúzy“ 
pousmejem. Pracovníci na jazerskom miestnom úrade, aj posla-
necký kolektív, to všetko sú ľudia, ktorí majú chuť pracovať a or-

ganizovať podujatia pre malých i  veľkých, preto to ide. Svoje 
poznatky, ale aj snahy o krajšie životné prostredie, môžem tak 
trochu aj porovnávať. Obe mestské časti, tá, kde pracujem, aj tá, 
kde žijem, sa totiž trápia s tým istým problémom – ľuďmi, ktorí 
sa nevedia prispôsobiť, nemajú záujem udržiavať poriadok a čis-
totu a je im jedno, ako to okolo nich vyzerá. To je jeden z najváž-
nejších bodov, ktorý v praxi nemá defi nitívne riešenie.

Je niečo, na čom máte konkrétne podiel, že sa na Jazere zre-

alizovalo?

Trošku som dopomohla k zlepšeniu parkovania na Galaktic-
kej ulici, pribudli koše pri peknom detskom ihrisku. Teraz vy-
víjam snahy, aby sa na priestore, ktorý je za obchodných cen-
trom VAŽEC, vytvorilo pekné detské športovisko. Je to ideálny 
priestor, pretože je mimo dopravy, medzi blokmi, kde by sa deti 
bezpečne mohli hrať a vybehať. Snáď sa aj na to nájdu fi nanč-
né prostriedky. Dlhé roky som aj členkou kultúrnej a sociálno 
– zdravotnej komisie. Aj v rámci komisií sa podieľam na organi-
zovaní podujatí so sociálnou a zdravotnou tematikou. Pre Jazer-
čanov organizujeme rôzne turistické aktivity, besedy a v októbri 
si zvlášť uctime seniorov a jubilantov. Niekedy sa ani sĺz nezdr-
žím, keď mi oslávenec na podujatí v Mesiaci úcty k starším povie, 
že vlastná rodina si na neho ani nespomenula, ale mestská časť 
áno...

Hovorí sa, že nielen prácou a  funkciami je človek živý. 

Čo vás ešte napĺňa a pomáha dobíjať batériu?

Určite je to rodina, a hlavne moje vnúčatká. Tie ma neskutoč-
ne vedia nabiť energiou a hlavne vyprovokovať moju kreativitu, 
keď mi povedia: „Babka, vymysli dačo, aby sme sa šalili“. Súčas-
ne je to pre mňa elixír. No vedia si ma aj doberať. Najmä menší, 
Sebastiánko, keď som u  nich a  škaredšie sa na neho pozriem, 
pretože priveľmi vystrája, povie mi: „Vieš čo, babka, ty si už choď 
domov, na „Jazelo...“. Milujem túto ich detskú úprimnosť. Vďaka 
nim som najšťastnejšou babkou na svete.

Rada tiež varím a vypekám. Na kokosové pusinky a karame-
lové rezy sa vždy tešia moji kolegovia a všetci priatelia. Milujem 
aj cestovanie a vychádzky do prírody. Doteraz mám doma fotky, 
na ktorých ako malé dievčatko kŕmim srnky. Som aj vášnivou 
zberačkou čučoriedok, brusníc i  húb. Mám svoje miesta, kde 
viem, že tieto dary lesa nájdem. Občas zájdem aj na neznáme 
„územie“. Strach nemám, veď som horárova dcéra. 

A ešte niečo mám rada. Život. Nech nám prináša rôzne mo-
menty, nech si občas i poplačeme a inokedy sa smejeme do po-
puku, život je dar. Už som kvôli rôznym chorobám stratila via-
cero dobrých známych a priateľov, a preto si život veľmi vážim. 
Mojím krédom je známe: „Správaj sa k ľuďom tak, ako chceš, aby 
sa oni správali k tebe“.

Poslankyňa miestneho zastupiteľstva Mária Jokeľová 

miluje svoje vnúčatá, rodinu a prírodu

 „Babka, vymysli dačo, aby sme sa šalili ...“
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Denné centrum seniorov tvorí neoddeliteľnú súčasť ži-
vota našej mestskej časti. Jeho členovia vek nevnímajú, je 
to pre nich len číslo, ktoré im nebráni organizovať a zúčast-
ňovať sa na športových i kultúrno – spoločenských poduja-
tiach. Snahy a podujatia centra neušli ani pozornosti mesta 
Košice. Vlani v októbri, na celomestských oslavách Mesiaca 
úcty k starším, prevzal predseda centra Ivan Hudec z rúk 
primátora Richarda Rašiho ohodnotenie - titul Klub senio-
rov roku 2016 za najlepšie výsledky dosiahnuté v rozvoji 
aktivít pre seniorov. Mária Rošková a Vojtech Csordás boli 
tiež ocenení.

„Všetky ocenenia, no najmä to klubové, teší a bolo i je vzpru-
hou, aby sme v snahách nepoľavili a ak je to možné, ešte aj čosi 
ďalšie pridali. Nech sa naši členovia nemajú čas nudiť alebo sa 
sťažovať, že sa pre nich nič nerobí,“ súhlasili so slovami predsedu 
Ivana Hudeca ďalší členovia výboru Marta Lovasová, Marianna 
Mihoková, Janka Bartošová i Filip Fertaľ. Spoločne sme hodnoti-
li, čo všetko sa u nich udialo od októbra minulého roku.

Pochválili sa, že celkom dobre narábali s varechou na Poliev-
kovom festivale, ktorý bol v októbri v Kulturparku a kde medzi 
44 súťažiacimi družstvami prevzala skupinka kuchárok a kuchá-
rov z našej mestskej časti striebornú lyžicu za Šošovicovú poliev-
ku Jazerskej ženy. Seniori varili fazuľovú polievku. „Boli sme i na 
prehliadke speváckych súborov Košického kraja,“ listovala v kro-
nike centra Marianna Mihoková. „V októbri sme položili kvety 
a poklonili sa pri pamätníku našich vojakov, ktorých lietadlo sa 
pri návrate domov zrútilo v lese pri maďarskej obci Hejce. Zú-
častnili sme sa na výstavke ručných prác a na módnej prehliad-
ke vo výmenníku Važecká. Mali sme aj vlastnú výstavku Plody 
jesene, kde sme doniesli to naj, čo sa nám podarilo vypestovať 
v záhradkách,“ dodala.

Veľkú odozvu mala medzi seniormi Katarínska zábava pri živej 
hudbe, ktorá žiadnym nohám nedovolila skrývať sa pod stolom. 
Seniori sa radi smejú a zabávajú, a tak nečudo, že Mikuláš, ktorý 

veselých a vtipných ľudí miluje, ich centrum neobišiel, i keď už 
sú o niečo starší ako deti. Prišiel s batohom dobrej nálady i slad-
kosťami. Od decembra priestor centra zdobil vianočný strom-
ček, ktorý si sami „vyčačkali“ a ku ktorému pridali týždennú vý-
stavku vianočnej dekorácie, ozdôb, výšiviek a gúľ vytvorených 
šikovnými rukami klubistov. Vo vianočnom duchu pokračovali 
i na mestskej oslave Košických Rozprávkových Vianoc, kde Ko-
šičanov potešili spevom i tancom súbor Jazerčan a nestarnúce 
dámy z Jazerských mažoretiek. Oba súbory vystúpili i na Jazer-
ských Vianociach, ktoré boli na Spišskom námestí. Veselú bodku 
urobili v centre i pred koncom roka na predsilvestrovskej zábave.

„Stretnúť ste nás mohli na tretej Zimnej olympiáde senio-
rov, ktorá bola na Jahodnej. Záštitu nad ňou prevzal primátor 
mesta Richard Raši. Predstavilo sa 15 klubov a 112 súťažiacich. 
Zápolilo sa v slalome, behu na lyžiach a zjazdoch na boboch, 
klzákoch a sánkach. A našim sa darilo. V kategórii muži v súťaž-
nej disciplíne klzák sa na prvej priečke umiestnil Ladislav Furik. 
Tretie miesto v rovnakej kategórii získal Žigmund Feke. Nežné 
pohlavie bodovalo na klzáku a boboch. Tretie miesto v súťažnej 
kategórii klzák získala Mária Staroňová. Prvé miesto v súťažnej 
disciplíne boby vybojovala tuto naša Marta Lovasová. Za klub 
Kresťanských seniorov bojovala Marika Čigášová. Jeseň života 
získala medailu vďaka Františkovi Lovasovi,“ pridal športové in-
formácie Filip Fertaľ.

Keď sa nedá športovať vonku, súťažia v centre v hádzaní ší-
pok, hrajú biliard alebo si chodievajú zahrať bowling. Ale keď to 
počasie dovolí, sú v prírode. Hrajú pétangue, kopú na presnosť 
loptu do bránky, hádžu loptičky do koša. V prírode majú občas 
i opekačku, chodia na turistické prechádzky a výlety.

Pravidelne v centre prostredníctvom prednášky Stanislava 
Mikluša hovoria o našom meste, o jeho histórii, známych budo-
vách. Tieto stretnutia sú raz týždenne. Zapojili sa do zaujíma-
vého projektu mesta – vzájomných návštev mestských častí. Už 
boli na Pereši, v Krásnej, v Starom Meste, Barci a koncom júna 
bude toto podujatie v našej mestskej časti.

Marta Lovasová zase spomenula účasť na prehliadke Senior-

 V Dennom centre seniorov si nuda a nepohoda stále nenašli miesto

Vek je pre nich len číslo
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ská hviezda, kde sa predstavilo osemnásť súborov. „Medzi nimi 
spevácky súbor Jazerčan, Jazerské mažoretky, súbor Hutník, 
Lady Line, Rozmarín, Košické matičiarky, Furčanky, Ruža, Lux, 
súbor orientálnych tancov Šťastná žena. Pred veľkonočným 
pôstom sme stihli mať v klube fašiangový karneval so všetkým, 
čo k nemu patrí. Teda aj a maskami, šiškami plnenými lekvárom 
i ďalšími dobrotami. Boli sme na predstavení Grófky v Kultúr-
nom stredisku Jazero, mali sme úžasnú Talent show – prehliadku 
umeleckého slova, spevu, tanca i módnych kreácií. Dosť pravi-
delne chodievame na jednodňový relaxačný pobyt do Aquacity 
v Poprade, ale aj do iných kúpeľov doma i v Maďarsku. Prijali sme 
pozvanie na oslavu MDŽ, ktorú pripravila mestská časť. Neza-
budli sme ani na otvorenie fi t parku a workoutového ihriska, kde 
sme si niektoré zariadenia na cvičenie aj vyskúšali.“

Veľkú radosť mali zo zrekonštruovaného Denného centra, 
o čo sa postarala mestská časť, ktorá činnosť centra výrazne 
podporuje. Vie, že sedieť len doma, medzi štyrmi stenami, to má 
na psychiku človeka veľmi negatívny vplyv. Hlavne ľudia v dô-
chodkovom veku sa nesmú nudiť ani cítiť osamotení. Aj pre nich 
musí mať život zmysel, ponúkať im možnosť prejavovať kreativi-
tu, súťažiť a stretávať sa s rovesníkmi.

„Kvôli tomu, že nie všetci členovia sú zameraní len na šport 
alebo na kultúru, na januárovej klubovej schôdzi sme sa rozhodli 
pripraviť plán aktivít, ktorý má dve alternatívy,“ pridáva informá-
cie predseda klubu Ivan Hudec. „Jedna alternatíva je športová 
a obsahuje súťaže v stolnom tenise, šípkach, bowlingu, pétan-
gue, šachu, dáme, sudoku i biliarde. Druhá je kultúrno-spolo-
čenská a seniori v nej majú príležitosť predstaviť vlastnú tvorbu 
v poézii a v próze, v speve, tanci, v predvedení módnych mode-
lov, v estrádnej scénke i vedomostnom kvíze Poznaj svoje mesto 
i mestá Európy.“ Predseda centra pripúšťa, že možno majú v roč-
nom pláne viacero podujatí spojených s tancovačkou, posede-
ním pri hudbe a zábavou, ale je to samozrejmé. Starostí má dnes 
každý človek dosť, nech je mladý alebo postarší. Tie však chcú 
v prípade seniorov nechať pred dverami Denného centra. Jeho 
činnosť má byť zameraná na to, aby sa v nej ľudia našli a zabá-
vali.

Seniori v rámci Dňa mesta Košice pozdravili návštevníkov 
Košických Benátok hneď trikrát. Spevácky súbor Jazerčan za-
spieval niekoľko pesničiek, Jazerské mažoretky predviedli ďalšiu 
z ukážok ich bohatého tanečno – športového repertoáru a klu-
bisti sa zapojili aj do samotného splavenia jazera vlastnoručne 

montovanou loďkou Lenka. Už to, že sa odvážili na vodu, si za-
slúži obdiv, no oni išli ešte ďalej. Medzi dvadsiatkou plavidiel im 
odborná porota udelila tretie miesto - bronzovú cenu. Urobila 
im veľkú radosť.

Zástupcovia základných organizácií Okresnej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska Košice – mesto sa pravidelne zú-
častňujú na Športových hrách seniorov. Tie zatiaľ posledné sa 
uskutočnili nedávno v našej mestskej časti. Súťažnými disciplí-
nami boli hod šípkami, kop futbalovej lopty do bránky, hádzanie 
loptičiek na cieľ a hod lopty do basketbalového koša. 

V hrách pravidelne súťaží od 60 do 80 seniorov, ktorí majú 
radi šport, a primerane veku a schopnostiam, sami sebe doka-
zujú, že ešte im to ide a vedia si so šípkami i loptami poradiť. 
Medzi súťažiacimi boli aj športovci z našej, jazerskej základnej 
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorí získali osem 
ocenení. Zablahoželala im a ich aj všetkých úspešných seniorov 
dekorovala starostka Lenka Kovačevičová.

Jazerská základná organizácia Okresnej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska spolu s Denným centrom pripravili milé 
stretnutie pri príležitosti Dňa matiek. Zaspievala im mužská 
spevácka zložka súboru Jazerčan, pozdravnú zdravicu v menej 
starostky predniesla JUDr. Lýdia Figura Molnárová a potom Ivan 
Hudec spolu s Martou Lovasovou predviedli scénku Na stanici. 
Neprehovorili pri nej ani slovko, a predsa ich „nemé“ gagy vyvo-
lávali výbuchy smiechu oslavujúcich mám a babičiek.

Usmievať sa mohli zástupcovia Denného centra i na Dni Ja-
zerčanov. Ich trojčlenné družstvo sa zapojilo do súťažného vare-
nia gulášu, ktorý sa vydaril. Tí, čo ho ochutnali, dali mu svoj hlas, 
a tak sa seniori umiestnili spomedzi 10 družstiev neprofesionál-
nych kuchárov na treťom mieste. 

V júli a v auguste má centrum prázdniny, ktoré využije na vý-
lety a zájazdy doma i v cudzine. V septembri budú v podujatiach 
pokračovať a do spoločnej klubovej činnosti chce výbor zapojiť 
čo najviac členov.

Ak chcete, môžete sa k nim pridať. 
Denné centrum seniorov funguje 

od pondelka do štvrtka od 13:00 do 16:00 hod 
v pavilóne B obchodného centra 
Branisko na Spišskom námestí.
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Dve naše lode na Košických Benátkach zaujali

Podujatie prilákalo asi dvetisíc divákov

Deň mesta KošiceDeň mesta Košice

Súčasťou Dňa mesta Košice je pravidelne 
i  podujatie na vode – Košické Benátky. Po 
úspešnej vlaňajšej premiére sa opäť usku-
točnili na našom jazere. Skôr ako lode, lo-
dičky a iné vlastnoručne zhotovené výtvory 
začali brázdiť jazerskú vodu, očakávanému 
večeru predchádzal trojhodinový program 
Jazero žije, ktorý pripravila naša mestská 
časť.

Účinkujúcich obdivovali a  tlieskali im aj 
partneri našej mestskej časti z  XV. obvodu 
Budapešti vedení starostom Lászlóm Hajdú, 
ktorí boli aj s  mladými z  maďarského par-
lamentu detí a mládeže u nás na návšteve. 
Páčilo sa im, že oba spevácke súbory dospe-
lých na ich počesť zanôtili aj maďarskú pes-
ničku. Po našich účinkujúcich sa na pódium 
postavili umelci z  tohto obvodu Csomó-
pont – Tehetségkutató és tehetséggondozó 
egyesület, ktorí pridali hudobné a  spevác-
ke čísla. Svojím dielom do programu našej 

mestskej časti prispela Súkromná stredná 
odborná škola z  Bukoveckej ulice, ktorá sa 
postarala o súťaže, kreatívne dielne a  aktivity 
pre deti, Tramtária pripravila animačnú zónu 
a ČSOB simulátor rýchlosti. Po našom 
programe taktovku prevzalo mesto Košice, 
ktoré na obveselenie a  spestrenie tiež pri-
pravilo hudobné a spevácke čísla. 

So stmievaním a časom blížiacim sa k pol 
ôsmej večer sa návštevníci v rekreačnej 
zóne pomaly presúvali k brehu jazera, kde sa 
začali sústreďovať posádky z lodičiek a pla-
vidiel – účastníci 23. ročníka spomínaných 
Košických Benátok. Fantázia tvorcov pla-
vidiel opäť nepoznala hranice. Vedľa seba 
plávali Flinstonovci, plážové ihrisko, Nebo, 
električka, malý les, Lenka, indiáni na kajaku 
a ešte veľa, veľa ďalších lodičiek na vlastný 
pohon a  s  povinným osvetlením, aby ich 
aj s  pribúdajúcimi minútami bolo dobre 
vidieť. Naša mestská časť mala na vode šty-

roch reprezentujúcich – občianske združe-
nie Tvoja šanca, Detský domov na Uralskej 
ulici, seniorov z  Denného centra a  lodičku 
našej mestskej časti na vlastný šliapací po-
hon zabezpečený starostkou mestskej časti 
Lenkou Kovačevičovou a jej zástupcom Ber-
nardom Berberichom. 

Po hodnotení poroty na šiestom mieste 
skončila loď ZOO Košice, na piatom Centra 
voľného času, na štvrtom Mestských lesov, 
na treťom Seniorov z nášho Denného cen-
tra, na druhom mlade s loďkou Nebo z Det-
ského domova v Podolínci a na prvom Flin-
stonovci Detského domova z Uralskej ulice. 
Posádka z  Luníku IX získala cenu poroty 
a ostatní certifi kát o tom, že plavbu zvládli 
a nepotopili sa.

Záverečnou bodkou za podujatím, na 
ktorom boli odhadom minimálne dve tisíc-
ky divákov, a ktorému aj počasie prialo, bol 
bohatý ohňostroj.



Jazerčan 02 / 2017 13

KultúraKultúra
Pri Katovej bašte sa varil guláš na šestnásť spôsobov

Tvoja šanca využila šancu

Viete si predstaviť kuchárov, ktorí chystajú 16 gulášov na rôz-
ny spôsob, ale pod jednou spoločnou hlavičkou Košický guláš? 
Práve takíto gastronomickí tvorcovia sa v rámci Dňa mesta Ko-
šice zišli pri Katovej bašte, aby z  tajných ingrediencií vytvorili 
jedlo, ktoré bude „medailovo“ chutiť odbornej porote. Na chvíľu 
medzi nich v sprievode primátora Richarda Rašiho prišiel i fran-
cúzsky veľvyslanec Christoph Leonzi. Tiež bol zvedavý, čo sa to 
v kotloch kuchtí.

Medzi družstvami sme bojovali aj my. Starostka Lenka Kova-
čevičová a  jej zástupca Bernard Berberich spolu s  dievčatami 
z kultúrneho oddelenia varili super guláš. Nechceme sa chváliť, 
ale skutočne bol super, lebo keď ho začali návštevníkom serví-
rovať, pri našom stánku a kotle stálo najviac čakajúcich... Tretie 
miesto hodnotiaca porota udelila družstvu Active life, druhé 
získali K 13 – Košické kultúrne centrá a prvé DPMK. Občianske 
združenie z nášho sídliska Tvoja šanca prevzalo špeciálnu cenu 
poroty za guláš z 5 rôznych druhov fazúľ, ku ktorým pridali mrk-
vu, zeler, petržlen, smotanu a, samozrejme, pohodu a úsmev.

Dobrá nálada a  veselosť sa spolu s  úžasnými vôňami niesli 
okolím, kým sme nevyškrabali z dna kotla poslednú dávku. „Ešte 
dobre, že sme mali taký veľký kotol, takže sa ušlo každému, kto 
chcel náš guláš ochutnať,“ spokojne si vydýchla starostka, keď sa 
konečne posadila a odložila obrovskú varechu. 

Rozprávkové Jazero bolo opäť krásne, rozprávkové

Deti priniesli radosť sebe i divákom
Prehliadka dramatizovaných rozprávok Rozprávkové Ja-

zero, ktorú už 22 rokov organizuje Špeciálna základná škola 
z Rovníkovej ulice, to je podujatie, na ktoré sa deti zo „špe-
ciálok“ veľmi tešia. I keď sú za ich vystúpením hodiny a hodi-
ny nácvikov textov, pohybov, spevu i tvorby kulís, výsledok 
je vždy neopísateľný.Tak to bolo i na tomto ročníku, na ktorý 
opäť prišlo všetkých päť špeciálnych škôl mesta a predviedli 
šesť rozprávok. 

Podujatie otvorila domáca - Špeciálna základná škola z Rovníko-
vej ulice - a zahrala rozprávku Lenivý Buco. Spojená škola z Vojen-
skej ulice detským divákom uviedla dve predstavenia - Batoh stra-
chu a Spiaci trpaslík. Špeciálna základná škola z Inžinierskej ulice sa 
predviedla predstavením Disco domček. Špeciálna základná škola 
z Odborárskej ulice zahrala Rozprávku o lienke Lenke a Spojená 
škola z Opatovskej cesty Príbehy Ježka Separka. V divadelných 
predstaveniach vystúpilo 50 detí, z ktorých každé predviedlo maxi-
mum toho, čo dokáže. Prehliadka, ako to povedala riaditeľka školy 
z Rovníkovej ulice Mgr. Jana Valenčáková, bola opäť vyvrcholením 
celoročnej práce pedagógov v tejto oblasti práce s deťmi so zdra-
votným znevýhodnením, z ktorých mnohé pochádzajú aj zo sociál-
ne znevýhodneného prostredia. Na podujatí bola i starostka Lenka 
Kovačevičová, ktorá sa tešila z vystúpení detí a rada bola aj tomu, že 
keď do kultúrneho centra prichádzala, na schodoch stretla trému, 
ktorá odtiaľ utekala kade-ľahšie.  „Medzi vami nemala čo robiť, vy 
ste trému nemali a všetci ste boli výborní,“ pochválila detských účin-
kujúcich a obdarovala ich sladkosťou. 
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KultúraKultúra

Seniorky si pripomenuli Deň matiek

Zdravica starostky, spev i vtipná scénka
Aj v tomto uponáhľanom svete, kedy máme všetko časovo 

ohraničené a niekedy na minúty vyrátané, musíme si nájsť čas 
na to, aby sme strávili zopár chvíľ v blízkosti ľudí, bez ktorých 
by sme tu neboli. Mamy. Im patria naše poďakovania za úsmev, 
lásku, dobro, krásu, nehu. 

Ďakujem Ti za úsmev, ktorý mi denne dávaš, 
Ďakujem Ti, že si vždy pri mne a ľúbiť ma neprestávaš. 

Poviem ti len tie pekné slová.
Som veľmi šťastná, že si práve moja.
Mama, to je anjel, ktorý na Zemi žije.

Mama, to je krásna dáma, vďaka ktorej mi srdce bije.
Moja mama skvelá je, aj modré z neba mi dá.

Vážim si ju, ctím si ju, nie každý ju totiž má.

Úprimné slová, ktoré v mene našej starostky Lenky Kovačevi-
čovej v Dennom centre predniesla JUDr. Lýdia Figura Molnárová 
a adresovala dámam k ich sviatku - Dňu matiek. 

Peknými pesničkami ich pozdravila mužská spevácka zložka 
súboru Jazerčan. Ivan Hudec spolu s Martou Lovasovou pred-
viedli potom scénku Na stanici. Neprehovorili pri nej ani slovko, 
a predsa ich vystúpenie vyvolávalo salvy smiechu oslavujúcich 
mám a babičiek. Stretnutie k milej udalosti pripravili jazerská 
Základná organizácia Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska Košice - mesto spolu s Denným centrom seniorov.

Jazerská oslava sviatku žien

Mali pre seba celý deň
Pri položení otázky: Má dnešná žena 

toľko času, aby mohla naraz navštíviť vi-
zážistku, štylistku, manikérku, pedikérku, 
vlasovú poradkyňu, profesionálnu foto-
grafku a ešte vidieť aj módnu prehliadku, 
určite zaznie odpoveď: Nemá. V uponáhľa-
nom každodennom kolotoči si toľko času 
len pre seba asi žiadna žena „neutrhne.“

V Kultúrnom stredisku Jazero na Me-
dzinárodnom dni žien, ktorý pre jazer-
ské dámy pripravila mestská časť, bolo 
toto všetko a ešte oveľa viac doslova 
pod jednou strechou. Dámy mohli obdi-
vovať nové trendy vo svojom obliekaní 
i v móde pre svoje ratolesti, spoznať nové 
kozmetické výrobky určené na ich skráš-
ľovanie, zamyslieť sa, kam by mohli ísť 
v lete s rodinou na dovolenku, pochut-
nať si na zdravých produktoch, ochutnať 
nový druh kávy alebo vypiť tradičný čaj. 
Tie, ktoré milujú záhradky a ich úpravu, 
mohli získať inšpirácie pri radách odbor-
níčky o rastlinnom dizajne, vertikálnych 
zelených stenách či projektovaní záhrad. 
Vypočuť si mohli tiež rady o masážach, 
aktivácii samoliečenia organizmu i terapii 
fyzických, emočných, mentálnych a du-
chovných stavov. Úžasná bola aj módna 
prehliadka francúzskej módnej značky 
Morgan kolekcie jar – leto 2017.

Pripravené boli tiež besedy napríklad 
o osobnostnom raste žien, o tom ako byť 

úspešnou a šťastnou, ako pochopiť prin-
cíp čísel a čo znamenajú, aj o nástrahách 
internetu a jeho vplyve na detský organiz-
mus. Spisovateľka a niekdajšia Jazerčanka 
Petra Nagyová Džerengová predstavila 
svoju novú knihu Manželky a tie druhé 
a pridala autogramiádu.

Zaujímavou bola talk show, v ktorej 
sa predstavili a o sebe porozprávali spe-
váčka Anna Gaja, bábkar Tomáš Plaszky, 
operný spevák Jaroslav Dvorský, mode-
rátor Richard Herrgott, spisovateľka Pet-
ra Nagyová Džerengová, lektori Denisa 
Dúlová a Vojtech Dúl, kreatívny kaderník 
Lukáš Očenáš, skupina Jogabatic i mno-
honásobný majster sveta v karate Roman 
Volák, ktorý zo svojho umenia aj máličko 
predviedol, z čoho boli ženy nadšené. 
Upútal ich aj primátor mesta Richard Raši, 
ktorý bol síce hosťom podujatia, ale mo-
derátorka mu nedala vydýchnuť, otázka-
mi na telo, niekedy až pod kožu, ho riadne 
vyzvŕtala. Záverečnou bodkou celoden-
ného sviatku žien bola tombola.

Z podujatia odchádzali ženy spokojné. 
Ako povedala predsedníčka Jarmila Rep-
číková Dvončová páčilo sa aj členkám ich 
Združenia žien Slovenska, ktoré má sídlo 
v MČ Sídlisko Ťahanovce, ale prijali pozva-
nie našej starostky, prišli sa zabaviť, a do 
budúcnosti možno čosi aj odkukať. Jed-
noducho to bol pre všetky dámy fajn deň.
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Slávnostné uvítanie do života

Jazero omladlo o 31 drobcov

Bábätká. Jedno, dve, tri, desať, dvadsať, 
tridsaťjeden prišlo s mamkou a v nejednej 
rodine aj s ockom na slávnostné uvítanie 
malých Jazerčanov do života. Svoju his-
tóriu začalo uvítanie písať vlani a počas 
roka sa v Kultúrnom stredisku Jazero ziš-
la takmer stovka detičiek, ktoré pribudli 
v jazerských rodinách. 

Deti. Sú pokladmi, najcennejším obo-
hatením dospelých. Do rodín síce priná-
šajú aj starosť a zodpovednosť, hlavne je 
to však radosť i obdiv prírode, že sa z lásky 
dvoch ľudí zrodí taký zázrak ako je nový 

život. A ten treba usmerňovať, viesť, vy-
chovávať. Deti sú, či si to chceme priznať 
alebo nie, zrkadlom nás, dospelých, ako 
ich do dospelosti vedieme, ako ich učíme 
rozpoznávať dobro a zlo, ako im vysvet-
ľujeme, že v rozprávkach sa takmer vždy 
všetko skončí dobre, kým v skutočnom 
živote to tak nemusí byť. Rodičia, nech už 
majú ich deti i tridsať či päťdesiat, sú pre 
nich stále rodičmi pripravenými kedykoľ-
vek pomôcť, poradiť, usmerniť. 

Aj to je kolobeh života, do ktorého 
na prvom tohtoročnom stretnutí naša 

starostka oslovila rodičov a privítala 
31 krásnych bábätiek. Popriala im len sl-
nečné dni, pohodu a lásku, ktorá nech na-
pĺňa srdcia všetkých. Chlapci, bolo ich 20, 
nad dievčatkami jasne viedli. Ich hlasy sa 
v kultúrnom stredisku aj viac ozývali, tak-
že poniektoré mamky museli stáť a hoj-
dať ich. To však k podobnému podujatiu 
patrí, všetci predsa musia vedieť, že sú tu 
a že sa majú k svetu.

Každá rodinka dostala pamätný list 
pri príležitosti uvítania ich dieťatka, dar-
ček, zapísala sa do kroniky mestskej časti. 
Na záver sa ešte postavili pred fotoobjek-
tív, aby mali na túto krásnu a neopakova-
teľnú udalosť aj spomienkovú fotografi u.

Japonsko je krajina, ktorú chce veľa ľudí spoznať

Z nápadu dnes už tradícia
V našom meste sa tohto roku 

v marci konalo zaujímavé podujatie 
pod názvom NIPPON-VÍKEND 2017. 
Bol to už desiaty ročník akcie, ktorá 
pôvodne vznikla z občasných a ne-
skôr pravidelnejších stretnutí nás, nie-
koľkých nadšencov, ktorí sa zaujímajú 
o bojové umenia. Aj vďaka tomu sme 
objavili japonský meč a zistili, že to nie 
je iba výrobok, ale legenda s hlboko 
zakorenenou tradíciou, ktorá je pre 
naše končiny veľmi netypická.

Pátranie po tejto legende nám otvorilo 
cestu do sveta úplne odlišnej a skutočne 
zaujímavej kultúry. Túžba poznať i ďal-
šie odvetvia japonskej histórie, kultúrne 
a historické súvislosti, informácie o rozvoji 
a súčasnosti krajiny vychádzajúceho slnka, 

vyústila do chuti podeliť sa o nadobud-
nuté znalosti so všetkými, ktorí o to budú 
mať záujem. Nadšencov bolo viac ako 
sme predpokladali, a tak sme v spolupráci 
s ďalšími ľuďmi „rovnakej krvnej skupiny“ 
zorganizovali stretnutie pre širšiu verej-
nosť. Návštevníkom sme ponúkli pred-
nášky o kaligrafi i, výstavu zbraní, bonsajov 
– skrátka informácie o všetkom, čo už sme 
my sami poznali. Záujmom verejnosti sme 
boli príjemne prekvapení, podujatie malo 
oveľa vyššiu návštevnosť ako bol odhad. 
Práve záujem a otázky typu: „A kedy bude 
ďalšie stretnutie? Budete ešte také niečo 
organizovať?,“ nás podnietili k tomu, že sa 
z jednorazovej akcie stala v podstate už 
tradícia. 

Každý rok sa ako organizátori snažíme 
záujemcom ponúkať nové a nové informá-

cie. Podujatie, pre našinca naplnené exoti-
kou, už prekročilo hranice nášho krásneho 
Slovenska a zúčastňujú sa na ňom hostia 
z Maďarska, Poľska, Čiech. Siedmy ročník 
bol pod záštitou veľvyslanca Japonska na 
Slovensku, Jeho excelencie Akio Egawu, 
ktorý sa na akcii osobne zúčastnil a sláv-
nostným príhovorom ju otvoril. Desiaty 
ročník svojou podporou a osobnou prí-
tomnosťou zase poctil nový veľvyslanec 
Japonska na Slovensku, Jeho Excelencia 
pán Jun Shimmi s manželkou. Otvoril de-
siaty ročník Nippon - víkendu slávnostným 
príhovorom a prípitkom originálnym ja-
ponským saké. Jubilejný ročník navštívili 
aj primátor Košíc Richard Raši i starostka 
našej mestskej časti Lenka Kovačevičová. 
Podujatie je vlastne už recipročné, preto-
že hosťom a návštevníkom neodovzdáva 
iba informácie o Japonsku, ale v rámci 
medzinárodnej spolupráce ich zoznamuje 
i s našou krajinou a snaží sa ju, i naše mes-
to, zviditeľňovať. 

Celé podujatie stále, i napriek tomu, 
že ide o jubilejný desiaty ročník, sme na 
základe nadšenia a záujmu o vec zorga-
nizovali tí istí nadšenci, ktorí stáli pri jeho 
zrode. Organizovali sme ho z vlastných 
zdrojov a za pomoci ľudí, ktorí majú rov-
nako ako my záujem o zviditeľnenie nášho 
mesta a krajiny. 

Jazerčan Blažej Gál
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KultúraKultúra
Súťaž vo varení, skákací hrad i kultúrny program

To všetko ponúkol Deň Jazerčanov

Ľudia prichádzali a prichádzali, vône 
sa z kotlíkov šírili a šírili a zvedavosť detí 
i dospelých rástla a rástla. Každý si na Dni 
Jazerčanov, ktorý na nádvorí miestneho 
úradu pripravila mestská časť, nachádzal 
to, čo ho najviac zaujímalo. 

Pre malých bolo pripravené maľovanie 
na tvár, skákací hrad, jazda na poníkoch 
i sladkosti a drobné suveníry v stánkoch. 
Dospelí si mohli vybrať a ochutnať po-
nuku predavačov v stánkoch či pozrieť 
kultúrny program, ktorý bol ladený 
na ľudovú nôtu. Vystúpili v ňom Jazer-
ské mažoretky, tancom a hrami Materská 
škola na Dneperskej ulici, hodinovým 
speváckym blokom Pavelčákovci, tanca-
mi Detský folklórny súbor Halúzka, hrou 
na ukulele Stanislav Čap, speváčky Fur-

čanky i spevácky zbor Krasňanka. Nechý-
bala súťaž silákov o súdok piva. Spomedzi 
deviatich udržal čo najdlhšie vo vystretej 
ruke džbán s vodou Žigmund Feke. Me-
dzi návštevníkov, ktorých na začiatku 
stretnutia privítala starostka Lenka Ko-
vačevičová, dobehol i primátor mesta 
Richard Raši, a tiež pridal krátky pozdrav. 
Došla i viceprimátorka Renáta Lenárto-
vá, ktorá ako Jazerčanka a lokálpatriotka, 
na podobné podujatia rada chodí.

Vôňa jedál, ktorá sa šírila a stále viac 
provokovala nosy i chuťové poháriky, do-
siahla vrchol. Začala sa ochutnávka toho, 
čo v kotlíkoch trinásť družstiev ukuch-
tilo. Desať varilo špeciality súťažne a tri 
- Potraviny Klas, Futbalový klub Galaktik 
a mestská časť - len pre potešenie a po-

hostenie návštevníkov. To prekvapenie 
kuchárov, ktoré ochutnávačom najviac 
chutilo, dostalo bod a zaradilo sa do zá-
verečného vyhodnotenia.

Za halászlé a iné rybie špeciality 
návštevníci ocenili špeciálnou cenou Ja-
zerčanku a sólo kuchárku Máriu Cubovú. 
Tretie miesto obsadili svojím gulášom 
seniori z Denného centra, druhé miesto 
za strapačky s kapustou patrilo komisii 
mládeže, športu a vzdelávania miestneho 
zastupiteľstva a prvé miesto za Jazerskú 
cuketovú čínu udelila porota občianske-
mu združeniu Tvoja šanca. 

Spolu sa na Dni Jazerčanov naserví-
rovalo veľkým i menším labužníkom asi 
2 000 tanierov jedla a asi 200 porcií ope-
kaných klobások.



Jazerčan 02 / 2017 17

KultúraKultúra
Deň detí urobil radosť každému 

Penová show opäť naplno „zabodovala“

Ušká plné príbehov

Veľa prstov na rukách by sme potrebovali, aby sme spočíta-
li, koľko detí a detičiek prišlo na jazerskú oslavu Medzinárodného 
dňa detí na pláži pri vode, ktorú pre ne pripravila mestská časť 
a prispeli i priatelia a viacerí sponzori.

Veľa prstov by sme potrebovali i na vymenovanie, čo všetko 
mohli oslávenci vidieť a zažiť. V programe vystúpili G Mini, skupin-
ka žiakov s vtipnou hrou na povolania zo Základnej školy na Druži-
covej ulici, kúzelník Gabi a jeho „čary“, skupina Grimmy, speváčka 
Anna Gaja a krst jej cédečka. Krstnou mamou sa stala naša starostka 
Lenka Kovačevičová, ktorá na začiatku kolotoča hier, zábavy a sú-
ťaží deti aj ich rodičov na pláži privítala a popriala im krásnu oslavu
a veľa zážitkov. Očakávanou a pre deti najatraktívnejšou zábavou je 
určite penová show, o ktorú sa opäť postarali hasiči. Deti sa vyšantili 
a napenovali do sýtosti, takže domov odchádzali určite spokojné. 
Bol to pekný deň.

Medzinárodný deň detí sa v našej materskej škole niesol 
v duchu rozprávok. Oslavy začali čítaním rozprávkových príbehov, 
ktoré už druhý rok realizuje občianske združenie ÚLET. Prioritne sa 
zameriava na rozvoj kreativity v oblasti umeleckej literatúry a žur-
nalistiky formou rôznorodých aktivít pre školy a organizácie. Výni-
močné na projekte je, že rozprávky čítajú známe osobnosti verej-
ného života. 

Deti našej materskej školy mali tú česť, že nás navštívila starostka 
Lenka Kovačevičová a výkonný riaditeľ VISIT Košice Miloslav Klíma. 
Pani starostka pútavým spôsobom predstavila a prečítala knihu 
hravých riekaniek, naučila deti jednu z nich a vtiahla ich do živej 
diskusie. Deti s úsmevom vnímali aj príbehy z knihy, ktoré čítal 
druhý vzácny hosť. Z ich reakcií bolo vidieť, že ich to teší a páči sa 
im aj čítajúci. Po čítaní sme pokračovali v areáli školy, kde naši hos-
tia symbolicky, k sviatku detí, uviedli do prevádzky nové záhradné 
zóny vytvorené v rámci projektov, na ktoré prispela aj mestská časť. 

Potom sa deti premenili na hrdinov šiestich rozprávok a zdatne 

plnili úlohy. K veselej nálade prispela hudba, tanec i darčeky. Z vy-
jadrení detí vieme, že zážitky z prežitého dňa v nich stále pretrváva-
jú a spomienky na čítajúcich hostí, spoločne s fotografi ami, zostá-
vajú. Knihy boli venované škole ako dar a v ich čítaní pokračujeme.

Vyjadrenia detí o našich čítajúcich.
Vivka, 5 rokov: Keď tá teta čítala, ma to bavilo. Som pekne počú-

vala...
Luky, 6 rokov: Chcel by som sa toho uja spýtať dačo. A čo? Či ná-

hodou nespieva tak ako metal. Mal taký hlas...
Ľubko, 6 rokov: Mne sa páčilo, čo čítal ujo o dúhe a o ďateľovi, 

čo čítala pani starostka...
Natalka, 6 rokov: Ani neviem, jak na to povedať. Všetko bolo pekné, 

aj tá pani starostka bola pekná...
Paľko, 5 rokov: Dobre sa mi páčilo čítanie. Bolo tam dobre...

Mgr. Anna Magdošková, 
riaditeľka MŠ
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KultúraKultúra
Kultúrne stredisko Jazero bolo plné talentov

Na jazerské deti a mládež môžeme byť hrdí
Lucka hrala na akordeóne, Kristínka a Evička recitovali, Elka, 

Emka a Marián spievali..., a takto by sme mohli menovať všetky 
deti z materských škôl nášho sídliska, ktoré sa v kategórii ma-
terské školy predstavili odbornej porote i divákom na 24. roč-
níku Talent show. Ich výkony boli vynikajúce, i keď kvôli tréme 
niektorí vystúpili až na druhý či tretí pokus. O to bolo milšie 
a vtipnejšie, že predsa dokázali zvládnuť strach, pohľady porot-
cov aj situáciu: čo keď zabudnem text alebo vydám falošný tón? 
Všetci boli úžasní, a tak si ocenenia a obrovský potlesk za výkony 
i odvahu zaslúžili.

Kategória: 
MATERSKÉ ŠKOLY

Hra na hudobný nástroj
1. miesto Lucia Családiová - Materská škola na Jenisejskej ulici

Literárno - dramatické umenie – prednes
1. miesto Kristína Dzobová - Materská škola na Jenisejskej ulici  
2. miesto Evička Žigová - Detský domov na Uralskej ulici

Spev
1. miesto Ella Harbuľaková - Materská škola na Dneperskej ulici 
2. miesto Emma Bačová - Materská škola na Jenisejskej ulici
3. miesto Marián Demčák - Materská škola na Družicovej ulici

Tanec – rozdelený na neprofi  a profi  kategóriu
(Delenie bolo určené podľa toho, či deti nacvičujú v súbore pod 

odborným vedením cvičiteľky alebo s učiteľkou v materskej škole)
„Neprofi “ tanečníci 

1. miesto Súbor Dneperčanka - Materská škola na Dneperskej 
ulici

2. miesto Materská škola na Družicovej ulici
3. miesto Materská škola na Azovskej ulici

„Profi “ tanečníci
1. miesto G Mini
2. miesto Art Steeet Crew

Výtvarná súťaž
1. miesto Sára Sinaiová - Materská škola na Galaktickej ulici
2. miesto Daniela Vasilková - Materská škola na Galaktickej ulici
3. miesto Patrik Jan Louda - Materská škola na Azovskej ulici
4. miesto Matej Glončák - Materská škola na Azovskej ulici 

Popoludní v Kultúrnom stredisku Jazero, kde sa súťaž konala, 
viac ako šesťdesiatku súťažiacich z materských škôl vystriedalo 
vyše 170 detí a mládeže zo základných a stredných škôl našej 
mestskej časti. Ich výkony boli v porovnaní s detičkami istejšie, 
stabilnejšie, a tak mala odborná porota pri záverečnom vyhod-
notení doslova hlavy bolenie ako rozhodnúť o poradí súťažia-
cich čo najspravodlivejšie. Oproti predchádzajúcim ročníkom 
udelila okrem „medailových“ miest aj diplomové ceny. Každý 
účinkujúci vyhrať nemôže, ale snahu i čas venované nácviku 
a odvahu vystúpiť, treba tiež oceniť.

Kategória: 
ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Spev - skupinový
1. miesto Epic Band - Súkromná základná škola na Dneperskej 

ulici 
Spev – sólo

1. miesto Martina Klobošičová - Základná umelecká škola 
na Jantárovej ulici

2. miesto Natália Belišová - Základná škola na Družicovej ulici 
Hra na hudobný nástroj

1. miesto Diana Családiová - Základná škola J. Urbana na Jeni-
sejskej ulici

2. miesto Matej a František Adamovci - Súkromná základná ško-
la na Dneperskej ulici

3. miesto Nella a Sára Kertésové - Súkromná základná škola 
na Dneperskej ulici 
Diplom:

Mia Martonová - Základná škola J. Urbana na Jenisejskej ulici

á M t ká šk l G
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Literárno-dramatické umenie
Skupinové vystúpenie

1. miesto Základná škola na Družicovej ulici 
Sólo vystúpenie

1. miesto Ema Gáborová - Základná škola J. Urbana na Jenisej-
skej ulici

2. miesto Lea Mikitová - Základná škola J. Urbana na Jenisejskej 
ulici

3. miesto Lea Pohlová - Súkromná základná škola na Dneperskej 
ulici
Diplomy:

František Adam Súkromná základná škola na Dneperskej ulici
Andrea Kassaiová Súkromná základná škola na Dneperskej ulici
Zuzana Kavečanská Súkromná základná škola na Dneperskej 
ulici

Tanec – rozdelený na neprofi  a profi  tanečníci 
(Delenie bolo určené podľa toho, či žiaci nacvičujú v súbore pod 

odborným vedením cvičiteľky alebo s učiteľkou v základnej škole)
„Neprofi “ tanečníci  

1. miesto Sofi a Strassburgerová a Daniela Kocúrová
 Súkromná základná škola na Dneperskej ulici
2. miesto Just Dance - Základná škola J. Urbana na Jenisejskej 

ulici
3. miesto Kristína Kaydayn Blašková - Základná škola na Druži-

covej ulici 
Scénický tanec 

1. miesto - Základná umelecká škola na Jantárovej ulici
Cena starostky 

Noemi Vašigová - Súkromná základná škola na Dneperskej ulici

Diplomy:
Veronika Počatková a Soňa Sedláčková - Súkromná základná 
škola na Dneperskej ulici
Girls Dance - Základná škola J. Urbana na Jenisejskej ulici
Sixgirls - Základná škola J. Urbana na Jenisejskej ulici

„Profi “ tanečníci
1. miesto G Mini - choreografi a Tancuj s nami
2. miesto TK Grimmy Košice - Colors
3. miesto Art Street Crew - Freeze

Diplomy:
G Mini - Čertice
Magic - Art Street Crew
Littleharleyquinn - Art Street Crew

Výtvarná súťaž
1. miesto Alex Vnenčák - Súkromná základná škola na Dne-

perskej ulici
2. miesto Simonka Nemergutová a Liliana Kissová 
 - Základná škola J. Urbana na Jenisejskej ulici
3. miesto Dominika Janočková 
 - Základná škola na Družicovej ulici

Kategória: 
STREDNÉ ŠKOLY

Hra na hudobný nástroj
1. miesto Katarína Kolesárová a Patrik Stein - štvorhra na klavíri 

- Šabľový tanec
 Základná umelecká škola na Jantárovej ulici

Spev
Moderný 

1. miesto Simona Jonášová - Súkromná stredná odborná škola 
na Bukoveckej ulici
Ľudový

1. miesto Monika Németová - Súkromná stredná odborná škola 
na Bukoveckej ulici
Tanec

1. miesto Karin Synová, Klaudia Leščinská, Lucia Tománková 
 - Anjel oceánu
 Súkromná stredná odborná škola na Bukoveckej ulici

Výtvarná súťaž
1. miesto Zuzana Sabolová - Súkromná stredná odborná škola 

na Bukoveckej ulici

O príjemnú pohodu a dobrú náladu sa na súťaži predpoludním 
okrem účinkujúcich postarali i Tom a Elo, členovia poroty a mladí 
herci, ktorí deťom zaspievali a „zatancovali“ pesničku. Doslova do 
varu malých účinkujúcich dostala speváčka Anna Gaja, ktorá tiež 
pridala peknú melódiu zo svojho najnovšieho CD-čka. Obsahuje 
oprášené pesničky zo Zlatej brány. Popoludnie spestril pesničkou 
rapper Suvereno, ktorý bol aj členom poroty školákov.

K hodnoteniu účinkujúcich sa ako porotkyňa popoludní pridala 
i naša starostka Lenka Kovačevičová. „Viac ako body a umiestnenia 
oceňujem výkony súťažiacich, ktoré boli výborné, fantastické, pri-
niesli úžasný umelecký zážitok. Moja úprimná vďaka patrí viac ako 
230 účinkujúcim, ale aj rodičom, učiteľom a trénerom, ktorí obeto-
vali čas a na Talent show všetkých veľmi dobre pripravili.“

Foto: Vladimír Čema
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Tento rok je pre dvojicu farárov pôsobiacich na našom sídlisku zvlášť významný 

Veriaci sa s nimi takmer denne stretávajú

Farár ThLic. Peter Kentoš pôsobí vo farnosti rímsko-katolíckej 
cirkvi sv. Košických mučeníkov od roku 2008. Patrí k nej aj fi liál-
na obec Vyšné Opátske s kostolom zasväteným Najsvätejšiemu 
Srdcu Ježišovmu. Veriaci za ním na našom sídlisku prichádzajú 
do farského kostola na Námestí košických mučeníkov, ktorý je 
spojený s farským úradom i pastoračnými priestormi.

o. Vladimír Varga je farárom v Gréckokatolíckej farnosti Pre-
svätej Bohorodičky Ochrankyne od roku 2010. S farníkmi sa stre-
táva na bohoslužbách v provizórnej kaplnkena Levočskej ulici, 
pretože kostol, ktorý sa stavia, nie je ešte dokončený.

Okrem toho, že ste obaja svoj život obetovali Bohu 
a veriacim, spája Vás ešte jedno – 20 rokov od kňazskej vy-
sviacky. 

Čas plynie a s ním pribúdajú vedomosti i poznatky 
zo stretnutí s veriacimi. Akí sú? Sú iní ako keď ste začínali ale-
bo sa ľudia ani po rokoch nemenia?

P. Kentoš: V prvom rade som vďačný Bohu za dar kňazského 
povolania, ktoré je tajomstvom a nezaslúženým darom. Za všet-
ko, čo som počas 20 rokov kňazského života zažil, ďakujem. Táto 
služba so sebou prináša aj obohatenie, skúsenosti, poznatky 
a vedomosti. Každé miesto, kde kňaz pôsobí, ho poznačí. Počas 
20 rokov som bol v štyroch farnostiach našej košickej arcidiecé-
zy. Ako novokňaz kaplánom v Humennom, farárom vo farnos-
ti Zbudské Dlhé, kde patria aj fi liálky Hrabovec nad Laborcom, 
Jabloň a Slovenské Krivé, potom osem rokov farárom vo farnosti 
Hýľov s fi liálkou Bukovec, a zároveň som pracoval v kancelárii 
Arcibiskupského úradu ako notár. Od júla 2008 pôsobím vo Far-
nosti sv. Košických mučeníkov. Ak by si kňaz položil za svoj cieľ 
zmenu ľudí, mohol by zostať sklamaný. Naša farnosť je dosť veľ-

ká, preto sa stále stretnem s niečím novým, ale zároveň aj s dob-
re známym. Kňaz pracuje vo Vinici Pánovej, preto fi nálnu zmenu 
zverujeme do rúk Jemu, Kristovi, Najvyššiemu veľkňazovi. 

Akí sú veriaci? Môžem povedať, že dobrí, ja ich mám rád a rád 
im poslúžim, pomôžem, ak je to v mojich silách. Veľmi ma obo-
hatil aj život s kaplánmi. V našej farnosti sú teraz dvaja, kapláni 
Peter a Gabriel, bez ktorých by som pastoráciu v tejto farnosti 
nevedel zvládnuť. Počas môjho 9-ročného pôsobenia v tejto far-
nosti bolo pri mne 10 kaplánov.

V. Varga: Pre mňa osobne je tento rok mimoriadne význam-
ný a spojený s číslicou 20. Je 20 rokov od vyhlásenia našej epar-
chie (biskupstva), 20 rokov od prijatia požehnania manželstva, 
20 rokov od zriadenia farnosti, v ktorej teraz pôsobím a 20 rokov 
od prijatia kňazskej vysviacky. Čas skutočne plynie a nemôžem 
povedať, že za obdobie jednej generácie sa ľudia nezmeni-
li. Nemyslím len na fenomén dnešnej modernej doby, ktorým 
je internet a smartfón, ale aj na samotné prežívanie viery. Keď 
sme pred dvadsiatimi rokmi ešte veľmi vnímali Boha ako despo-
tu, ktorý, ako keby len sledoval, kedy čo zlé urobíme, dnes ho 
už dokážeme vďaka posledným pápežom a biblistike už oveľa 
viac vnímať aj ako milosrdného Otca. Preto tvrdím, že tak ako 
sa mení a má meniť človek, tak sa menia aj generácie. Aj kňazi.

 
Môžete spomenúť témy alebo problémy, s ktorými za Vami 

najčastejšie veriaci prichádzajú? Čo ich trápi alebo naopak, 
z čoho sa tešia?

P. Kentoš: Ľudia sa tešia z maličkosti, a ja spolu s nimi. Za kňa-
zom prichádzajú so všetkým. Naozaj. To si aj veľmi cením, dôve-
ru, ktorú majú. Lebo tá dôvera vyplýva vlastne z viery v Boha, 
veria aj kňazovi, Cirkvi. Iste, som kňaz, a biskup posiela kňaza 
do farnosti na vysluhovanie sviatosti a ohlasovanie slova, to je 
podstatné. Aj ja sa snažím vždy v modlitbe vidieť, čo je to pod-
statné, a čo druhoradé. Lebo služba kňaza, farára so sebou nesie 
veľa povinnosti.

V. Varga: Samozrejme, najvážnejšou témou, a zároveň naj-
vážnejším problémom, s ktorým ľudia prichádzajú za kňazom, 
je ľudský hriech a túžba človeka po zmene, po novom živote. 
Veľmi rozširujúcou sa duchovnou potrebou stále väčšieho poč-
tu ľudí je aj prosba o duchovnú pomoc pri rôznych duchovných 
problémoch po návšteve veštcov, ľudových liečiteľov, vyvolá-
vaní duchov, červených šnúrkach a iných mnohých mágiových 
praktikách. Vo väčšine prípadov sú to tak vážne následky, že ich 
musíme poslať len ku kňazom – exorcistom. 

No a z čoho sa veriaci tešia? Mimoriadne radostný duch a ra-
dostná atmosféra je v našich srdciach pri oslavách veľkých cir-
kevných sviatkov ako Veľká noc, Narodenie Pána, oslava odpus-
tovej slávnosti, ale aj po takej vydarenej akcii, aká bola v nedeľu 
11. júna v areáli FK Galaktik pri futbalovom zápase a rodinnom 
stretnutí s veriacimi z rímskokatolíckej farnosti.
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S meniacim sa časom sa zrejme menia aj tí, čo chodia 
do kostola. Stretávate aj nové tváre alebo mládež na boho-
službách chýba?

P. Kentoš: Vždy stretávam nové tváre. Je zaujímavé, že tu 
v meste aj dlhé roky vizuálne známa tvár pri osobnom stretnutí 
zjaví niečo nové. Myslím, že práve kňazské povolanie je v tomto 
smere jedinečné a priam dobrodružné. A tiež aj doslovne nové 
tváre. Zrazu niekomu Svätý Duch vnukne, choď do kostola, a on 
ide. Mládež na bohoslužbách máme, ale vždy ju znovu a znovu 
pozývame, aby ich prišlo viacej.

V. Varga: V našej farnosti už pár rokov vnímame akúsi gene-
račnú výmenu. Som rád, že naozaj môžeme hovoriť o výmene 
a nie o prirodzenom úbytku. Tí, ktorých Pán povolal modliť sa 
za našu farnosť už priamo pri ňom, nám vždy vymodlia nové 
rodiny a nových ľudí, ktorí prichádzajú do nášho farského spo-
ločenstva. 

Dnes sa do popredia spoločnosti práve téma mládež dosť 
dostáva. Poukazuje sa na jej ovplyvňovanie sociálnymi sieťa-
mi, ale i na ďalšie negatíva, ktoré s nejedným mladým dosť 
manipulujú. Venujete sa aj týmto témam?

P. Kentoš: Mládež bola pre Cirkev vždy dôležitá, a malo by 
to tak byť aj teraz. Venujeme sa aj témam internet, sociálne sie-
te a podobne. Riešení môže byť veľa, ale snažíme sa problému 
reálne pomôcť. Cirkev vidí pomoc mladým hlavne v rodine. Ne-
objavili sme to včera, Cirkev vie, že rodičia, rodina je dôležitá. 
Vieme však, že dnes sú aj niektorí rodičia ovplyvnení, nesprávne 
uvažujú, a potom tak vedú aj svoje deti.

V. Varga: Bolo obdobie, keď som „bojoval“ za obmedzova-
nie týchto novodobých závislostí. Stále v tom vidím veľké ne-
bezpečenstvo „zabitia“ prirodzenej komunikácie medzi ľuďmi. 
Na druhej strane som zistil, že obmedzenie u nikoho nedosiah-
nem. Dnes sa učím dať tomuto fenoménu duchovný rozmer. 
A to je cesta, o ktorej nám hovorí a aj príklad ukazuje pápež 
František. Po osobnom stretnutí s ním sa aj náš biskup vladyka 
Milan vybral touto cestou a jeho facebooková stránka „Vladyka 
Milan odpovedá“ je jednou z najsledovanejších stránok v rámci 
katolíckej cirkvi. Je to priestor, do ktorého musí v dnešnej dobe 

intenzívnejšie vstúpiť aj cirkev a využiť ho na katechizáciu a mo-
dernú pastoráciu. Hovorca našej eparchie sa raz vyjadril, že skôr 
ako pošle tlačovú správu z diania v eparchii do tlačovej kancelá-
rie, najprv ju zavesí na stránku eparchie na sociálnej sieti. Preto 
mám svoj profi l a má ho aj naša farnosť. 

Je niečo, čo by ste si priali, aby sa v blízkej budúcnosti spl-
nilo?

P. Kentoš: Prial by som ľuďom na Slovensku, hlavne teda 
v našom blízkom okolí, pokoj, vyrovnanosť, priaznivú spoločen-
skú klímu, aby človek mohol dar života prežívať v radosti.

V. Varga: Jednoznačne! Dokončiť a dať posvätiť nový chrám 
a začať intenzívnejšie spolupracovať na budovaní chrámu ľud-
ského ducha. 

Aký ste, ak nie ste s farníkmi? Čo vás zaujíma? Čomu sa 
vo voľnom čase venujete, aké sú Vaše záľuby. Môžete o sebe 
čosi prezradiť?

P. Kentoš: Kňazský život je povolanie, nie zamestnanie. Naše 
účinkovanie nie je striktne vymedzené na kostol, faru, ale kňaz 
chodí všade. A stretáva sa s ľuďmi aj na ulici, v škole, v nemocnici 
a podobne, kde môže povzbudiť. Voľný čas kňaz veľmi potre-
buje. Zvlášť ak žije na sídlisku, na fare, ako je naša, teda býva 
v budove spojenej s kostolom. Nemáme s kaplánmi nejaký svoj 
súkromný priestor, dvor, ako je to väčšinou v prípade farských 
budov, kde bývanie kňazov má svoju sociálnu zónu, priestor 
na relax. V dňoch voľna najradšej chodím do lesa, na turistiku, 
vidím to ako nevyhnutnú súčasť života potrebnú k základnej 
psychohygiene. Rád čítam, to je pre kňaza veľmi dôležité, jed-
nak sa permanentne vzdelávať, a potom sa čítaním obohacovať. 
Kňaz je v službe slova, každý deň sa prihovára ľuďom, a pre-
to musí so slovom pracovať, obohacovať svoj vnútorný svet. 
Ak mám čas, navštívim svoj rodný dom v Čaklove, náš dvor, ro-
dinu. No a nemôže chýbať bicyklovanie, ktoré mi pomáha udr-
žiavať moje zdravie.

V. Varga: Ak nie som pred farníkmi? Oproti farskému bytu 
v bytovom dome býva cca 6-7 gréckokatolíckych rodín. Inak 
mám rád jednoduchý situačný humor. Vo voľnom čase sa mo-
mentálne venujem web-stránkam mramorových lomov, na-
koľko nám treba vybrať dlažbu do chrámu. Veľmi rád si zájdem 
s manželkou do mesta v rámci relaxu na taliansku kávu. Mám 
slabosť na Večné mesto – Rím. Rád chodím so svojou rodinou 
na dovolenku. Zásadne chodíme sami, aby sme mali čas len 
pre seba. No a niečo o sebe prezradiť? Pochádzam zo Starého 
Mesta a moja manželka pochádza z najkrajšieho sídliska v Koši-
ciach. Takže ja som tu, ako sa na Východe hovorí – „pristaš“. Boh 
Vás žehnaj a mňa s Vami! 

Foto: Mária Semanová 
a archív o. V. Vargu
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Stáť na pevných a zdravých nohách nemá byť výsadou

Pedikúra nie je kozmetická procedúra
Máte problémy so zarastajúcimi nechtami na nohách? 

Dennodenne vás trápi bolesť, ktorú vám tento defekt spôso-
buje? Je viac ako pravdepodobné, že možno aj každý desiaty 
človek odpovie – dôverne to poznám.

„Neraz sme si pri problémoch sami na vine,“ tvrdí odborná 
pedikérka, podológ junior a majiteľka prevádzky Mária Ivanko-
vá. Jej pedikérsko - podologická prax IMKOR na Levočskej uli-
ci je zameraná predovšetkým na medicinálnu pedikúru. „Príde 
starší pán alebo dáma v najlepších rokoch a povedia, aby som 
im nechty pri pedikúre poriadne dookrúhla vystrihla, lebo roky 
sú zvyknutí na takú úpravu. To, že spomínaným spôsobom stri-
hania narušíme nechtový val a necht začne zarastať, im nie je 
jednoduché vysvetliť. Aj kožičku pri manikúre, aby som ostriha-
la. Nechápu, že tak otvoríme cestu infekcii a baktériám, ktorú 
kožička predtým chránila,“ popisuje časté požiadavky klientov.

„Ostrihať nechty dookrúhla a kožičku dať preč. 
Chyba!“

Pri medicinálnej pedikúre aplikuje metódu brúsenia nasucho 
za pomoci vysokootáčkového podologického prístroja, teda tzv. 
suchú pedikúru. Zhrubnutú kožu jemne zbrúsi, ale tak, aby sa 
zachovala jej ochranná vrstva. Doslova do ružova päta nesmie 
byť zbrúsená. Odstraňovanie kože má byť pravidelné a postup-
né. Tí, ktorým stačí prísť len na „údržbu,“ k pedikérovi môžu zájsť 
raz za 6 – 8 týždňov. Komu však zarastajú nechty alebo má iné 
ťažkosti ako sú otlaky, kurie oká či praskajúce päty, rozhodne by 
s návštevou nemal otáľať. Najmä diabetici s neuropatiou, teda 
zníženou citlivosťou. Nohu si nevedia vytočiť tak, aby si na cho-
didlo dostatočne videli a skontrolovali ho. Pedikérka nohu dob-
re vidí, včas spozoruje akúkoľvek zmenu, a predíde možnej hroz-
be. „My vieme odstrániť dôsledok, ale v prvom rade by mala byť 
odhalená príčina problému, na ktorú klienta včas upozorníme 
a nasmerujeme ho k diabetológovi, angiológovi, dermatológovi 
alebo k inému špecialistovi,“ zdôrazňuje M. Ivanková. „Teší nás, 
že medzi niektorými lekármi a nami začína vzájomná spoluprá-
ca. Viacerí chirurgovia už zarastajúci necht nestrhnú. Týmto kro-
kom síce primárnu bolesť odstránili, ale podstatu problému tým 
nevyriešili. Pokiaľ bolestivé miesto nie je zapálené odporučia 
pacientovi nechať si na pedikúre aplikovať šponu, ktorá upraví 
necht a nechtové lôžko tak, aby už nezarastal a nenastala reci-
díva.“

Majú vlastný výrobok – plastový pásik

Ešte pred pár rokmi nebola pedikúra tak vyhľadávaná. Zmýš-
ľanie ľudí sa, našťastie, mení, tento odbor vstáva z popola. Ma-
jiteľky prevádzok sa snažia mať príjemné, zdravé a hygienické 
prostredie, nie zatuchnuté tmavé miestnosti, ktoré zákazníka 
nabádajú – odtiaľ rýchlo preč. Jazerská prevádzka spĺňa prísne 
kritériá. Špecializuje sa hlavne na zarastajúce nechty - ortho-
nyxiu. Aplikujú pri nej nechtové špony. Majú dokonca vlastný 
výrobok – plastový pásik, ktorý sa lepí na zarastajúce a rolujúce 
sa nechty. Jeho autorkou je práve Mária Ivanková a dnes s ním 
pracujú pedikéri na Slovensku i v Čechách. Je uznaný za technic-
ké riešenie a zaevidovaný na úrade priemyselného vlastníctva 
SR ako pedikérska pomôcka. Vyrábajú aj individuálne korektory 
– napríklad na halluxvalgus – vybočený prst alebo na zamedze-
nie vzniku kurieho oka. Poradiť tiež vedia, ak niekto príde s oba-
vou, že má na nechte malý fl iačik. „Chodidlo prezrieme a názor 
klienta, že je to určite mykóza, často vyvrátime, lebo išlo len 

o odlúčenie nechtu od nechtového lôžka tzv. onycholízu. Vtedy 
treba zvoliť správny medziprstový korektor a nie používať voľ-
nopredajné prípravky na mykózu ako to mnohí klienti nespráv-
ne robia.“ V prípade, že došlo k úplnej alebo čiastočnej strate 
nechtu, vedia urobiť protetickú náhradu nechtu. Ani milovníci 
klasickej mokrej pedikúry neodídu nakrátko. V štúdiu sa im ve-
nuje odborníčka Zuzka.

Chcú liečiť, nie skrášľovať

„Možno sme trochu tvrdohlavé, ale ak príde klientka, aby sme 
jej nalakovali nechty bez ich úpravy a pedikúry, nespravíme to. 
Zhrubnuté nechty a na nich červený lak – ako by to vyzeralo? 
Predtým sme sa venovali aj nechtom na rukách, ich dizajnu, dĺž-
ke, ale od toho sme upustili. Chceme najmä pomáhať a liečiť, 
nie skrášľovať. Stále síce robíme klasickú manikúru, aj gélové 
lakovanie, ale len na prírodné nechty. Nič umelé sa nesnažíme 
vytvárať.“ Takže mačacie pazúry či nechty Baby Jagy zákazníčka 
u nich nezíska. Pre nich je podstatné zdravotné hľadisko viac ako 
estetika a dizajn.

V Košiciach dnes neexistuje škola, ktorá by sa venovala výcho-
ve pedikérov. Pedikéri sú preto odkázaní len sa sami vzdelávať. 
Stojí to čas, cestovanie, fi nancie, ale má to aj výhodu – pri osob-
nom kontakte na seminároch či školeniach si pedikéri z celé-
ho Slovenska vedia skôr povedať, kto na aký problém natrafi l 
a navzájom ich konzultujú. Chodievajú na kongresy, vzdeláva-
jú sa, informujú sa navzájom, prezentujú sa, nech široká verej-
nosť vie, že sú tu ako pomoc ľuďom a ich nohám. Vytvorený je 
prvý slovenský portál o pedikúre www.pedikura-podologia.sk.
Mária Ivanková je jednou z akreditovaných školiteliek minis-
terstva školstva v doškoľovacích kurzoch pre aplikáciu nechto-
vých špon. Jej snahou je, aby stúpal počet podológov – čo sú 
pedikéri s vyšším odborným vzdelaním. Nemôžu síce liečiť zá-
paly, predpisovať lieky ani pichať injekcie na umŕtvenie bolestí, 
to je právomoc zdravotníkov. Ale v rámci ich odboru pomáha-
jú pri uzdravovaní žien, mužov i detí so zarastajúcimi nechtami 
a inými problémami na nohách. 

Na škodu veci je, že pedikúra na Slovensku stále nie je vníma-
ná ako zdravotnícky, ale kozmetický odbor, a tak úkony, ktoré 
odborní pedikéri zákazníkom robia, zdravotné poisťovne nepre-
plácajú.
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Zubný kaz – príčiny jeho vzniku

Zubný kaz je jednou z najrozšírenejších infekčných chorôb. 
Je ochorením tvrdých zubných tkanív, pri ktorom dochádza 
k stratám minerálov a ich postupnému rozpadu. Zubný kaz je 
starobylým ochorením nájdeným na lebkách po celom svete, 
a to už v paleolite. Napriek tomu, že je to ochorenie staré ako 
ľudstvo samo, nebola kazivosť vždy taká veľká ako v súčasnosti. 
Dokonca nebola rozšírená ani v stredoveku, ktorý fi lmoví režisé-
ri veľmi radi ukazujú ako obdobie „temna“ s detailnými zábermi 
na mimoriadne pokazené zuby hercov. Opak je pravdou! V stre-
doveku mali chudobní ľudia zuby podstatne zdravšie ako dnes. 
Hlavnou zmenou vo výskyte tohto ochorenia bola postupujúca 
civilizácia obyvateľstva, vznik civilizačných faktorov a zmeny 
v zložení a príprave stravy. V 17. storočí, keď európske štáty a ich 
záujmy expandovali do sveta, cukor sa stal prístupnejším a lac-
nejším. Tak sa stal zubný kaz v populácii častým ochorením. Z ci-
vilizačných faktorov má najväčší význam prechod od pôvodnej 
stravy (čierny chlieb, mlieko, syry, mäso) k používaniu modernej 
a na prípravu menej náročnej stravy (biely chlieb, umelé tuky, 
zemiaky, cukor, konzervy). K týmto faktorom môžeme prirátať 
aj ďalšie ako sú napríklad zhoršenie životného prostredia (rozvoj 
priemyslu). Je samozrejmé, že okrem týchto faktorov sa na vzni-
ku zubného kazu podieľajú aj genetické danosti človeka. Môže-
me teda konštatovať, že zubný kaz je spôsobovaný viacerými 
príčinami.

Teórií, prečo vzniká zubný kaz, je veľké množstvo, ale všetky 
sa zhodujú v jednom. Na to, aby sa vytvoril, sú potrebné: 

1. vnímavé zubné tkanivá 

2. baktérie v povlaku na zuboch 

3. výživa 

4. čas

1. zubné tkanivá - vnímavosť alebo citlivosť zubov na kaz je 
u každého rozdielna. Je daná geneticky, teda to, čo sme zde-
dili po rodičoch. Akú sme zdedili kvalitu a stupeň minerali-
zácie zubnej skloviny (čím vyššia mineralizácia, tým je odol-
nejšia). Význam má aj tvar rýh a jamiek na žuvacích plôškach 
zubov. Tvar môže byť veľmi variabilný, od plytkých, ktoré sa 
čistia veľmi ľahko až po hlboké a členité, ktoré sa aj napriek 
výbornej hygiene čistia len s problémom. Význam má aj slina 
a jej vlastnosti, ktoré dedíme. Tá napomáha vytvoreniu sústa, 
zvlhčuje sliznicu úst a obmýva zubné plôšky. Dôležité je pre-
dovšetkým jej množstvo a zloženie. Čím je slina redšia, tým 
má lepšiu očisťovaciu schopnosť.

2. baktérie v povlaku - povlak sa na zubných plôškach a na ďas-
nách vytvára pravidelne v priebehu 12 - 24 hodín. Je to vlast-
ne mäkký nános, ktorý vzniká z tzv. glykoproteínov zo sliny, 
v ktorom sa množia baktérie, a tie svojou činnosťou poško-
dzujú sklovinu. Je samozrejmé, že čím dlhšie je povlak na zu-
boch, tým sa pomnoží viac baktérií spôsobujúcich väčšie ško-
dy. Preto je nevyhnutné pravidelne ho odstraňovať zubnou 
kefkou, a to dvakrát denne.

3. výživa - nielen v súčasnosti, ale už niekoľko desaťročí, je dá-
vaná do súvislosti so zubným kazom jedna zložka potravín, 
a tou sú cukry (sacharidy). Delíme ich na 3 základné skupiny: 
monosacharidy, oligosacharidy a polysacharidy. Pre bakté-
rie sú „zaujímavé“ mono a disacharidy, pretože tieto veľmi 
rýchlo rozkladajú. Zvláštne postavenie má repný cukor - sa-
charóza. Je v podstate najpoužívanejším sladidlom a nachá-
dza sa v obrovskom množstve potravín a sladených nápojov. 
Pre jeho neblahé účinky na vznik obezity či cukrovky dostal 
prezývku „biely jed“. Čím je častejšia konzumácia cukrov a ich 
koncentrácia v jedlách, tým je vyššie riziko zubného kazu. 
Omnoho viac škodí lepivá sladká strava ako sladené nápoje.

4. čas - samozrejme, toto ochorenie nevzniká ihneď, potrebuje 
istý čas, ktorý je u každého človeka rôzne dlhý.

Keďže cukry sú významným faktorom zubného kazu odporú-
čam úpravu ich konzumácie takto:
• obmedziť príjem jedál na 5 x denne,
• medzi jedlami neprijímať žiadnu potravu ani sladkosti,
• dodržať správne zloženie a prípravu hlavných jedál,
• cukry podávať iba ako súčasť hlavného jedla,
• nahradiť biely cukor v potrave inými sladidlami napríklad 

med, stévia, trstinový nerafi novaný cukor.

Povlak na zuboch odstraňujeme pravidelným čistením zubov, 
čo je aj najdôležitejšou a nevyhnutnou podmienkou zachovania 
ústneho zdravia. Čistenie má trvať najmenej 3 minúty, optimál-
ne 4 - 5 minút, a to najmenej dvakrát denne. Samozrejmosťou 
sú u dospelých pravidelné návštevy ambulancie zubného lekára 
aspoň raz ročne, u detí dvakrát ročne.

MUDr. Peter Badanič
poslanec miestneho zastupiteľstva
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ZdravotníctvoZdravotníctvo
S MVDr. Darinou Pileckou hovoríme 

o rizikách spolunažívania človeka so psom či mačkou

Vajíčka z trusu sú extrémne nebezpečné a prežijú i niekoľko rokov!
Pes, najvernejší priateľ človeka. Ale ... Viac sa o rizikách spo-

jených s nezodpovednosťou a často aj nevedomosťou majite-
ľov psov rozprávame s MVDr. Darinou Pileckou z veterinárnej 
ambulancie na Levočskej ulici č 3.

Skutočne existujú ochorenia prenosné medzi zvieratami 
a človekom?

Áno, sú to zoonózy, ktoré sa môžu preniesť zo zvieraťa na člo-
veka. Najčastejšie sa to deje cez trus psov a mačiek, ktorý nezod-
povední majitelia nepozbierajú, ale ponechávajú na trávnikoch, 
pieskoviskách, detských ihriskách, chodníkoch. Stále si neuve-
domujú, čo môžu spôsobiť ak nezdvihnú trus svojho psa, ktorý 
nie je pravidelne zdravotne kontrolovaný, hlavne odčervova-
ný. Cez trus sa ich pes stáva potenciálnou zdravotnou hrozbou 
pre iných psov a, samozrejme, aj pre ľudí. 

Ktoré sú najčastejšie ochorenia, s ktorými sa ako veterinár-
na lekárka stretávate?

Zo skupiny nákaz, ktoré sú prenosné „vďaka“ trusu chorých 
zvierat ponechaných vo voľnom prostredí či na voľnom verej-
nom priestranstve, tvoria najpočetnejšiu skupinu parazitárne 
ochorenia. Je to hlavne toxokaróza. Spôsobujú ju červy - škrkav-
ky. U psov sa vylučovanie infekčných vajíčok prejavuje hlavne 
u šteniat a mladých psov, ktorých matka nebola pred pôrodom 
odčervená. Od takýchto neodčervených a parazitmi nakazených 
matiek sa parazity prenášajú cez placentu a po pôrode potom 
mliekom až u 90 % šteniat. Ak sa šteňatá narodia už nakazené 
alebo sa nakazia po narodení mliekom, tieto červy cez črevo 
migrujú krvou do pľúc a odtiaľ späť do čreva, kde larva dorastie 
do dospelého štádia. Celé týždne potom vylučuje tisíce a tisíce 
vajíčok, a šteňa ich svojím trusom roznáša do prostredia. U do-
spelých psov sa trusom vajíčka vylučujú menej, ale stále je to 
výrazné zdravotné riziko, ktoré sa nesmie bagatelizovať. U ma-
čiek je situácia podobná, nakazené mačky však vylučujú vajíčka 
v každom období života a vo veľkom množstve. U nakazených 
ľudí sa toto ochorenie označuje resp. popisuje ako larválna to-
xokoróza, larva migransvisceralis. Špecifi cké protilátky, ktoré 
sa po nakazení vytvorili, sa vyskytujú asi u 25 % ľudí, prevažne 
bez klinických príznakov. Larválna toxokoróza sa u ľudí môže 
prejaviť ako tzv. viscerálna forma, kedy sú larvy vo vnútorných 
orgánoch človeka, napríklad v pečeni či v pľúcach.

Prejaviť sa môže aj ako očná forma, 
čiže výskyt samotnej larvy v očnej guli.

Existujú aj iné hrozby? 
Ďalšími parazitickými ochoreniami, ktoré sa prenášajú „vďa-

ka“ vajíčkam v truse neodčervených zvierat, je Echinokokóza 
čiže infekcia pásomnicami. Defi nitívnym hostiteľom sú pes aj 
mačka. Medzihostiteľom sú hospodárske zvieratá - hovädzí do-
bytok, prasatá, ale aj hraboše. Vzhľadom na úzke spolužitie psov 
a mačiek s ľuďmi môžu predstavovať nebezpečný zdroj infek-
cie. U nakazených ľudí sa v priebehu niekoľkých rokov vyvinie 
larvocysta (veľká cysta v pečeni), ktorá sa môže metastaticky 
šíriť do ďalších orgánov vrátane mozgu. V truse sa okrem vají-
čok parazitov môžu vyskytovať aj rôzne baktérie, plesne a vírusy. 
Hlavne u psov, ktorí trpia hnačkovými ochoreniami a infekčným 
bakteriálnym alebo vírusovým ochorením. Mnohé z nich sú pre-
nosné na človeka a na iné psy, napríklad salmonely, hemolytické 
E colia podobne.

Hovorili ste, že človek si zoženie šteňa alebo mačiatko, kto-
ré nie je odčervené alebo je odčervené nesprávne, a na vstup-
nú prehliadku príde do ambulancie veterinárneho lekára až 
po niekoľkých mesiacoch, čo je veľká chyba. Jeho zvieratko sa 
stalo medzitým dospelým, a za ten čas mu v tele migrovali lar-
vy, ktoré produkovali tisíce a tisíce vajíčok a cez trus sa dostali 
do okolitého prostredia...

Presne tak. Odčervovanie je veľmi dôležité. Odčervovať treba 
šteňatá od 14. dňa veku a pokračovať každých 14 dní do 3 me-
siacov veku. Potom sa odporúča až do konca života psa či mačky 
odčervovať 4x ročne. Bežné odčervovacie tablety likvidujú iba 
dospelé červy, ktoré sú prichytené na stene čreva. Tableta ich 
usmrtí, parazit sa až potom pustí steny čreva a pes alebo mačka 
ich vylúčia so stolicou von. Domáci miláčik môže byť pre ma-
jiteľa nebezpečný už len tým, že si pred jedlom neumyje ruky. 
Vajíčka totiž môžu byť aj na srsti v okolí konečníka, v pelechu ... 
O riziku nakazenia detí , ktoré sa hrajú v tráve, v pieskovisku, ani 
nehovorím. Trus sa časom rozpadne. 

Vajíčka, ktoré sa dostali s trusom 
do prostredia, sú extrémne ODOLNÉ.

Odolávajú vysokým aj nízkym teplotám a predstavujú zdroj 
nákazy niekoľko rokov! Vajíčka sú citlivé iba na nízku vlhkosť, 
ktorá ich, na rozdiel od bežných dezinfekčných prostriedkov, 
likviduje.

Ako pomoc existujú prípravky, ktoré likvidujú aj vývojové štá-
diá, nezrelé formy parazitov, nielen tie, ktoré sú v čreve. Majitelia 
často argumentujú, že v truse ich psa nie sú parazity, nevidia ich, 
teda ich nemajú. Nie je to pravda, červy sa pustia steny čreva 
až po podaní odčervovacieho prípravku. Smiešny je tiež argu-
ment niektorých majiteľov, že ich pes nikde nechodí, iba pred 
blok. Viacerí sa cielene vyhýbajú odčervovaniu odčervovacími 
tabletami a siahajú po alternatívnej metóde napríklad cesna-
kom, kompótovými šťavami a podobne. Tieto domáce metódy 
v žiadnom prípade nie sú spoľahlivé. V súčasnosti sa predávajú 
hlavne 3-zložkové prípravky na odčervenie, ale pod inými náz-
vami, takže meniť tablety s cieľom meniť odčervovací prípravok 
nemá zmysel. Všetky obsahujú tie isté 3 účinné látky. Na trhu sú 
tiež odčervovacie tablety s 2 účinnými látkami ( predávané sú 
hlavne v lekárňach a sú lacnejšie), ale počas mojej praxe sa mi 
párkrát stalo, že nezabrali. Ak nechcete dávať tieto tablety psovi, 
u ktorého sa nevie či je nakazený, dá sa dať trus psa na preven-
tívne parazitologické vyšetrenie (stojí asi 8 €) a tablety podať až 
na základe nálezu vajíčok parazitov. V dôsledku nesprávneho 
respektíve žiadneho odčervenia môžu šteňatá uhynúť. U dospe-
lých psov spôsobiť veľmi vážne zdravotné problémy.

Pani doktorka, ďakujeme za dôležité informácie.
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Jún je obdobie, v ktorom dozrievajú čerešne. „Deň, keď lekári 
povedia, aby ste zjedli desať čerešní a až potom im ráno zavolali, 
nemusí byť tak ďaleko“ - píše sa v novinovom článku so snahou 
poukázať na ich liečivú silu. Skúsme sa pozrieť na najnovšie ve-
decké štúdie zamerané na obsahové zloženie týchto chutných 
a zdravých plodov. Kvercetín je látka, ktorá vykazuje význam-
nú protizápalovú aktivitu, vďaka čomu je obľúbeným liekom 
na alergiu a astmu. Kyselina elagová je prirodzene sa vyskytu-
júcim fenolom, ktorá silne pôsobí proti rakovine aj ako antimu-
tagén. Obe tieto látky sú v čerešniach bohato zastúpené. Perilyl 
alkohol je ďalšia protirakovinová látka bohato sa vyskytujúca 
v čerešniach. V pokusoch na zvieratách dokázal zastaviť rozvoj 
rakoviny pankreasu, žalúdka, hrubého čreva, pokožky a pečene. 
Prebiehajúce výskumy v Clevelande sa snažia dokázať jeho vý-
znam pri liečbe rakoviny prsníka u žien. V kalifornskej štúdii sa 
konštatuje, že denne miska čerešní významne znižuje hladinu 
kyseliny močovej v krvi.

„Ja čerešne nemám veľmi rada. Bojím sa, že s čerešňou zjem 
i červíka“ - strachuje sa malá školáčka. „Červík v čerešni? Žiadny 
problém. Však je to len bielkovina v prirodzenej podobe“ - znie 
protichodný názor. Antokyaníny (AK) sú považované za kľúčové 
pri zmierňovaní zápalu v tele. Čerešne a maliny majú najvyšší 
výťažok čistých AK. V jednej štúdii bola porovnávaná aktivita AK 

čerešní s protizápalovými liekmi - ibuprofénom a naproxénom. 
Čerešne vykazovali podobný účinok, na rozdiel od týchto látok 
nemajú pritom žiadne nežiaduce účinky. Navyše sa pravidelná 
konzumácia AK spája so zníženým rizikom vzniku srdcového in-
farktu a mŕtvice. Viacerí ľudia  trpiaci na reumu si pochvaľujú, že 
sa im po najedení čerešňami kĺbové bolesti podstatne znižujú. 
Čerešňová šťava pomáha pacientom s chronickou nespavos-
ťou. Nachádza sa v nej totiž hormón melatonín. „Nedokážeme 
zjesť všetky čerešne, ktoré sa každý rok urodia. Preto vypálime 
kvalitnú čerešňovicu“ - vraví majiteľ čerešňového sadu. „Če-
rešne musíš vypáliť veľmi skoro, lebo sa ti pokazia, na rozdiel 
od sliviek, ktoré môžu v nádobe postáť i dlhšie. Naši maďarskí 
príbuzní sa na Slovensku najviac tešia na „czeresznye palinku“ - 
dodáva. Hieronymus Bock (1498 - 1554) bol významný nemecký 
botanik, autor rozsiahleho herbáru (1539), v ktorom sa pokúšal 
roztriediť liečivé rastliny podľa ich tvaru. Pochvalne sa v ňom 
vyjadruje o čerešňovom strome, ktorý pokladá celý za veľmi lie-
čivý - od kvetu, listu až po plody. Plody triedi na „sladké a kyslé, 
niekedy biele, niekedy červené až bordové...“ „Čerešňová šťava 
obsahuje až 80 % kvalitnej vody a množstvo dôležitých minerá-
lov a vitamínov“ - píše v knihe o ovocných šťavách Dr. Norman 
Walker (1866 - 1984) - údajne sa dožil až 118 rokov. „Je výborným 
krv čistiacim prostriedkom.“ Šťavu si môžeme zmraziť do podo-
by ľadových kociek a pridávať do jogurtov alebo v horúčavách 
do mixovaných nápojov.

P. S. V polovici júna začal kvitnúť lipový kvet. Jeho hodnotu 
oceníme počas zimných studených večerov. Lipový čaj použí-
vame pri prechladeniach, napomáha znížiť teplotu, príjemne 
osvieži aj počas letných horúčav. Z lipových kvetov sa vyrába 
aj veľmi voňavý aromatický olej, ktorý nachádza uplatnenie 
v aromalampách, aj ako prísada do suchej sauny.

MUDr. Michal Slivka 
predseda sociálno-zdravotnej komisie

poslanec miestneho zastupiteľstva

Dovoľte mi v dnešnom blogu o duševnom zdraví pár 
viet o strese ktorý môže nastať práve v letnom období 
spojenom s dovolenkami.

Dnes je dovolenka pomerne vzácnym momentom, keď sa 
rodina niekam vyberie spoločne stráviť určitý čas. Nezáleží kam 
pôjdete, či k moru, do hôr alebo na chatu, prvoradé je kvalitne 
využiť spoločne strávený čas na oddych, relaxáciu. Spoločná do-
volenka a cestovanie môžu rodinné väzby posilniť, ale aj nao-
pak, pretrhnúť ich. V predstave o dovolenke je totiž všetko krás-
ne a jednoduché, vyberieme si dovolenku, zbalíme sa a hurá, 
ideme, budeme sa mať krásne. Ale dovolenku vníma každý člen 
rodiny odlišne, a to môže byť príčinou mnohých nedorozume-
ní. Každý má úplne inú predstavu dovolenky, niekoho láka pláž, 
iného hory. A verte, že váš 16-ročný potomok si myslí o dovo-
lenke niečo úplne, ale úplne odlišné ako zvyšok sveta dospe-
lých. Verte, že čo si na dovolenku donesiete, to tam budete mať. 
Ak si donesiete frustráciu, budete ju tam mať, ak nespokojnosť, 
tiež tam bude.

Ale ak si donesiete pohodu v sebe a vo vzťahoch, o to väčšia 
je pravdepodobnosť, že dovolenka bude pre vás a vašich blíz-
kych príjemne stráveným časom. Na dovolenke nastane zmena 
ustálených stereotypov, ktoré vás môžu vyviesť z rovnováhy. Ne-
riešte na nej osobné problémy a nedoriešené konfl ikty v práci či 
s druhými ľuďmi. 

Pre zaujímavosť, v štatistikách sa uvádza, že najčastejšou prí-

činou hádok pred a počas dovolenky, je balenie kufra. Až štyri 
z piatich párov sa ,,rafnú“ len na samotnom obsahu kufra. Samo-
statnou kapitolou je navigácia a orientácia v mapách, väčšinou 
,,vyhrávajú“ ženy. Časový stres, míňanie peňazí, jeden chce hluk, 
jeden chce ticho. Jeden túži jesť na raňajky slaninu a druhý ov-
sené vločky. Preto určite odporúčam vyššiu mieru partnerskej aj 
rodičovskej tolerancie. Neočakávajte od svojej dovolenky veľa, 
a hlavne, že bude bez problémov. Ak sa nastavíte pozitívne, ver-
te, že ani letný dážď nebude prekážkou v dovolenkovom oddy-
chu. Predtým ako vytiahnete fotoaparát, precíťte daný moment 
všetkými zmyslami a uložte si pocit z tohto okamihu aj do srdca. 
Dovolenka je o radosti aj z drobností v kruhu blízkych. Bez wifi  
nájdete lepšie spojenie s ľuďmi. Nech to nedopadne ako opus-
tené lehátka na fotke...

PhDr. Lucia Kleinová 
poslankyňa miestneho zastupiteľstva

Čerešne ako ich nepoznáme

Leto, dovolenky a pohoda, ktorá k nim má patriť

Zdravotné okienkoZdravotné okienko
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Už 15. ročník volejbalového turnaja dievčat sa uskutočnil 
v apríli na Gymnáziu na Opatovskej ceste. Zapojili sa do neho šty-
ri školy: Evanjelické gymnázium J. A. Komenského zo Škultétyho 
ulice, Obchodná akadémia z Polárnej ulice, Hotelová akadémia 
z Južnej triedy a organizátor - Gymnázium na Opatovskej ceste.

Dievčatá hrali veľmi dobre, boli to vyrovnané zápasy. Najkva-
litnejší mohli diváci vidieť na konci turnaja. Hrali ho družstvá 

Evanjelického gymnázia J. A. Komenského a Gymnázia z Opatov-
skej cesty. Skončil sa tesnou výhrou gymnazistiek zo Škultétyho 
ulice 2:1. Pri ňom sa rozhodlo aj o celkovom prvenstve v turnaji.

Hráčky dostali na záver turnaja pekné ceny, za ktoré usporia-
dateľ vďačí hlavne podpore miestneho úradu MČ Košice – Nad 
jazerom a starostke Lenke Kovačevičovej.

Gymnázium na Opatovskej ceste

„Kto sníva o ideálnej postave? Asi 
každý, a rovnako muži i ženy. Dosiah-
nuť to znamená urobiť vážny krok 
a zmeniť životný štýl. Iná strava, oveľa 
viac pohybu, menej stresu, ktorý chcú 
najmä baby anulovať sladkosťami, 
a možno aj návšteva fi tnes centra. 

Niektoré dámy sa z rôznych dôvodov 
medzi chlapov hanbia chodiť,“ naznaču-
je MVDr. Lucia Koncsolová zo spoločnosti 
Clintrial. Už dlhšie mala záujem v niečom 
podnikať, ale v čom, keď dnes už je v ob-
lasti služieb na trhu takmer všetko? Myš-
lienka pre čo sa rozhodnúť nakoniec prišla 
ako keby sama a súvisela práve s mužským 
osadenstvom vo fi tku, pretože medzi čisto 
chlapov by ani ona nešla. 

Hanba a červenanie sa nie sú namieste
„Pred časom som bola klientkou žen-

ského fi tka, kde sa mi páčilo. A rozhod-
nutie sa zrodilo. Začala som hľadaním 
vhodného priestoru. Keď som ho získa-
la, zainvestovala som do úprav i nákupu 
potrebných zariadení na cvičenie. Otáz-
ka, oplatí sa to, síce visí stále vo vzduchu, 
ale časom si snáď odpoviem áno, veď niečo 
také na sídlisku chýbalo.“ Fitko má podľa nej 
výhodu v tom, že tam cvičia len dámy. Takže 
žiadne posmešné mužské pohľady či čer-
venanie sa od hanby. „Chodiť k nám môžu 
aj ženy, ktoré predtým nikdy necvičili. My 
ich to naučíme. Máme na to trénerky a od-
borných cvičiteľov, ktorí poradia, usmernia, 
tak že na prípadné obavy či rozpaky netreba 
myslieť. Dámy si u nás precvičia celé telo 
na špeciálne upravených strojoch, ktoré sa 
dajú prispôsobiť individuálne každej dáme.“ 
Ono vlastne celé fi tnesko je vytvorené tak, 
aby ponúklo každej žene dosiahnuť to, 
po čom túži. Nech je to chudnutie, ktoré 
ženy asi najviac motivuje, zdravý chrbát, 
zlepšenie kondície, i poradenstvo v oblasti 
výživy. Dokonca, ako taký malý bonus, po-
núkajú aj špeciálne chudnutie z oblasti bru-
cha pomocou pásu Betterbelly.

Začínajú o ňom vedieť
Fit centrum je otvorené od februára 

tohto roku. „Ženy už o nás začínajú vedieť, 
ale skôr len ústnym podaním, chýba nám 
na budove väčšia reklama, ktorá by upú-
tala okoloidúce dámy. Letáky, ktoré sme 
do schránok poroznášali, nezabrali tak ako 
som dúfala,“ poťažkala si Lucia Koncsolová. 
„Ľudia, ak majú plnú schránku kdečoho, nie-
kedy to bez vytriedenia vyhodia. Pritom sa 
nepozrú, čo im kto dáva na vedomie. Prizná-

vam, ja sa správam s vecami v mojej schrán-
ke podobne. Musíme teda vsadiť na to, že 
našou reklamou budú spokojné klientky, 
ktoré o nás povedia ďalším, tie ďalším a po-
stupne sa o nás dozvie celé sídlisko.“

Podľa majiteľky zaviedli aj systém odme-
ňovania. Ak dáma privedie priateľku či zná-
mu, ktorá si ich produkt objedná, tá, čo inú 
priviedla, získa odmenu v podobe predĺže-
nia jej plánu. Popri individuálnom cvičení 
na strojoch majú tiež skupinové cvičenia 
ako pilates, joga, sm systém, riadený kruh, 
funguje dokonca aj kurz sebaobrany. Cviky 
nie sú ťažké, ale osožné, ženy sa, ak sa s nimi 
zoznámia, začnú inak správať, z prípadného 
útočníka už nemajú taký strach ako pred-
tým. Veková hranica záujemkýň pri tomto 
kurze, ale ani vo fi tnes centre ako takom, nie 
je stanovená. Prísť môžu dievčatá i dámy 
v rokoch. Ani špeciálne oblečenie nie je 
predpísané. Jediné, čo si treba priniesť, je 
obuv na prezutie. Na dlážke majú protišmy-
kovo upravenú gumu, ktorá sa pri neprezutí 
môže poškodiť, čo by bola škoda.

Tak čo, dámy, zaujalo vás to?

Veľkonočný volejbalový turnaj dievčat 

Na sídlisku vedľa Denného centra v OC Branisko funguje fi tnes pre dámy

Mužom vstup zakázaný
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Šport je to, čo sa v poslednom období právom dostáva do 
popredia záujmu v školách, doma i medzi dobrými kamarátmi. 
Rozhodne nemá byť hlavným programom dňa mladých venova-
nie sa len výdobytkoch techniky, ktoré oberajú človeka o voľný 
čas, znižujú jeho schopnosť samostatne rozmýšľať, rozlišovať, 
čo je správne a čo je napríklad len ideológia. Podstatné pre nich 
má byť hýbať sa a dať telu „do tela.“

Túto fi lozofi u podporuje i Basketbalový klub Tydam UPJŠ Ko-
šice, ktorý popri stabilných kádroch hľadá do družstiev ďalšie 
dievčatá i chlapcov. Na doplnenie družstva dievčatá narodené 
v roku 2005 a potom dievčatá i chlapcov – prípravka detí, roč-
níky narodenia 2006 – 2009. Tréningy majú v Základnej škole 
J. Urbana na Jenisejskej ulici, kde sa dá do klubu aj prihlásiť. 

Počas jeho existencie sa môžu pochváliť nejedným úspechom 
na palubovkách v našom meste i mimo Košíc. Na Majstrovstvách 
Slovenska len v ostatnom období získali trikrát štvrté a raz tretie 
miesto vo svojich kategóriách. Dievčatá, ktorých „mančaft“ fun-
guje kratší čas, na turnaji v Prahe skončili tretie, čo je skutočne 
úspech, pretože sú ešte len začínajúcim družstvom, ktoré hlavne 
zbiera skúsenosti. I keď dobré umiestnenie tiež berú...

Klub zatiaľ nemá za cieľ zbierať dobré umiestnenia. Podstatné 
je naučiť sa hrať a výborne spolupracovať v tíme pod vedením 
zanietených trénerov fungujúcich doslova na báze dobrovoľ-
nosti. Prečo to robia? Lebo ich to podľa Ing. Andreja Harčarika 
baví a chcú svoje skúsenosti odovzdávať ďalej.

Dievčatá a chlapci, ak máte záujem vyskúšať si ako vás bas-
ketbal zaujme a čo vám dá, zaklopte na dvere Tydam klubu 
v Základnej škole J. Urbana na Jenisejskej ulici. 

Kontakty: tel.: 0905 272 350, email: tydam@centrum.sk 

ŠportŠport
Basketbal pre radosť i pohyb

Je tu príležitosť skúsiť to

Úcta, rešpektovanie, pokora, tolerancia, to sú hlavné atribú-
ty behu Jazerná 50-tka, ktorého 4. ročník bol nedávno v našej 

mestskej časti. „My nepozeráme 
na to, kto je najrýchlejší a najdo-
konalejší. Víťazmi sú všetci, ktorí 
vymenia pohodlie na gauči a pred 
televíznou obrazovkou za stretnu-
tie s priateľmi a zabehnutie takej 
vzdialenosti, akú zvládnu,“ hovorí 
o poslaní a hlavných myšlienkach 
tohto behu jeho „otec“ a organizá-
tor Jozef Koniar. Podstatný je pod-
ľa neho dobrý pocit a kamarátske 
vzťahy, ktoré vidieť na trati na kaž-
dom kroku.

Na štart sa postavilo 32 ma-
ratóncov. Medzi ženami vyhrala 
Alžbeta Tiszová z TMS Interna-

tional Koši ce s. r. o, čas: 4:51:42, druhá bola Eva Marková z BK 
Steel Košice, čas: 4:56:47. U mužov prvý dobehol Ján Polončák 
z BK Stropkov, čas: 3:59:27. Druhý bol Erik Onofrej z BK Furča, 
čas: 4:05:04 a tretí Adrian Dovala z BK Drnava, čas: 4:23:26.

Bežalo i 45 členov družstiev, ktorí vytvorili 10 štafi et. Do cieľa 
ako prvá prišla štafeta Active life – druhá trieda, čas 3:14:29, dru-
há bola BK Spartak Medzev, čas: 3:26:36 a tretia Labaš Fresh plus 
Košice, čas: 3:43:33.

Na trati nechýbal každoročný účastník a známy maratónec, 
Jazerčan Peter Polák. Organizátor ho za húževnanosť a celoži-
votné pôsobenie na bežeckých tratiach ocenil zlatou soškou. 
Pozornosť si zaslúžili i Peter Bačík a jeho priateľka Zlatica Se-
manová, ktorí sa tiež pravidelne zúčastňujú na podobných ak-
tivitách. Medzi bežcami sme mali aj naše zastúpenie – dievčatá 
z miestneho úradu, ktoré prišla povzbudiť starostka Lenka Kova-
čevičová. Ako priaznivec športovania podporila Jazernú 50-tku 
aj fi nančnou dotáciou.

Štvrtý ročník Jazernej 50-tky

Nerozhodujú výsledky, ale vstať a bežať
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Dážď motoristov preč neodohnal

Jazdy zručnosti boli ukážkové

Dianie na parkovisku pri splave na Jenisejskej ulici, i keď sa strie-
dali dážď, slnko, dážď, slnko, rozmary počasia neovplyvnili. Motoris-
ti na jazde zručnosti bez zastávky stláčali plynový pedál a krútili vo-
lantom, aby v niektorej z dvoch jázd dosiahli čo najlepší čas a žiadne 
trestné body. I keď sa nesúťažilo o svetové umiestnenia, o dobrý 
pocit, prestíž a dokázanie sebe samému, že na to má, každému ur-
čite išlo. Piskot bŕzd, mocná akcelerácia, svišťanie pneumatík a vôňa 
benzínu preto tvorili neodmysliteľnú kulisu podujatia.

Najrýchlejšie, za 62 sekúnd, jazdu zručnosti absolvoval Vladimír 
Jankovič. Len o päť sekúnd sa za ním zdržal, a tak druhé miesto 
obsadil, Marek Sedláček. Trojicu najrýchlejších uzatváral s časom 
69 sekúnd Roman Tutko. K súťažiacim sa zaradil, no na medailový 
stupienok sa nepostavil, zástupca starostky Bernard Berberich. Me-
dzi 28 jazdcami bolo 7 žien, z toho štyri pracovníčky nášho miest-
neho úradu. Naše baby sú skutočne do voza i do koča. Jaroslava 
Ružinská obsadila prvé  a  Zuzana Štefániková druhé miesto.

Novinkou podujatia boli jazdy na šliapacích kárach. Vyskúšali si 
ich dospelí, i keď to bola atrakcia hlavne pre deti.  V kategórii päť 
a šesťročných  o cenné umiestnenie bojovalo sedem súťažiacich. 
Medzi dievčatami vyhrala Sofi a Sladíková a medzi chlapcami Samko 
Sladík.  O trochu starší, vo vekovej hranici 7 až 9 - roční, jazdu „na-
ostro“ najlepšie zvládla medzi dievčatami Barbora Géciová a medzi 
chlapcami Adam Takáč. V skupine 10 až 12 - roční jazdilo 7 prete-
károv. Z dievčat vyhrala Lenka Poláková a z chlapcov Richard Orol. 
Najviac obsadená bola kategória dospelí, v ktorej si za volant káry 
sadlo 15 mamičiek a oteckov. Z mám jazdu najlepšie zvládla Kristína 
Oravcová a z oteckov Jakub Varga.

Motoristické podujatie zorganizovala mestská časť za aktívnej 
pomoci PD Autosport Košice.

Športové hry seniorov majú už svoju tradíciu. Organizujú sa 
zimné a tiež letné, ktoré boli prednedávnom v našej mestskej časti. 
Pravidelne sa do nich desaťčlennými družstvami zapája všetkých 
sedem základných organizácií Okresnej organizácie Jednoty dô-
chodcov Slovenska Košice – mesto.

„Súťažnými disciplínami,“ ako ich predstavil predseda spomína-
nej organizácie Ivan Hudec, „sú hod šípkami, kop futbalovej lopty 
do bránky, hádzanie loptičiek na cieľ a hod lopty do basketbalové-
ho koša. V hrách pravidelne súťaží od 60 do 80 seniorov, ktorí majú 
radi šport, a primerane veku a schopnostiam sami sebe dokazujú, 
že ešte im to ide a vedia si so šípkami i loptami poradiť.“ Aj na tých-
to hrách treba oceniť prístup dôchodcov, ktorí nezabúdajú, že po-
hyb je to, čo musí patriť k ich životu a mobilite. Keď sa k tomu ešte 
pridajú stretnutia s rovesníkmi z iných organizácií a „vyburcovanie“ 
seba samého, aby som sa dobre umiestnil, takýto adrenalín je super 
a ako športový doping rozhodne povolený.

Medzi súťažiacimi boli aj športovci z našej, jazerskej základnej or-
ganizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorí získali osem ocene-
ní, čo je vynikajúca bilancia. Zablahoželala im a všetkých seniorov, 
ktorí obsadili niektoré z hodnotených umiestnení, ovenčila medai-
lami starostka Lenka Kovačevičová.

Športové hry seniorov opäť na výbornú

Jazerčania majú osem medailí

ŠportŠport
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ŠportŠport
Basketbal v našom meste vstáva z popola ako bájny Fénix 

Na tomto 3. ročníku loptu zvládalo 14 tímov

Na 3. ročník Jazerského street basketu, 
ktorý organizovala komisia športu, mláde-
že a vzdelávania pri jazerskom miestnom 
zastupiteľstve, prijalo pozvanie 14 tímov. 
Súťažilo sa pod holým nebom v troch ka-
tegóriách: kadeti, kadetky a žiaci. Rivalitu 
a nevraživosť by ste na ihriskách len ťažko 
hľadali, pretože súťažiaci z basketbalového 
fachu sú ako jedna rodina. Spod košov sa 
ozývali smiech, radostné výkriky a diváci vi-
deli veľa kamarátskych gest. 

Po 23 zápasoch sa v tabuľke v jednot-
livých kategóriách vytvorilo nasledujúce 
poradie:

Žiaci: 1. Girls stars (ŠK Tydam)
 2. Tydam stars (ŠK Tydam)
 3. Tydam I. chlapci 

Najlepšou strelkyňou kategórie bola 
Alina Gajdošová.

Kadetky: 1. Triperky
 2. Malé koníky ľúbi boh
 3. Woo hoo tím
Najlepšou strelkyňou kategórie sa sta-

la Katarína Knapová

Kadeti: 1. Bulls (KB Košice)
 2. Balkánske srdcia
 3. Dubnické pavúky 
Najlepším strelcom kategórie sa stal 

Tomáš Gajdoš.

Veľmi nás teší, že mnohé tímy prijímajú 
pozvanie na tento priateľský turnaj opako-

vane a obhajujú svoje pozície z predchádza-
júcich rokov. Tento ročník bol výnimočný 
aj tým, že medzi súťažnými družstvami sme 
privítali tím BULLS. Chlapci, hráči KB Košice, 
sa v tomto roku po prvýkrát stali majstrami 
Slovenska vo svojej kategórii. 

Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za 
to, že sa Košice aj basketbalovo zviecha-
jú a vstávajú ako Fénix z popola. Veríme, 
že aj tento turnaj podporil lásku mládeže 
k športu, lebo každý z nás rád vidí svoje 
dieťa s loptou v ruke, v pohybe, zdravé a so 
šťastným úsmevom na tvári. 

Mgr. Andrea Gajdošová, predsedníčka 
komisie športu, mládeže a vzdelávania 
pri miestnom zastupiteľstve
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Ocenením Pedagóg roka 2016 sa od tohtoročnej jazerskej 
oslavy Dňa učiteľov v našej mestskej časti pýši 14 učiteľov a pe-
dagogických pracovníkov.

„Tento deň je symbolom vďaky a uznania vám všetkým, kto-
rí ste súčasťou výchovného procesu. Určite dnes nejeden z vás 
spomína na svoje začiatky a na cestu, ktorú ste odvtedy prešli. 
Nebola ľahká, ale zvládli ste ju. Hoci ste okrem funkcie učiteľa 
museli byť vedcom, veľa študovať a veľa spoznávať, aby ste to 
mohli odovzdávať svojim študentom. Boli a ste i umelcom, aby 
ste dokázali rozvíjať to, čo v študentoch je, no aj psychológom, 
rodičom, pomocníkom, radcom. Pod slovom učiteľ sa skrýva 
veľa profesií,“ prihovorila sa im slovami obdivu starostka Lenka 
Kovačevičová.

„Učiteľ je svedomím národa a deti sú klenotom, ktorý si zaslúži 
byť vybrúsený. Od učiteľa každý očakáva zázrak, ale keď sa stane, 
nikto sa zrazu nečuduje. Dobrá škola je tá, kde učitelia milujú deti 
a vážia si rodičov. Povolanie, ktoré si vybrali, si zaslúži ocenenie, 
preto sa ani po rokoch na Deň učiteľov nezabúda,“ adresovali im 

chválu a uznanie aj zástupca starostky Bernard Berberich a vice-
primátorka Renáta Lenártová.

Kultúrnym programom učiteľov pozdravili tí, ktorým sa den-
nodenne venujú. Vystúpili žiaci zo Základnej školy na Bukovec-
kej ulici a zo Súkromnej základnej školy z Galaktickej ulice, z ma-
terských škôl na Jenisejskej, Dneperskej, Družicovej a Galaktickej 
ulici, Ladies G (G Mini) i Základnej umeleckej školy z Irkutskej 
ulice. Veľkým potleskom ocenili vystúpenie speváčky ľudových 
piesní Karolínky a tri a polročnej recitátorky Evičky z Detského 
domova na Uralskej ulici. 

Celomestskú oslavu Dňa učiteľov ako vyjadrenie poďakova-
nia všetkým, ktorí znalosťami, obetou a trpezlivosťou formujú 
človeka a spoločnosť, organizuje i mesto Košice. Medzi ocenený-
mi boli aj dve naše učiteľky - Mgr. Mária Korpášová zo Základnej 
školy na Bukoveckej ulici a Mgr. Danka Zsigmondyová zo Zák-
ladnej školy na Družicovej ulici.

Všetkým blahoželáme.

ŠkolyŠkoly
Pripomenuli sme si Deň učiteľov

Sú vedcami, umelcami, rodičmi, radcami

Materské školy (MŠ)
Mgr. Martina Triščová MŠ na Azovskej ulici
Miriam Poláková MŠ na Dneperskej ulici
Eleonóra Patakiová MŠ na Jenisejskej ulici
Mgr. Silvia Olejárová MŠ na Družicovej ulici
Jarmila Šaková MŠ na Galaktickej ulici

Základné školy (ZŠ)
Mgr. Jolana Špinnerová ZŠ na Bukoveckej ulici
Mgr. Zdenka Sárkányová SZŠ na Dneperskej ulici
ocenená aj za  SCVČ na Galaktickej ulici
Mgr. Katarína Mertová ZŠ na Jenisejskej ulici
Mgr. Mária Valentová-Petkovova ŠZŠ na Rovníkovej ulici
PaedDr. Janka Bérešová ZŠ na Družicovej ulici

Stredné školy (SŠ)
PaedDr. Eva Palenčárová SSOŠ na Bukoveckej ulici
Mgr. Marta Vojtková SOG na Dneperskej ulici

A tiež:
Sidónia Pavlovičová ZUŠ, pracovisko Irkutská ul.
Mgr. Lívia Kočárová Detský domov na Uralskej ulici

Ocenenie Pedagóg roka 2016 prevzali pedagógovia 
z týchto škôl:
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ŠkolyŠkoly
Základná škola Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici

JenisejFEST opäť potešil najmenších
V areáli našej školy sa nedávno konal už siedmy ročník obľúbe-

ného festivalu JenisejFEST. Viac ako tisíc návštevníkov z celých Ko-
šíc si v krásnom počasí mohlo užívať pódiový program, v ktorom 
vystúpili skupina Montana, kúzelník Gabi, nechýbala interaktívna 
chemická šou, rôzne súťaže i hudobné a tanečné vystúpenia detí 
z našej školy. Areál bol tiež plný rôznych atrakcií. Na deti čakali na-
fukovadlá, drevený kolotoč, detský kútik, elektroautíčka, zvierat-
ká z farmy, súťaže, tvorivé dielne, maľovanie na tvár, modelovanie 
balónikov a ďalšie aktivity, ktoré deťom spríjemnili deň. Festival 
navštívili i vzácni hostia. Už po siedmykrát prijala pozvanie na fes-
tival viceprimátorka Renáta Lenártová a v sprievode jazerskej sta-
rostky Lenky Kovačevičovej prišli na podujatie aj hostia z partner-
ského XV. obvodu Budapešti na čele so starostom a poslancami. 
Sme veľmi radi, že na festivale vládla úžasná atmosféra, že nám 
prialo počasie a že sa všetci návštevníci festivalu do sýtosti zaba-
vili a strávili príjemný deň.

Projekt I-kid motivoval k inováciám
Naša škola mala opäť možnosť byť vybraná do medzinárod-

ného projektu žiackych start upov I-kid. Po skúsenostiach z pre-
došlých rokov naše dva tímy počas celého školského roka veľ-
mi intenzívne a zodpovedne pracovali na vytvorení prototypu 
výrobku, ktorý by mohol byť na trhu komerčne úspešný a ktorý 
by bol atraktívny pre potenciálnych investorov. Tomu všetkému 
predchádzala analýza trhu a jeho potrieb, množstvo pracovných 
stretnutí, práca pod vedením mentora z úspešnej fi rmy, niekoľko 
návrhov prototypu, jeho samotná výroba a ďalšie procesy a úko-
ny, ktoré sú v praxi pri zavádzaní nového výrobku bežné. Z dvoch 
tímov sa v máji cez semifi nále jeden kvalifi koval do fi nále, ktoré 
sa uskutočnilo koncom mája v Bratislave. Tam museli mladí ino-
vátori prezentovať svoj produkt, pričom porota hodnotila origi-
nalitu produktu, jeho ekonomickú efektivitu, podnikateľský plán 
a množstvo ďalších kritérií, okrem iného aj samotné prezentačné 
schopnosti detí. Síce sme nevyhrali, ale už samotná účasť v pro-
jekte je veľkou výhrou. Deti sa naučili analyticky a podnikateľsky 
myslieť, rozvíjali množstvo svojich zručností a naučili sa pracovať 
zodpovedne, systematicky a tímovo. Sme veľmi vďační organizá-
torom za možnosť byť súčasťou tohto jedinečného projektu.

Na cestách
Záver školského roka je v našej škole vždy spojený s cestova-

ním. Naším záujmom je, aby deti získavali informácie nielen na vy-
učovacej hodine, ale aj v rámci rôznych aktivít v teréne a mimo 
školy. K tomu je vynikajúcou príležitosťou nami zavedený systém 
pobytov. Vďaka nemu naši žiaci počas deviatich rokov, ktoré v na-
šej škole strávia, spoznajú takmer celé Slovensko a časť Európy. 
Aj v tomto roku absolvovali naši prváčikovia školu v prírode na Zla-
tej Idke, s množstvom podujatí, súťaží a výletom do Jasovskej 
jaskyne. Druháci zažili krásne chvíle v škole v prírode na Sigorde, 
kde mali množstvo aktivít v indiánskom duchu. Nechýbali tvorivé 
dielne, súťaže, vychádzky či celodenný výlet spojený s návštevou 
ranča a jazdou na koni, akciami v Ekoparku i prehliadkou expo-
zície starého solivaru. Tretiaci sa vydali na okružný výlet po vý-
chodnom Slovensku. V priebehu štyroch dní navštívili ZOO Park 
v Stropkove, vojenské múzeum vo Svidníku, skanzen v Bardejov-
ských Kúpeľoch a centrum Bardejova, splavovali sa plťami v Pie-
ninách, obdivovali krásy Ľubovnianskeho hradu, užili si nádhernú 
prírodu Tatier, kde navštívili Hrebienok, Skalnaté pleso a ďalšie 
miesta. Nechýbalo kúpanie v Aquacity Poprad a cestou domov 
ešte navštívili historické mesto Levoča. Štvrtáci presurfovali stred-
né Slovensko. Nevynechali rozprávkovú dedinku Habakuky, baňu 
v Banskej Štiavnici, kaštieľ vo Svätom Antole, Zveropark, kremnic-
kú mincovňu a ďalšie zaujímavosti. 

Piatakov nadchol okružný výlet po západnom Slovensku. Boj-
nický zámok, hrad Červený kameň, plavba loďou po Dunaji na De-
vín, centrum Bratislavy, návšteva TV JOJ, to je len časť programu, 
ktorý deti absolvovali. Šiestaci sa vydali spoznávať severné Slo-
vensko, navštívili skanzen v Zuberci, Oravský hrad, Tatralandiu 
či kontaktnú ZOO v Liptovskom Mikuláši.

Ôsmaci sa tešili na tradične skvelé zážitky v talianskom Bibione 
s výletmi do Benátok a zábavného parku Gardaland. Deviataci 
navštívili Osvienčim a Krakov, kde spoznali historické centrum 
mesta, navštívili akvapark a cestou domov si užili množstvo zážit-
kov v zábavnom parku Energylandia. 

Zážitky, posilnenie vzťahov v kolektíve, množstvo informácií, 
to všetko patrí k našim pobytom a cestám, vďaka ktorým je naša 
škola skutočne plná zážitkov.

PhDr. Róbert Schwarcz, riaditeľ
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Výročie školy je príležitosťou na to, aby sme si pripomenu-
li jej základné poslanie – poskytovať našim žiakom základné 
vzdelanie, ktoré sa stane pevným základom a na ktorom môžu 
bez obáv stavať v ďalšej príprave na povolanie. 

Štyridsaťročná história našej školy je naplnená vytrvalou, 
ale pritom zodpovednou a ušľachtilou prácou mnohých peda-
gogických i nepedagogických zamestnancov, ktorí svedomito 
a zodpovedne vykonávali svoju prácu, stali sa súčasťou školy 
a tvorili jej dejiny. V súlade s požiadavkami doby vštepovali žia-
kom základy vied a vychovávali z nich dobrých ľudí s pozitívnym 
vzťahom k škole, mestu i svojej vlasti. 

My, ich nasledovníci, chceme pokračovať úspešne ďalej 
a plniť ciele v systéme výchovy a vzdelávania, ktoré spočíva-
jú nielen v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznáva-
cích schopností našich žiakov, ale i vo formovaní ich postojov 
k prosociálnemu správaniu sa, k dodržiavaniu etických a ľud-
ských princípov. Škola ako centrum vzdelávania v súlade s prin-
cípmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka 
a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote, v spoločnosti 
i na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. Veríme, že s pomocou 
zriaďovateľa a našich nadriadených orgánov tieto ciele naplní-
me, budeme budovať školu, ktorá každému žiakovi poskytne 
kvalitné podmienky na jeho osobnostný a vzdelanostný rozvoj 
a kde každý žiak môže byť úspešný na ceste k poznaniu. 

Pri príležitosti tohto krásneho výročia chcem vyjadriť po-
ďakovanie všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom a na 
akomkoľvek poste zaslúžili o dobré meno našej školy. Jubilantke 
želám do ďalších rokov veľa dobrých a usilovných žiakov, zanie-
tených učiteľov, obetavých rodičov, pochopenie a pomoc kom-
petentných pri riešení jej problémov, všetkým pevné zdravie, 
veľa trpezlivosti a životného optimizmu.

Mgr. Jozef Varga
riaditeľ školy

Malé listovanie v histórii školy z jej webovej stránky.
Všetko sa to začalo písať v roku 1977. Dvadsiateho augusta 

nastúpili pedagogickí pracovníci do zamestnania v novučičkej 
škole, ktorej budova síce stála pripravená, ale ešte sa muselo 
všeličo dokončiť. Vyčistiť podlahy i okná a zariadiť triedy nábyt-
kom. Prvýkrát sa školský zvonec ozval 1. septembra 1977, aby 
privítal 806 žiakov. Vytvorilo sa 26 tried a učilo v dvojzmennej 
prevádzke.

Život plynul, žiaci prichádzali a odchádzali, z malých detí sa 
za tie roky stali dospelí a ich deti tu chodia a vzdelanie získavajú 
tak ako kedysi ich rodičia. 

Škola sa v minulosti zapojila do programu Školy podporujúce 
zdravie a 1. februára 1995 dostala certifi kát Zdravá škola. V spo-
lupráci s Materskou školou na Galaktickej ulici vstúpila do Pro-
jektu alternatívnych tried s prvkami Waldorfskej pedagogiky. 

Pracuje v nej Centrum voľného času, ktoré ponúka žiakom 
záujmové útvary a príležitosť na aktívne naplnenie ich voľné-
ho času. Plní tiež základné poslanie primárnej prevencie pred 
negatívnymi vplyvmi spoločenského prostredia. Pred a po vy-
učovaní majú zase školáci možnosť tráviť čas v školskom klube 
detí alebo navštevovať krúžky z oblasti športu, kultúry, umenia 
a práce s počítačom.

V budove školy je i pobočka Knižnice pre mládež mesta Koši-
ce. Slávnostne bola otvorená 30. marca 2012. Okrem priestorov 
požičovne má zriadenú samostatnú študovňu vybavenú počíta-
čovou technikou s pripojením na internet, ktorú môžu využívať 
čitatelia knižnice. Svoje služby ponúka aj počas letných prázd-
nin. Určené sú širokej verejnosti: deťom predškolského, mladšie-
ho a staršieho školského veku, študentom stredných a vysokých 
škôl, dospelým – rodičom, mamičkám na rodičovskej dovolen-
ke, seniorom. Na jej aktivitách sa škola podieľa materiálno-tech-
nickým zabezpečením.

Pýšiť sa môže i plavárňou, ktorú využívajú žiaci všetkých škôl 
z okresu Košice IV. Bazén slúži na plavecký výcvik, ale aj na rôzne 
preteky v plaveckých disciplínach v rámci mesta Košice. 

Pri príležitosti nedávnej oslavy významného jubilea školy 
bolo slávnostné prijatie učiteľov a zamestnancov školy vedením 
mesta Košice v Historickej radnici na Hlavnej ulici. Po príhovo-
roch a blahoželaniach sa riaditeľ školy Mgr. Jozef Varga i všetci 
pedagógovia podpísali na pamiatku do Kroniky mesta Košice. 
Na milej udalosti bola i naša starostka. 

Základná škola na Družicovej ulici

Máme krásne jubileum – štyridsať rokov
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Nie je to názov relácie Adely Banášovej, 
ktorá prináša kus ľudskosti do našich do-
mácnosti, ale sú to zážitky, čo pravidelne 
prinášame do vyučovania v našej škole. 
Na netradičných hodinách biológie sme 
mali už včely aj holuby. Teraz sa žiaci v rámci 
Dní ochrany prírody zúčastnili na prednáške 
o vzácnom orlovi krikľavom, ktorý sa vysky-
tuje na Slovensku, dokonca aj v okolí Košíc. 
Toto nádherné stvorenie môžeme často vi-
dieť krúžiť alebo len tak sedieť na stromoch 
popri cestách. Poznáte biblický príbeh o Ka-
inovi a Ábelovi? Od Kaina je odvodené aj 
slovo kainizmus, ktorý je typický pre tohto 
dravca a znamená, že staršie mláďa zabíja 
mladšie. V hniezde nakoniec vyrastá len je-
diné mláďa, o ktoré sa obaja rodičia stara-
jú. Žiaci sa dozvedeli veľa o ochrane tohto 
dravca, krúžkovaní vtákov, aj čo robiť, ak 
ho nájdeme raneného. Predstavte si, nášho 
orla krikľavého našli podľa krúžku až v Afri-
ke. Preletel 5 000 km a vrátil sa späť na Slo-

vensko. Vtáky nepoznajú hranice, ale vedia, 
kde je ich domov. 

Košická ZOO nám ponúkla náučný 
program so zamestnancom Jozefom Kind-
lom, ktorý veľmi pútavo rozprával našim žia-
kom o živote plazov, ich spôsobe života, čím 
sa živia, ako lovia, a tiež ako sa o nich v ZOO 
starajú. Žiakom doniesol živého pytóna krá-
ľovského, ktorého si každý odvážlivec mo-
hol vziať do rúk alebo si ho dať okolo krku.

Voda, taká obyčajná látka, ale viete aké 
rôzne vlastnosti má? Ktorí to nevedeli, tomu 
naši deviataci (ako vedátor Karol) vymysle-
li niekoľko zaujímavých pokusov a hneď to 
pochopili. Povedali si, „dobre vedieť,“ a tak 
žiaci len pozerali ako sa dá s vodou „čaro-
vať“. Boli to pre žiakov všetko nezabudnu-
teľné zážitky.

Športujeme, maľujeme, súťažíme...
„Hurá, máme ocenenie!“ – takto veselo 

sa vracajú naši žiaci zo športových, výtvar-
ných, recitačných či iných súťaží. Boli sme 
úspešní vo výtvarnej súťaži Zdravé mesto 
Košice a Martinke Fedorcovej z I. A. triedy 
blahoželali poslankyňa Európskeho parla-
mentu Monika Smolková aj primátor Ko-
šíc Richard Raši. Terezka Ovčáriková z V. A. 
si odniesla ocenenie zo súťaže Kolorit slo-
venského ornamentu. O tom, že si naši žiaci 
vedia kultivovane vymieňať názory, nás na 
3. východoslovenskom turnaji Debatiády 
presvedčili pekným umiestnením piataci 
Ema Baculíková a Oliver Kohuth. Formu-
jeme tiež vzťah žiakov k rodnému jazy-
ku a rétorike a svoje rétorické a literárne 
schopnosti skvele prezentovala ôsmačka 
Timea Belišová na súťažiach Štúrov Zvolen 
a Rúfusove Bohdanovce. Úspešní sme boli aj 
v rámci volejbalu, 10. ročníka VSE CITY RUN, 
a sprievodného podujatia Atletika hrou. 
Potešili nás nielen výsledky v behu, ale aj 
darčekový kôš plný sladkostí vo veľkej tom-
bole. Zúčastnili sme sa aj na živom vysielaní 
v Rádiu Regina ku Dňu detí, kde štvrtáčka 
Charlotka Uhrinová a tretiaci Peťko Jožefi  
s Laurou Martonovou odpovedali na naozaj 
nevšedné otázky týkajúce sa súčasnej doby 
aj budúcnosti našich detí. 

Skvelé výsledky práce našej školy sa 
v závere roka len tak sypú a my sme radi, 
že máme takých talentovaných žiakov. 

PaedDr. Zuzana Zajacová, riaditeľka 

Na príchod jarného obdobia sme sa 
v našej materskej škole všetci tešili, lebo 
s ňou prichádza prebudenie prírody a pobyt 
v nej je pre deti vždy príjemným zážitkom. 
Pri niektorých aktivitách priam sviatkom. 
Takým vzácnym a príjemne prežitým spo-
ločne s rodinami detí je pre nás každoročný 
Deň Zeme. V našom školskom vzdelávacom 
programe je dominantnou zložkou práve 
prírodovedná gramotnosť a environmentál-
na výchova, preto sme túto oslavu dôsled-
ne pripravovali. Aprílové počasie bolo síce 
premenlivé, ale nezabránilo príjemnému 
prežitiu odpoludnia v priateľskej atmosfére 
školy a rodiny.

V organizovanej aktivite Staraj sa a chráň 

sa učiteľky s deťmi a rodičmi najskôr zasta-
vili v našej školskej záhrade pri stromoch 
adoptovaných jednotlivými triedami. Každá 
trieda má v záhrade ten svoj a deti pozorujú 
ako rastie, ako sa v priebehu roka mení, kto 
na ňom žije ... 

Pozdravenie stromom bolo začiatkom 
našej cesty v hrách s prírodou. Pre veľkých 
i malých nasledovali ďalšie zaujímavé čin-
nosti. Niektorí škôlkari so záujmom tvorili 
z prírodnín – kvetov, prútikov, trávy i šišiek. 
Výsledkom bol symbol veselého jarného 
stromu. Starší škôlkari vytvárali prírodné 
náramky z púpav, ďalšie deti vyrobili z od-
padového materiálu „včielky“ a rozvešali ich 
v areáli školy, niektoré si prenášali na papier 
štruktúru svojho stromu technikou frotáže. 
Významným výchovným momentom bolo 
vytváranie veselej a smutnej planéty ZEM 
na veľkej kresliacej tabuli v exteriéri školy. 

Pri našej oslave Zeme nechýbali ani 
zmyslové hry - podľa vône deti hádali aká 
bylinka je ukrytá vo voňavom vrecúšku, 
sluchom podľa zvuku poznávali súčasti 
neživej prírody v uzatvorených nepriehľad-
ných nádobkách, z povrazov tvorili veľkú 
pavučinu, do ktorej „zaplietali“ ochranárske 

myšlienky a život na Zemi vyjadrili aj pan-
tomímou. V športových aktivitách sme si 
zasúťažili v slalomovom behu a pohybovým 
doplnkom boli aj loptové hry, kde lopty 
symbolizovali vesmír a planéty. 

Vo všetkých aktivitách rodičia aktívne 
pomáhali a podporovali svoje deti. Každý 
zapojil chuť hrať sa a fantáziu tvoriť, a tak 
na sklonku dňa odchádzali všetci v dobrej 
nálade, s úsmevom a radosťou. A nám, uči-
teľkám, ostáva veriť, že sa v tento deň poda-
ril urobiť aspoň malý krôčik k tomu, aby sme 
si spoločne uvedomili, že Zem máme len 
jedinú. A len od nás záleží ako si ju budeme 
chrániť a starať sa, aby sa na nej každému 
dobre žilo.

Margita Jančišinová, riaditeľka 

Základná škola na Bukoveckej ulici

Dá sa učiť aj trochu inak

Materská škola na Jenisejskej ulici

Náš Deň Zeme – Staraj sa a chráň



34 Jazerčan 02 / 2017

Prešovská univerzita pre študentov 
štúdia predškolskej pedagogiky a učiteľ-
stva pre 1. - 4. ročník organizuje exkurzie 
do materských škôl. V rámci predmetov 
Alternatívne pedagogické prístupy a Sú-
časné trendy v edukácii si overujú teore-
tické poznatky a porovnávajú ich s reál-
nymi zisteniami. Pod vedením PaedDr. 
Moniky Miňovej, PhD. spoznávajú pros-
tredie materských škôl na Slovensku či 
v Rakúsku, ktoré vo svojich špecifi kách za-
hŕňajú alternatívne pedagogické prístupy 
a fi lozofi e.

Jednou z každoročne navštevovaných 
škôl od roku 2003 je aj Materská škola 
na Galaktickej ulici. V tomto školskom 

roku tu boli dve návštevy: 24. marca 
a 27. apríla. Na úvod exkurzie sme si po-
zreli interiér materskej školy. Oslovilo ma, 
že v triedach prevláda zariadenie, hračky 
a doplnky z dreva a iných prírodných ma-
teriálov. Rozhodnutím pre túto voľbu je, 
že vyvolávajú pocit tepla, spokojnosti a ci-
tovej istoty, čo syntetické materiály nepo-
skytujú. Harmóniu tried dotvára ladenie 
v pastelových farbách, ručne vyrobené 
predmety a prírodné materiály. Materská 
škola pri pôsobení na dieťa kladie dôraz 
na rozvíjanie individuality, prežívanie detí 
a rozvíjanie praktických zručností. Počas 
roka sú v súlade s kolobehom v prírode. 

Prostredníctvom praktických činností 
bežného života ako sú pečenie, varenie 
či práca s drevom alebo v záhrade, deti 
nadobúdajú vedomosti, zručnosti a po-
stoje z rôznych oblastí v rámci súčasných 
požiadaviek a trendov na edukáciu. Voľná 
hra a ľudová rozprávka majú v dennom 
programe tiež svoje významné miesto. 

V prednáške a v diskusii nás riaditeľka 
Mgr. Anna Magdošková zoznámila s his-
tóriou a profi láciou školy, dozvedeli sme 
sa o začiatkoch a priebehu zavádzania 
inovačných postupov v práci. Priblížila 
nám denný program a podobu niekto-
rých konkrétnych bežne realizovaných 
činností s deťmi, zdôraznila význam zvo-
lených foriem a postupov vo výchovno-
vzdelávacej práci. Dnešný spôsob života 
potláča spolunažívanie človeka s príro-
dou a neposkytuje dostatok podnetov 
na rozvíjanie praktických a pracovných 
zručností, preto je potešujúce zistenie, že 
sa takáto materská škola na našom sídlis-
ku nachádza. 

Mgr. Katarína Gromanová
účastníčka exkurzií

ŠkolyŠkoly
Materská škola na Galaktickej ulici

Alternatívne pedagogické prístupy v materských školách

Dni dobrovoľníctva sú jedným z najľah-
ších spôsobov ako sú ľudia ochotní daro-
vať svoj čas a zapojiť sa do práce. Veľkú 
ochotu v sobotňajšie ráno 29. apríla pre-
javila skupina dobrovoľníkov a zamest-
nancov Materskej školy na Dneperskej 
ulici č. 8, ktorí svoj drahocenný čas veno-
vali revitalizácii exteriéru materskej školy. 
Jej cieľ bol jasný – priložiť ruku k dielu 
a pomôcť skrášliť areál materskej školy 
maľovaním plota, úpravou zelene, sade-
ním okrasných rastlín a stromčekov, aby 
sme vytvorili deťom miesto v záhrade, 
kde by sa v prekrásnej oáze zelene spo-
ločne s učiteľkami vzdelávali. Za účasti 
dobrovoľníkov z radov rodičov a učiteľov 
pribudli v areáli materskej školy záložné 
boxy na pestovanie liečivých byliniek, ale 
aj lavičky, ktoré poslúžia aj k aktívnemu 
oddychu detí a pod pedagogickým vede-
ním budú skvalitňovať svoje kompeten-
cie v literárnych a hudobných aktivitách.
Veľká vďaka patrí aj viceprimátorke Re-
náte Lenártovej a našej starostke Lenke 
Kovačevičovej, ktoré aj napriek pracovnej 
vyťaženosti prišli medzi nás.

Ruku k dielu pridali aj učitelia a rodi-
čia s deťmi, ktoré navštevujú alebo túto 
materskú školu voľakedy navštevovali. 
Teda tí, ktorým záleží na nej i na spokoj-
nosti detí. Tým, že sa viaceré deti osobne 
zúčastnili na brigáde, maľovali plot a po-

máhali sadiť a polievať stromčeky a kvety, 
získali príležitosť lepšie spoznať prírodu 
a jej hodnoty, i pozitívny príklad ako sa 
k prostrediu a k prírode správať, ako si ju 
treba vážiť, zveľaďovať a chrániť. 

Práca bola skvelá a skutočne užitočná. 
V neposlednom rade sú spokojné nielen 
deti, ale i rodičia a zamestnanci materskej 
školy, veď sa spoločne podelili o radosť 
z jej premeny. Počas dňa sme mali k dis-
pozícií občerstvenie, ktoré nám s láskou 
pripravili pani kuchárky z materskej ško-
ly. Nieto slov, ktorými by sme dostatočne 
vyjadrili vďaku za čas, ochotu a nadšenie, 
ktoré ste vy i my do práce vložili. Odme-
nou bol dobrý pocit zo spoločne stráve-
ného času. Bolo nám spolu dobre a urobil 
sa obrovský kus skvelej práce. Človek by 
ani neveril, čo sa dá stihnúť za jeden deň. 
Všetkým teda VEĽKÁ VĎAKA!

Mgr. Claudetta Eperješiová
Miloslava Stopková

Materská škola na Dneperskej ulici

Revitalizácia materskej školy priniesla veľa. Urobil sa kus práce a bolo nám spolu fajn.
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Detské jasle Sloník

Dať svoje dieťa do detských jaslí či do detskej škôlky? 

Súkromné jasle a škôlka MRAVENISKO

Od 6 mesiacov do začiatku školy

Milí rodičia, 
prihováram sa vám touto formou, lebo viem, na aké ťažké roz-
hodnutie ste sa podujali – či dať svoje dieťa do detských jaslí 
resp. do detskej škôlky. Ako majiteľka súkromných detských jaslí 
a škôlky s názvom SLONÍK sa s týmito úvahami už viac ako de-
sať rokov denne stretávam. Sama som mamou troch dospelých 
dcér, ktoré už majú svoje deti a presne viem, aká je potrebná 
a správna výchova a vzdelanie pre deti predškolského veku. S ur-
čitosťou viem povedať, že lásku rodičov nenahradíme, ale snaží-
me sa ju suplovať. Tu je niekoľko rád ako si vybrať jasle pre svoje 
dieťa, a zároveň chcem poukázať, na čo sme hrdí:

• Vyberajte jasle, kde má jedna opatrovateľka na starosti naj-
viac 5 detí a nezaoberá sa len dozorom, ale aj rozvojom detí. 

• V záujme vašich detí je dôležité, aby bol kolektív opatrovate-
liek stabilný. V našom centre máme už niekoľko rokov tie isté 
opatrovateľky, samozrejme, s potrebným vzdelaním.   

• Starostlivo si prezrite prostredie. Je dôležité, aby priesto-
ry, v ktorých sa má vaše dieťa hrať, vzdelávať sa a spať, boli 
dostatočne veľké a presvetlené. U nás máme dve veľké herne, 
kde sú detičky rozdelené podľa veku.

• Doprajte svojmu dieťaťu dostatočne dlhý čas na adaptáciu. 
Pokiaľ po niekoľkých mesiacoch zistíte, že vaše dieťa už ne-
nosí plienky, pochváli sa novým anglickým slovom, novou 
básničkou alebo sa vie už samo najesť či obliecť, potom ste si 
vybrali tie správne jasličky ako sú napríklad tie naše.

• Máme tu aj aktivity - muzikoterapiu, cvičenie na fi t loptách, 
tvorivé dielne, tanečnú a rôzne iné.

• Opýtajte sa známych, kamarátov či nemajú s vami vybratými 
jasličkami skúsenosti. 

• Popýtajte sa aj na nás, a až potom sa rozhodujte. Som pre-
svedčená, že budete počuť len chvály.

Teším sa na vaše rozhodnutie.
Ivona Tokárová, majiteľka

Naše MRAVENISKO – súkromné jasličky a škôlka - je tu celoročne 
pre detičky od pol do 6 rokov. Každý rodič chce pre svoje dieťatko 
to najlepšie.

Sme zameraní na komplexné poskytovanie starostlivosti o de-
tičky na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni. Zabezpečujú ju 
naši pedagogickí zamestnanci s láskou denne od 6:00 do 17:00 hod. 
Vďaka tomu, že kladieme dôraz na profesionalitu a kvalitu, podari-
lo sa nám vyhovieť náročným podmienkam ministerstva školstva 
a zaradili sme sa do siete škôl a školských zariadení. Dbáme na uče-
nie materinského jazyka, správne skloňovanie, rozširovanie slovnej 
zásoby. Detičky vedieme k samostatnosti, pričom kladieme dôraz 
na rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky aj montessori prvkami. Učí-
me sa aj anglický jazyk prirodzeným spôsobom formou pesničiek, 

básničiek a pohybových hier. Deti môžu objavovať svet a jeho fun-
govanie experimentovaním a zábavou.

Škôlka je vybavená rôznymi didaktickými pomôckami. Pre deti 
sú pripravené každodenné športové, náučné a kreatívne aktivity 
v priestoroch škôlky či vonku na našom ihrisku a v minizáhradke. 
Počas celého roka pripravujeme bohatý program či už návštevou 
maskotov Mickey a Minnie, Mimoňa, hercov a divadielka s novými 
predstaveniami.

Pravidelne nás navštevuje dentálna hygienička, ktorá učí ako si 
správne čistiť zúbky. Naším zámerom je rozvíjanie osobnosti každé-
ho dieťaťa tak, aby dokázalo pochopiť okolité sociálne a prírodné 
prostredie prostredníctvom denných činností. Aktivity sa pripra-
vujú podľa odpozorovaných individuálnych potrieb detí, školské-
ho vzdelávacieho programu a celej skupiny so zreteľom na denný 
rytmus a hygienické návyky.

Vyšantiť sa môžu aj v nepriaznivom počasí, a to vďaka najväč-
šiemu zábavnému centru v Košiciach, ktorým je interiérové ihrisko 
JAYMO nachádzajúce sa hneď vedľa Mraveniska. 

Priestory škôlky sú estetické, moderné, čistené ozónom, ktorý 
likviduje vírusy, baktérie, mikroorganizmy a roztoče. Nových ka-
marátov, vedomosti i zážitky u nás získajú deti od 6 mesiacov veku 
až po tie pred nástupom do školy. 

Našou výhodou sú najnižšie poplatky v rámci zariadení odbor-
ného typu. Práve v týchto dňoch máme zápis detičiek, a to bez pla-
tenia zápisného...

Bonus: Voľný vstup do nášho zábavného centra JAYMO.
Sme v OC Idea - na prízemí a v OC na Luníku I. 

Teší sa na vaše detičky kolektív MRAVENISKA
Erika Stokanovič Mravenisko-JayMo
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Obchodná akadémia na Polárnej ulici

Podnikateľské prostredie na Polárke 

Materská škola na Jenisejskej ulici

Začiatok júna patril deťom

Baví ťa programovanie, práca s lego ro-
botmi, chcel by si navštíviť IT fi rmu i tech-
nické múzeum? Potom sú tieto riadky 
určené práve tebe, žiakovi štvrtého a pia-

teho ročníka základnej školy, a rodičom, 
ktorí uvažujú, aký program ti pripraviť 
cez letné prázdniny. 

Súkromné gymnázium na Dneperskej 

ulici organizuje od 3. do 7. júla 2017 denný 
prímestský IT tábor zameraný práve na in-
formatiku a programovanie. Bude v areáli 
gymnázia a čakajú na teba zaujímavosti, 
o ktorých si doteraz možno ani nevedel 
a nepočul. Získaš nových kamarátov, uži-
ješ si kopec zábavy, pohybu i virtuálneho 
športového vyžitia.

Neuvažuj veľa a prihlás sa. Počet zá-
ujemcov o pobyt v tábore je limitovaný 
na 15 žiakov.

Kontakt: 
RNDr. Dušan Bosák, 
Súkromné gymnázium, 
Dneperská 1, 040 12 Košice
E-mail: gymbosak@gymbosak.sk 
Mobil: +421 905 654 490 
pevná linka: +421 55 674 896

Študent v odbore manažment regionál-
neho cestovného ruchu musí byť kreatívny 
a nápaditý. Rozvoj týchto zručností podpo-
ruje naša škola zapájaním žiakov do súťaží, 

kde nielen tvoria, ale aj prezentujú vlast-
né projekty. Budúci profe sionáli v oblasti 
gastronómie, hotelierstva a propagácie vi-
dieckeho cestovného ruchu, vytvorili a pre-
zentovali svoj produkt na tému Dovolenka 
nie je nuda – víkendový vidiecky pobyt. 

V konkurencii súťažiacich Košického 
kraja si najlepšie počínali naše žiačky Ta-
tiana Harvanová a Viktória Bugošová, kto-
ré zvíťazili, keď zaujali porotu víkendovým 
pobytom do okolia Medzeva. Cieľom súťaže 
bolo zvýšiť záujem o turistickú destináciu 
Košický kraj a motivovať žiakov, aby zisťovali 
potreby regiónu, komunikovali so zákazník-
mi a vnímali všetky výhody aj nedostatky 
svojho regiónu v oblasti cestovného ruchu.

Najlepší podnikateľský plán je ďalšia 

už tradičná regionálna súťaž pre študen-
tov stredných škôl v ekonomických od-
boroch. Aj tu sa Tatiana Harvanová me-
dzi 11 súťažiacimi presadila na celkovom 
2. mieste, keď porote predstavila projekt 
zábavného centra pre dospelých. 

Aj tieto úspechy ukazujú, že teória 
a prax v odbornom školstve idú ruka v ruke 
a absolventi našich študijných odborov 
(obchodná akadémia, obchodná akadémia 
so zameraním na podnikové informačné 
systémy a manažment regionálneho ces-
tovného ruchu) aj vďaka súvislej odbornej 
praxi a programom Erasmus + si nájdu pev-
né miesto na trhu práce aj ako úspešní pod-
nikatelia.

Mgr. Andrea Gajdošová, učiteľka

Oslava detského sviatku v našej ma-
terskej škole mala veľkolepý priebeh. 
Tentoraz bola zameraná na telovýchovné 
aktivity, pri ktorých sme využili prekážky 
a lopty rôzneho druhu. A tak okrem cviče-
nia skokov – do výšky, do diaľky i na mies-
te „poletovali a skackali“ našou záhradou 
veľké i malé, usmiate i oválne veselé pes-
trofarebné lopty. Loptovú parádu ukon-
čilo cvičenie s hudbou. Za skvelé výkony 
čakala deti odmena, ako inak tiež špor-
tová – každé si odnieslo domov plávaciu 
dosku, ktorá im možno už o pár dní po-
slúži pri kúpaní v našom sídliskovom ja-
zere. Vďačíme za to Združeniu rodičov pri 
MŠ Jenisejská, ktoré pripravuje pre deti 
každý rok milé prekvapenia. V závere do-
poludnia na deti čakali adekvátne k lop-

tovej tematike veselí plyšoví „loptoši“, kto-
rých deťom darovala mamička Lakomá. 

Detské radosti mali svoje pokračovanie 
aj nasledujúci deň, keď sa naše šesťročné 
deti zúčastnili na pozvanie Krajského ria-
diteľstva policajného zboru v Košiciach 
na preventívno-prezentačných aktivitách. 
Mali možnosť spoznať náročnosť a zod-
povednosť policajnej služby i rôzne ukáž-
ky jej činnosti a techniky. Deti si mohli po-
zrieť výstroj a výzbroje špecializovaných 
zložiek, a hlavne získali nové poznatky, 
čo svedčí o tom, že pri napĺňaní nášho 
vzdelávacieho programu sa snažíme hľa-
dať rôzne možnosti ako prezentovať de-
ťom reálny život.

Margita Jančišinová, riaditeľka MŠ

Súkromné gymnázium na Dneperskej ulici

Možno práve pre teba je IT tábor - Informatika a programovanie
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Opäť sú tu prázdniny a s nimi problém rodičov – kam dať 
ratolesť na dva mesiace, aby bola aj pod dozorom, niečo sa 
naučila, ale hlavne, aby sa zabavila a oddýchla si od školy 
a učenia.

Aspoň na pár dní pomoc rodičom i starým rodičom po-
núka mestská časť, ktorá cez leto organizuje dva týždňové 
turnusy prímestského tábora Jazeráčik. Do ich programu sú 
zaradené súťaže, výlet, hry, tvorivé dielne, modelovanie, ta-
lent show, lezenie po horolezeckej stene a veľa ďalšieho. 

Tábor je určený pre deti od 6 do 14 rokov. 
Prvý turnus začína 3. júla a trvá do 7. júla. 
Druhý, augustový, bude v čase od 21. do 25. augusta 2017.

O extrémizme a jeho rôznych formách 
sa v poslednom období hovorí veľa nielen 
v televízii a rozhlase, ale mladí sa s rôzny-
mi radikálnymi názormi stretávajú hlavne 

na sociálnych sieťach, kde trávia väčšinu 
času. Práve mladí ľudia sú najlepšie tva-
rovateľní a ovplyvniteľní a rýchlo sa dajú 
zmanipulovať na krajné, a často aj násilné 
riešenia rôznych problémov vo svojom 
blízkom okolí alebo v spoločnosti. Žiakom 
a študentom chýba kritické myslenie, ne-
vidia historické súvislosti a ide aj o prob-
lém hodnotovej orientácie. Bojovať proti 
ideológiám propagujúcim násilie sa dá 
len vzdelávaním mladej generácie, ktorá 
tak bude vedieť tieto prejavy verejne aj 
verbálne odsúdiť.

Komisia pre mládež, šport a vzdeláva-
nie pri jazerskom miestnom zastupiteľ-
stve pripravila v máji besedu v spolupráci 
s členmi ZO Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov (SZPB) Juh, do pô-
sobnosti ktorej patrí aj MČ Nad jazerom. 
Prednášajúci - predseda OV SZPB Košice 
Mgr. Ján Dianiška a predseda ZO SZPB Juh 
Ing. Dušan Rybanský - upozornili na to, že 
od ukončenia 2. svetovej vojny uplynu-
lo 72 rokov a svedkovia týchto hrozných 
udalostí vymierajú. Ostávajú len pamät-
níky, ktoré sú považované za posvätné 
miesta, ale mnohí mladí sa neváhajú 
správať ako vandali. Pritom je zrejmé, 

že nemôžeme poznať svoju súčasnosť, 
ak nepoznáme minulosť. 

Dnes sa v médiách objavujú rôzne ná-
zory ospravedlňujúce zločiny okupantov 
a ich prisluhovačov. Práve členovia SZPB 
napĺňajú poslanie tejto inštitúcie aj tým, 
že nedopustia skresľovanie historických 
faktov o víťazstve nad fašistickým agre-
sorom. Na webe sa dnes objavujú práce 
„novohistorikov“, ktorí o hrôzach vojny 
veľa nevedia. Je im jedno, kto bol okupant 
a kto osloboditeľ. Tieto pojmy zrelativizo-
vali, a tak mladí ľudia, ktorí sa k informá-
ciám dostávajú hlavne prostredníctvom 
internetu, sa dozvedajú, že wermacht 
a jednotky SS Slovákov vlastne ochraňo-
vali, lebo ich za to vyznamenal vtedajší 
prezident Tiso, a že partizáni boli krvilační 
hrdlorezi a dobrodruhovia. 

Dostatočné chápanie významu oslo-
bodenia od fašizmu možno očakávať len 
vtedy, ak budeme poznať aj súvislosti, 
ktoré mu predchádzali. A práve o nich 
hovorili členovia SZPB a pamätníci so štu-
dentmi Obchodnej akadémie na Polárnej 
ulici. 

Mgr. Andrea Gajdošová
predsedníčka komisie

Mladí musia vedieť zatočiť s extrémizmom

 Pomoc rodičom cez prázdniny

Na detí čaká tábor Jazeráčik

Spomienka na vlaňajší tábor
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Manželstvo. Páry do neho väčšinou 
vstupujú plné lásky, porozumenia, náde-
je. Po rokoch sa toto všetko akosi začne 
vytrácať, partneri si prestávajú rozumieť, 
nevedia, čo jeden druhému povedať. Sú 
síce stále spolu, dvaja, a predsa každý 
sám. V nejednom prípade prichádza po 
čase rozhodnutie – rozchod, rozvod, odísť 
od seba. 

O to krásnejšie je, ak partneri dokážu 
prežiť nádherných 50 rokov spoločného 

života. Takéto významné výročie - zlatú 
svadbu - vo februári oslávili Jazerčania 
Alžbeta a Dušan Olejárovi. 

Starostka im pri tejto príležitosti 
úprimne poblahoželala k toľkým rokom 
kráčania ruka v ruke cestou životom. Za-
želala im ešte veľa krásnych spoločných 
momentov a radosť z blízkych. Obdarova-
la ich aj drobnosťou a plaketou. Bude im 
pripomínať túto nekaždodennú udalosť, 
ktorá sa udeje len raz za život.

Alžbeta a Dušan Olejárovi oslávili zlatú svadbu

Najprv prišli navštíviť miestny úrad a starostku deti z Mater-
skej školy na Galaktickej ulici a hodinu a pol po nich drobci z Ma-
terskej školy na Družicovej ulici. Detí teda viac ako dosť a otázok, 
ktoré sprievodkyni úradom Janke Janotkovej dávali, tiež bolo 
neúrekom. Dievčatká i chlapcov zaujímalo všeličo. Napríklad, 
čo sa na takom úrade vybavuje, kto a čo v jednotlivých kancelá-
riách robí, kto sú poslanci a ako pomáhajú mestskej časti. Otázky 
kládli aj starostke, ktorá ich na záver prehliadky privítala vo svo-

jej kancelárii, aby im ukázala, kde ona pracuje i napríklad koľko 
pošty musí vybaviť a opečiatkovať. Dokonca deti poprosila, aby 
jej pomohli, a tiež na papiere niekoľko pečiatok pridali...

Pri vstupe do budovy úradu bolo každé dieťa pasované 
mečom a pri odchode okrem sladkosti dostalo dekrét o tom, 
že sa stalo starostkiným škriatkom – pomocníkom, bez ktorého 
si v úrade určite „neporadí.

Pre tanečnú skupinu G mini bola nedeľa 18. júna výnimoč-
ným dňom. Záverečný hudobno-tanečný galavečer VIDEOCLIP
dance show 2017 s bohatým programom pre viac ako 
400 hos tí predstavoval vyvrcholenie záveru školského roka klu-
bu. Program sa niesol v duchu najznámejších klipov a svetových 
hviezd ako sú Beyonce, Bruno Mars, Kali, Janet Jackson, Missy 
Elit, Pussycat Dolls, Spice Girls a známa Pomáda. Choreografi e  
s tanečníkmi G MINI sa cvičili pod vedením  trénerov Gabriely 
Vargaeštok, Mgr. Jany Tancarovej, Jany Lenartovej, Bc. Dominiky 
Vitkovičovej a projekt sa pripravoval pol roka dopredu. V žiari 
refl ektorov vystúpili a odprezentovali sa tanečníci s veľkou ener-

giou, radosťou a zapálením pre tanec. Na pódiu sa ukázali všetci, 
od najmenších tanečníkov po najstarších a striedali sa choreo-
grafi e začiatočníkov i súťažných skupín. Do programu boli za-
pojení  dokonca aj rodičia, ktorí spestrili a spríjemnili atmosféru 
tanečnými kreáciami podľa klipu Lasketchup – Asereje. 

Záverečný potlesk a veľké poďakovanie patrili lektorom, ta-
nečníkom klubu G MINI, ktorí nechali na programe kus svojho 
JA, aj rodičom za ich obetavosť a spoluprácu. Hlavným podpo-
rovateľom podujatia sa stala naša mestská časť a starostka, ktorá 
bola vystúpeniami rovnako ako ostatní diváci nadšená. Až tak, 
že vraj aj na diskotéku by teraz išla... 

Škriatkovia - pomocníci starostky

VIDEOCLIP dance show 2017 tanečného klubu G MINI

Diváci od nadšenia vstávali zo sedadiel
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Ak sa práve chystáte predávať nehnuteľnosť, nasledujúce 
riadky by ste si mali prečítať skutočne pozorne. Správne nasta-
venie ceny nehnuteľnosti totiž zásadne ovplyvňuje úspešnosť 
predaja. Cena je to, čo rozhoduje o tom, či predáte a za koľko.

Pravidelne sa na mňa obracajú klienti s požiadavkou na urče-
nie aktuálnej trhovej ceny ich nehnuteľnosti. Rada ich žiadosti 
vyhoviem a vyhotovím im môj odhad hodnoty bytu, domu či 
pozemku na základe porovnávacej analýzy trhu a mojich skúse-
ností. V skutočnosti však ceny nehnuteľností neurčujú makléri 
ani realitné kancelárie, a dokonca ani samotní majitelia. Cenu 
vždy určuje aktuálna situácia na realitnom trhu, teda pomer 
medzi ponukou a dopytom. Pritom nie je rozhodujúce, za koľko 
ste nehnuteľnosť kúpili, koľko ste preplatili na hypotéke ani to 
za koľko predal pred rokom váš sused.

Okrem aktuálnej situácie na trhu 

s realitami cenu ovplyvňujú aj ďalšie faktory:

- lokalita - atraktivita obce, mestskej časti, štvrte....
- poloha - poschodie, orientácia
- množstvo zelene, čistota životného prostredia
- občianska vybavenosť
- dopravné spojenie
- bezpečnosť....

Negatívne na cenu vplývajú tieto faktory: 

- poloha na prízemí alebo najvyššom poschodí

- zlý stav bytového domu
- neprítomnosť lodžie, pivnice alebo výťahu
- zlá orientácia – napríklad na rušnú križovatku 

Je dobré rozlišovať medzi ponukovou a realizačnou cenou. 
Ponuková cena je cena inzerovaná a iba málokedy je totožná 
s cenou realizačnou, teda cenou, za ktorú sa nehnuteľnosť na-
ozaj predá. Pri stanovení ponukovej ceny sa riaďte tým, čo je 
pre vás v danej situácii dôležité. Ponuková cena približujúca sa 
k hornej cenovej hranici, ktorú trh akceptuje, vedie k dlhšie trva-
júcemu predaju. Naopak, priblíženie sa k dolnej cenovej hranici, 
a teda k sume, za ktorú by rád kúpil skoro každý, znamená kratší 
predaj. Keď ale cenu „prestrelíte“ a stanovíte ju nad rámec, ktorý 
trh akceptuje, potenciálni záujemcovia ju s najväčšou pravde-
podobnosťou zo svojho zoznamu vylúčia, a vy tým nechtiac po-
môžete predať susedovi, ktorý bol pri stanovení ponukovej ceny 
svojej nehnuteľnosti väčší realista.

Ak zvažujete v súčasnosti predaj vašej nehnuteľnosti je na to 
ideálne obdobie. Ceny v našej lokalite vzrástli za posledných 
18 mesiacov o 6 až 8 %. Vezmite pri predaji do úvahy všetky spo-
mínané faktory, aby sa vám predaj podaril v optimálnom čase 
a za vami očakávanú cenu.  

Ing. Soňa Kovačevičová
realitná špecialistka pre Košice

Poznámky: Zmena miesta kontajnera vyhradená s ohľadom na aktuálnu priestorovú a dopravnú situáciu v čase pristavenia kontajnera. Stanovištia 
veľkokapacitných kontajnerov určujú mestská časť a mesto Košice.

Ako správne stanoviť cenu nehnuteľnosti

Rozpis rozmiestnenia kontajnerov na nadrozmerný odpad na 2. polrok 2017

Kosit, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
Termín  30. 6. - 3. 7. 4. 7. - 7. 7. 4. 7. - 7. 7. 1. 8. - 4. 8. 25. 8. - 28. 8. 29. 8. - 1. 9.

Lokalita Bukovecká 12   Donská 2   Baltická 3   Bukovecká 15   Bukovecká 3   Azovská 2   
Lokalita Irkutská 6   Jenisejská 43 Donská 5   Irkutská 9   Amurská 7   Jenisejská 12   
Lokalita Levočská 5   Dneperská 2 Jenisejská 45   Čingovská 2   Levočská 1   Čingovská 12   
Lokalita Ladožská 9 Ždiarska 5   Dneperská 6   Ladožská 12   Uralská 15   Polárna 16   
Lokalita Ždiarska    Rovníková 8   Ždiarska 3   Ždiarska 19   Ždiarska 16   Rovníková 4   

Lokalita Sputníková 15   Námestie 
kozmonautov 13 Rovníková 9 Gagarinovo 

námestie 2   Sputníková 11 Námestie 
kozmonautov 4 

Lokalita Stálicová Galaktická 28   Raketová 2   Stálicová 12   Stálicová 1   Galaktická 8   
Lokalita Meteorová 5 Talinská 3 Galaktická 34   Talinská 6 Važecká 7 Čechovova 32 

Lokalita MÚ - Poludní-
ková 7 (info.) -

MÚ - Poludní-
ková 7 (info.) -

MÚ - Poludní-
ková 7 (info.)   -

Termín  22. 9. - 25. 9. 26. 9. - 29. 9. 20.10. - 23.10. 24. 10. - 27. 10. 17. 11. - 20. 11. 21. 11. - 24. 11.

Lokalita Baltická 10   Čiernomorská 2 Bukovecká 9 Azovská 6   Bukovecká 1   Kaspická 2 
Lokalita Donská 12   Levočská 2   Galaktická 22   Jenisejská 20   Amurská 5   Jenisejská 4
Lokalita Jenisejská 53   Čingovská 16   Levočská 4   Čingovská 16   Jenisejská 65   Polárna 8    
Lokalita Uralská 7   Ladožská 16   Ladožská 6   Ždiarska 1   Uralská 11   Čingovská 9   

Lokalita Ždiarska 11   Ždiarska 23   Ždiarska 20   Rovníková 7   Ždiarska 8   Námestie 
kozmonautov 12   

Lokalita Sputniková 1   Gagarinovo 
námestie 7   Sputníková 13   Námestie 

kozmonautov 9   Sputníková 5   Poludníková 4   

Lokalita Raketová 6   Stálicová 18   Stálicová 4   Galaktická 16 Raketová 10   Galaktická 27   
Lokalita Meteorová 3   Talinská 9 Važecká 12   Stálicová 3 Važecká 3   Talinská 11   

Lokalita MÚ - Poludní-
ková 7 (info.) -

MÚ - Poludní-
ková 7 (info.) 

MÚ - Poludní-
ková 7 (info.) - MÚ - Poludní-

ková 7 (info.) 

Realitná špecialistka radíRealitná špecialistka radí



40 Jazerčan 02 / 2017

INZERCIA

ZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

I

Inštitút ochrany ústavných práv (IOÚP) je občianske združe-
nie, ktoré propaguje demokratické mechanizmy na pracovis-
kách, analyzuje, monitoruje a dokumentuje pracovno-právnu 
legislatívu u zamestnávateľov pre naplnenie ústavných práv.

V rámci svojich priorít IOÚP prispieva k riešeniu demokra-
tických princípov ochrany ľudských práv pre funkčnosť práv-
neho štátu a pre efektívnejšie vynakladanie verejných fi nancií. 
Informuje verejnosť o výsledkoch práce IOÚP prostredníctvom 
webu, facebooku, tlačových materiálov, vzdelávacích progra-
mov, podporuje vzdelávanie na zvyšovanie právneho vedomia 

širokej verejnosti. Každý vie o chorobe z násilia na pracovisku, 
ale zatiaľ sa nikomu nepodarilo navrhnúť „liek.“ Rovnako sa 
o pacientoch a ich psychiatrických chorobách, ktorých príči-
nou je mobbing, teda šikanovanie na pracovisku, nepíše. Médiá 
nepovažujú takéto správy za informácie odsúhlasené šéfom. 
Do písania odborných článkov sme sa pustili preto, lebo dúfame, 
že pri konfrontácii sa tento škodlivý jav zníži a urobí pracoviská 
s bezpečnejším a so zdravším prostredím.                                 

Gabriela Závacká

Inštitút ochrany ústavných práv – právna osveta pre občanov

P O Z V Á N K A 

Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz v spolupráci s ROLLERSKATING RACE TEAM CASSOVIA, 
Vás týmto srdečne pozývajú  na dráhové Majstrovstvá Slovenskej republiky v inline, 

ktoré sa uskutočnia v nedeľu 25. 6. 2017 
na inline dráhe ZŠ na Bukoveckej ulici č. 17, Košice. Začínajú sa o 11 hodine.
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NZERCIA

www.taxi-plus.sk
info@taxi-plus.sk
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Predám Škodu Octaviu Kombi, II, diesel, 
r. v. 2011, výborný stav, šedá metalíza, 
plná výbava. 
Mobil: 0904 698 801, 0905 928 812

H ADÁTE PRÁCU 
v silnej a stabilnej spolo nosti?v silnej a stabilnej spolo nosti?

h adáme:
 Manipulantov tovaru do Ve koobchodu

Predava ky – pokladní ky
Predava ky na úsek mäsa

V prípade záujmu 
pošlite svoj životopis na email: 
personalne@labas.sk 

Alebo prí te osobne na personálne 
oddelenie aj so životopisom.
Labaš s.r.o., Textilná 1 
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