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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

Prajeme vám krásnu jar a príjemné 
prežitie veľkonočných sviatkov
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Na decembrovom rokovaní miestneho zastupiteľstva panovala 
príjemná, i keď pracovná atmosféra. Poslanci si pripomenuli tretí 
rok činnosti a potom postupne schválili všetky body programu 
rokovania. Veľký priestor venovali zhodnoteniu, čo všetko sa po-
čas roka v mestskej časti urobilo a zorganizovalo. Jednomyseľne 
odhlasovali najdôležitejší bod – schválenie rozpočtu na rok 2018. 
Aj na tomto rokovaní sa ukázala ochota poslancov i pracovníkov 
úradu plniť všetky úlohy včas a promptne, za čo im starostka na zá-
ver zastupiteľstva poďakovala.
Čo sa podarilo zrealizovať v mestskej časti v roku 2017
Investičná činnosť

• Revitalizácia detského ihriska v Lesoparku – Ježko
• Revitalizácia detského ihriska Pláž - Pirátska loď
• Meteorová ul. - vynovené detské ihrisko  
• V lesoparku namontovaných 15 a na hrádzi 14 lámp verejné-

ho osvetlenia
• Bukovecká ulica - nový asfaltový povrch  1 700 m2 - v spolu-

práci s mestom Košice
• Na zastávkach MHD desať prístreškov  – v spolupráci s mestom 

Košice
• Cestovné lístky na Važeckej aj cez automat
• Rozširovanie kamerového systému – pribudli štyri ďalšie „oči“
• Na Levočskej ulici nový chodník a 22 parkovacích miest
• Dva zrevitalizované výbehy pre psov – na Meteorovej 

a na Čingovskej ulici
Údržba sídliska

• Sobotňajšia brigáda po zime
• Zmapovanie stavu chodníkov a ciest a vytvorenie zoznamu 

nevyhnutných opráv
• Príprava Eurovelu 11 – cyklomagistrály
• Príprava výraznej revitalizácie v priestore Kaspickej, Baltickej 

a Bukoveckej ulice    
• Zlepšené kosby na sídlisku
• Opravy lavičiek, výtlkov, komunikácií
• Pravidelné čistenie a vyprázdňovanie smetných košov, odvoz 

nadrozmerného odpadu
Sociálna oblasť

• Prívítanie prvého bábätka roku 2017
• Zlatá svadba Alžbety a Dušana Olejárových
• Trikrát uvítania detičiek do života
• Stretnutie s jubilantmi
• Centrum materiálnej pomoci

• Stravovanie seniorov
• Podpora činnosti Denného centra seniorov                                                                                      
• Stretnutie Mikuláša s jazerskými deťmi
Zdravotníctvo
• Jarná a jesenná Jazerská kvapka krvi
• Deň zdravia

Kultúra
• Prienik do ľudskej duše – prezentácia projektu Čisté duše
• Medzinárodný deň žien
• Talent show – prehliadka talentov detí z MŠ, ZŠ a SŠ sídliska
• Deň detí
• Potulky Jazerom - viac ako stovka seniorov mesta navštívila 

našu mestskú časť
• Deň Jazerčanov
• Kroky za zdravím a poznaním
• Bravekids opäť u nás
• Dva turnusy letného prímestského tábora Jazeráčik
• Mestská časť na Košických Rozprávkových Vianociach
• Jazerské Vianoce 2017
• Ocenenie aktívnych občanov mestskej časti

Šport
• Stolnotenisový turnaj Memoriál Gálovcov
• Jarná a jesenná prázdninová korčuľovačka
• Jarný a jesenný Aerobic marathon
• Jazda zručnosti
• Jazerský Street basket
• Športové hry seniorov
• Výlet do Vysokých Tatier
• Futbalový turnaj dospelých O pohár starostky
• Futbalový turnaj žiakov O pohár starostky
• Volejbalový turnaj dvoch mestských častí

Životné prostredie
• V spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košice tri materské 

školy na sídlisku skrásneli
• V spolupráci s mestom Košice:
 - revitalizácia vody  jazera v rekreačnej lokalite
 - Košické Benátky na našom sídlisku

Dotačná politika
• Podpora 23 občianskych združení, neziskových organizácií 

a školských zariadení pôsobiacich v mestskej časti či na území 
Košíc, ktoré organizujú podujatia aj s prínosom pre obyvate-
ľov našej mestskej časti

Decembrové miestne zastupiteľstvo

Poslanci zhodnotili, čo všetko sa za 365 dní udialo

Miesto konania: Miestny úrad 
Mestskej časti Košice – Nad jazerom.
Poludníková ul. č. 7 – malá zasadačka – 
prízemie.

Čas: Prvá streda v mesiaci 
 od 16:00 do 17:00 hod.
Počas dovolenkového obdobia: 
(júl, august) poslanecké dni nebudú.

Plán poslaneckých dní  Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2018

Dátum: Meno a priezvisko: Meno a priezvisko:
4. apríl 2018 Michal Slivka Marián Siksa
2. máj 2018 Jozef Skonc Bernard Berberich
6. jún 2018 Peter Badanič Erik Cimbala
5. september 2018 Andrea Gajdošová Michal Capcara
3. október 2018 Mária Jokeľová Renáta Lenártová
7. november 2018 Lucia Kleinová Róbert Schwarcz
5. december 2018 Milan Papcun Michal Slivka
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prichádzame s prvým tohtoročným vydaním obľúbeného občas-
níka Jazerčan. 

Prinášame informácie, čím žila mestská časť počas uplynulých 
mesiacov, i čo pripravujeme do nasledujúceho obdobia. Aj keď 
pani Zima tohto roku nebola k  nám snehovou nádielkou taká 
štedrá, prívlastok tuhá a štipľavá jej môžeme pripísať. Veľmi sa však 
na ňu za to nehneváme. 

Dnes už nedočkavo očakávame, kedy na nás pošle úsmev prvé 
jarné slniečko a vleje do našich domov pozitívnu náladu. To, čo cítiť 
vo vzduchu, je vôňa jari, snežienok, prvosienok, fi aliek, narcisov.

A čo sa udialo u nás, na úrade? 
Na ostatnom zastupiteľstve sme schválili najdôležitejší doku-

ment mestskej časti, a to rozpočet na rok 2018, i ocenili osobnosti 
mestskej časti. Záver uplynulého roka patril Jazerským Vianociam 
i Vianociam v meste na Hlavnej, kde sme participovali kultúrnym 
programom. 

Tesne pred Vianocami sme uviedli do prevádzky: parkovisko 
na Levočskej ulici a dve venčoviská pre psov na Meteorovej a Čin-
govskej ulici. 

Začiatok roka patril novoročným a pracovným stretnutiam. Zú-
častnila som sa na slávnostnom novoročnom prijatí starostov ve-
dením mesta Košice v Historickej radnici i na pietnom akte kladenia 
vencov pri príležitosti 73. výročia oslobodenia Košíc. Na pracov-
nom stretnutí som privítala veliteľa stanice Mestskej polície Nad ja-
zerom Ing. Miroslava Fajčíka kvôli riešeniu problematiky vynášania 
nadrozmerného odpadu ku kontajneroviskám i vašim občianskym 
podnetom. Stretla som sa so zástupcom spoločnosti Lidl a hovorili 
sme o možnostiach výstavby ich reťazca v našej mestskej časti. Zú-
častnila som sa na rokovaní na magistráte mesta Košice k oprave 
miestnych komunikácií a výtlkov po zime. 

Na miestnom úrade sme privítali zástupcov cirkví pána farára 
Petra Kentoša a pána farára Vladimíra Vargu i  mladú rodinu Ha-

nečákovcov so Samkom, prvým tohtoročným bábätkom našej 
mestskej časti. Pre členov Denného centra sme pripravili novoroč-
nú kapustnicu. Výťažok zo zbierky z vianočného punču prevzali ria-
diteľky našich jazerských materských škôl. 

Počas jarných prázdnin sme pripravili atraktívne podujatie 
pre rodiny s  deťmi Prázdninovú korčuľovačku, pre ženy Aerobic 
marathon i 3. ročník Memoriálu Gálovcov v stolnom tenise.

Uplynulé týždne patrili aj príprave podkladov k projektom a in-
vestičným aktivitám, ktoré sme si dali do cieľov a priorít na tento 
rok.

V jarných mesiacoch sa budeme venovať pravidelnej údržbe 
sídliska po zime i čistote a poriadku, nech prinesú želané výsledky. 
V spolupráci s mestom Košice je plánované pokračovanie revitali-
zácie vody v jazere. Život v mestskej časti bude bohatý na kultúrne, 
spoločenské i športové podujatia. Neodmysliteľnou súčasťou bude 
podpora tretieho sektoru, občianskych združení, neziskových or-
ganizácií, školských zariadení prispievajúcich k rozvoju mestskej 
časti. Chcem vám dať do pozornosti Jazerskú kvapku krvi, ktorá 
bude 13. apríla, pozvať vás na Košické Benátky, na našom jazere sa 
uskutočnia 5. mája, i na Deň Jazerčanov naplánovaný na 18. mája. 

Posledný marcový víkend sa ponesie v znamení veľkonočných 
sviatkov. Pri tejto príležitosti vám želám príjemnú veľkonočnú po-
hodu v kruhu rodiny a blízkych. Dievčatám veľa vody, aby boli pek-
né a zdravé, a mládencom bohatú šibačkovú nádielku.

                                                                 S úctou Lenka Kovačevičová
                                                                                            starostka

Čo čaká Jazero v roku 2018 ? 
• Uvedenie do prevádzky prvých uzamykateľných kontaj-

nerovísk v  MČ / Ždiarska ul. 4, Ždiarska ul. 20, Meteorová 
ul. 5 / apríl 2018 

• Revitalizácia územia Sputniková - zmena využitia nefunkčného 
torza fontány na oddychovú a zelenú zónu 

• Kompletná rekonštrukcia detského ihriska Gagarinova ulica
• Výstavba osvetlenia Baltická – Kaspická - Bukovecká ul. 
• Rekonštrukcia venčovísk: Poludníková, Bukovecká ul.
• Rozsiahla revitalizácia vnútroblokového priestoru Kaspická - Bal-

tická - Bukovecká ul.
• Osadenie nového mibiliáru na sídlisku: košov a lavičiek
• Vybudovanie cyklochodníka v  rámci cyklomagistrály Euro-

vello 11 
• Súvislé opravy chodníkov - Amurská - Jenisejská ul., promenád-

ny chodník - Uralská ul., oprava parkoviska Čingovská ul. 11-18, 
Uralská ul. a iné

• Revitalizácia vody v jazere v spolupráci s mestom Košice
• Pokračovanie majetko-právneho vysporiadania pozemkov mes-

tom Košice na Slaneckej ul.
• Príprava projektových zámerov pre investície do ďalších rokov

narodil som sa 2. januára tohto roku. Mojimi rodičmi sú mamička 
Michaela a otecko Karol Hanečákovi a som ich prvé bábätko. Ne-
dávno sme sa spolu vybrali na návštevu k pani starostke mestskej 
časti Lenke Kovačevičovej, ktorá sa rozhodla ma osobne privítať 
ako prvého tohtoročného občianka Jazera. Je to od nej milé, veď 
som ešte drobec a už taká pozornosť. Možno je to kvôli mojim tma-
vým a celkom bujným vlasom, keďže ona je blondínka... 

Ste zvedaví, akí sú moji rodičia? Úžasní. Majú ma veľmi radi, sta-
rajú sa o mňa 24 hodín a predstavte si, že to robia spoločne, otecko 
mamke vo všetkom pomáha. Až na plienky, na tie si ešte nezvykol. 
Inak je to ale chlap na správnom mieste.

Stretnutie so starostkou bolo fajn, dlho sme sa však nemohli zdr-
žať. Predsa len to bolo na mňa veľa, a tak sa mi chcelo spať. Ešte 
skôr ako som zavrel očká, na jedno som ako slušné dieťa nezabudol 
- pani starostka, rodičia i ja za prijatie i darčeky pekne ďakujeme.       

                                                                                  Samko Hanečák“

Milí Jazerčania, 

Starostka privítala prvého tohtoročného občianka Jazera

 „Som Samko... 
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Čím žije mestská časťČím žije mestská časť

Časy, keď sme prežili celý život v jednom byte,  susedia sa navzá-
jom poznali a nosili sme v občianskom preukaze údaj o zamestná-
vateľovi, sú dnes pre starších občanov spomienkou na minulosť, 
kým mladší nemajú ani predstavu, o čom hovoríme. Dnes je ove-
ľa väčšia možnosť pohybu, aj anonymity. Hlavne kriminálne živly 
majú „v rukáve“ viacero spôsobov, ktorými sa snažia človeka do-
behnúť a okradnúť. Polície, aj samosprávy, musia preto hľadať nové 
formy a metódy, ako im nedať priestor na takéto „podnikanie.“

Pri ochrane ľudí i majetku výrazne pomáhajú
V našej mestskej časti je jedným z vhodných spôsobov projekt 

budovania kamerového systému. Pri jeho realizácii úzko spolupra-
cujeme s Mestskou políciou, ktorá má centrálne operačné stredisko 
a prehľad o práci všetkých kamier na území mesta, aj na našom 
sídlisku, kde máme 19 kamier. Pri ich umiestňovaní sme vychádzali 
a aj v budúcnosti sa budeme riadiť tým, že pôjdu tam, kde bola vo 
väčšej miere zaznamenaná kriminalita.

„Jastrabie“ oči monitorujú miesta zgrupovania sa asociálov 
a rizikových skupín poškodzujúcich majetok a podieľajúcich sa na 
trestnej činnosti. Čím je kamier viac, tým sa pre týchto ľudí zmenšu-
je priestor, kde sa môžu „realizovať.“ Svoje zohráva aj psychologický 
efekt, lebo mapovanie priestoru a na základe identifi kácie aj zadr-
žanie osoby, to môže páchateľa aj odradiť.

Rozhodol sa ukradnúť priamo kameru
I keď výnimky sú a „odvážlivci“ existujú. Jedným z nich bol mla-

dý muž, ktorý sa rozhodol ukradnúť priamo kameru. Ešte skôr ako 
sa mu to podarilo, Mestská polícia mu z nahratého záznamu vytvo-
rila na pamiatku krásnu „fotografi u“. A potom si ho odviezla, aby im 
k fotografi i pridal autogram a priznanie. „Kamera tiež zachytila oby-
vateľku, ktorá na Polárnej ulici vyniesla drevenú skriňu a položila 
ju k nádobe na komunálny odpad. Keďže tým porušila VZN mesta 

o nakladaní s komunálnym odpadom, musela zaplatiť blokovú po-
kutu,“ spomenul starší referent – špecialista z Odboru výkonu služ-
by Mestskej polície Košice Róbert Juhászi. Rovnakému fi nančné-
mu postihu sa nevyhol občan, ktorý vyložil k smetiaku kartónové 
krabice z veľkých spotrebičov, čo znamenalo znečistenie verejného 
priestranstva. „Iná kamera dvakrát zaznamenala konanie neprispô-
sobivých občanov, ktorí obťažovali iných. Jeden človek mal zase 
taký smäd, že alkohol konzumoval na verejnom priestranstve. Ešte 
vlani kamera zachytila tiež bezdomovcov, ktorí využili vodu jazera 
na pranie svojej bielizne a ošatenia. Jej oko videlo aj muža ležia-
ceho na pláži, ku ktorému bola privolaná Rýchla lekárska pomoc.“

Radi majú slabšieho a bezbranného človeka
Pri budovaní projektu kamerového systému sa sústreďujeme aj 

na priestranstvá, kde sa pohybuje viacej ľudí alebo kde dochádza 
k fi nančným operáciám. Viacerí páchatelia sa s obľubou „motajú“ 
okolo pôšt a tých, ktorí si vyzdvihli výplaty, dôchodky, preplatky 
zo SIPO a podobne. Je od nich vrcholne nemorálne, že si pritom 
vyberajú slabšiu obeť, hlavne dôchodcov alebo ľudí so zníženou 
mobilitou.

Dnešné zachytia aj bradavicu na tvári
Zo všetkých mestských časti patríme počtom kamier k viac 

rozvinutým. Za posledné roky sme spustili do prevádzky takmer 
dve desiatky týchto „očí“. Len v minulom roku boli štyri. Snažíme 
sa pritom pravidelne ich meniť, lebo staršie, čo majú trebárs deväť 
či desať rokov, sú už technicky zastaralé, a teda aj kvalita obrazu je 
s novšími typmi neporovnateľná. 

Spočiatku sa montovali statické analógové zariadenia. Dnes sú 
to digitálne kamery v najvyššej kvalite, ktoré majú veľký mapovaný 
okruh a takú výraznosť, že na človeku vedia zachytiť dokonca aj 
bradavicu na tvári. Okrem pochôdzkovania, približovania a sústre-
denia sa na konkrétny objekt obsahujú množstvo rôznych funkcií, 
a tie automaticky upozornia operátora na udalosti, ktoré by mo-
hol pri väčšej frekvencii kamier  prehliadnuť.  Aj preto je zo stra-
ny páchateľa krátkozraké si myslieť, že ak nebol chytený pri čine, 
je v „suchu“. I hodiny a dni po udalosti sa často rozbieha sofi stikova-
ná analytická práca operátorov a technikov zameraná na hľadanie 
páchateľa.

Veríme, že fi nančné prostriedky investované mestskou časťou či 
mestom nám budú pomáhať aj v budúcnosti. Myšlienku i samotný 
projekt fi nančne podporila aj Rada vlády Slovenskej republiky pre 
prevenciu kriminality.  

Ing. Milan Derfi ňák, 
vedúci oddelenia výstavby

Zelené plochy v mestách sú najmä v letných horúčavách doslova 
oázami odpočinku i možnosťou ochladiť sa. Naše sídlisko má svojím 
spôsobom šťastie, zeleň tu máme, i keď treba povedať, že tak u nás, 
ako aj v celom meste, nikdy jej  nie je a nebude dosť. To bol jeden 
z dôvodov, prečo sa Košice spolu s ďalšími slovenskými mestami 
vlani uchádzali o fi nančné prostriedky z eurofondov. Prednedáv-
nom bolo prvé kolo výzvy na zlepšenie environmentálnych pod-
mienok vyhodnotené a spomedzi 38 projektov v rámci Slovenska 
uspeli aj štyri z nášho mesta. Obnovy sa vďaka fi nanciám dočkajú 
tri sídliská – Kuzmányho, Železníky a naše Nad jazerom. Opravia sa 
existujúce odpočinkové zóny a zopár nových aj pribudne. Vysadia 
sa stromy, kríky, záhony, obnovené budú lavičky, odpadkové koše 
i prvky na cvičenie v prírode.

Ako mesto Košice informuje na svojej webovej stránke súčasťou 

revitalizácie v našej mestskej časti bude vnútroblokový priestor vy-
tvorený ulicami Kaspická – Baltická – Bukovecká. Odstránené budú  
nefunkčné technické prvky a obnovené  ihrisko i chodníky. Vytvo-
rená bude bezbariérová rampa zo zámkovej a signalizačnej dlažby, 
zriadená zostava basketbalovej konštrukcie a univerzálnej nerezo-
vej bránky, nový mobiliár i okrasná a izolačná zeleň. Okrem úprav 
budú doplnené lavičky i smetné koše. 

Proces revitalizácie tejto oblasti potrvá podľa magistrátu do aprí-
la budúceho roku a celkové náklady sú vyčíslené na 83 904,24 eura.
Projekt je spolufi nancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z pro-
striedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % 
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Zmena vnútroblokové-
ho priestoru prinesie zvýšenie kvality životného a prírodného pros-
tredia a znížia sa hlučnosť i prašnosť.

Všetko monitorujú, aby sme mohli pokojne žiť i spať

„Jastrabie“ oči na našom sídlisku pribúdajú    

Pre naše sídlisko sú schválené peniaze z eurofondov

Veľkú zmenu zažije priestor vytvorený ulicami Kaspická – Baltická - Bukovecká
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Výťažok zo starostovského punču, ktorý sme ponúkali náv-
števníkom Jazerských Vianoc, už prevzali riaditeľky všetkých 
piatich jazerských materských škôl (MŠ). Každej sa ušlo 192 eur. 

MŠ na Galaktickej ulici peniaze použije na ďalší rozvoj akti-
vít detí, MŠ na Azovskej ulici kúpila hračky a didaktické učebné 
pomôcky, MŠ na Družicovej chce upraviť predný priestor škôlky 
a pripraviť tam oddychovú zónu, MŠ na Dneperskej kúpila pre 
radosť detičiek dva vigvamy, čo je indiánske obydlie podobné 
stanu, a MŠ na Jenisejskej ulici peniaze použije na učebné po-
môcky zamerané na poznávanie života v prírode.

Beh na lyžiach, zjazdy na saniach, boboch, klzákoch a slalom 
boli súťažnými disciplínami na tohtoročnej Zimnej olympiáde 
seniorov. Uskutočnila sa na Jahodnej pod záštitou primátora 
mesta Richarda Rašiho a pripravila ju Rada seniorov mesta Ko-
šice. Zapojilo sa do nej zo 17 klubov mesta viac ako 140 súťažia-
cich, ktorí úplne zabudli, kde ich čo pichá alebo bolí. Myšlienky 
na vek a zdravotné problémy nechali doma. Medzi „olympionik-
mi“ boli aj naši, jazerskí reprezentanti, ktorí aj bodovali. Ladislav 
Furik došiel ako prvý v zjazde na klzákoch a Margita Galajdová 
preťala pomyselnú cieľovú pásku ako druhá v zjazde na boboch. 
Na podujatí boli okrem organizátorov aj námestníčka primá-
tora Renáta Lenártová a  naša starostka Lenka Kovačevičová. 
Do súťaží sa nezapojili, do seniorského veku majú ešte ďaleko, 
ale všetkým pretekárom veľmi držali prsty.

Otázka, ktorú už niekoľko rokov dávate nám - miestnemu úra-
du, aj vedeniu Lidla. Jednoznačná odpoveď napriek tomu stále 
neznie. Začiatkom roka sa starostka stretla so zástupcom spo-
ločnosti, ktorý uviedol, že radi by na Jazero prišli, ale... Zatiaľ hľa-

dajú vhodný priestor, kde by mohli prevádzku umiestniť. Niečo 
vraj už majú „v rukáve,“ takže je dosť možné, že rozhodnutie by 
v blízkej budúcnosti aj mohlo padnúť. 

Od plánov k činom je neraz veľmi dlhá cesta. V investičnej vý-
stavbe to platí dvojnásobne. Kým sa mestskej časti podarí získať 
v zmysle legislatívy všetky súhlasy a potvrdenia, trvá to skutoč-
ne veľa dní, týždňov i mesiacov. Počas celého roka preto využíva,  
kedy má všetku „papierovačku“ dotiahnutú  a priaznivo je na-

klonené aj počasie, takže sa dá pracovať vonku, v teréne. Hoci aj 
v novembri. Vidieť to bolo napríklad na Levočskej ulici, kde sa 
stavalo parkovisko a chodník. Chodník o ploche 150 štvorco-
vých metrov a parkovisko s 22 miestami boli ešte koncom no-
vembra uvedené do prevádzky.

Výťažok z punču putoval materským školám

LIDL na Jazere. Bude? Nebude?

Na Levočskej chodník a 22 parkovacích miest

Na Jahodnej bola Zimná olympiáda seniorov

Na vek úplne zabudli 
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Čím žije mestská časťČím žije mestská časť

Koncom roka pribudli výbehy na Meteorovej a Čingovskej ulici

Pamätá sa aj na psíkov 

Je neuveriteľné, koľko neporiadku len za jeden týždeň na našom 
sídlisku pribudne. Jedni sa na to právom sťažujú, druhým je jedno, 

čo je za dverami ich bytov, bloku, ulice. Aj preto sme sa rozhodli 
v spolupráci s jazerskou stanicou Mestskej polície pustiť sa do boja 
s tým, čo nepatrí na naše sídlisko a k nádobám na bežný komunál-
ny odpad.

Milí Jazerčania, ďakujeme všetkým, ktorí ste sa do projektu za-
pojili a informáciami, fotografi ami či osobnými poznatkami pomá-
hate, aby bolo naše sídlisko krajšie a čistejšie.

Naše sídlisko tvorí približne 9 000 domácností a podľa evidencie 
k 8. marcu tohto roku v nich žije 1 132 psov. V prepočte je teda takmer 
v každej ôsmej domácnosti jej súčasťou štvornohý priateľ dospelých 
i detí. A to je už dosť veľká rodina, o ktorú sa mestská časť snaží starať 
aj tak, že vytvára nové a revitalizuje zubom času poškodené výbehy. 
Dá sa to i vďaka tomu, že z poplatkov, ktoré Jazerčania za psov mestu 
platia, sa 50 percent z celkovej sumy vracia mestskej časti. 

Po sídlisku je rozmiestnených viac ako 200 parkových košov na 
bežný odpad, do ktorých sa môžu vhadzovať i vrecúška s psím tru-

som. Vrecúška poskytuje mestská časť žiadateľom zadarmo, len na 
základe potvrdenia o zaplatení dane za psa.

Koncom minulého roku boli do užívania odovzdané psičkárom 
dva výbehy pre psíkov – na Meteorovej a na Čingovskej ulici. Sú 
oplotené, je v nich dobré vybavenie na beh i cvičenia poslušnosti 
a hry. Sú tam aj koše a lavičky na posedenie. Mestská časť ich zabez-
pečila z vlastných fi nančných prostriedkov.

Tento rok sú plánované ďalšie opravy. Jedna čaká venčovisko 
na Bukoveckej a druhá na Polárnej ulici.

Snažíme sa odhaľovať tých, ktorí si myslia, že sú tu len oni

Rozpis kontajnerov na nadrozmerný odpad

Jenisejská ul. č. 18

Dátum 6.4. - 9.4. 10.4. - 13.4. 4.5. - 7.5. 8.5. - 11.5. 1.6. - 4.6. 5.6. - 8.6. 29.6. - 2.7. 3.7. - 6.7.
Lokalita Baltická 7 Čiernomorská 1 Bukovecká 6 Azovská 4 Baltická 14 Čienomorská 3 Bukovecká 12 Donská 2
Lokalita Donská 8 Irkutská 12 Amurská 8 Jenisejská 16 Amurská 2 Irkutská 16 Irkutská 6 Jenisejská 43
Lokalita Jenisejská 49 Čingovská 4 Irkutská 14 Čingovská 14 Jenisejská 59 Čingovská 8 Levočská 5 Dneperská 2
Lokalita Uralská 5 Ladožská 14 Ladožská 7 Polárna 20 Uralská 9 Polárna 4 Ladožská 9 Ždiarska 5
Lokalita Ždiarska 7 Ždiarska 21 Ždiarska 18 Rovníková 6 Ždiarska 4 Poludníková 3 Ždiarska 24 Rovníková 8
Lokalita Rovníková 10 Gagar. nám. 5 Sputniková 11 Nám.kozm.6 Sputníková 3 Gagar. nám. 9 Sputniková 15 Nám. kozm. 13
Lokalita Raketová 4 Stálicová 16 Stálicová 3 Galaktická 12 Raketová 8 Galaktická 3 Stalicová 8 Galaktická 28
Lokalita Meteorová 1 Talinská 8 Važecká 10 Stálicová 5 Talinská 1 Talinská 10 Meteorová 5 Talinská 3

Spoločnosť Kosit, a. s. si vyhradzuje právo zmeny stanovišťa veľkokapacitného kontajnera na najbližšie možné miesto, ak si to vyžaduje aktuálna priestorová 
a dopravná situácia v čase dodania kontajnera.
… a pri miestnom úrade na Poludníko-
vej ulici budú veľkokapacitné kontajnery 
umiestnené v termínoch:

 21. 3. - 28. 3. 16. 7. - 23. 7.
 23. 4. - 30. 4. 13. 8. - 20. 8.
 21. 5. - 28. 5. 10. 9. - 17. 9.
 18. 6. - 25. 6. 8. 10. - 15. 10.

 5. 11. - 12. 11. 3. 12. - 7. 12.
Čas pristavenia: od 7:00 do 16:00 hod. 

Vyprázdňovanie raz týždenne alebo podľa 
potreby.
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Príchod nového roka je tradične obdobím, kedy hodno-
tíme dni, ktoré skončili, dávame si osobné i pracovné pred-
savzatia, čo všetko v nastúpenom roku chceme urobiť, 
a je to i čas stretnutí s tými, s ktorými sme spolupracovali 
a aj najbližších 12 mesiacov v nich chceme pokračovať.

Dobrú tradíciu stretnutí uchováva a udržiava primátor mesta 
Richard Raši, ktorý sa v Historickej radnici na Hlavnej ulici stretol 
so starostami mestských častí. Bola medzi nimi aj naša starostka 
Lenka Kovačevičová. Hovorili o tom, čo im vlani vyšlo i čo nie, 
a aspoň stručne predstavili najbližšie plány. Na pamiatku na 
stretnutie sa podpísali do pamätnej knihy.

* * *

Mestská časť má s jazerskou stanicou Mestskej polície dobrú 
spoluprácu. Miestny úrad i policajti sa zameriavajú hlavne na čis-
totu a poriadok na našom sídlisku. Musia, pretože medzi nami sú 
ešte takí občania, pre ktorých záujem o okolie končí pred dvera-
mi ich bytu. A čo je ďalej, napríklad na uliciach, v zeleni, pri smet-
ných nádobách alebo veľkokapacitných kontajneroch, to ich už 
pramálo zaujíma. Na stretnutí starostky s veliteľom jazerskej sta-
nice Ing. Miroslavom Fajčíkom hodnotili vlaňajšok a hovorili aj 
o úlohách na tento rok, ktorého prvý štvrťrok je venovaný práve 
kontrolám a spoločným snahám o čistejšie a krajšie sídlisko.

Naša starostka na začiatku nového roku zašla za jazerskými 
seniormi, ktorí mali v Dennom centre výročnú členskú schôdzu. 
Pospomínali na nej na rok 2017, na to, čo sa im podarilo, kde vša-
de boli, aj aké úspechy dosiahli. Predseda klubu Ivan Hudec im 
predstavil návrh plán činnosti na tento rok. Súčasťou stretnutia 
bolo oceňovanie dôchodcov, ktorí priložili „ruku k dielu“ a po-
dieľali sa na úspechoch centra i zisku medailí z rôznych súťaží. 

* * *

Farári Pavol Kentoš i Vladimír Varga boli začiatkom roka hos-
ťami starostky na príjemnom stretnutí na pôde úradu. V druž-
nej debate sa venovali cirkevným témam, hovorili o možnos-
tiach spolupráce, aj o tom, v akom štádiu je výstavba kostola 
Gréckokatolíckej farnosti Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. 
Na stretnutí bol aj zástupca starostky Bernard Berberich.

Čím žije mestská časťČím žije mestská časť
Nový rok a stretnutia, ktoré sa nezopakujú

Ostanú len v spomienkach a vďaka fotografi ám
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Zábudlivý Mikuláš takmer nedošiel do kultúrneho strediska

Po deťoch zaklopal aj u seniorov 

Spomíname na milé Spomíname na milé 
predvianočné a vianočné chvíle predvianočné a vianočné chvíle 

Začiatok decembra je hlavne pre deti časom napätia a netr-
pezlivosti. Mikuláš, ktorého vyčkávajú a úprimne sa na neho te-
šia, sa však počas potuliek svetom zabudol pozrieť na kalendár, 
a tak mu úplne „vyfučalo“ z hlavy, akým dňom je 6. december 
a čo má vtedy urobiť.

Našťastie, na poslednú chvíľu sa predsa len spamätal a na ob-

rovskom koči sa doviezol do Kultúrneho strediska Jazero, kde ho 
vyzeralo viac ako 160 netrpezlivých detí z nášho sídliska. Nie-
ktoré detičky mu zaspievali, iné povedali básničku. Roztržitého 
Mikuláša vystúpenia presvedčili, že jazerské detičky sú šikovné, 
múdre, dobré a poslušné, a preto si balíčky so sladkosťami, ktoré 
priviezol, zaslúžia.

Rušno ako v úli bolo i v Dennom centre seniorov, pretože Mi-
kuláš prišiel aj medzi nich. Skôr ako im spolu s anjelom rozdal 
sladkosti, vystúpila skupina spevákov – členov klubu. Filomén-
ka a Lojzko zase predviedli scénku o tom, že v krčme je podľa 
Lojzka síce dobre, ale v ich Klube dôchodcov je lepšie, veselšie, 
lebo je to OKD - Omladzujúci klub dôchodcov. Chválu na to, 
čo všetko na jazerskom sídlisku pribúda, pripomenul rovesní-

kom „Ander“ z Košíc, na ktorého sa zahral Jozef Sedlák. V progra-
me mikulášskeho popoludnia bola okrem rozdávania balíčkov 
aj tombola s pôvodne dvadsiatkou rôznych cien. Starostka, ktorá 
nevynechala návštevu klubu, pridala dve ďalšie, nech je napätie 
z vyžrebovania ešte väčšie. A aj bolo. Kto nevyhral, musí dúfať, 
že o rok mu to možno vyjde...



Jazerčan 01 / 2018 9

Košické Rozprávkové Vianoce patrili aj nám

Jazerské Vianoce priniesli pohodu dospelým a radosť deťom 

Spomíname na milé Spomíname na milé 
predvianočné a vianočné chvíle predvianočné a vianočné chvíle 

Košické Rozprávkové Vianoce na Hlavnej ulici patrili v jedno 
piatkové decembrové popoludnie našej mestskej časti. Pod roz-
svieteným vianočným stromčekom pri Immaculate sa po zdravici 
jazerskej starostky Lenky Kovačevičovej vo viac ako dvojhodi-
novom programe predstavili Jazerčania od tých najmenších po 
stále čulých seniorov. Bez rozdielu veku sa všetci snažili podať 

čo najlepší výkon, aby si pred divákmi neurobili hanbu. Pestrú 
zmes hudby, spevu, tanca i hovoreného slova zvládli vynikajúco, 
čo diváci odmenili silným potleskom. Výborná atmosféra bola aj 
pri stánku, kde starostka a niekoľkí poslanci jazerského miestne-
ho zastupiteľstva ponúkali primátorský punč. Výťažok z neho ako 
každoročne ide na podporu charitatívnych organizácií a združení.

Počasie sa počas troch Jazerských Vianoc zachovalo priam ma-
cočsky, vôbec nebolo príjemné. Predvianočnú atmosféru na Spiš-
skom námestí to však nenarušilo. Prvý deň sa niesol v duchu sloven-
ských tradicií, druhý deň, ktorým bol štvrtok, to boli Vianoce retro 
a piatok priniesol moderné Vianoce. Počas troch dní sa do progra-
mu zapojili detičky z materských škôl sídliska, školáci zo základných 
a stredných škôl, súbory tanečné, spevácke, aj seniori spevokolu 
Nádej a súboru Jazerčan. Každý podvečer účinkovali i hostia. Vystú-
pili Pavelčákovci, Takáčovci, Anna Gaja s trojicou detí, aj Oto Weitter, 
na ktorého sa tešili hlavne skôr narodené dámy.

Súčasťou troch dní boli aj trhy. Predávajúci v stánkoch ponúkali 
niečo pod zub i drobnosti pre potešenie. Chutná bola aj kapustnica, 
ktorú dostal každý, kto mal na ňu chuť. Potešení sme, že sa návštev-

níci zastavovali i pri stánku, v ktorom sa ponúkal starostovský punč. 
Výťažok z neho pôjde, ako už pravidelne, jazerským materským ško-
lám. Ani deti, ktoré prišli na Spišské námestie s rodičmi, nemuseli 
byť smutné. Každý podvečer sa rozdávali balíčky so sladkosťami. 
Bodkou za tohtoročnými Jazerskými Vianocami bol ohňostroj.

„Som rada, že hoci počasie nebolo najlepšie, Jazerčanov to ne-
odradilo a prišli pred polikliniku, aby si pozreli program a pomohli 
dotvoriť príjemnú predvianočnú atmosféru,“ spokojná bola starost-
ka. „Po celý rok nemáme veľa času na stretnutia a debaty, pretože sa 
stále niekam náhlime. Tu sme sa aspoň na chvíľu zastavili, stretli sa, 
porozprávali sa so známymi a domov si odniesli trochu dobrej nála-
dy a vianočnej pohody, ktorú sme sa im snažili spolu s poslancami 
pripraviť.“
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Mestská časť ocenila aktívnych občanov

Žijú medzi nami, a predsa o nich málokto vie 
Naše sídlisko, to je približne 25-tisíc občanov od batoliat 

po ľudí s  niekoľkými krížikmi na chrbtoch, ktorí spoločne tvo-
ríme jazerskú rodinu. Málokto pritom vie, koľko je medzi nami 
šikovných, múdrych, obetavých a  všestranných ľudí, ktorí sa 
s láskou venujú tomu, čomu sa upísali a čo ich napĺňa. To určite 
nestačí, ich mená sa musia dostať do povedomia širšej verejnos-
ti, nech sa vie, že sú tu, že žijú medzi nami. Koncom minulého 
roku bolo preto už po druhýkrát v histórii života mestskej časti 
oceňovanie našich občanov. Červený koberec ako pri vyhlaso-
vaní fi lmových Oscarov, starostka Lenka Kovačevičová v  talári 
a v historickom kresle, vedľa nej jej zástupca Bernard Berberich, 
kronika mestskej časti na podpísanie, slávnostná atmosféra a tí, 
ktorých sa miestne zastupiteľstvo rozhodlo oceniť Cenou mest-
skej časti, Čestným uznaním mestskej časti a  Cenou starostky 
mestskej časti.

Cenu mestskej časti udelilo

Bývalej Jazerčanke Ing. Petre Nagyovej Džerengovej 

za úspešnú spisovateľskú a publicistickú tvorivú činnosť pre do-
spelých a deti. Hoci už nebýva na našom sídlisku, ale v Bratisla-
ve, stále rada príde na podujatia organizované mestskou časťou 
či už ako hosť, účinkujúca alebo členka poroty. 

PaedDr. Gabrielovi Glovackému, bývalému dramaturgovi 
v redakcii pre deti a mládež v košickom televíznom štúdiu, bás-
nikovi, ktorý už vydal päť zbierok, ale predovšetkým pedagógo-
vi za prácu s mládežou hlavne zo sociálne slabších rodín. 

PhDr. Eve Reichelovej, CSc., klinickej psychologičke, psy-
choterapeutke za dlhoročný prínos v oblasti detskej psycholó-
gie zameranej na liečbu emočných a  výchovných problémov 
detí. 

Čestné uznanie udelilo

Františkovi Hubertovi za celoživotnú neprofesionálnu vý-
tvarnú tvorbu insitného umelca, ktorý pri práci s paletou neza-
búda dať do každého obrazu srdce a lásku.

Mgr. Gizele Hvizdákovej za celoživotnú prácu pri výchove 
a vzdelávaní deti predškolského veku. Posledných 26 rokov pô-
sobí ako riaditeľka v Materskej škole na Dneperskej ulici. Stará 
sa o to, aby všetko fungovalo a aby sa detičky dobre cítili a do 
školy rady chodili. 

Mgr. Darine Mášikovej za dlhoročnú prácu a  dosiahnuté 
výsledky pri pohybovej príprave seniorov, hlavne Jazerských 
mažoteriek, ktoré, hoci nejedna už prekročila vek 70 rokov, dl-
hodobo reprezentujú mestskú časť i  mesto Košice na rôznych 
podujatiach. 

Cenu starostky prevzali

RSDr. Ivan Hudec za prácu v Jednote dôchodcov Slovenska 
i aktívnu činnosť v Dennom centre seniorov, ktoré pod jeho ve-
dením ako predsedu získalo v  rámci mesta titul „Najaktívnejší 
klub roku 2016“. Jazerskí seniori sú skutočne agilní, pravidelne 
sa zapájajú do kultúrneho i športového života mesta.

Gabriela Vargaeštok za prácu s  deťmi od predškolského 
veku po školákov v hudobno-pohybovej príprave a v   rôznych 
tanečných štýloch. Vytvorila tanečnú skupinu G mini, ktorá pô-
sobí v našej mestskej časti. Hlavnou prioritou súboru, v ktorom 
je viac ako 100 tanečníkov rôzneho veku, je tanec v originálnom 
prevedení kreatívnych choreografi í.

Oceneným úprimné blahoželanie a vďaka, že pomáhajú 
pri rozvíjaní rôznych oblastí života našej mestskej časti.

KultúraKultúra
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Dnes má slovo poslanec miestneho zastupiteľstva Ing. Michal Capcara

 „Trpezlivosťou a usilovnosťou vie každý dosiahnuť svoj vytýčený cieľ“

Pán Capcara, keby ste začali písať svoj životopis, čo by ste 
v ňom uviedli?

Samozrejme, že by obsahoval všetky potrebné náležitosti, teda 
aj osobné údaje ako ženatý, dve deti, údaje o vzdelaní, praxi, aj iné 
spôsobilosti.
Vaše deti sú ešte školopovinné. Dokážete im v každodennom 
kolotoči venovať dostatok času? Píšete s nimi domáce úlohy 
či plníte iné povinnosti týkajúce sa školy? Alebo je táto oblasť 
manželkinou „doménou?“

Mám dve deti, staršiu dcéru a syna. Dcéra študuje na bilingvál-
nom gymnáziu. Väčšinu predmetov preberá vo francúzštine, takže 
pravdu povediac´ veľmi by som jej s učením nepomohol. Našťastie, 
je veľmi šikovná a zvláda to sama. So synom, ktorý je deviatakom 
na základnej škole, sa s pomocou pri učení striedame s manželkou. 
Ja som skôr na matematiku a fyziku, manželka pomáha pri projek-
toch. Svojim deťom sa snažím venovať toľko času, koľko potrebujú. 
Uvedomujem si, že nám akosi rýchlo odrastajú. Okrem školy sa obi-
dvaja venujú športom. Tréningy, sústredenia, turnaje a ligy si vyža-
dujú dosť času, ale zatiaľ to zvládame v pohode.
Ako trávite s rodinou voľný čas? Ak ho máte...

Som človek vychovávaný v kresťanskom duchu, a preto rodina 
pre mňa znamená najvyššiu hodnotu. Snažím sa skĺbiť povinnos-
ti a osobné záujmy tak, aby to nebolo na úkor rodiny. Keďže dcé-
ra športuje shaolin - kungfu a syn je reprezentantom vo vodnom 
póle, voľný čas (najmä víkend) je u nás vzácny, a o to viac si ho vy-
chutnávame. Najčastejšie spoločné voľné chvíle trávime na dedine 
v Slanských vrchoch. Musím však priznať, že nakoľko deti dospie-
vajú, začínajú mať svoje vlastné predstavy o trávení voľného času, 
čo je prirodzené a čo, samozrejme, rešpektujem. 
Aké sú vaše koníčky, záľuby? Ako rodiny, i vaše osobné?

Už som spomínal, že voľný čas najradšej trávim na dedine spolu 
s rodinou. Medzi moje záľuby určite patrí „kutilstvo“ okolo domu. 
Som človekom, ktorý sa rád učí nové veci, a to nie len na teoretic-
kej, ale aj praktickej úrovni. Chcem tým povedať, že som rád, keď si 
okolo domu všetko potrebné urobím sám. Záhrada je ďalšou mojou 
záľubou, o ktorú sa delím s manželkou. Manželka rada pestuje kvety 
a zeleninu. Mojou doménou sú bylinky a ozdobné kríky. Ešte niečo 
máme spoločné, a to dlhé prechádzky po lese s naším psom.

Spolu s manželkou sme vás stretli na Jazerskej kvapke krvi. 
Znamená to, že ste dobrovoľnými darcami tejto vzácnej tekuti-
ny. Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa zaradili medzi záchrancov 
životov?

Spolu s manželkou sme šiesty rok dobrovoľnými darcami krvi. 
K darcovstvu nás priviedla smutná okolnosť. Vtedy sme si uvedomi-
li, aká dôležitá je nezištná pomoc človeku. Nazvali ste nás záchran-
cami života. Nemyslím si, že sme to práve my. Pravdou ale je, po 
odbere má človek vnútorne dobrý pocit, že pomôže niekomu, kto 
to naozaj potrebuje, a to je tá odmena.
Myslíte si, že deti pôjdu vo vašich šľapajach?
Naše darcovstvo deti vnímajú veľmi pozitívne, povedal by som, 

že s malým obdivom. Zatiaľ je ťažké špecifi kovať, či pôjdu v našich 
šľapajach, ešte nie sú plnoleté a ich morálny zmysel pre ušľachtilosť 
nie je zatiaľ dostatočne vyhranený. S istotou však viem, že ich bude-
me k tomu motivovať aj naďalej.
Patríte k ľuďom, ktorí, ak potrebujú niečo opraviť, volajú si 
odborníkov alebo si vysúkate rukávy a urobíte či opravíte to 
sami? Ste manuálne zručný?

Časť pracovného dňa trávim síce v kancelárii, ale keď si urobím 
papierovú robotu, zvyšný čas som v teréne, kde sa starám o teplo 
domova všetkých Košičanov. Nechcem, aby to vyznelo neskromne, 
ale, už som spomínal, že som domáci kutil. V mnohých oblastiach 
som celkom zručný, takže opravárov na vodu, zámku či spotrebiče 
nepotrebujem.

A čo kuchyňa? Viete variť alebo je to hlavne na manželke?
V kuchyni je doma hlavne manželka, ale variť viem aj ja. Kávu, 

čaj... Samozrejme, žartujem, navariť niečo viem, ale napriek tomu 
moje najväčšie uplatnenie v kuchyni je pri umývaní riadu.

Ktoré jedlo by ste pripravili priateľom, ktorí by prišli na náv-
števu?

Ak by prišli priatelia za mnou na dedinu, tak určite dobrú grilo-
vačku so všetkým, čo k nej patrí, zeleninové šaláty zo záhrady, dobre 
prepečené klobásky. Ak by sa návšteva konala u nás v byte, tak to by 
bola moja špecialita - pečené rusnácke pirohy s tvarohom.

Popri práci a rodine ste aj poslancom jazerského miestneho 
zastupiteľstva. Koľko rokov sa snažíte prispievať k zmenám na 
sídlisku?

Poslancom som druhé volebné obdobie. Do toho druhého som 
postúpil ako prvý náhradník za zosnulého poslanca Mariána Gála. 
Je mi úprimne ľúto, že som sa stal poslancom práve pri takej smut-
nej udalosti. Zároveň to bola pre mňa veľká výzva, ako svoj mandát 
zastupovať čo najlepšie.

Je niečo, čo sa vám osobne podarilo zmeniť, zlepšiť na zákla-
de počúvania hlasov Jazerčanov?

Tak ako v práci aj v pozícii poslanca som človekom v teréne. Pri 
prechádzkach so psom sa stretávam s ľuďmi a veľmi rád si vypo-
čujem ich názory a problémy týkajúce sa mestskej časti. Jednou 
z kompetencií miestneho poslanca je aj to, že môže posunúť po-
žiadavky občanov ku kompetentným, ktorí to následne dokážu 
riešiť. Mojou zásluhou sa vyriešili také problémy ako je osvetlenie 
v lesoparku či oprava poškodenej lavičky. Keďže mám psa na môj 
podnet sa zvýšil počet košov na psie exkrementy.

Aké je vaše osobné krédo alebo múdra myšlienka, i keď ju 
vyslovil niekto iný?

Myslím si, že každý človek, buď vedome alebo nevedome, má 
svoje životné krédo. Moji rodičia prežili horšie aj lepšie časy a ria-
dili sa zásadou, že „oči plačú, ruky spravia“. Ja som si to tiež osvojil 
a mám za to, že každý človek má šancu na nový začiatok, ale prvý 
krok musí urobiť sám. Chcem tým povedať, že trpezlivosťou a usi-
lovnosťou vie každý dosiahnuť svoj vytýčený cieľ.
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Vilko Holenda sa raz možno stane olympionikom v lukostreľbe

„Mama, oco,  nevidím, ale nebojte sa, všetko bude v pohode“

V septembri 2015 sa na preventívnej prehliadke ukázal mier-
ne znížený vízus, čiže znížená ostrosť zraku, ale korekcia nezlep-
šovala videnie. Kontrola mala byť o pol roka, ale už o tri mesia-
ce výrazné zhoršenie čítania. Pacient vidí len do blízka, pozerá 
excentricky, no očné lekárky napriek rôznym vyšetreniam pô-
vodcu stále nenašli, a tak ho poslali na neurológiu. Odporučená 
magnetická rezonancia mozgu, či tam niečo nerastie a  netlačí 
na očné nervy. O mesiac neskôr magnetická rezonancia očných 
nervov, no ešte koncom toho istého mesiaca zistený centrálny 
absolútny skotóm. Pacient prestáva vidieť farby, je svetloplachý 
a stráca centrálne videnie.

Už len čítanie tejto terminológie je hrozivé. Pritom to nie je citácia 
z lekárskych správ, ale realita, ktorá sa týka Vilka Holendu. Pomaly jede-
násťročného chlapca z nášho sídliska. Do roku 2015, ani nie tri roky do-
zadu, bol zdravý, nemal žiadne problémy, aj celkom dobre videl. Akurát 
sa trochu zhoršil v čítaní i písaní, ale je chlapec, možno je to len tým, 
utešovali sa rodičia. Raz večer ako po iné dni, išiel spať a ráno, keď mu 
mamka kontrolovala veci v taške, zistila, že nemá napísanú úlohu. Chce-
la, aby ju rýchlo urobil. Keď ale otvoril zošit, úlohu už nevedel spraviť. 

„Ja to nevidím...“
... zaznelo z Vilkových úst. Bolo to 29. januára 2016. Po návšteve a týž-

dennom pobyte v  detskej nemocnici v  Bratislave, lebo aj tam hľadali 
rodičia pomoc, prišla diagnóza: Dystrofi a makuly. Ochorenie, na ktoré 
zatiaľ u nás nie sú známe lekárske postupy. I v zahraničí sa len hľadajú. 
„U Vilka sú potvrdené tri mutácie ABC A4, kvôli čomu sú poškodzované 
fotoreceptory – teda čapíky a tyčinky na sietnici. Čapíky slúžia farebné-
mu videniu cez deň a tyčinky čiernobielemu v tme,“ popisuje Vilkove 
problémy mama Slávka Holendová. „Vilko prakticky vôbec nevidí. Ešte 
vníma obrysy, takže v priestore do ničoho nenarazí, ale konkrétnejšie, 
či mám niečo na tvári alebo akej farby mám oči, nedokáže posúdiť. Má 
veľmi zriedkavú očnú genetickú poruchu, ktorá spôsobuje stratu vide-
nia.“ 

Do školy zatiaľ chodí medzi bežných žiakov. A chodí tam rád. Keď sa 
vrátili z vyšetrenia v Bratislave, rodičia ho chceli nechať doma, nech si 
trochu oddýchne. Ale on nie. Už na druhý deň bol v škole. Chce sa učiť, 
nech nič nevynechá a všetko vie. Od septembra 2016 mu v štvrtom roč-
níku robí spoločnosť počítač s  hlasovým programom pre nevidiacich 
Jaws...

„Mama i otec sú smutní, boja sa o mňa, ale ja sa nedám. Všetko bude 
v pohode. Lekári raz určite nájdu liek a ja budem znovu vidieť...“

„Keď to Vilko hovorí, človeku je ešte ťažšie,“ povzdychne si mama. 
„Je dieťaťom, ktoré je citlivé, ale rozumne zmýšľajúce. Veľmi chce, aby sa 
všade všetko vyriešilo. Doma, v škole, okolo neho. Jeho citlivosť a spo-
lupatričnosť sa prejavujú na každom kroku, ale asi najviac pri starších 
ľuďoch. Vlani chodil do keramického krúžku, kde boli aj mladší, aj starší. 
A radšej bol práve v spoločnosti dospelých. Vedel sa s nimi porozprávať, 
potešiť ich, aj rozveseliť...“.

Zapáčila sa mu lukostreľba
Možno to, že má rád ľudí, neodťahuje sa od nich, a netrápi ho po-

cit menejcennosti, mu veľmi pomohlo v čomsi nekaždodennom. Rád 
hrával futbal, ale pri tomto zrakovom postihnutí sa tomu už ďalej asi 
nebude vedieť venovať. Vlani v lete bol na športovo-motivačnom kem-
pe „Hľadáme talenty 2017“, ktorý organizoval Slovenský paralympijský 
výbor, kde sa mu v rámci prezentácií paralympijských letných športov 
zapáčila lukostreľba. Trochu k tomu prispel i náš paralympijský repre-
zentant v lukostreľbe a Majster Európy Košičan Marcel Pavlík, ktorý sa 
mu dosť venoval a motivoval ho. Vilko je dnes zaregistrovaný v Sloven-
skej asociácii zrakovo postihnutých športovcov, patrí do kategórie B2 
– prakticky nevidiaci so zvyškami zraku.

Otec mu vlastnoručne vyhotovil stojan so zameriavačom, a  strieľa 
tak, že sa rukou dotýka bodu na zameriavači, a tak je nastavený presne 
na stred terča. Zrejme mali Vilko i rodina pri výbere šťastnú ruku, preto-
že len v októbri minulého roku začal s tréningami, a v decembri bol na 
súťaži Petržalský pohár, kde nastrieľal 355 bodov. O mesiac neskôr na 
tej istej súťaži to už bolo 420 bodov. Vo februári tohto roku sa v Spiš-
ských Vlachoch v  kategórii olympijský luk – mladší žiaci umiestnil na 
treťom mieste. Od petržalskej súťaže sa zlepšil o 56 bodov, čo je veľký 
pokrok, veď lukostreľbe sa venuje len niečo viac ako 4 mesiace. Koncom 
februára absolvoval posledné kolo Petržalského pohára a získal putov-
ný pohár. Už teraz sa teší na Majstrovstvá Slovenska v halovej lukostreľ-
be, ktoré budú koncom marca a na ktoré sa dosiahnutými výsledkami 
kvalifi koval.

Nabíja ostatných, zastaviť sa nie je čas
Jeho optimizmus, aj chuť do všetkého, sú obdivuhodné. A pre ro-

dičov dennodenným nábojom dobíjania, že rodina musí ísť ďalej tak, 
ako keby sa nič nedialo. I keď podobné problémy s očami začína mať aj 
Riško, Vilkov mladší brat... 

„V lukostreľbe je Vilko vo svojej kategórii zatiaľ jediným nevidiacim 
strelcom na Slovensku. Súťaží spolu so zdravými deťmi a jeho výsledky 
sú porovnateľné s ich výsledkami. Veľmi by sme chceli, aby sa nám po-
darilo nájsť ďalšie deti s poškodeným zrakom, ktorých rodičia by možno 
aj chceli, aby sa niečomu venovali, no nevedia čomu a ako to urobiť. To, 
že v rodine je postihnuté dieťa, nemá byť stopkou, nič sa tým predsa 
nemusí skončiť. My to vidíme na Vilkovi. Chápe, vníma, že je iný ako 
ostatné deti, a  predsa to jeho, a  vďaka nemu aj nás, ženie dopredu,“ 
nestráca mama za rodinu, aj za iných nádej. 

Možno sa niečo podarí zmeniť. Vlani v decembri sa Vilkov otec stre-
tol s predsedom Slovenského lukostreleckého zväzu Vladimírom Hur-
banom, ktorý si všetko okolo jeho vybavenia vyfotografoval a sľúbil, že 
podľa vzoru zo zahraničia skúsi vypracovať základné pravidlá i kategó-
rie pre nevidiacich súťažiacich. Ľady by sa teda mohli pohnúť a Vilko 
s  rodinou by mohli byť priekopníkmi v  tom, že aj s hendikepovaným 
dieťaťom sa dajú prežívať úžasné chvíle. A ktovie, či nás raz Vilko Ho-
lenda nebude reprezentovať na paralympiáde. Olympijské stupne to 
je čosi úžasné. To je víťazstvo. Nad všetkým, aj nad nepriazňou osudu. 
Na tom pomyselnom stupienku stojí už teraz ...
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Milí Jazerčania!

Veľkonočné sviatky, ktoré čo nevidieť oslávime, v nás vyvolávajú milé spo-
mienky. V mnohých z nás zanechalo silné dojmy najmä Veľkonočné ráno. Veľko-
nočné ráno je najkrajším ránom v roku. Po dobrom prežití pôstu, Veľkonočného 
trojdnia, a hlavne obradov na Bielu sobotu, je ráno v nedeľu na Veľkú noc nie-
čím neopísateľným. Vzduch vonia sviežosťou a novotou. 

A táto novosť je vyjadrená aj liturgicky a duchovne v slávení Veľkej noci. Ľu-
dia boli zvyknutí túto novosť prežívať aj v podobe nových šiat, ktoré si obliekli 
do kostola práve na Veľkú noc. Aj ja si z detstva pamätám, keď mi moji rodičia 
kúpili pred Veľkou nocou nejaké nové oblečenie, ktoré som si obliekol prvýkrát 
na Veľkonočnú nedeľu. Je v tom hlboká symbolika, ktorá vyjadruje prepojenie 
vonkajšieho s vnútorným. To nové, čisté, obliecť po prvýkrát do kostola, a prá-
ve na Veľkú noc. Veľkonočná nedeľa, kedy vrcholí naše slávenie Veľkej noci, je 
poznačená veľkou radosťou, spevom radostného Aleluja! Veľká noc je najväč-
ším sviatkom celého roka. Oslavujeme totiž víťazstvo Pána Ježiša nad smrťou.

Kristus vstal z mŕtvych, je vzkriesený, viacej neumiera. Ježiš KRISTUS zomrel 
za naše hriechy a tretieho dňa vstal z mŕtvych. Veď cirkev sa dnes modlí: ... preto 

s radosťou slávime jeho zmŕtvychvstanie a prosíme ťa, obnov nás Duchom 

svätým, aby sme povstali k novému životu.

Áno, táto obnova sa deje pôsobením Ducha svätého. Zaznieva tu echo 
apoštola sv. Pavla, ktorý vie, že kresťania nosia na svojom tele znamenia Ježi-
šovej smrti a vzkriesenia a deň čo deň sa obnovujú. Pavlova výzva obnoviť 

myseľ po jej duchovnej stránke, vyzliecť si starého človeka a obliecť nového 
(por. Ef 4,22-24), je zásadným spôsobom naplnená prijatím krstného rúcha. Na-
priek tomu je nutné znovu a znovu zápasiť a nechávať Boha, aby nám obliekal 
šaty spravodlivosti až do chvíle, než naše telo defi nitívne oblečie nesmrteľnosť. 
Slávenie Veľkej noci nie je spomienkou na minulé udalosti, ale sviatostným sprí-
tomnením Ježišovej smrti a jeho vzkriesenia.

Zvyky a tradície, ktoré nám odovzdali naši rodičia, naši predkovia, majú svo-
ju symboliku. Veľkonočné pokrmy, nové oblečenie. Majú význam práve vtedy 
a len vtedy, ak si si naozaj vyzliekol starého človeka a obliekol nového. To 
znamená, zanechal hriech, svoj starý nesprávny spôsob života a obliekol, rozho-
dol sa pre nový spôsob života, so Vzkrieseným Kristom. Veľkonočná spoveď je 
súčasťou slávenia Veľkej noci a predpokladom dobrého prežitia týchto sviatkov.

Všetkým Vám prajem jedinečnú atmosféru Veľkonočného rána spojenú 

s radostným spevom Aleluja! Pán vstal z mŕtvych! Pokojné a požehnané veľ-

konočné sviatky praje:

farár ThLic. Peter Kentoš,

Farnosť rímsko-katolíckej cirkvi sv. Košických mučeníkov

Táto zvesť je niečím, čo navždy zmení tvárnosť sveta. Všetko je od toho oka-
mihu iné! To, čo bolo hodnotné, sa zrazu stáva bezcenným a to, čoho nebolo, 
sa stáva zmyslom a dôvodom všetkého.

Apoštol Pavol píše. „Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste 
vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení. Ak len v tomto 
živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí.“ (1. list Korinťanom 
15,17-19). Vzkriesenie nielenže završuje smrť na Kríži a z nej plynúce odpustenie 
hriechov, ale práve v ňom pramení aj naša nádej na nový život.

Kristus bol vzkriesený – a to je niečo úplne iné než oživený. Oživený bol 
napríklad Lazár, naimský mládenec či dcéra predstaveného synagógy Jaira. 
Spoločným znakom všetkých týchto udalostí bolo to, že títo ľudia sa iba vrátili 
do svojho dovtedajšieho ľudského pozemského života. Po oživení boli takí istí 
ako predtým. A po nejakom čase znovu zomreli. Ich oživenie bolo vlastne len 
oddialením smrti na niekoľko okamihov. Bolo veľmi podobné tomu, čo dnes 
robia lekári, keď klinicky mŕtveho človeka, ktorému sa už zastavilo srdce, znovu 

oživujú pomocou elektrošokov a injekcií adrenalínu.
Ježiš bol ale vzkriesený, a to je obrovský rozdiel. Pavol apoštol o vzkriesení 

píše: „Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; 
seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné, seje sa telo živočíšne, 
vstáva telo duchovné.“ (1 list Korinťanom 15,42-44). Kristus vstal v tele, ktoré nazý-
vame osláveným telom, v tele duchovnom a v tomto tele vystúpil k Otcovi a žije 
s Ním naveky ako Boh, ale aj ako „človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého 
ako výkupné za všetkých.“ ( l. list Timotejovi 2,5n).
V Ježišovi Kristovi bol teda človek povýšený a zbožštený.

Mohli by sme povedať: Na počiatku bol Ježiš Boh. Potom sa zriekol seba sa-
mého a stal sa človekom (porov. List Filipanom 2,7). A nakoniec – skrze vzkriese-
nie – sa i ako človek stal Bohom. To, čo ako Boh mal od večnosti: svoje božstvo, 
synovstvo, slávu a moc; to všetko teraz od Otca dostáva aj ako človek!

A práve v tomto pramení celá naša nádej na spásu: že totiž skrze Cirkev, 
ktorá je Kristovým telom, môžeme sa stať Kristom, a tak v Kristovi sa stať podob-
nými Bohu, ako vravia otcovia: „Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom.“ 
Celá naša nádej spočíva v tom, že budeme zdieľať, mať podiel na živote Krista. 
Ak by Kristus nebol vstal z mŕtvych, nemali by sme na čom mať podiel. A slova-
mi Pavla, boli by sme „najúbohejší zo všetkých ľudí“.

Teraz už zostáva na nás len to posledné: osvojiť si Ježišov život.

Čo to znamená: získať Ježišov život? Čo je to vlastne život? Čo myslíme pod 
slovami, keď niekomu hovoríme: „Keby si žil môj život…“? Nemyslíme tým to, čo 
sme sami žili? Určite! Život – to je to, čo konáme, čo cítime, čo vnímame, čo mys-
líme – náš život, to sme vlastne my sami! Žiť život znamená myslieť, konať, cítiť, 
rozhodovať sa! Žiť život niekoho iného znamená stať sa tým druhým – môžeme 
to vidieť na hercoch, ktorí sa usilujú hrať niekoho iného než sami sú: vžívajú sa 
do jeho postavy, usilujú sa pochopiť myslenie a cítenie svojej postavy, stávajú 
sa ňou! Život sa nedá vlastniť. Nedá sa povedať: daj mi svoj život. Ani dať svoj 
život inému. Ani nemôžeme naraz mať dva či tri životy. Život sa dá jedine žiť!

Čo znamená prijať Kristov život? Prijať Boží život? Nie náhodou žiť tento ži-
vot?A sme v cieli: V krste nám Ježiš svoj život ponúkol a vložil ho do nášho srdca. 
V okamihu uverenia sa tento život prebudil a zažiaril v našom srdci. Uvideli sme 
ho, dotkli sme sa ho a zatúžili sme po ňom, lebo sme uvideli jeho skvelosť a 
slávu. V tomto okamihu sme ešte tento život nevlastnili: bol to ešte stále Ježišov 
život, ktorého sme sa v našom srdci dotýkali, ale „dookola“ v našom „tele“ ešte 
stále bol náš starý ľudský život.

A teraz prichádza to najdôležitejšie: ovocie viery - ktorým je obrátenie. 

Spomeňme si ešte raz na Petrove slová zástupu: „Robte pokánie a nech sa dá 
každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dosta-
nete dar Svätého Ducha.“ (Skutky apoštolov 2,38) Robte pokánie! Čiže: zmeňte 

spôsob svojho myslenia a konania. Ako? „Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš“ (list 
Filipanom 2,8) hovorí Pavol a na inom mieste hovorí: „Napodobňujte Boha ako 
milované deti“ (list Efezanom 5,1). A Ján apoštol v súvislosti s Kristom tiež pripo-
mína: „Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. A pod-
ľa toho vieme, že sme v ňom. Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on.“ 
(1 Jánov list 2,5). Byť v Kristovi znamená mať v sebe Kristov život. A to znamená 
žiť Kristov život. A to znamená myslieť, vnímať, cítiť a konať tak, ako Ježiš. Stať 
sa Kristom! Preto nám Ježiš zanechal Evanjelium, v ktorom nakreslil svoj obraz: 
aby sme ho mohli čo najľahšie napodobniť! Preto nám dal svojho Ducha, ktorý 
nás učí a vedie k tomu, aby sme boli ako Kristus.

Pre nás, ľudí, prijať Kristov život znamená ochotu prijať tento život. Ochota 
prijať sa prejavuje túžbou byť ako Kristus. Túžba sa prejavuje úsilím. Úsilie sa 
prejavuje zmenou života – pokáním: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás po-
krstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého 
Ducha.“ (Skutky apoštolov 2,38).

Prajem všetkým, aby tohtoročná Veľká noc nám priniesla pravý význam Veľ-
kej noci!

Christos voskrese! - Kristus vstal z mŕtvych!
o. Vladimír Varga,

farár v Gréckokatolíckej farnosti Presvätej Bohorodičky Ochrankyne

Veľkonočné ráno

„Kristus vstal z mŕtvych 
– hrob je prázdny!“
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Educate Slovakia
Na posledný januárový pondelok sme sa do ško-

ly veľmi tešili, lebo sa začínal náš najobľúbenejší 
projekt Educate Slovakia. Prišli k nám siedmi štu-
denti z atraktívnych krajín – Indonézia, Peru, Taiwan 
a Turecko. Prezentovali nám zaujímavosti svojej 

krajiny, aj svoje rodiny, priateľov, záujmy či obľúbené hudobné sku-
piny. Učili nás tradičné indonézske aj turecké tance a my ich zase 
karičku a hru na fl aute. Predviedli nám umenie kaligrafi e, čínske pís-
mo, nové zábavné hry, oblečenie a hlavne - rozprávali po anglicky, 
takže sme si mohli overiť aj naše konverzačné schopnosti. Spoločne 
sme si v Steel Aréne užili aj skvelú športovú atmosféru hokejového 
zápasu Košíc so Žilinou.  Dostali sme od nich malé darčeky, náram-
ky priateľstva. Aj oni od nás odchádzali s peknými suvenírmi našej 
školy aj mesta. Dúfame, že o rok sa takéto príjemné stretnutie zo-
pakuje.                                                                                                žiaci školy
Vedomostný ostrov Nadácie Volkswagen Slovakia

Ako jedna z desiatich škôl v Košickom kraji sme sa zapojili do no-
vého projektu Nadácie Volkswagen Slovakia Vedomostný ostrov. 
V spolupráci s Agentúrou pre vzdelanie a vedu SEA pôsobiacou 
v oblasti podpory vzdelávania, vedy a výskumu podporuje moder-
né vzdelávanie v základných školách na Slovensku. 

Čo je Vedomostný ostrov? Je to interaktívny kiosk plný zaujíma-
vých vedomostí, veselých testov, z ktorého môžu naši žiaci, aj učite-
lia čerpať mnohé zaujímavé poznatky a inšpirácie. Má tri dotykové 
obrazovky a ponúka množstvo interaktívnych vzdelávacích úloh 
z oblasti fyziky, techniky, ekológie, nemeckého jazyka aj dopravnej 
výchovy. Úlohy sú prepojené s reálnym využitím v praxi, vplyvom 
na životné prostredie, návodmi na domáce pokusy, videami a inými 
rozširujúcimi zaujímavosťami. Žiaci sa môžu otestovať, zamyslieť sa 
nad svojimi silnými a slabými stránkami, zorientovať sa aj pri výbere 
budúceho povolania,  i súťažiť o hodnotné ceny. 
Príďte sa pozrieť, ako si v škole žijeme

Už v utorok, 27. marca 2018 bude u nás od 9:00 do 17:00 hodiny. 
Deň otvorených dverí, na ktorý  pozývame vás, rodičov predško-
lákov i širokú verejnosť. Pripravená je prezentácia priestorov školy 
i školského vzdelávacieho programu, ukážky vyučovacích hodín aj 
činností  v záujmových útvaroch. Pridali sme aj bonus – voľný vstup 
na tréning inline korčuliarov. Počas dňa je pripravená tiež ochut-
návka z vybraných druhov mliečnej desiaty.
Informácie: https://zsbukke.edupage.org/album/
 zsbukke@centrum.sk, tel.: 055/729 54 78 

PaedDr. Zuzana Zajacová,
riaditeľka

Materská škola na Jenisejskej ulici

Fašiangové radovánky

Fašiangové dni sme v tomto roku prežívali v našej materskej 
škole síce tradične, ale zároveň inovatívne. Dominantnou je 
pre nás prírodovedná gramotnosť, a tak sa od nej odvíjajú mno-
hé aktivity, ktoré uskutočňujeme samostatne s deťmi i v spo-
lupráci s rodinami. Tohtoročný karneval sa niesol pod názvom 
„Veselé klobúky“ a zapojil do činnosti malých i veľkých, mladších 
aj starších, pretože na tvorení i zábave sa v jednotlivých triedach 
zúčastnili okrem rodičov, mladší súrodenci, aj babky a dedkovia. 
Spolu až 150 rodinných príslušníkov. A ako to vyzeralo? Celý týž-
deň sa ozývala z jednotlivých tried zábava a v každej vznikali iné 
klobúky, čelenky, škrabošky, samozrejme, s prírodnými motívmi.

V pondelok sa školou rozbzučali „Včielky“ a svoje čiapky 
s pichliačikmi tvorili aj „Ježkovia“. V ďalšie dní sa premávali „Sli-

máky“ s parádnymi domčekmi, poletovali bodkované „Lienky“, 
skackali zelené „Žabky“ a vo svojich šikovne vymyslených to-
pánočkách sa prechádzali pestrofarebné „Stonožky“. Leto nám 
pripomenuli rôznofarebné „Motýle“ a život vo vode lesklé štíh-
le „Rybičky“ aj obávané žraloky. Chvíľami sa naša MŠ zmenila 
na pestrú živú lúku, les, či morský svet a bola plná detí i dospe-
lých. O tom, čo spoločne počas týždňa vytvorili – aké rozmanité 
klobúky a ozdoby vyšli z dielne šikovných rúk rodičov i učiteliek, 
svedčí výstavka, ktorá krášli naše átrium. Opäť raz sa potvrdilo, 
že tradície možno užitočne a účelne spájať so vzdelávaním zá-
bavnou a kreatívnou formou. Všetkým patrí poďakovanie a úcta 
za spoločné chvíle prežité v škôlkárskom prostredí.

Margita Jančišinová, 
riaditeľka

Základná škola na Bukoveckej ulici
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Súkromná základná škola na Dneperskej ulici

Škola, kde môže byť úspešný každý

Rozbehnutý školský rok 2017/2018 sa prehupol do svo-
jej druhej polovice. Nás teší, že to bol plodný čas. Na začiatku 
školského roka sme Imatrikuláciou prijali medzi seba našich 
prvákov. Vo februári som si ich pozval k sebe na posedenie 
pri čaji, kde mi čítali zo šlabikára. A sú naozaj šikovní. V lete je 
sľúbená zmrzlina... Pre rodičov s deťmi školský klub zorganizo-
val už tradične úspešnú Tekviciádu. Tešia nás výsledky z Testo-
vania 5. Skončili sme nad celoslovenským priemerom a zistili, 
že naši žiaci dostali dobré primárne vzdelanie a sú pripravení 
pokračovať v štúdiu na druhom stupni, prípadne na osemroč-
nom gymnáziu. Okrem vedomostí a študijných výsledkov ve-
dieme naše deti k hodnotám a sociálnemu cíteniu. Preto sme 
radi, že aj s ich zanietením, a tiež s pomocou mnohých šted-

rých ľudí, sa nám v predvianočnom čase podarilo úspešne 
zorganizovať benefi čný koncert Pre Dávida. Máme za sebou 
aktivity podporujúce moderné vyučovanie. Žiaci, ktorí vedia 
spievať, rozvíjajú svoj talent v školskom zbore, nadaní športov-
ci nás reprezentovali v športových súťažiach, múdre hlavičky 
v predmetových olympiádach. Naozaj chceme, aby pocit, že aj 
„ja môžem byť úspešný“, zažil u nás každý...

A čo budúcnosť? V budúcom školskom roku sa chystáme 
v 1. a 2. ročníku otvoriť oddelenie školského klubu detí s anglicky 
hovoriacou lektorkou. Prváci tak budú môcť okrem dvoch vyučo-
vacích hodín angličtiny počúvať a komunikovať v cudzom jazyku aj 
v poobedňajšom čase zábavnou, oddychovou formou.

Mgr. Peter Ferenčák, 
riaditeľ 

Obchodná akadémia na Polárnej ulici

Blíži sa termín odovzdania prihlášok na stredné školy

Máte doma deviataka? V týchto dňoch stojí mnoho rodičov 
a žiakov pred vážnym životným rozhodnutím, ktoré ovplyvní 
ich budúci profesionálny život – výberom strednej školy. Ter-
mín odovzdania prihlášok na štúdium na osemročné gymnáziá 
a stredné odborné školy je do 10. apríla 2018.

Prvý termín prijímacích skúšok na bežné stredné školy je 
celoštátne naplánovaný na pondelok 14. mája 2018, druhý 
termín je vo štvrtok 17. mája 2018.

Informácie o prijímacom konaní vrátane predbežných i ak-
tuálnych údajov o plánovaných a prihlásených počtoch žiakov 
na jednotlivé školy a odbory podáva žiakom i rodičom na zák-
ladnej škole výchovný poradca. Ten usmerňuje proces vypĺňa-
nia prihlášok, skontroluje a doplní niektoré údaje a zabezpečí 
ich odoslanie na stredné školy. Žiaci, ktorí v celoslovenskom 
testovaní žiakov deviateho ročníka dosiahli úspešnosť v každom 

predmete samostatne 90 %, môžu byť na základe rozhodnutia 
riaditeľa školy prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky. Prijíma-
cia skúška sa robí z predmetov, ktoré určí MŠVVŠ SR. Popri slo-
venskom jazyku a literatúre to môže byť vzhľadom na povahu 
odboru aj iný profi lový predmet. Výsledky prijímacích skúšok 
škola zverejní do troch dní odo dňa konania ich druhého termí-
nu. Absolventom základných škôl sa v našej mestskej časti núka 
niekoľko možností stredoškolského štúdia. 

Jednou z nich je štúdium na Obchodnej akadémii na Polár-
nej ulici č. 1, ktorá poskytuje vzdelávanie v odboroch:

• obchodná akadémia 
• obchodná akadémia so zameraním na podnikové in-

formačné systémy 
• manažment regionálneho cestovného ruchu 
• a EKONOMICKÉ LÝCEUM – prvé v Košiciach v školskom 

roku 2018/2019.

Škola má každú stredu od 13:00 hodiny Deň otvorených dve-
rí, kde rodičia i školáci získajú všetky potrebné informácie súvi-
siace so štúdiom i mimoškolskými aktivitami školy.

 
 
 
 
 

 
 

každú stredu  

Neváhaj  
a  príď  

od 13000 ddo 16000  hod  
viac inforrmácií nna:   
www.polarka.sk 
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Materská škola na Galaktickej ulici

Čo nás charakterizuje? Radi pracujeme i oslavujeme

Rok v našej materskej škole prežívame v súlade so zmenami 
v prírode a ľudskej práce v nej, preto má náš školský vzdelávací 
program názov Rok v materskej škole. Zameranie školy smeru-
je k  rozvíjaniu elementárnych pracovných zručností detí, k vy-
tvoreniu vzťahu k národným tradíciám a k citlivému vnímaniu 
zmien v prírode v priebehu roka, i k  jej ochrane. Práca – prak-
tická, zmysluplná činnosť s konkrétnym výsledkom a pravidelné 
slávnosti, sú hlavnými prostriedkami všestranného a harmonic-
kého rozvoja detí. 

Čo zvládame? Drobné ručné práce v triede, činnosti v pracov-
ných dielničkách či varenie a  pečenie v  kuchynke. Pracujeme 
v školskej záhrade, vieme používať záhradné náradie pri okopá-
vaní, rýľovaní i hrabaní lístia a trávy. Sadíme a sejeme, pestujeme 
zeleninu, zbierame úrodu, pripravujeme políčka na zimný od-
dych. Venujeme sa práci na bylinnej špirále, bylinky priebežne 
sušíme a  v  zime sa liečime ich odvarom. Ďalšiu skalku zdobia 
okrasné kvety. Areál školy dopĺňajú zóny s  kríkmi a  stromami 
s úžitkovými, jedlými i okrasnými plodmi. V inej zóne spoznáva-
me trávu a lúčne kvety. Fyzickú zdatnosť a pohybovú zručnosť 
rozvíjame v  športovej časti a na detskom dopravnom ihrisku

si prakticky osvojujeme pravidlá cestnej premávky. Po dobre vy-
konanej práci relaxujeme v  oddychovej zóne s  jazierkom, kde 
nás, zvlášť v horúcich dňoch, ovlažuje dobrý vzduch a tieň. Ra-
dosť nám prinášajú oslavy a prípravy na ne. Okrem typických na-
rodeninových osláv nám príchod jesene symbolizuje Jabĺčková 
pani. V závere ročného obdobia vyrábame lampášiky, ktoré sa 
rozsvietia na slávnosti na Martina. Na začiatku adventu privíta-
me Mikuláša. Má zlatú knihu, v  ktorej sú zapísané naše dobré 
i menej dobré skutky a nošu plnú darčekov. S  materskou školou 
sa rozlúčime spolu s rodičmi pri Vianočných slávnostiach. 

V Novom roku sa stretávame s Tromi kráľmi. Keď nastane fa-
šiangové obdobie, hlavne sa veselíme a pripravujeme sa na kar-
neval. Jarné obdobie začíname malou slávnosťou v prvý jarný 
deň. Vieme, že v  prírode nastal čas jarných prác. Pred Veľkou 
nocou si pozrieme aktuálnu bábkovú hru a hľadáme v školskej 
záhrade čokoládové vajíčka. Dominantnou slávnosťou leta je 
tradičná Jánska slávnosť s hľadaním pokladov, ktorá sa odohrá 
v našom areáli pri studničke, uprostred zelene a kvetov.    

Mgr. Anna Magdošková, 
riaditeľka

Špeciálna základná škola na Rovníkovej ulici

Šport – fenomén, ktorý spája ľudí
V našej škole vedia zamestnanci, žiaci aj  ich rodinní príslušníci, 

že je to pravda. Napriek sťaženým podmienkam (chýba vlastná 
telocvičňa či  ihrisko) dievčatá a chlapci športujú a trénujú počas 
vyučovania na hodinách telesnej a  športovej výchovy. V škol-
skom vzdelávacom programe majú žiaci II. stupňa navýšenie 
na 3 hodiny týždenne, mimo vyučovania sa venujú športovaniu 
v  školskom klube detí a  v  záujmových krúžkoch. V  tomto škol-
skom roku už zožali aj niekoľko úspechov. Najvýznamnejšími 
podujatiami boli športové projekty, ktoré pripravili Špeciálne 

olympiády Slovensko pre športovcov s  mentálnym postihnutím.
Koncom minulého roka bol v  Púchove 25. ročník Vianočného 
turnaja v  unifi kovanom futbale ako súčasť Vyšehradského po-
hára. Spoluorganizátormi boli Slovenský futbalový zväz a  Únia 
ligových klubov a  ambasádorom bývalý slovenský reprezen-
tant Filip Šebo. V  silnej konkurencii bojovalo 10 tímov, z  toho 
7 zo Slovenska, 2 maďarské a 1 český. Družstvo pod názvom Rov-
níková, v  ktorom boli piati športovci z  našej školy a  štyria part-
neri zo SPŠ strojníckej z Komenského ulice, a  viedli ho tréneri 
Mgr. Viktor Kľujko a Ing. Roman Valenčák, obsadilo v skupine vyni-
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kajúce 2. miesto. Individuálne ocenenie ako najlepší hráč v skupi-
ne získal Mário Horváth. Za veľmi dobrý športový výkon, bojovnosť 
a za vzornú reprezentáciu si naši futbalisti zaslúžia poďakovanie. 

Počas piatich januárových dní mali pätnásti naši žiaci z  II. stup-
ňa možnosť sa zúčastniť na lyžiarskom výchovno-výcvikovom kur-
ze. Naša škola ho zorganizovala druhýkrát. Pod vedením inštruk-
torov z radov pedagógov sa dievčatá a chlapci naučili základom 
bežeckého, a tí odvážnejší aj zjazdového lyžovania. Pobyt na kurze 
určite prispel k zvýšeniu fyzickej kondície i k upevneniu kamarát-
stiev medzi spolužiakmi.

Predĺžený víkend od 16. do 18. februára 2018 patril v Monko-
vej doline v Ždiari Majstrovstvám Slovenska Špeciálnych olym-
piád v bežeckom a zjazdovom lyžovaní. Našu školu reprezentovali 
3 žiaci, ktorí podali fantastické výkony. Viktória Balogová si vybo-

jovala 2 zlaté medaily – v slalome a obrovskom slalome. Dávid 
Horváth získal zlato v obrovskom slalome a striebro v slalome 
a Dáša Mižigárová obsadila 1. miesto v behu na lyžiach na 50 met-
rov a 2. miesto v behu na 100 metrov. V rámci programu sa konal aj 
seminár k novému športu v špeciálnych olympiádach – snežnice. 
Okrem toho bola pre účastníkov pripravená diskotéka a v nedeľu 
aj veľké prekvapenie -  jazda lanovkou a prechádzka chodníkom 
korunami stromov. Pre všetkých to boli nezabudnuteľné zážitky.

Tešíme sa na ďalšie športové podujatia, ktoré pripravia Špeciál-
ne olympiády Slovensko v roku 2018, ktorý je výnimočný – nesie 
sa v duchu 50. výročia vzniku svetového hnutia Special Olympics 
a 25. výročia špeciálnych olympiád na Slovensku.

Mgr. Jana Valenčáková,
riaditeľka 

Základná škola J. Urbana na Jenisejskej ulici

Pribudli nám dve nové ihriská

Koncom roka 2017 sme dokončili práce na výstavbe dvoch 
ihrísk v areáli našej školy. Pre športovcov sa nám podarilo po-
staviť kvalitné multifunkčné ihrisko, ktoré bude slúžiť na vyučo-
vanie hodín telesnej výchovy, realizáciu pohybových krúžkov 
školy, pre aktivity rodičov žiakov a v určitom režime i pre širokú 
verejnosť. Povrch ihriska tvorí vysokokvalitný gumený granulát, 
ihrisko je oplotené a vďaka osvetleniu ho bude možné využívať 
aj vo večerných hodinách. Svojimi rozmermi aj čiarovaním je pri-
pravené na hranie futbalu, basketbalu, volejbalu, hádzanej a te-
nisu. Vzniklo vďaka fi nančným prostriedkom získaným z aktivít 
pri príležitosti osláv 40. výročia školy, vďaka príspevkom rodičov 
našich žiakov i fi nančnej podpore mesta Košice. Tešíme sa, že už 
počas jarných mesiacov bude slúžiť pri napĺňaní nášho cieľa - 
zlepšovaní zdravého životného štýlu žiakov i širokej verejnosti.

Druhé ihrisko je určené menším deťom a tvoria ho najmä rôz-
ne preliezky a hracie prvky. Je takisto oplotené a jeho režim ur-
čuje prevádzkový poriadok. Ihrisko budú využívať najmä školáci 
v školskom klube detí, ale v určitých hodinách bude k dispozícii 
aj mamičkám s deťmi zo sídliska. V priestoroch ihriska medzi 
stromami možno nájsť pružinové hojdačky, pákové hojdačky, 
preliezkovú zostavu so šmýkalkami, rôznymi dráhami a vežič-
kou, malý lanový chodník, preliezku s pavučinou či rebrinami, 
k dispozícii sú aj lavičky a rôzne interaktívne prvky. Do priesto-
rov ihriska by sme ešte chceli kúpiť obľúbenú klatkovú lanovku.

Veríme, že obe ihriská budú slúžiť svojmu účelu a že sa v ce-
lom areáli našej školy, ktorý je pre športuchtivú verejnosť takmer 
stále otvorený, neobjavia vandali. Tí by zrejme priestor využívali 
na požívanie alkoholických nápojov a fajčenie, čo je v areáloch 
škôl prísne zakázané. A naše trávnaté futbalové ihrisko, asfaltové 
hokejbalové ihrisko, atletický ovál aj nové multifunkčné a detské 
ihrisko, vydržia čo najdlhšie plniť svoj účel.

Začiatok roka spestrili Imatrikulácia i Palacinkový deň

Naša škola je známa tým, že sa okrem atraktívneho a efektív-
neho vyučovania snaží svojim žiakom pripravovať aj rôzne akti-
vity v mimovyučovacom čase. Pre žiakov je počas roka priprave-
ných množstvo podujatí a projektov rôzneho zamerania. Po asi 
najväčšom novembrovom festivale hier a zábavy Hravenisko, 
ktorý navštívilo niekoľko tisíc účastníkov z celého východného 
Slovenska, čakala na žiakov novinka, podujatie Advent na Jeni-
sejskej. Počas neho sme každý deň vylosovali dve triedy, ktoré 
získali zážitkové darčeky, ako napríklad spoločná návšteva kina, 
hokejového zápasu, posedenie v cukrárni, rôzne výlety a ďalšie 
vnemy, ktoré prispejú k stmeleniu triednych kolektívov. Nechý-
bali ani mikulášske a vianočné aktivity, okrem iného aj vianočná 
burza výrobkov, z ktorej výťažok takmer 500,-€ putoval organi-
zácii Svetielko pomoci pomáhajúcej onkologicky chorým de-
ťom a ich rodinám. 

V januári sme okrem iných aktivít pripravili aj tradičnú roz-
právkovú Imatrikuláciu prváčikov, ktorú pripravili pani učiteľky 
so staršími žiakmi a pre prvákov je veľkým zážitkom. Odovzdá-
vanie polročných výpisov vysvedčení je v našej škole spojené 
s neodmysliteľným vyučovaním v maskách, po ktorom na deti 
čaká veselý karneval so skvelou zábavou. Vo februári sme ne-
zabudli na sviatok sv. Valentína a nechýbalo ani obľúbené po-
dujatie spojené s vyučovaním cudzích jazykov Pancake Day, čiže 
Palacinkový deň. Počas neho žiaci pripravujú palacinky na rôzne 
spôsoby. Súčasťou podujatia sú rôzne súťaže zručnosti ako beh 
s palacinkou na panvici, zdobenie palaciniek a ďalšie, pri ktorých 
deti zažijú vynikajúcu zábavu. Tešíme sa aj na zápis budúcich 
prváčikov, ktorý sa uskutoční 7. a 8. apríla 2018. Viac informácií 
o uskutočnených aj pripravovaných aktivitách našej školy nájde-
te na našej stránke www.zsjenisejska.edupage.org.    

Mgr. Róbert Schwarcz,
riaditeľ
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Začnem otázkou... Čaká nás pokles cien nehnuteľností? Od-
poveď je jednoznačná – áno. Znižovanie však nepríde hneď, 
bude skôr otázkou najbližších mesiacov a bude postupné.

Realitný trh, tak ako každý iný trh, sa vyvíja v pravidelných 

cykloch. Dnešné ceny nehnuteľností sú podobné tým pred 
krízou v  roku 2008. Krach svetovej ekonomiky vtedy spôsobil 
aj rapídny pokles cien nehnuteľností, ktorý trval až do rokov 
2013 – 2014, kedy sa začalo vďaka nízkym cenám opäť naku-
povať. Zlomovým bol rok 2015, vtedy ceny nehnuteľností začali 
prudko rásť vďaka silnejúcej ekonomike a klesajúcim úrokovým 
sadzbám. Súčasná situácia na trhu s nehnuteľnosťami je taká, 
že prevažuje dopyt nad ponukou, čo zákonite zvyšuje ceny ne-
hnuteľností.

Ako spomínam v  úvode, znižovanie cien na realitnom trhu 
určite príde, nemalo by však byť drastické ako v roku 2008. Ceny 

budú klesať pozvoľne, ako reakcia na prísnejšie podmienky 
pre získanie úverov a predpokladané postupné zvyšovanie úro-
kových sadzieb. 

Ing. Soňa Kovačevičová,
realitná špecialistka pre Košice

Ak ste diabetikom, určite ste sa 
stretli s  názorom, že pokiaľ vám 
diagnostikovali toto ochorenie, 
nie je príliš vhodné absolvovať pe-
dikérske ošetrenie v salóne. Diabe-
tici by mali predchádzať možným 
zraneniam, ktoré by mohli viesť do-
konca až k  vzniku tzv. „diabetickej 
nohy“. Na pedikúre by toto mohlo 
reálne hroziť, keďže vo väčšine 
pedikérskych salónov na Sloven-
sku ošetrujú chodidlá len „mokrou 
cestou“, teda skalpelom. Otázka ale 
je, či je vhodnejšie, aby ste túto náročnú procedúru ako 
diabetik mali nechať na vašich príbuzných alebo dokonca 
sami na seba. Riziko poranenia diabetika pri ošetrení v do-
mácom prostredí je totiž omnoho vyššie a vzniká veľakrát 
banálne – ostrihaním si nechtov.

Diabetik vraj nemôže 
absolvovať pedikúru v salóne. Môže.

Diabetes mellitus je skupinou metabolických ochorení, 
ktorých spoločnou charakteristikou je chronická hyperglyké-
mia, teda zvýšená hladina glukózy v krvi spôsobená poruchou 
sekrécie alebo účinku inzulínu produkovaného pankreasom. Ak 
pankreas vôbec nie je schopný tvoriť inzulín, hovoríme o diabe-
te typu I. a  prejaví sa zväčša už v  detstve. Typ II., tzv. starecký 
diabetes, sa prejaví najskôr po štyridsiatom roku života. Vekom 
dochádza k  opotrebovaniu buniek, ktoré už nedokážu vypro-
dukovať také množstvo inzulínu, aké je potrebné na odbúranie 
nadmernej hladiny cukru v krvi. Začiatok ochorenia je často po-
malý, príznaky minimálne alebo nevýrazné. Hlavným rizikovým 
faktorom v tomto prípade je nadmerná telesná hmotnosť. Prvý-
mi symptómami ochorenia je veľký smäd a časté močenie. Telo 
na prítomnosť nadbytočného množstva cukru reaguje zvýšenou 
produkciou moču, pomocou ktorého sa chce cukru zbaviť. Tento 
proces organizmus vysušuje, čoho dôsledkom býva smäd. Ďal-
ším príznakom môžu byť schudnutie bez dôvodu, malátnosť, 
únava, suchá pokožka celého tela, teda aj nôh...

Riziko poranenia diabetika 
pri ošetrení doma je vysoké.

V súčasnosti, našťastie, existujú prevádzky, ako je aj tá naša 
na Levočskej ulici, ktoré poskytujú odborné pedikérske ošet-
renie, a pritom zohľadňujú zdravotný stav svojich klientov. Ide 
o prevádzky, v ktorých pedikér pred prvým ošetrením dôklad-
ne zistí anamnézu klienta a  v  prípade diabetika zvolí správny 
spôsob ošetrenia a  použitie nástrojov, pomôcok i  ošetrujúcej 
kozmetiky. Najvhodnejším spôsobom ošetrenia diabetika je tzv. 
suchou cestou za použitia pedologického prístroja s odsávaním. 
Používajú sa pritom špeciálne frézky so špeciálne tvarovanými 
hlavicami s chladiacimi kanálikmi, takže sa pri ošetrení eliminuje 
aj poranenie prípadného spálenia pokožky pri brúsení. Pedikér 
používa aj špeciálne upravené nástroje napríklad nožnice, ktoré 
majú tupé špičky, a tak predchádza možnému zraneniu. Pri su-
chej pedikúre by ste sa ako diabetik nemali čudovať, že vám 
pred ošetrením pedikér bude nohy namáčať len krátko, alebo 
vôbec nie, a nohy vám len dezinfi kuje postrekom.

Najvhodnejším spôsobom ošetrenia 
nôh diabetika je tzv. suchou cestou

Pri suchej pedikúre máčanie nôh nie je vhodné najmä z  tech-
nického hľadiska (rozmočená pokožka sa nedá brúsiť), ale ako 
diabetik by ste sa mali prílišného rozmáčania nôh vyvarovať aj 
zo zdravotných dôvodov. Po ošetrení na suchej pedikúre vám 
pedikér, ktorý má znalosť o  vašom zdravotnom stave, nebude 
ani robiť masáž nôh, tak mu to nemajte za zlé. Vaše nohy len 
zľahka premastí ošetrujúcim krémom určeným na váš typ po-
kožky. Masáž nôh pri vašom ochorení by mohla spôsobiť vznik 
trombov, tie by mohli viesť k  uzavretiu ciev a  spôsobiť vážne 
komplikácie.

Návštevu pedikúry by si diabetik teda rozhodne odopierať 
nemal. Skúsený pedikér dokáže odhaliť rôzne, i  malé otlaky či 
iné zmeny na chodidle, pomenovať ich, šetrne ich odstrániť 
alebo nasmerovať klienta k špecialistovi, a predísť tak možným 
komplikáciám, ktorým je diabetik vystavený.

Mária Ivanková,
odborný pedikér – podológ jr. (ČEPOS)

Diabetici a pedikúra

Odborníci radiaOdborníci radia

Ceny nehnuteľností sú na maxime. Aký vývoj nás čaká? 

Ilustračné foto
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Jar je vraj najfarebnejšie obdobie roka. Dokáže vykúzliť 
všetky odtiene zelenej farby. Jarná prechádzka optimizmom 
naplní každého človeka a dokáže spojiť príjemné s užitoč-
ným. V prebúdzajúcej sa prírode objavíme prvé liečivé rastli-
ny, ktoré osožia zimným obdobím oslabenému telu.

,,Kráľom“ tohto obdobia je žihľava. Mladé výhonky vykúka-
jú zo zeme už v marci, v plnej kráse sa prejavia v apríli. ,,Už roky 
podstupujem v apríli jarnú očistnú kúru“ - chváli sa chlapík, ktorý 
sa aj vo vysokom veku teší ,,železnému“ zdraviu.“ ,,Každé ráno si na-
zbieram dve hrste mladých žihľavových výhonkov. Pália poriadne, 
ale zvládnem to. Vyumývam ich a zalejem pol litrom vriacej vody. 
Nechám vylúhovať 20 minút, potom precedím a popíjam počas 
dňa. Všetkým odporúčam.“ Tak ako mydlo odstráni špinu zo zne-
čistených rúk, tak žihľava odplaví škodliviny usadené v ľudských 
orgánoch a tkanivách. Len to treba vyskúšať, najlepšie počas troch 
týždňov. Teplé lúče jarného slnka hladia naše tváre, aj hlávky pre-
búdzajúceho sa podbeľa, pľúcnika a prvosienky. Nie je to asi náho-
da, že všetky tieto rastliny majú krv čistiace a kašeľ odstraňujúce 
účinky. Premenlivé aprílové počasie prináša zvýšený výskyt ocho-
rení dýchacích ciest a tieto rastlinky šetria naše peňaženky. Kon-
com marca a v priebehu apríla má najlepšiu liečivú silu imelo biele. 
Macerát, (nazbieraná rastlina zaliata studenou vodou po celú noc), 
je výborným pomocníkom pri poruchách srdcového rytmu a pri 
vysokom krvnom tlaku. Začiatkom jari sa odporúča šesťtýždňová 
imelová kúra: tri týždne pijeme denne tri šálky, dva týždne dve šálky 
a týždeň jednu šálku. 

Máte vysoký cholesterol, bývate často prechladený, trápi vás vy-
soký krvný tlak? Je najvyšší čas použiť cesnak! Teda, ten medvedí. 
Ponúka sa všetkým telesne uboleným. Po snežienke jarnej sa pokla-

dá za prvého posla jari. Niekedy dokonca snežienku predstihne 
a dá sa nájsť už začiatkom marca. Jeho latinský názov vo voľnom 
preklade znamená „určený pre medvede“. Názov dostal preto, lebo 
po zimnom spánku ho vyhľadávajú medvede, aby si prečistili žalú-
dok, črevá i krv. Starovekí Germáni verili, že človeku dodá medvediu 
silu. Rastie na vlhkých lúkach a v lesoch, pri zbere ho skôr zacíti-
me ako zbadáme. Rastlina na pohľad pripomína konvalinku, avšak 
typická vôňa vylučuje zámenu. Pre silné protibakteriálne účinky 
je vhodný na znižovanie tlaku, obsahu cholesterolu a cukru v krvi, 
prečisťuje krv a odhlieňuje. Cesnak medvedí pôsobí podobne ako 
skupina liekov proti tlaku nazývaná ACE inhibítory - napr. ENAP. Zá-
roveň zabraňuje zhlukovaniu krvných doštičiek, čím znižuje prav-
depodobnosť vzniku krvných zrazenín. Je dvakrát efektívnejší ako 
cesnak kuchynský - v apríli je možné urobiť si liehovú tinktúru. 

V roku 1944 Američan J. Cavallito objavil v cesnaku kuchynskom 
sírnatú látku alicín zodpovednú za protibakteriálnu a  protiparazi-
tárnu aktivitu - cesnak medvedí ho obsahuje až štyrikrát viac! Je vý-
znamným prírodným zdrojom selénu, zinku, dôležitých stopových 
prvkov a vitamínov. Obetovať čas na jeho zber sa určite oplatí! Hlav-
ne ľudia so zvýšeným cholesterolom by si ho mohli občas dopriať. 
Cesnak medvedí konzumujeme najlepšie čerstvý, napriklad ako 
náhradu cibuľky na chlebe s maslom, alebo na zlepšenie chuti zele-
ninových polievok. Sušený sa neužíva, pretože stráca účinné látky. 
Vo forme liehovej tinktúry (nadrobno porezané listy, zaliate 50 % 
liehom, po troch týždňoch scedené) je vítaným doplnkom liečby 
vysokého krvného tlaku (denne užívame 15 kvapiek). 

MUDr. Michal Slivka, 
predseda sociálno-zdravotnej komisie

poslanec miestneho zastupiteľstva

Jarní pomocníci

Stretnete sa s ňou každý rok. O kom je reč? O jarnej únave.

Zdravotné okienkoZdravotné okienko

Vonku konečne začne vládnuť príjemné slnečnejšie počasie, no vy 
si ho doslova nevládzete vychutnať. Nedostatok energie,  strata elánu, 
znížená schopnosť sústrediť sa, ľahké depresie či dokonca bolesti hlavy 
– to všetko sú symptómy, ktoré s príchodom prvých jarných dní trápia 
väčšinu ľudí. Jarná únava predstavuje vysoko subjektívny pocit pretrvá-
vajúcej únavy, vyčerpania, celkovej slabosti, smutnej nálady, útlmu fy-
zických a psychických síl. Objavuje sa práve na konci zimného obdobia 
a spravidla trvá niekoľko týždňov. 

Hoci tento pocit rozhodne nie je príjemný, z medicínskeho hľadiska 
nie je nebezpečný. Ide o prirodzenú odpoveď organizmu na nedostatok 
svetla, málo teplých slnečných lúčov a znížený príjem vitamínov v stra-
ve počas zimných mesiacov. Organizmus je po zime vyčerpaný a osla-
bený. Počas zimných mesiacov na nás vplýva mnoho nepriaznivých 
faktorov. Neustále bojujeme s chladným počasím, nedostatkom slnka, 
prísun vitamínov máme obmedzený, naša fyzická aktivita je minimálna, 

pretože väčšinu času sme  trávili v teple domova. Navyše, sme neustále 
vystavení stresu, rýchlemu životnému tempu a rôznym nachladnutiam 
či virózam. Pohyb je výborná a účinná zbraň proti jarnej únave.  Či už 
zvolíte jarné prechádzky v prírode alebo sa začnete venovať nejakému 
športu, aktívny pohyb a čerstvý vzduch vám určite pomôžu vyrovnať 
sa s únavou. Pite dostatočné množstvo tekutín. Jedzte striedmo. Do-
prajte si pohyb na čerstvom vzduchu a dennom svetle. Pravidelne cvič-
te. Smejte sa. Smiech je liekom pre celé telo i dušu. Venujte sa rodine 
a záľubám. Pozitívna myseľ robí zázraky. Diagnóza „jarná depresia“ má 
dočasné trvanie. Skončí sa vo  chvíli, keď si človek a  jeho  organizmus 
zvyknú  na zmeny v  počasí. Nie je to teda psychické ochorenie, ktoré 
by si vyžadovalo návštevu odborníka. Ak však vaša ,,jarná únava“ trvá 
dlhšie, nemali by ste ju podceňovať.

PhDr. Lucia Kleinová, 
poslankyňa miestneho zastupiteľstva
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ŠportŠport
Putovný pohár starostky ostal na Dneperskej

Futbalový turnaj jazerských základných škôl o Putovný pohár 
starostky mestskej časti, ktorý bol koncom minulého roku, sa do po-
sledných chvíľ niesol v napätí a vyburcovaných emóciách. O cenné 
trofeje sa zápolilo v Súkromnej základnej škole (SZŠ) na Dneperskej 
ulici, ktorá rok predtým získala tento putovný pohár. Chlapci zo Zák-
ladnej školy (ZŠ) na Bukoveckej ulici prišli naberať cenné skúsenosti, 
a tak sa do bojov zapojili aj mladšie ročníky. Ich statočné a odušev-
nené srdcia však nestačili na „fyzičku“ starších spolužiakov, a tak si 
vybojovali len 3. miesto.

Finálový zápas medzi základnými školami na Dneperskej a Druži-
covej ulici bol napínavý do poslednej chvíle. Doslova v posledných 
sekundách Dneperská zvýšila náskok a vyrovnala skóre dvoch vzá-
jomných zápasov. Nasledovali pokutové kopy, pri ktorých sa Šťas-
tena priklonila na stranu chlapcov z Dneperskej. Putovný pohár tak 
už druhý rok oddychuje vo vitríne ich školy. Chlapci z Družicovej 
neskrývali sklamanie. Bolo vidieť, ako veľmi ich prehra mrzí. Zobrali 
ju ale predsa len „športovo“ a so súpermi si podali ruky.

Turnaj zorganizovala Komisia mládeže, športu a vzdelávania 
pri jazerskom miestnom zastupiteľstve.

• Najlepším brankárom zápasu 
 bol Dávid Kováč – ZŠ na Bukoveckej ulici
• Najlepším strelcom s 20 strelenými gólmi 
 bol Patrik Skonc – zo ZŠ na Družicovej ulici
• Najužitočnejším hráčom turnaja 
 – Dávid Poľak – zo SZŠ na Dneperskej ulici

Poradie družstiev:
1. SZŠ na Dneperskej ulici
2. ZŠ na Družicovej ulici
3. ZŠ na Bukoveckej ulici

Mgr. Andrea Gajdošová 
predsedníčka komisie

Na pôde Základnej školy na Družicovej ulici sa v polovici februára 
uskutočnil Memoriál Gálovcov v stolnom tenise. Na turnaji sa zúčast-
nilo 43 účastníkov, ktorí sa proti sebe postavili v štyroch kategóriách. 
Pred začiatkom bola minúta ticha ako prejav úcty dvom úžasným ľu-
ďom, na počesť ktorých sa turnaj uskutočnil. Podujatie otvorila pani 
Mária Gálová, manželka a matka poslancov, spolu s jazerskou starost-
kou. Celkovo sa v priestoroch telocvične odohralo 120 zápasov, a ani 
pri jednom z nich si nikto nič nedaroval. Základom bolo, samozrejme, 
zúčastniť sa, no každý sa chcel umiestniť na stupienku víťazov. Vidieť to 
bolo v každej kategórii, súťažiacich skľučovala napätá atmosféra počas 

celého turnaja, nie iba pri fi nálových zápasoch. Ale, len keď hrali. Mimo 
zápasových stolov panovali priateľské a uvoľnené pocity, podávanie 
rúk, vrúcne objatia a úprimné úsmevy. Súťažiaci, ktorí práve nehrali 
zápas, ukážkovo fandili ostatným. Na turnaji sa stretlo veľa priateľov 
a nadviazali sa aj nové kontakty. Tabuľka a výsledky zápasov boli po-
hľadmi zúčastnených ostro sledované po celý čas stretnutia.

V najmladšej kategórii juniorov sa na stupienok postavili na 1. miesto 
Samko Vištan, budúci rok chce získať gálovský „hattrick“, 2. miesto ob-
hájil Oliver Hlebaško, zároveň bol najmladším hráčom turnaja. Na bron-
zový stupienok sa postavila Viktória Janotková. V kategórii žien ste riva-
litu mohli krájať, nakoniec sa na prvé miesto postavila Marta Bruderová. 
Druhé miesto získala Janka Ozorovská a tretie Marika Jakcsiová. Najna-
pínavejšie zápasy sa odohrali u mužov do 50 rokov, kde vo fi nálovom 
zápase nikto nevedel, kto zvíťazí. Prvé miesto patrilo Marekovi Simkovi, 
druhé miesto získal Michal Potoma a 3. miesto obsadil Tibor Rijavec. 
Poslednou kategóriou boli muži nad 50 rokov s favoritom Petrom Polá-
kom. Ten nakoniec vystúpil na 3. priečku. Ján Simko obhájil druhú po-
zíciu, zlato v kategórii muži nad 50 rokov získal Peter Ružička, ktorý sa 
zo svojho úspechu tešil podobne ako Nasťa Kuzminová na olympiáde.

Priateľskú atmosféru si mohli hráči vychutnať aj vďaka výborne za-
bezpečeným priestorom, o čo sa postaral riaditeľ školy Mgr. Jozef Varga. 
Podujatie pripravila Komisia mládeže, športu a vzdelávania miestneho 
zastupiteľstva vedená predsedníčkou Andreou Gajdošovou.

Denis Dufala

Víťazné družstvo v červených dresoch.

Memoriál Gálovcov v stolnom tenise

Loptička občas lietala rôznymi smermi
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Prázdninová korčuľovačka

Ľad plný radostí

ŠportŠport
Bežali mladí i tí skôr narodení

Jarný Aerobic marathon zvládla štyridsiatka žien

Košický Trojkráľový beh 2018 bol už piatym ročníkom. Zor-
ganizovali ho Klub orientačného behu ATU Košice a Pro body 
Košice s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR. Na štart sa postavilo viac ako 1 200 bežcov. Jedni sa roz-
hodli pre hlavnú 5 100-metrovú trať, ďalší pre sprievodný beh na 
1 100 metrov. Aj vekových kategórií bolo niekoľko.

Za nás, Jazerčanov, sme hrdí, že sa pre beh rozhodli viaceré 
seniorky a seniori, členovia nášho Denného centra i Klubu kres-

ťanských seniorov. Nechýbal tiež známy maratónec Peter Polák, 
školáci zo Základnej školy Jozefa Urbana z Jenisejskej ulice, zá-
stupca starostky Bernard Berberich  i viaceré dievčatá z úradu. 
Ján Čigáš z Klubu kresťanských seniorov sa v kategórii muži 
nad 60 rokov dokonca postavil na stupeň najvyšší, takže veľká 
gratulácia. Ostatní sa medzi najlepších síce nedostali, ale okrem 
zisku medaile za účasť splnili aj hlavný cieľ – zabehať si pre zdra-
vie a potešenie.

Úžasná atmosféra, nemerateľné množstvo energie, smiech 
a zábava. To všetko patrilo k jarnému Aerobic marathonu, ktorý 
bol v Kultúrnom stredisku Jazero. Štyridsiatka žien od 15 do 81 
rokov zvládla 4 hodiny cvičenia pod vedením trojice cvičiteliek: 
Agnesa Fehérová, Erika Revaj Blagova a Renáta Horňáková.

Podujatie spestrili svojimi výrobkami viacerí podporovatelia. 
Na šikovné baby sa prišli pozrieť i viceprimátorka Renáta Lenár-
tová a naša starostka Lenka Kovačevičová. Cvičenky si domov 
odniesli dobrý pocit z príjemne stráveného predpoludnia a nie-
ktoré aj cenu z tomboly, ktorá patrila do programu podujatia.

Aj tento ročník Prázdninovej korčuľovačky, rovnako ako pred-
chádzajúce, bol v Crow aréne. Na ľadovú plochu pritiahol takmer 
štyristovku Jazerčanov. Myšlienkou podujatia bolo na niekoľko 
chvíľ zabudnúť na denné starosti a venovať sa milej zábave. Na-
bitý program bol plný aktivít,  hlavne pre deti.  Na ľadovej ploche 
sa korčuľovali i dievčatá a chlapci z Detského domova z Uralskej 
ulice a z pohybu mali obrovskú radosť. Korčuliarom robili po celý 
čas spoločnosť maskoti – Mimoni aj Mickey Mouse so svojou 
Daisy.  

Atmosféra na ľadovej ploche bola uvoľnená a  zábavná.  Kor-
čuliarov povzbudzovala aj starostka, jej zástupca i viacerí poslan-
ci, ktorí tiež nechýbali na tomto „ľadovom“ podujatí.

DD
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Otvorte sa tvoreniu a móde

Jazerské fašiangy

Módna dielňa od VYVA je určená všet-
kým dievčatám a ženám bez vekového 
obmedzenia. Pod vedením kreatívnych 
žien z komunitnej skupiny VYVA sa nau-
číte navrhovať a zrealizovať vlastné origi-
nálne módne kúsky oblečenia od topov 
cez doplnky až po sukne. 

Prečo sa prihlásiť na módne kurzy? 
Čo by mohlo byť lepšie ako zhmotniť 
svoje nápady pod vedením inšpiratívnej 
módnej značky VYVA, ktorá má za se-

bou niekoľko desiatok módnych kolekcií 
a prehliadok v Košiciach? Svojimi model-
mi už dobila móla Košice FashionWeeku 
2014-2016, a je každoročným hedlajne-
rom festivalu USE THE CITY. VYVA neustá-
le prijíma nové tváre, inšpirácie a nápady. 
Preto, ak viete tvoriť originálne modely, 
skĺbiť materiály a vložiť do práce srdce, 
spolupráca s komunitnou značkou je len 
otázkou času.

Čo si priniesť na workshop? Vlastný 

materiál v závislosti od témy daného wor-
kshopu. Termíny a popisy workshopov-
nájdete na stránke www.vymenniky.sk.

Aká je jeho cena a kde sa treba pri-
hlásiť? Cena jedného workshopu je 
10 eur. Kapacita workshopov je obme-
dzená, preto sa na ne treba prihlasovať 
vopred mejlom na: vymenniky@k13.sk.

Do skorého šitia a tvorenia.
Mgr. Renáta Zolnaiová, 
PR manažér Výmenníky

Podujatia pre každého

Máte talent, o ktorom nikto nevie, ná-
pad na skvelý event alebo sa chcete zvidi-
teľniť a jediné, čo vám chýba sú priestory? 
Výmenník Važecká je tu pre vás.

Táto výrazná budova (na snímke), 
ktorá je na konci električkovej trate, je 
určená obyvateľom MČ Nad jazerom 
na to, aby ju využívali podľa vlastných 
predstáv a potrieb. Je miestom vzniku 
komunitnej módnej značky VYVA, ktorá 
je spoločným výtvorom skupiny 20 žien, 
prevažne z tohto sídliska. Vo výmenníku 
sa cez rôzne tvorivé diele a voľnočasové 

aktivity venujeme aj deťom, od batoliat 
po tínedžerov. Organizujú sa tu aj prezen-

tácie, rôzne výstavy, krsty kníh, koncerty 
a mnohé iné aktivity pre širokú verejnosť, 
obyvateľov a komunity. Svoje miesto si tu 
našli i rôzne kluby, napríklad klub rodičov 
nepočujúcich detí. Cieľom výmenníka je 
pomôcť začínajúcim umelcom a kreatív-
com pri prvých krokoch na nevychode-
nej ceste ich novej kariéry. Ak sa chcete 
stať aktívnym tvorcom podujatí alebo 
pasívnym účastníkom, dvere výmenníka 
sú pre vás stále otvorené. Viac informácií 
nájdete na www.vymenniky.sk. 

Jazerské fašiangy už tretí rok po sebe pri-
pravili pre obyvateľov sídliska poslanci ja-
zerského miestneho zastupiteľstva z klubu 
strany SMER-SD. Fašiangy (mjasopust – ko-
niec jedenia mäsa pred pôstom) – boli a sú 
akýmsi veselým spojivom medzi vážnym ča-
som Vianoc a vážnym obdobím predveľko-
nočným. Nad podujatím prevzal záštitu pri-
mátor Košíc a poslanec NR SR Richard Raši 
a uskutočnilo  sa v Kultúrnom stredisku Ja-
zero. Cieľom bolo priniesť na sídlisko kúsok 
tradície v podobe tanca, hudby, zábavného 
slova a hodovania pri fašiangových šiškách, 
na ktorých si „fašiangujúci“ spoločne po-
chutnávali. O príjemnú atmosféru sa po-

starali účinkujúci z Detského folklórneho 
súboru Čarnička i Dominika Novotná, zakla-

dateľka speváckeho zoskupenia Rusínske 
trio, ktoré v minulom roku v televíznej šou 
Zem spieva reprezentovalo piesne spievajú-
ce sa v rusínsky hovoriacich dedinách. Do-
miniku Novotnú sprevádzala Ľudová hudba 
Radoslava Kertisa. Veselým slovom hostí za-
bavila ľudová rozprávačka Araňa z Jarovníc.

V mene jazerských poslancov Renáty Le-
nártovej, Márie Jokeľovej, Milana Papcuna, 
Michala Capcaru a Erika Cimbalu ďakujeme 
všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a prišli 
sa zabaviť na Jazerské fašiangy.    

Tešíme sa na stretnutie o rok. 

Výmenník Važecká vo svojich priesto-
roch privítal nedávno návštevníkov z ce-
lých Košíc. Prišli na Sídliskový deň, ktorý 
ponúkol trom výnimočným ľuďom: Aleš-
ovi Marenčíkovi, Márii Bujňákovej a Dan-
ke Kušnírovej príležitosť predviesť svoje 
umenie a vedomosti. 

Aleš Marenčík je fotograf a prezentoval 
sa fotografi ckou tvorbou so zameraním 
hlavne na sídliskovú inšpiráciu. Návštev-
níkom pripravil výstavku nádherných 
fotografi í zachytávajúcich práve Jazero. 
Mária Bujňáková je spoluzakladateľkou 
dizajnového štúdia Furnicooltore. Hra 
Panelák i nábytok s tématikou „schody“, 

zaujali. Stolná hra sa ešte nepredáva, no 
vo výmenníku si ju viacerí zahrali. Ako 

tretia sa pred publikum postavila Danka 
Kušnírová prezentáciou vzniku Sídliska 
Nad jazerom. Jej slová vyvolali v publi-
ku aj búrlivejšie reakcie, pretože niektorí 
obyvatelia si udalosti vznikania sídliska 
pamätali, osobne ich prežívali. Dozvedeli 
sa napríklad, že Nad jazerom sa mali pô-
vodne stavať 15 a viac poschodové by-
tovky. Pre niektorých bolo zase prekvapu-
júcou informáciou, že územie dnešného 
sídliska bolo obývané už v 13. storočí. 

Prednáška i celé podujatie Sídliskový 
deň priniesli návštevníkom množstvo in-
formácií a nových poznatkov. 

Denis Dufala

Jazero cez fotografi e, dizajn a históriu 

Sídliskový deň

Výmenník VažeckáVýmenník Važecká
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Na konci Jazera sme boli na nekaždodennej návšteve

Viete, čo znamená slovo bonsaj? 
Bon je miska a saj je strom, takže do-

slovný preklad je strom v miske. Domé-
nou bonsaja je malý kmeň, z ktorého 
vyrastajú konáre a tie sa tvarujú a striha-
jú, aby nadobudli zaujímavý tvar. Je to 
teda kúsok živej prírody, ktorý sa hodí 
aj do panelákových bytov. Čím je takýto 
mini stromček starší, tým je vzácnejší.

„Venovať sa pestovaniu bonsa-
jov, k tomu je potrebná láska k príro-

de a k stromom. Doniesť si domov taký naozajstný veľký, to je 
pre sídliskových obyvateľov nemysliteľné, a tak sa ľudia stále 
viac snažia mať v domácnostiach aspoň maličkých príbuzných 
riadnych stromov. Aj mňa k tejto záľube priviedol vzťah k príro-
de a snaha starať sa o takéto stromčeky,“ zasväcuje nás do tajov 
bonsajov Juraj Szabó, prezident Slovenskej Bonsajovej Asociacie 
z Bonsai centra Košice, ktoré je na našom sídlisku.

Na začiatok sú vhodné hrab, buk, dub alebo jedlička. 
Ako s ich pestovaním začať? I keby sa to nemalo, občas si vraj 

začínajúci bonsajisti ako prvé prinesú z lesa malý stromček. Po-
zor však, nedá sa to všade a nie v každom čase! Vhodné sú naprí-
klad hrab, borovica a borievka. Samozrejme, mali by byť skutoč-
ne malé, aby sa neničili urastené stromčeky a už vonkoncom ich 
nezoberieme z chránených oblastí.

„Osobne by som začínajúcim poradil ako najvhodnejšie za-
čať s izbovými, interiérovými bonsajmi a až keď získajú zručnosť, 
môžu sa pustiť aj do vonkajších, exteriérových. Zostaňme pre-
to pri izbových. Veľmi vhodným je fi kus, je to doslova nezmar. 
Vačšina z nás má doma klasický fi kus benjamín, ktorý veľa vydr-
ží. Len nie prievan alebo keď sa okolo neho ľudia často hádajú, 
vtedy jeho listy opadajú. Inak je nenáročný a je vhodný, pretože 
jeho vetvičky sa dajú pekne ohýbať a tvarovať.“ Kto má balkón, 
ten sa podľa J. Szabóa po nadobudnutí rutiny môže zamerať aj 
na niečo zložitejšie, trebárs borovicu, javor, čínsku borievku. 

S počtom to netreba prehnať. Najviac dvadsať kusov.
Mať na balkóne väčší počet bonsajov ako dvadsať, to už nie je 

koníček, pretože sa znižuje  možnosť dostatočnej starostlivosti 
o ne, ale aj šanca, aby sa aj človek a jeho rodina dostali na bal-
kón... 

Kým na bonsaje na balkóne napadne sneh a sú zazimované, 
pri izbových bonsajoch cez zimu celkom pokoj nie je, o ne sa 
aj vtedy treba starať. Čo je pri tom podstatné? Prvým je podľa 
J. Szabóa polievanie. Niektorí pestovatelia zabúdajú na to, že 
nádoba, v ktorej je bonsaj, je dosť plytká, veľa vody sa v nej ne-
udrží. On má bonsaje zasadené v kvalitnej zemine a na vrch dáva 
substrát – akadama. Ak je v miske dosť vody, substrát je tmavý, 
keď voda chýba, zosvetlí sa. Voda pritom stačí obyčajná, z vodo-

vodu a leje sa na rastlinu zvrchu. Ak sa aj vytvorí vodný kameň, 
to nie je problém. Pri presádzaní sa jednoducho zoškrabe. Určite 
nestačí bonsaje len rosiť. Správne poliate sú vtedy, ak voda za-
čína z misky vytekať do podnosu, ktorý je pod ňou. Pozor však 
na druhý extrém, prelievanie vodou. To škodí a bonsaj zväčša 
zhnije. 

„Druhým dôležitým krokom je strihanie bonsajov. My, bonsa-
jisti, nemáme radi také rastliny, ktoré nerastú. Potrebujeme, aby 
sme videli, že žijú a môžeme ich drôtovať, prestrihávať, tvarovať. 
Pestovanie bonsajov sa považuje za živé umenie.“ 

Tretím dôležitým krokom, ako radí ďalej J. Szabó, je hnojenie. 
Netreba hľadať žiadne vymyslené hnojivá, v našich obchodoch 
sa nájdu bežné a pre ne vhodné. Len by nemali obsahovať veľa 
dusíka. Ku koreňom by sa malo dať pevné granulované hnoji-
vo a na listy s vodou rozriediť tekuté hnojivo a cez rozprašovač 
ho nastriekať. Vtedy sa stromčeku darí a doslova chce „vyskočiť“ 
z misky.

A posledná rada – ak je bonsaj na okne – raz mesačne ho tre-
ba otočiť.

Pri venovaní sa bonsajom vek nerozhoduje, 
dôležité sú čas a trpezlivosť.

Do ich pestovania sa môžu pustiť deti, dospelí i seniori. Je to 
pekný koníček, ale treba sa mu venovať naplno. A prakticky kaž-
dý deň. Pomáha prečistiť hlavu, učí trpezlivosti a sústredeniu sa 
len na jednu činnosť. Hovorí sa, že nie bonsajisti formujú bonsa-
je, ale bonsaje ich.

V Košiciach je silná bonsajová základňa. Okrem Bonsai centra 
na našom sídlisku dlhé roky funguje v meste Bonsaj klub. Po-
dobne sa darí aj ďalším bonsajistom na východnom Slovensku. 
Vidieť to aj na súťažiach a výstavách, odkiaľ väčšina cien putu-
je práve na východ. Úsmevne hovorievajú, že je to preto, lebo 

východné Slovensko je bližšie 
k Číne ako západná časť repub-
liky...

Juraj Szabó vedie aj školu pes-
tovania bonsajov, na ktorú pri-
chádzajú záujemcovia z celého 
Slovenska. Takže v našom meste 
to už dávno nie je len o „nejakom 
hraní“ sa na pestovateľov bonsa-
jov. On sám vystavoval po celej 
Európe a jeden jeho bonsaj sa 
dokonca ocitol v knihe Noelan-
ders Trophy, ktorá každoročne 
vychádza po výstave v Belgicku 
s rovnakým názvom.
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Knižnica s pobočkami po celom meste

Pozornosť venuje hlavne deťom

Odpustová sv. omša k úcte sv. Košických mučeníkov 7. sep-
tembra 2007 mala výnimočný nádych pre Košice, aj celé Sloven-
sko. Vtedajší celebrant košický dekan František Šándor za účas-
ti vyše tisícky veriacich z Košíc, Popradu, z Českej republiky, aj 
z Talianska po 56 rokoch požehnal pre našu farnosť dvojmanu-
álový píšťalový organ postavený slovenskými organármi. Do-
vtedy na našom území robili opravy či stavali takéto nástroje 
iba organári z ČR, Nemecka či Rakúska. Našej farnosti pomohla 
aj výnimočná Božia prozreteľnosť. Otec arcibiskup Mons. Alojz 
Tkáč v r. 1991 ustanovil za správcu novovzniknutej farnosti ne-
zabudnuteľného človeka v osobe Mons. Ondreja Šinaľa, ktorý sa 
zaslúžil o výstavbu kostola. Jeho nasledovník otec Pavol Bugoš 
sa niekoľko rokov zaoberal myšlienkou náhrady malého elek-
tronického nástroja za ozajstný píšťalový. V tom čase dostal list 
od známeho organistu a riaditeľa košickej Štátnej fi lharmónie 
Ivana Sokola, že do nášho chrámu s výnimočnou akustikou by sa 
hodil veľký klasický kráľovský nástroj. Na jeho stavbu doporučil 

organára Gabriela Biesa z Popradu. Problémom ale boli fi nancie. 
Keď po jednom z trojkráľových koncertov duchovný otec pove-
dal veriacim o tomto zámere, Božia ruka pomohla opäť. K pá-
novi farárovi prišiel darca s obnosom milión slovenských korún 
a s prianím, aby boli použité na stavbu organu. Po tejto zázračnej 
udalosti otec Bugoš rozprúdil všetky možné aktivity na začatie 
akcie. Prvého decembra 2005 po podrobných prerokovaniach 
podmienok bola podpísaná zmluva s organárskou fi rmou Bies 
so sídlom v Hranovnici s rozpočtom 5 miliónov Sk. Ponuka z čes-
kej fi rmy znela na 13 miliónov korún...

Na Zelený štvrtok 2006 priviezli stavitelia do kostola jed-
nu z prvých drevených funkčných píšťal. Dali sme jej meno 
„Diska“ (subbasový tón dis). Stála až do konca výstavby 
vo vstupe do kostola, zosobňovala ducha tvorivej práce jej 
zhotoviteľov, a postupne na nej pribúdali mená darcov. Pen-
zum organizačnej i fyzickej práce odviedol pri stavbe orga-
nu regenschori farnosti Miroslav Piš. Výroba nástroja trvala 
14 mesiacov, skriňa má rozmery 8 x 6,5 metra, vo vnútri je prí-
zemie a dve poschodia, má 1 500 kovových a 300 drevených 
píšťal, najmenšia má 1,5 cm a najväčšia 5 m, nástroj má celkom 
18 000 súčiastok a stavitelia zaručujú trvácnosť minimálne 
100 rokov. Drevené píšťaly a skriňu zhotovovali vo vlastnej diel-
ni s použitím 7 druhov dreva spod Tatier, z USA a Egypta. Kovo-
vé píšťaly dodala varhanícka dielňa Jána Kubáta z obce Kaňk 
pri Kutnej Hore. Pri slávnostnej vysviacke boli do útrob organu 
uložené tri významné artefakty. Bola to píšťala „Diska“ s mena-
mi darcov a táto nám vždy aj hrá, kovová píšťala od Jána Kubáta 
s osobitným darovacím gravírovaním a červený zamatový van-
kúš, v ktorom sú uložené všetky fakty i zmluvy o stavbe organu 
pod spoločným názvom „Odkazy budúcim generáciám.“

JUDr. Jozef Pikla, 
bývalý koordinátor

Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK) je jedinou knižni-
cou na Slovensku, ktorá sa špecializuje predovšetkým na prácu 
s deťmi, mládežou a rodinami. Jej služby aktuálne využíva viac 
ako 13 000 čitateľov, ktorí si ročne požičajú až 250 000 kníh. 
Ponúka širokú paletu pravidelne dopĺňaných knižných novi-
niek. Pripravuje rôzne zábavno-súťažné, náučné či vzdelávacie 
podujatia. Mimoriadne atraktívne sú rozprávkové noci v knižnici 
a  viacgeneračné stretnutia formou večerníčkových čítaní. Po-
chváliť sa môže aj najväčším počtom pobočiek, je ich 21. Mať 
knižnicu k dispozícii po meste, dokonca i v škole, ocenia rodičia, 
pedagógovia, aj deti, ktoré ju môžu navštevovať denne, bezpeč-
ne a  bez sprievodu dospelého. Na Jazere sú tri naše pobočky. 
V základných školách na Bukoveckej, Družicovej a Jozefa Urbana 
na Jenisejskej ulici. Tá na Družicovej je pobočkou s mimoškol-
skou pôsobnosťou. Má samostatný vstup z ulice, môžu ju teda 

navštevovať aj neškoláci. Knižný fond je rozšírený o  literatúru 
pre dospelých a výpožičné služby sú dostupné aj počas letných 
prázdnin. Čitateľský preukaz tejto knižnice platí rovnako vo všet-
kých pobočkách, takže čitatelia môžu využívať služby ktorejkoľ-
vek z nich. Najmodernejšou a najnovšou je LitPark na Kukučíno-
vej 2, v areáli bývalých vojenských kasární. Otvorená je sedem 
dní v týždni a v jej blízkosti, pri vstupe do areálu z Kukučínovej 
ulice, sa nachádza bibliobox ponúkajúci možnosť vrátenia vypo-
žičaných kníh nonstop.

Všetky ďalšie dôležité informácie o aktivitách KMMK, ako aj 
upozornenia na najdôležitejšie diania, nájdete na webovej a fa-
cebookovejfanpage stránke Knižnice pre mládež mesta Košice 
(www.kosicekmk.sk).

Viera Ristvejová,
Knižnica pre mládež mesta Košice

Organ v kostole sv. Košických mučeníkov má 10 rokov

KultúraKultúra
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Na čo všetko sa môžete tešiť v tomto roku

Z kuchyne mestskej častiZ kuchyne mestskej časti

APRÍL
• Jazda zručnosti 
• Jazerská kvapka krvi
• Talent show – prehliadka talentu a šikovnosti jazerských
   detí a školákov 
• Prednáška o zdravom životnom štýle v Dennom centre 

MÁJ
• Košické Benátky
• Varenie gulášu v Rodošto
• Deň Jazerčanov
• Jazerská oslava MDD
• Prednáška o zdravom životnom štýle v Dennom centre

JÚN
• Jazerský Street basket

JÚL
• Prímestský tábor Jazeráčik v termíne  9. 7. -13. 7. 2018 

AUGUST
• Prímestský tábor Jazeráčik v termíne 20. 8.- 24. 8. 2018 

SEPTEMBER
• Futbalový turnaj dospelých O pohár starostky
• Deň zdravia
• Výlet do Vysokých Tatier
• PC kurz pre seniorov

OKTÓBER
• Stretnutie s jubilantmi
• Futbalový turnaj žiakov
• Volejbalový turnaj v spolupráci so Zväzom 
   protifašistických bojovníkov
• Prázdninová korčuľovačka  
• Oceňovanie osobností mestskej časti

NOVEMBER
• Mikuláš medzi jazerskými deťmi 

DECEMBER
• Jazerčania na Košických Rozprávkových Vianociach
• Jazerské Vianoce

Deň a čas podujatia zverejníme na fb a webovej stránke 
mestskej časti.mestskej časti.

J č 01 / 2018
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• Sklenárstvo, sklo, zrkadlo, izolačné dvojsklo
• Rámovanie, obrazy, zrkadlá, výšivky ...
• Výroba kľúčov, vložky, zámky ...
• Brúsenie, nože, nožnice, mäsomlynky ...
• Prístrešky, prekrytia, plexi, lexan ...
• Siete a hrotyproti holubom
• Zámočnícke práce,mreže, ploty, brány ...

OC – BRANISKO, Spišské nám. 1
0908 994 367, 0904 811 87
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Ždiarska 17, 04012 Košice 
OC ŽDIAR 
 info@kvietocky.sk   
  www.kvietocky.sk 
  tel:0948528081 

Kvetinárstvo so širokým 
záberom na kvetinové a 

aranžovacie služby, 
rozširuje svoju 
ponuku o výrobu 
kytíc a vencov 
zo živej čačiny. 

Pondelok-Sobota 
8:00 - 18:00 

Nedeľa 
9:00 - 17:00
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