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Mali sme 1. Jazerský Parlament seniorov

Aj starší občania potrebujú byť informovaní

Na našom sídlisku žije vyše 6-tisíc občanov, ktorí dosiahli 
vek 61 a viac rokov, a tvoria takmer štvrtinu všetkých Jazerčanov. 
Majú už svoje roky, neznamená to však, že sa nezaujímajú o ži-
vot a dianie v mestskej časti a nechceli by vedieť, prečo sa niečo 
vyvíja tak alebo onak. 

Otázky a hľadanie odpovedí na ne boli podnetom,  aby  
OO Únie žien Slovenska Košice IV  (ÚŽS), Jednota dôchodcov 
Slovenska, ZO Košice - Nad jazerom (JDS) a naša mestská časť 
spoločne pripravili 1. Jazerský Parlament seniorov. Hosťami boli 
za ÚŽS predsedníčka OO Košice IV Božena Géciová, za ZO Košice 
– Nad jazerom JDS Ivan Hudec, námestníčka primátora Renáta 
Lenártová, veliteľ jazerskej stanice Mestskej polície Miroslav Faj-
čík, za Správu mestskej zelene Igor Petričko, za Denný stacionár 
Tvoja šanca Katarína Hermely a za Psychosociálne centrum Da-
niela Jaroši. Každý za svoju oblasť hovorili o najaktuálnejších ve-
ciach týkajúcich sa Jazera, aj jeho obyvateľov. 

  Aktuálne o mestskej časti

Námestníčka primátora Renáta Lenártová sa napríklad ve-
novala téme výtlky a posyp po zime, Slaneckej ceste, a s ňou 
súvisiacim problémom vlastníckych vzťahov pri vykupovaní po-
zemkov,  čisteniu vody v jazere, rybárčeniu v ňom, i sociálnym 
a malometrážnym bytom. 

Veliteľ jazerských mestských policajtov Miroslav Fajčík hovoril 
o probléme čistota, o ľuďoch, čo majú 24 hodín „voľno“ a často 
nevedia, čo s ním, o vzťahu psičkári a tí ostatní, aj o parkovaní 
áut niekedy úplne všade. 

Igor Petričko za záhradníkov uviedol, že na sídlisku je cca 
100 hektárov zelene, o ktorú sa musia starať, venoval sa aj pod-
mienkam výrubu stromov či o vlastnej výsadbe stromov niekto-
rými obyvateľmi. 

Ivan Hudec zdôraznil, že Jednota dôchodcov Slovenska má 
viac ako 80-tisíc členov, čo už je mohutný hlas pri presadzovaní 
požiadaviek, i keď občas by sa zišiel ešte väčší priestor na dialóg 
medzi dôchodcami a organizáciami, ktoré by im mali byť nápo-
mocné. 

Katarína Hermely predstavila denný stacionár Tvoja šanca, 
kde je hlavnou myšlienkou činnosti uprednostňovanie pra-
covných terapií a aktivít šitých na mieru jednotlivým klientom. 
Dvere sú otvorené pre každého, kto ich potrebuje, nech má 
18, 30 alebo 50 rokov. 

Daniela Jaroši prezentovala ich Psychosociálne centrum, kto-
ré sa zameriava aj na zdravotné, aj na sociálne problémy obča-
nov. V poslednom období hlavne na vážny problém – exekúcie. 
Centrum je tiež útulkom pre matky s deťmi i denným stacioná-
rom pre ľudí od 18 rokov vyššie.

  Čo seniorov trápi 

Jazerskí seniori sa veľa dozvedeli, ale priestor dostali aj ich 
konkrétne podnety. Napríklad na prístupovú cestu ku garážam 
na Uralskej ulici, na aroganciu niektorých občanov a parkovaní 
šoférov doslova pred vchodom do bloku, na zabudnutý odvoz 
pohrabaného lístia, výruby stromov na konkrétnych uliciach, 
o ľuďoch, ktorí vystupujú ako plynári či elektrikári a robia všet-
ko, aby oklamali dôverčivých seniorov, aj o premnožených ho-
luboch, ktoré sú roznášačmi infekcií a znečisťovateľmi balkónov 
a okien panelákov.

  Na záver podpis dohody.... 

Na záver viac ako dvojhodinového Parlamentu seniorov zá-
stupcovia Únie žien Slovenska, Jednoty dôchodcov Slovenska 
a za našu mestskú časť starostka Lenka Kovačevičová, podpísali 
Rámcovú dohodu o partnerstve a spolupráci, čo je významný 
krok. Ako zdôraznila Božena Géciová z ÚŽS, aj starší obyvatelia 
potrebujú byť informovaní a dostávať odpovede na to, čomu 
nerozumejú, čo ich trápi alebo čo by radi zmenili a prečo sa to 
nedá. Nie vždy je to totiž len o ľuďoch, ktorí majú na starosti rôz-
ne oblasti, ale aj o predpisoch, normách, zákonoch.
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prichádzame s druhým tohtoročným vydaním obľúbeného občas-
níka Jazerčan.

Prinášame informácie, čím žila mestská časť počas uplynulých 
mesiacov i čo pripravujeme do nasledujúcich dní. Celé jarné ob-
dobie patrilo riešeniu údržby v mestskej časti na komunikáciách, 
zeleni i drobným opravám na sídlisku. Na veľkej jarnej sídliskovej 
brigáde sa zúčastnilo 70 lokálpatriotov, ktorým záleží na životnom 
prostredí. 

Osadené boli lavičky vo viacerých lokalitách - na Bukoveckej, 
Čingovskej, Rovníkovej ulici i podľa vašich individuálnych požiada-
viek. Postupne po sídlisku osádzame aj betónové koše. 

Správca komunikácií mesta Košice v prvej polovici apríla začal 
s opravou výtlkov po zime, ktorá bude v týchto dňoch dokončená. 
Do rekonštrukcie idú súvislé opravy chodníkov od Amurskej po Je-
nisejskú ulicu i promenádny chodník na Uralskej ulici. Ukončená 
bola druhá kosba na sídlisku a vrcholí maľovanie dopravných zna-
čení na komunikáciách. 

V máji sa nám podarilo uviesť do prevádzky pilotný projekt 
troch uzamykateľných kontajnerovísk. Jedného na Meteorovej ulici 
a dvoch na Ždiarskej ulici. Nasledujúce mesiace nám ukážu, či pri-

nesú želaný efekt a či bude záujem zo strany vás, obyvateľov, o bu-
dovanie ďalších. 

V súčasnosti prebieha kompletná rekonštrukcia veľkého ihriska 
na Gagarinovom námestí, ukončená by mala byť najneskôr do kon-
ca júla. Tvár zmenilo aj územie na Sputnikovej ulici, ktoré prešlo re-
vitalizačným procesom a torzo fontány už nestraší. 

Rozpracované máme všetky ostatné investičné aktivity mestskej 
časti, ktoré sú v rôznych stupňoch konania. Či už územného, sta-
vebného alebo v príprave verejného obstarávania.

Zorganizovali sme viacero úspešných a obľúbených podujatí 
ako MDŽ, Vítanie bábätiek do života či Deň učiteľov. V máji to bola 
aj súťaž zručnosti v jazde na autách. Úspešnou bola i Jazerská kvap-
ka krvi, na ktorej sa zúčastnilo 30 darcov. Jubilejný 25. ročník Talent 
show privítal 220 detí materských, základných, stredných i umelec-
kých škôl, ktoré sa predviedli v speve, tanci i v umeleckom pred-
nese. 

V máji sme boli súčasťou viacerých programov v rámci osláv Dňa 
mesta Košice. Či už to bola súťaž vo varení gulášu v Rodošte ale-
bo sme sa spolupodieľali na Košických Benátkach, ktoré boli tretí 
rok v našej mestskej časti a pritiahli záujem mnohých Košičanov. 
Nechýbal ani Deň Jazerčanov i tradičná Jazerná 50-ka - bežecká sú-
ťaž v organizácií Jozefa Koniara.

Rekreačná lokalita Jazero je na leto pripravená. Aj v tomto roku 
bude pokračovať revitalizácia vody v jazere a pracovne nás navštívi 
profesor Maršálek so svojím tímom. 

Poznáte niekoho, kto si zaslúži verejné uznanie? Ak áno, nevá-
hajte a podajte návrh na mestskú časť najneskôr do 31. 8. 2018. 
Môže to byť váš sused, známy, teda bežný človek, ktorého ste si 
kvôli niečomu všimli a boli by ste radi, aby ho spoznali aj iní. Viac 
informácií nájdete na www.jazerokosice.sk

Milí Jazerčania, želám vám krásne a pohodové leto plné slneč-
ných lúčov a školákom príjemné prežitie vytúžených letných prázd-
nin. 

                             S úctou Lenka Kovačevičová,
                                                                                   starostka

Milí Jazerčania, 

Koncert detských hláskov, ktorým sa bábätká na privítaní do ži-
vota v Kultúrnom stredisku Jazero ozývali, bol krásnou symfóniou 
života a radosti. Hoci ich v niektorých chvíľach bolo počuť viac ako 
moderátorku, nevadilo to, veď práve kvôli nim bola celá tá sláva pri-
pravená, a tak mali právo svojím spôsobom do nej vstupovať. Mest-
ská časť na prvom tohtoročnom vítaní malých Jazerčanov do života 
privítala 40 drobcov, z ktorých dievčatá viedli 21 ku 19 chlapcom. 
Každá rodina sa zapísala do kroniky mestskej časti, túto milú sláv-
nosť zachytil objektív fotoaparátu a dostali aj drobnú pozornosť.

„Sme radi, že sme predvlani začali s touto milou a takmer rodin-
nou udalosťou, pretože každé bábätko je tak trochu aj naším, teda 

mestskej časti.  Jazero sa stáva jeho bydliskom, miestom, kde ho 
rodičia budú učiť prvé kroky a  pripravovať na dospelosť a  samo-
statnosť,“ pozdravila rodičov a  ich krásne radosti starostka Lenka 
Kovačevičová. Kultúrnym programom prispeli deti z Materskej ško-
ly na Jenisejskej ulici, recitáciou študentka Súkromnej strednej od-
bornej školy z Bukoveckej ulice a ako veselé včielky malí tanečníci 
z Materskej školy na Dneperskej ulici.

Deti sú skutočne to najcennejšie, čo rodinám život môže dať. 
Sú obohatením, aj zrkadlom, ktoré nám nastavujú a v ktorom sa, 
možno aj s chybami, môžeme vidieť. Sonička, Silvinka, Filipko, Kat-
ka, Kristínka, Vilko, Peťko, Eliška, Karinka i všetci ďalší drahí, vitajte 
na sídlisku. Vitajte v živote.

Na prvom tohtoročnom vítaní bolo 40 bábätiek

 Sú radosťou, naplnením života i zrkadlom rodičov
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Zima, nech je krátka alebo dlhá, silná 
alebo mierna, na komunikáciách pravidel-
ne necháva svoju vizitku v podobe pras-
klín i väčších a menších dier. Opravovať 
ich na našom sídlisku mesto začalo v apríli. 
Ako prvá prišla na rad Slanecká cesta a po 
nej postupne ďalšie, ktoré tvoria trasy 
mestskej hromadnej dopravy. Každý rok 

v rámci mesta platí to isté - ako prvé sa dá-
vajú do poriadku komunikácie, po ktorých 
jazdí MHD. Až potom prichádzajú na rad 
cesty vo vnútri sídliska. Kým sa cestári 
pustili do tých našich, na sídlisku, urobili 
na nich aspoň nevyhnutné opravy ná-
hradnou provizórnou technológiou a od 
22. mája ich začali opravovať naplno. 

Najprv výtlky na Raketovej ulici a po nej 
postupne na ďalších uliciach. Mesto má 
v programovom rozpočte na tento rok 
na opravy v celom meste vyčlenených 
600 000 eur.

V máji sa po opravách dier začala aj ob-
nova vodorovného dopravného značenia, 
predovšetkým jazdných pruhov. Postupne 
k nim pribúda značenie pred kontajnermi, 
kde niektorí vodiči pravidelne parkujú. Ne-
vedia pochopiť, že cez ich auto smetiarske 
vozidlo neprejde a kontajner nevyprázdni. 
V lete sú naplánované súvislé opravy nie-
ktorých chodníkov, napríklad na Amurskej 
až po Jenisejskú ulicu či na Uralskej ulici. 

Kto vidí, že je niekde výtlk, ktorý je 
nebezpečný a treba ho opraviť, môže to 
nahlásiť mestu Košice na mailovú adresu 
vytlky@kosice.sk

Čím žije mestská časťČím žije mestská časť

Diery, jamy, výtlky

Jazerská kobra v teréne

Mapovala, čo treba opraviť alebo vymeniť
Hneď ako sa zima skončila a vládu pre-

vzala jej „mladšia a krajšia sestra“, väčšina 
z nás začala robiť poriadok v domácnos-
tiach i v pivniciach, aby vytriedila, čo sa 
dá ešte použiť, čo treba opraviť a čo pôj-
de defi nitívne na „večný odpočinok“. Po-
dobne mapovala situáciu aj mestská časť, 
aby vedela ako a čo urobiť nech je býva-
nie na sídlisku čo najpríjemnejšie. Jazer-
ská kobra, teda pracovníci oddelenia vý-
stavby a investičnej činnosti miestneho 
úradu spolu so starostkou, na bicykloch 
prešli sídlisko z jedného konca na druhý 
a zaznamenali to najpodstatnejšie urče-
né na opravu alebo revitalizáciu.

Našli napríklad poškodeného koníka 

na detskom ihrisku, oživenie potrebu-
je plot na inom detskom ihrisku, osadiť 
klietky na kontajnery, odstrániť alebo 
opraviť nefunkčné lavičky prípadne dať 
nové, vymeniť parkové koše za betónové, 
opraviť stroje vo fi tnesparku v lesopar-
ku, podlahu mosta v rekreačnej lokalite 
i lavičky na pláži, hlavne na volejbalovom 
a detskom ihrisku. 

Kobra (čo je skladačka prvých písmen 
slov kontrola, operatívnosť, bezpečnosť, 
rozmanitosť, asanácia) zistila toho dosť, 
čo poškodila zima, zmeny počasia a nie-
kde, žiaľ, aj vandali, ktorí sa zrejme držia 
nemúdrosti: „Po mne potopa...“
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Čím žije mestská časťČím žije mestská časť
Zmena dopravného značenia

Na križovatke ulíc Slanecká – Rovní-
ková sa zmenilo dopravné značenie. Pô-
vodná príkazová značka, ktorá určovala 
radenie jazdných pruhov pred križovat-
kou v smere od Krásnej do mesta, umož-
ňovala v pravom odbočovacom pruhu 
pokračovať cez križovatku rovno. 

Toto riešenie bolo po pripomienkach 
zrušené a dnes možno pravý jazdný pruh 
využiť výlučne na odbočenie na Rovníko-
vú ulicu. Rozhodnutie mesta Košice pri-
spieva k bezpečnejšej jazde a k zníženiu 
kolíznych situácií.  

  Tri uzamykateľné kontajneroviská

V našej mestskej časti sme tohto roku 
začali s pilotným projektom uzamykateľ-
ných kontajnerovísk. Je to reakcia na nikdy 
sa nekončiace upratovanie okolo smetia-
kov na komunálny odpad po nespratní-
koch, z ktorých niektorí ani nie sú našimi 
obyvateľmi, ale neporiadok nám robia. 
Mesto, Kosit i mestské časti pre zlepšenie 
poriadku a čistoty, prichádzajú s rôznymi 
koncepciami a riešeniami, ako a čo s kon-
tajnermi na odpad. Každá alternatíva má 
svoje pozitíva, aj negatíva. 

Dnes tak trochu hit - podzemné kon-
tajneroviská - majú síce výhodu, pretože 

prinášajú estetické riešenie, ktoré huma-
nizuje vnútroblokové prostredie. Vyžadu-
jú však územie bez inžinierskych sietí, iný 
druh vozidiel pre zvoz odpadu či po skúse-
nosti v MČ Juh i doriešenie otvoru na vha-
dzovanie smeti, ktorý obyvatelia dosť 
často upchajú. Do budúcna síce v našej 
mestskej časti nevylučujeme i túto cestu 
riešenia, už k tomu boli vo vytypovaných 
lokalitách aj stretnutia so zástupcami 
spoločenstiev vlastníkov bytov, ale zrea-
lizovať by sa mohli len za podmienky, že 
s ich umiestneným bude súhlasiť väčšina 
občanov dotknutých oblastí. V súčasnosti 

sme sa na sídlisku rozhodli pre fi nančne aj 
nárokovo schodnejšie – a to uzamykateľ-
né klietkové kontajneroviská. Ukončené 
sú už tri. Dve na Ždiarskej a jedno na Me-
teorovej ulici. 

Prvé týždne sme, aj napriek výstra-
hám, pri uzamykateľných miestach ne-
zaznamenali vandalstvo, čo je pozitívne 
zistenie. Zato sa ukázalo, že sa niektorí 
vynaliezaví občania, aby sa dostali ku kon-
tajnerom, dokázali pod klietku podplaziť. 
Museli sme preto na ne dolu privariť tyče, 
ktoré tomu bránia.

Návrhy občanov - riešiť uzamykateľné 
kontajneroviská na magnetické čipy - za-
tiaľ nezvažujeme, pretože by sa pre kaž-
dé takéto miesto museli riešiť elektrické 
prípojky, odberné miesta alebo fotovol-
taické panely, ktoré sú v prostredí sídlisk 
veľmi zraniteľné. V budúcnosti chceme 
formou uzamykateľných klietok riešiť 
kontajnery na komunálny odpad i v ďal-
ších lokalitách, kde o to obyvatelia preja-
via záujem a kde to priestorové a technic-
ké možnosti dovolia.

Obnovy detských ihrísk

Každé detské ihrisko na našom sídlis-
ku má svojho správcu. Hlavným je Správa 
mestskej zelene, pri niektorých mestská 
časť, prípadne súkromné spoločnosti, kto-
ré ich vybudovali spravidla pri svojich pre-
vádzkach. Napriek tomu, že ihriská, ktoré 
vytvorila mestská časť, sú takmer nové 
a zachovalé, občas si drevená konštrukcia či 
„hra“ vandalov vyžiada opravu a vynalože-
nie fi nančných prostriedkov. V poslednom 
období sme museli vymeniť gymnastic-
ký herný prvok na ihrisku Radka na pláži 

a postarať sa o doplnenie piesku napríklad 
na ihrisku pri Základnej škole na Bukovec-
kej ulici, ktorý sa možno hodil niekomu 
do záhradky...

Radi by sme čo najskôr obnovili basket-
balové ihrisko na Družicovej ulici vrátane 
nových basketbalových košov a špeciál-
nych odrazových dosiek, a na tomto špor-
tovisku obnovili aj čiarovanie. Prebieha tiež  
komplexná revitalizácia detského ihriska 
medzi Námestím kozmonautov a Gagari-
novým námestím. 
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Čím žije mestská časťČím žije mestská časť

Torzo fontány sa zmenilo

Na Sputnikovej ulici bolo torzo fontány, 
ktorá roky chátrala. Z technického hľadiska 
bola nepoužiteľná a správca stavby nemal 
prostriedky na jej obnovu a každoročnú 
prevádzku. Keďže ste na toto miesto často 
poukazovali a bola aj tŕňom v päte mestskej 
časti, muselo padnúť rozhodnutie – či pod-
poríme zmenu alebo sa budeme ďalšie roky 
prizerať na opachu a bezpečnostné riziko 
hlavne pre naše deti. Poslanci miestneho 
zastupiteľstva na rokovaní rozhodli o prvej 
alternatíve a pre Správu mestskej zelene 
schválili dotáciu na revitalizáciu tejto plo-

chy. Dnes je už hotová. O tom, čo tam bude 
v budúcnosti, či fi t park, oddychová zóna 

alebo park s menšou fontánkou, rozhodne-
te vy, obyvatelia, ktorí v blízkosti bývate.

Parkové koše

Po sídlisku máme rozmiestnených viac 
ako 200 parkových košov na bežný od-

pad. V máji sme pridali ďalších dvadsať. 
Už dnes sme mestskou časťou, ktorá ich 

má v rámci mesta porozmiestňovaných 
najviac. 

Život však ukazuje, že sa niektoré stá-
vajú hračkou na postriekanie či rozbitie. 
Aby sme na sídlisku žili v čistom a kultúr-
nom prostredí, miestny úrad plánuje po-
stupne poškodené plastové koše, ktoré 
padli za obeť vandalom, nahradiť betó-
novými. Jeden má okolo 200 kilogramov, 
takže je predpoklad, že by mohli byť tr-
vácnejšie a poskytovali menej možností 
na ich strhnutie, prevrátenie či rozbitie.

Opravy, opravy a ešte raz opravy

Intenzívna kontrola stavu lavičiek 
a ich opravy v posledných štyroch ro-
koch prinášajú ovocie, lavičky sú v oveľa 
prevádzky schopnejšom stave ako v mi-
nulosti. Tento rok sa im opäť venujeme. 
Vychádzame pritom aj z vašich požiada-
viek, kde čo navrhujete. Postarali sme sa 
o kompletnú výmenu lavičiek v lokalite 
Bukovecká ulica čísla 5 – 16. Po nej prišli 

na rad výmeny niektorých miest na po-
sedenie na Baltickej či Rovníkovej ulici. 
Opráv sa dočkali aj lavičky medzi Gaga-
rinovým námestím a Sputnikovou uli-
cou a postupne prejdú údržbou všetky 
v mestskej časti. Nové pribudnú na Čin-
govskej ulici.

V rámci opráv sme na jar upriamili po-
zornosť aj na rekreačnú lokalitu. Veľká 

časť tam umiestneného technického vy-
bavenia si pamätala ešte začiatky výstav-
by sídliska, preto nám častejšie poruchy 
začali robiť vrásky na čelách. Aby sme 
sa ich zbavili, pustili sme sa do výmen 
a opráv. Či už vodovodného potrubia 
alebo pódia, na ktorom je počas rôznych 
podujatí kultúrny program. 

 Nová tvár vnútroblokového priestoru Kaspická – Baltická – Bukovecká ulica

Ani horná časť sídliska na Baltickej, Ka-
spickej a Bukoveckej ulici nie je bez po-
všimnutia. Projekt mesta Košice, s ktorým 
sa uchádzalo o nenávratný fi nančný príspe-
vok pre skvalitnenie životného a prírodné-
ho prostredia, bol schválený a v najbližších 
mesiacoch prejde táto lokalita výraznou 
estetickou zmenou. Stará asfaltová plo-
cha, ktorá je v trase inžinierskych sietí a už 

niekoľkokrát musela byť prekopaná, bude 
zrušená a nahradená novým trávnikom 
a parkom. Vysadí sa 45 stromov a množstvo 
krovín, ktoré tvarom, aj kvetom, skrášlia vy-
tvorené záhony. Aj miesta, kde sú dnes po-
škodené trávniky, prejdú obnovou. Pribud-
ne nový mobiliár – lavičky a koše. Vznikne 
tu úplne nové prostredie vhodné na pre-
chádzky a príjemné trávenie voľného času.
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Čím žije mestská časťČím žije mestská časť

Beh si v našom meste získava stále viac zdolávateľov metrov 
a kilometrov. V uplynulých dňoch sa športovci zúčastnili na dvoch 
takmer po sebe idúcich akciách. Prvým nekaždodenným poduja-
tím bol nočný beh na dráhe košického letiska, teda 3. ročník KOŠI-
CE RUNWAY RUN. Je to jediný beh na Slovensku v priestore, ktorý 
inak nie je verejnosti prístupný. Zapojilo sa do neho viac ako 1 600 
bežcov, ktorí sa rozhodli pre 5 alebo 10-kilometrovú trať. Medzi 
tými, čo si vybrali 5 000 metrov, sme mali skupinku z nášho miest-
neho úradu. Bol v nej i zástupca starostky Bernard Berberich.

Druhým bežeckým podujatím bol Charitatívny beh VSE City 
run v centre mesta. Bežal sa už jeho 11. ročník a 2 540 účastníkov 
pomohlo spolu vyzbierať viac ako 7 tisíc eur, ktoré idú ľuďom 
so zdravotnými problémami. Aj na tomto podujatí sme mali zá-
stupcov reprezentujúcich seba, aj miestny úrad. Na snímke je 
v našej skupinke i Zuzana Jusková, jediná Slovenka, ktorá vlani 
preplávala kanál La Manche.

Vo Vodnolyžiarskom klube Trixen na jazerskej pláži to rozvoniava-
lo gulášom. Chuť  40 členov Oblastnej organizácie SZPB a ich rodin-

ných príslušníkov však nebola len po jedle, ale aj po víťazstve v nie-
ktorej zo  športových hier organizovaných pri príležitosti ukončenia 
2. svetovej vojny. Vekové rozpätie súťažiacich bolo od 13 do 
80 rokov. Najstaršou účastníčkou bola Viera Záhorčáková, ktorá 
dlhé roky pôsobila ako učiteľka v Základnej škole na Polárnej ulici.

Spestrením pre všetkých bolo zastavenie jazerských chlapcov 
z TOUR DE JAZERO, ktorí každoročne od roku 2012 obídu všetky 
podniky občerstvenia na našom krásnom sídlisku, pohostia sa, 
zaspievajú svoju hymnu a idú ďalej. Veríme, že aj Športové hry 
SZPB sa stanú takouto každoročnou tradíciou.  

Mgr. Andrea Gajdošová, 
predsedníčka komisie mládeže, športu a vzdelávania

Pripomenuli sme si....

V apríli sme boli na spomienkovej slávnosti venovanej 
118. vý ročiu narodenia jedného z najvýznamnejších európ-
skych spisovateľov 20. storočia Sándora Máraia. Narodil sa a do 
18-tych narodenín žil v našom meste, v dome na Mäsiarskej 
č. 35. Hoci potom pôsobil už len v cudzine, najviac v Amerike, 
v jeho dielach zohrali Košice významnú úlohu. Často sa k nim 
v myšlienkach a opisoch v tvorbe vracal. Zomrel v roku 1989 
v americkom San Diegu. Rok po smrti dostal najvyššie maďarské 
umelecké vyznamenanie - Kossuthovu cenu. Za našu mestskú 
časť v mene starostky kyticu kvetov položila a pamiatke uznáva-

ného spisovateľa sa poklonila vedúca oddelenia kultúry, športu 
a marketingu miestneho úradu Ing. Ildikó Szegedyová.

* * * 
Mesto Košice, Okresný úrad Košice a Oblastný výbor Sloven-

ského zväzu protifašistických bojovníkov Košice pripravili na Ná-
mestí osloboditeľov pri príležitosti 73. výročia ukončenia  druhej 
svetovej vojny pietny akt kladenia vencov a kytíc. Na podujatí 
boli okrem predstaviteľov mesta i viacerí starostovia mestských 
častí. Medzi nimi sa pamiatke padlých sovietskych vojakov po-
klonila aj starostka našej mestskej časti Lenka Kovačevičová.

Bežecká sezóna v plnom prúde 

Ani naši neleňošia

Hod granátom, šípky, volejbal a slniečko
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Čím žije mestská časťČím žije mestská časť
Do jarného upratovania sa zapojilo viac ako 70 detí a dospelých    

Počasie bolo zlé, a brigádnici predsa čistili sídlisko

Piatkový celodenný dážď neveštil nič dobrého, sobotňajšia jarná 
brigáda na vyčistenie sídliska bola ohrozená. V sobotu ráno kvapky 
síce z oblakov nepadali, zato sa riadne ochladilo a fúkal nepríjemný 
košický „vánok.“ 

Brigádnikov, a  to je skutočne viac ako chvályhodné,  poča-
sie neodradilo a  tesne pred ôsmou ráno sa pred budovou miest-
neho úradu zišlo viac ako 70 detí i  dospelých ochotných urobiť 
čosi pre seba a  životné prostredie, v  ktorom žijeme. Došli seniori 
z  Denného centra, dobrovoľníci z Dobrovoľníckeho centra Ko-
šíc, aktivační pracovníci i  zamestnanci miestneho úradu, ško-
láci zo Špeciálnej základnej školy z  Rovníkovej ulice a  viac ako 

30 detí a zopár ich rodičov zo Slovenského skautingu, 68. zbor Bie-
le vrany Košice vedených Jánom Vinterom. Napriek skutočne ne-
príjemnému počasiu si riadne vysúkali rukávy, aby nečistôt zbavili 
breh Hornádu popri promenádnom chodníku i zadnú časť priesto-
ru za bývalým mäsokombinátom. Zozbierali „bordel“,  ktorý vrcho-
vato zaplnil jeden obrovský kontajner na nadrozmerný odpad, ďal-
šie vrecia skončili na nákladnom aute mestskej časti. Nebyť zlého 
počasia, neporiadku by nazbierali aj viac, lebo hoci sa mestská časť 
maximálne snaží o  čisté a  krajšie Jazero, niektorí obyvatelia pocit 
spolupatričnosti nemajú a kde skončí odpad, ktorý z bytu vynesú, je 
im úplne jedno. Prečo je to tak, na to odpoveď nedávajú...

Pred Veľkou nocou sa tak, ako sa upratovalo v domácnos-
tiach, opäť robil poriadok aj na sídlisku. 

O vypratanie priestorov pri kontajneroch, v tráve, v kríkoch 
i na ihriskách, sa postarali aktivační pracovníci.
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Dnes má slovo poslanec miestneho zastupiteľstva Ing. Jozef Skonc

Želám si, aby každý Jazerčan pochopil, že toto sídlisko je náš domov 

- Pán Skonc, skúste sa nám trochu 
predstaviť. Na mysli máme fakty ako že-
natý, deti, zamestnanie...

S manželkou máme dve úžasné deti Pat-
rika (14) a Partíciu (9). Tohto roku na jeseň 
oslávime 20-te výročie sobáša, teda porce-
lánovú svadbu. Po ukončení vysokej školy 
pred vyše 20-timi rokmi som dostal ponu-
ku pracovať v jednej agentúre Ministerstva 
hospodárstva SR, kde pôsobím dodnes 
ako zástupca riaditeľa regionálnej poboč-
ky. Moja práca ma baví a  napĺňa, nakoľko 
pracujem v  odbore, ktorý som vyštudoval, 
a tým je oblasť elektroenergetiky a tepelnej 
energetiky.

- Akým ste rodičom? Nájdete si na deti 
čas? Ak áno, ste skôr prísnym alebo viac 
kamarátom?

So svojimi deťmi veľmi rád trávim voľný 
čas a vysoko si vážim tieto chvíle, lebo viem, 
že sú neopakovateľné. Máme vybudovaný 
krásny kamarátsky vzťah založený na vzá-
jomnej dôvere a rešpekte.

- Ak máte nejaké koníčky, aké sú dnes 
a čomu ste sa venovali napríklad v tí-
nedžerskom veku?

Mojou záľubou, a zároveň mentálnym re-
laxom, je práca v našej záhrade, kde s man-
želkou pestujeme mnoho druhov zeleniny, 
ktorú celá rodina rada konzumuje. Veľmi 
rád zájdem do lesa na huby. V  mladšom 
veku som s priateľmi miloval chodiť na túry 
do Vysokých Tatier a  Slovenského raja. 
Takmer každé leto sme trávili pod stanmi 
v okolí Ružína, Šíravy či Domaše.

- Zaregistrovali sme, že futbal je vašou 
srdcovkou. Rovnako aj synovou. Je podľa 
vás dobrý? Pretromfol už otca?

O  tom, že som sa futbalu venoval už 
odmalička, hovoria jasne moje krivé nohy 
v tvare písmena „O“. Viacerí si ma aj doberali, 
že som tu priplával na sude z Ameriky. Dnes 
sa aj vďaka nevyliečeným zraneniam venu-
jem futbalu už len ako fanúšik, ale najmä 
ako rodič, ktorý podporuje v  tomto športe 
svoje deti. Máte pravdu, nielen podľa mňa 
je môj syn talentovaným futbalistom. Det-
ská izba je plná medailí, sošiek, pohárov či 
iných ocenení. Určite ma už pretromfol, a to 

aj vďaka podmienkam, ktoré mu s manžel-
kou vytvárame. V mojich šľapajach sa vyda-
la aj moja dcéra, ktorá sa venuje futbalu už 
vyše 4 rokov. Má výbornú „ľavačku“ a takých 
je málo, takže uvidíme ako sa to bude ďalej 
vyvíjať.

- Každého z predstavovaných poslan-
cov sme sa pýtali, aký je kuchár. Ako sa 
vy zvŕtate v kuchyni alebo sa manželke 
radšej nemiešate do varenia?

V  kuchyni som nikdy nebol žiadny 
lúmen. V mojich schopnostiach je prevažne 
príprava  studených jedál a príloh. Z môjho 
pohľadu som v  tejto kategórii priemerný 
muž. Ticho však závidím ostatným mužom, 
ktorí vedia navariť plnohodnotný nedeľný 
obed. V našej domácnosti v kuchyni kraľuje 
moja manželka, ktorá je výborná kuchárka, 
a mimochodom tiež perfektná cukrárka.

- Ako je to s manuálnou zručnosťou? 
Viete si drobné veci doma opraviť ale-
bo na všetko  voláte opravárov? Čo ne-
funkčné ste naposledy dali do prevádz-
kyschopného stavu?

Bežné domáce práce mi nerobia prob-
lém. Navyše som už takmer 10 rokov do-
movým dôverníkom, takže všetky bežné 
údržbárske práce ako sú opravy či výmeny 
zámok, vypínačov, svietidiel a podobne ro-
bím sám, takže to nemusíme so susedmi 
platiť z fondu opráv. Samozrejme, na odbor-
né práce týkajúce sa plynu či   vody si vždy 
na pomoc zavolám fundovaných odborní-
kov. Naposledy sa mi podarilo, ale to na zá-
hrade, osadiť novú strešnú krytinu na zá-
hradný prístrešok.

- Popri práci, rodine, koníčkoch ste aj 
poslancom jazerského miestneho zastu-
piteľstva. Čo vás viedlo k tomu, aby ste 
kandidovali a rozhodli ste sa aspoň tro-
chu plniť predstavy obyvateľov sídliska 
o krajšom a spokojnejšom bývaní a žití?

Na našom sídlisku žijem vyše 40 ro-
kov. Záleží mi na tom, aby tu existoval re-
álny priestor na život. Pre nás všetkých, 
pre naše deti či nových ľudí, ktorí  sa roz-
hodnú na tomto „najzelenšom“ košickom 
sídlisku žiť. Poslancom som už takmer 
osem rokov, teda druhé volebné obdobie, 
a o správnosti môjho rozhodnutia ma utvr-
dila aj skutočnosť,  že keď som pred posled-
nými komunálnymi voľbami ako nezávislý 
kandidát na poslanca v  uliciach sídliska 
zbieral podpisy na kandidatúru, absorbo-
val som od Jazerčanov množstvo podnetov 
na zmenu. Nesľuboval som im nemožné a aj 
vďaka tomu môj mandát potvrdili vyše 700 
hlasmi. Prácou poslanca sa im snažím od-
vďačiť za ich podporu.

- Je niečo, čo sa vám ako poslancovi 
konkrétne podarilo zmeniť?

Chcem sa poďakovať celému miestne-
mu zastupiteľstvu, že aj napriek rozdielnej 
politickej orientácii poslancov a  vďaka vý-
bornej tímovej spolupráci, sa nám spolu 
s pani starostkou a  zamestnancami úradu 

darí sídlisko postupne pretvárať k lepšiemu 
a krajšiemu. Mňa osobne okrem iného teší, 
že sa podarilo zmeniť nefunkčné fontány 
na prirodzenú súčasť sídliska, zlepšiť do-
pravnú situáciu pri MŠ a  ZŠ na Družicovej 
ulici či postupne modernizovať detské ih-
risko medzi Námestím kozmonautov a Ga-
garinovým námestím. Na základe mojich 
zistení, aj osobných či telefonických pod-
netov Jazerčanov, som často v  spolupráci 
so zamestnancami miestneho úradu zabez-
pečil bežnú údržbu sídliska, ako sú opravy 
lavičiek, nefunkčného osvetlenia, osadenie 
smetných košov, dopravného značenia, 
opravy výtlkov či odstránenie nadrozmer-
ného odpadu.

- Môžete prezradiť, čo si zvlášť prajete?
Každý nový deň je pre mňa ďalšou vý-

zvou, ako zmeniť veci okolo nás, prípadne 
ako upraviť medziľudské vzťahy, v ktorých 
sme medzičasom zlyhali, respektíve sme si 
na základe vzájomných nedorozumení ne-
porozumeli. Podľa mňa ľudí zbližuje úsmev, 
vzájomné porozumenie, a keď hľadajú to, 
čo ich navzájom spája a nie rozdeľuje. Je 
chvályhodné, keď im nie je ľahostajné, ako 
vyzerá okolie ich bytového domu, nevyho-
várajú sa len na to, že platia dane a niekto by 
sa o to mal postarať. Ale sami priložia ruku 
k dielu a  svojou prácou na úkor voľného 
času skrášľujú predzáhradky bytových do-
mov, či upozorňujú občanov, že starý gauč 
či nefunkčný televízor nepatrí k  nádobám 
na odvoz bežného komunálneho odpadu, 
a takto spolu povyšujú naše sídlisko do sta-
vu, kedy sa človek nemusí hanbiť, že si po-
zval návštevu zo zahraničia alebo z iných 
kútov Slovenska. Práve takí ľudia dokážu 
svojimi aktivitami na svoju stranu strhnúť 
častokrát aj ľudí, pre ktorých doteraz   ich 
súkromie končilo na prahu ich obývačky. 
Práve preto si želám, aby každý Jazerčan 
pochopil, že toto sídlisko je náš domov 
a aby sa každý správal na ulici skutočne ako 
doma, teda žuvačka, papierik od cukríka či 
iné odpadky patria na miesta na to určené 
a  nie na zem. Som presvedčený o  tom, že 
v každom z nás drieme civilizovaná bytosť. 
Nech každý z nás može vždy a všade pove-
dať, že je hrdým Jazerčanom.
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Naša mestská časť každý rok organizuje prehliadku ši-

kovnosti a nadanosti jazerských detí a mládeže pod názvom 

Talent show. Tento rok, čo je naozaj krásne číslo, bol jej 

25. ročník. 

V literárno-dramatickom prejave, v tanci, speve, hre na hu-
dobnom nástroji i vo výtvarnej tvorbe pred porotcov predstúpi-
lo alebo svoje práce poslalo viac ako 200 súťažiacich od mater-
ských po stredné školy. Predpoludním vystúpili deti z materských 
škôl, popoludní žiaci základných a študenti stredných škôl. Po-
rotcovia, ktorými boli pre materské školy Lenka Jarušinská, Anna 
Gaja, Lenka Magyarová, Tomáš Buranovský, Liana Ivanová, Ivan 
Fleischer a naša starostka Lenka Kovačevičová, mali s vyhláse-
ním výsledkov nezávideniahodnú situáciu. Nebolo jediného 
účinkujúceho, ktorý by mal obrovskú trému, nezvládol výkon 
alebo spieval či hral tak falošne, až si diváci museli zapchávať 
uši, aby im nepraskli bubienky.

Obdivuhodné výkony, šikovnosť, nadanie i odvahu vystupu-
júcich ocenila aj starostka, ktorá bola členkou poroty s porad-
ným hlasom. „Som nesmierne pyšná na našu jazerskú mlaď i na 
to, že sa do Talent show každý rok prihlasujú noví a noví účinku-
júci. Doteraz, ak to spočítame, v Talente show už vystúpilo viac 
ako 5-tisíc súťažiacich. Nádherné číslo, ktoré odráža, že naše deti 
vedia robiť aj niečo iné ako sedieť pred počítačmi či s mobilom 
alebo tabletom v ruke. Ocenenie patrí aj pedagógom a vedúcim 
súborov, ktorí sa im venujú, obrusujú ich a formujú do nádher-
ných diamantov. Všetkým vám úprimná vďaka.“

Ešte skôr ako sa začala samotná prehliadka, pesničkami ve-
novanými deťom potešila divákov i účinkujúcich speváčka Anna 
Gaja.

A teraz už vyhodnotenie 25. ročníka Talent show

  Materské školy (MŠ)

Literárno - dramatické umenie (Prednes poézie)
1. miesto - Nataša Šenkýrová - MŠ na Azovskej ulici
2. miesto - Ester Jochmanová - MŠ na Jenisejskej ulici

Spev

1. miesto - Michaela Hricišinová - MŠ na Galaktickej ulici
2. miesto - Katarína Korotvičková - MŠ na Azovskej ulici
3. miesto - Aneta Šenkýrová - MŠ na Azovskej ulici

Tanec

Skupina bola rozdelená na „neprofi “ a „profi “ tanečníkov, teda 
na tých, ktorí program nacvičili s učiteľkou, a na tých, čo sa venu-
jú tancu pod odborným vedením v tanečnom súbore.

„Neprofi “ tanečníci

1. miesto - Moderný tanec (Veselá ča-ča) 
 - MŠ na Dneperskej ulici
1. miesto - Ľudový tanec (Po nábreží koník beží) 
 - MŠ na Jenisejskej ulici 
2. miesto - Ľudový tanec - (Vítanie jari) súbor Azovkáčik 
 - MŠ na Azovskej ulici 
3. miesto - Moderný tanec (Budíček) súbor Azovkáčik 
 - MŠ na Azovskej ulici  
3. miesto - Tanec so stuhami (Bola raz malá hviezdička) 
 - MŠ na Jenisejskej ulici

„Profi “ tanečníci

1. miesto - Country kids - G mini Dance team
2. miesto - Mickey a Minnie - Angel Dance School
 Ocenené: sólo tanečníčky z Angel Dance School

Výtvarná súťaž

1. miesto - Tamara Kliková - MŠ na Azovskej ulici 
2. miesto - Diana Freiová - MŠ na Azovskej ulici

Špeciálnu cenu dostala aj ani nie dvojročná Zoe. Počas všet-
kých vystúpení sa zvŕtala, tlieskala a úprimne sa radovala. Bola 
úžasným divákom i spoluúčinkujúcim.

Skončil sa jubilejný 25. ročník Talent show

Všetci boli opäť šikovní,  nadaní, jednoducho NAJ

KultúraKultúra



Jazerčan 02 / 2018 11

KultúraKultúra
Popoludní sa predstavili žiaci základných a študenti strednej 

školy. Porotu, ktorá hodnotila ich výkony, tvorili Zuzana Roha-
ľová, Ivan Fleischer, Tomáš Buranovský, Lenka Magyarová, Pavol 
Petrík a opäť i naša starostka.

Tak ako mala predpoludním malú spevácku vsuvku Anna 
Gaja, popoludní začiatok prehliadky spestril spevom Tomáš 
Buranovský. Niektorí si ho možno pamätajú ako súťažiaceho 
z ČeskoSlovensko má talent. Hoci nevyhral, sklamaniu nepodľa-
hol a stále sa venuje spievaniu a skladaniu melódií.

  Základné školy (ZŠ)

Literárno-dramatické umenie   

1. miesto - Saša Oračková (Hľadám lepšiu mamu) 
 - Špeciálna ZŠ na Rovníkovej ulici
2. miesto - Nina Nepšinská (Ako bol Nevedko maliarom) 
 - Súkromná ZŠ na Dneperskej ulici
3. miesto - František Adam (Princ Bajaja) 
 - Súkromná ZŠ na Dneperskej ulici   

Ocenenia: 

Karla Kroková (Múdra koza Mé) 
- Súkromná ZŠ na Dneperskej ulici
Jana Matúšová (Bublinkový svet) - ZŠ na Bukoveckej ulici

Spev

1. miesto - Emma Moničová (Šalena ja bula) 
 - Súkromná ZŠ na Dneperskej ulici
2. miesto - Aurélia Čelková (Tak sa neboj, mama) 
 - ZŠ na Bukoveckej ulici 
3. miesto - Kamil Kuľbaga - (You raise me up) 
 - Súkromná ZŠ na Dneperskej ulici

Ocenenia:

Patrícia Andraščíková - (Na bieleho koňa) 
- ZŠ na Bukoveckej ulici
Laura Jemelková - (V sieti ťa mám) - ZŠ na Bukoveckej ulici

Hra na hudobnom nástroji  

1. miesto - Erik Nohaj - hra na klavíri - ZŠ na Družicovej ulici
2. miesto - Barbora Horváthová - hra na akordeóne -Základná 

umelecká škola, Irkutská ulica
3. miesto - Alex Rybár, Martin Ferko, René Fráter (rómske impre-

sie) - Súkromná ZŠ na Galaktickej ulici
Ocenenia:

Laura Behunová - hra na klavíri - Súkromná ZŠ na Dneperskej 
ulici
Daniela Rendeková - hra na klavíri - Súkromná ZŠ na Dne-
perskej ulici
Filip Hotový - hra na klavíri - ZŠ J. Urbana na Jenisejskej ulici
Matej Adam - hra na violončele - Súkromná ZŠ na Dneperskej 
ulici

„Neprofi “ tanečníci

1. miesto - Soňa Sedláčeková a Veronika Počatková - Súkromná 
ZŠ na Dneperskej ulici

2. miesto - Sára a Nella Kertésové - Súkromná ZŠ na Dneperskej 
ulici

3. miesto - skupina JUST Dance - ZŠ J. Urbana na Jenisejskej ulici
Špeciálna cena - Noemi Vašingová - Súkromná ZŠ na Dne-
perskej ulici
Ocenenia:

Barbora Handzoková - Súkromná ZŠ na Dneperskej ulici
Karolína Zábojová a Sun Jiaqi - Súkromná ZŠ na Dneper skej 
ulici
Sofi a Strassburgerová a Laura Šimová - Súkromná ZŠ na Dne-
perskej ulici
Daniela Rendeková a Natália Furinová - Súkromná 
ZŠ na Dneperskej ulici

„Profi “ tanečníci

1. miesto - G mini Dance team - tanec Kalinka
2. miesto - Angel Dance School - tanec Funny town
3. miesto - skupina Little Dancers - tanec Modlitba za ľudskosť 

- Súkromné centrum voľného času - Galaktická ulica

Výtvarná súťaž

1. miesto Rebeca Szilassyiová - Súkromná ZŠ na Dneperskej 
ulici

2. miesto Vanesa Vargová - Súkromná ZŠ na Dneperskej ulici.
3. miesto Liana Balážová - ZŠ na Družicovej ulici

Ocenenia:

Nina Nepšinská - Súkromná ZŠ na Dneperskej ulici
Timea Ružbarská - ZŠ na Družicovej ulici
Slavomír Bota - ZŠ na Družicovej ulici
Michal Voznický - ZŠ na Družicovej ulici

  Stredné školy (SŠ)

Hra na hudobnom nástroji

1. miesto Adriana Milovčíková - hra na klavíri - Súkromná stred-
ná odborná škola, Bukovecká ulica (SSOŠ)

Spev

1. miesto Nikolett Tóthová - maďarská ľudová a hra na citare - 
SSOŠ, Bukovecká ulica

2. miesto Simona Jonášová - All I want - SSOŠ, Bukovecká ulica
3. miesto - Alexandra Smužanicová - Vyjdu nocju v pole s ka-

nom (SSOŠ), Bukovecká ulica

Tanec

1. miesto - Delfín Dance Košice - Army - (Klaudia Leščinská, 
Zuzana Sabolová, Alexandra Smužanicová) - SSOŠ, Bukovec-
ká ulica

2. miesto Klaudia Leščinská - Inkognito - SSOŠ, Bukovecká ulica
Všetkým účinkujúcim k podaným výkonom 

a oceneniam blahoželáme.
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Sviatok žien 

KultúraKultúra

Kam ste sa v Kultúrnom stredisku Jazero otočili, tam ste 
od rána do neskorého večera videli dámy rôzneho veku, ktoré 
prijali pozvanie na jazerskú oslavu MDŽ pripraveného mestskou 
časťou. 

 O slove...

V rámci talk show sa im predstavila a o svojom živote a zážit-
koch rozprávala riaditeľka Detského domova Slon v Šarišských 
Michaľanoch Eva Džodlová, ktorá celý život zasvätila deťom 
bez rodiny. Módna návrhárka Ida Sándor hovorila o móde, tren-
doch, ale nehanbila sa priznať, že hoci navrhuje módu, v jej šat-
níku nie sú len super kúsky, nájdu sa i rozťahané tričko a teplá-
ky. Motivačná trénerka Zora Ochodnická sa v debate zamerala 
na rady, čo robiť, aby si ženy čo najdlhšie udržali krivky pod kon-
trolou. Zuzana Jusková, ktorá ako jediná Slovenka preplávala 
kanál La Manche, sa okrem zážitkov z prekonávania rekordu 

priznala, že sa dosť bojí vody a všetkého, čo v nej pláva. Päticu 
dám uzatvárala prvá miss Československa Ivana Christová, ktorá 
siahla do spomienok a pocitov, keď vyhrala titul, no ani zďaleka 
to vtedy nebola taká sláva ako sú krásky obletované dnes. Jedi-
ným chlapom v ženskej zostave bol ľudový rezbár Milan Krajňák. 

Popoludní sa hostia trochu pomenili. Namiesto rezbára sa 
dámam predstavil  a vypracované telo ukázal fi tnes tréner Pe-
ter Košarko a  Evu Džodlovú nahradila a ženám o sebe a živote 
v Európskom parlamente porozprávala europoslankyňa Monika 
Smolková. Ostatné diskutujúce ostali z predpoludnia a ich roz-
právanie, spomienky i nejaká tá klebeta o nich samých vyvolá-
vali v hľadisku výbuchy smiechu. 

 O kráse ...

Slovo tvorilo časť oslavy. Najväčší priestor však dostalo „lás-
kanie“ a  skrášľovanie, o čo sa postarali študentky Strednej od-
bornej školy z  Gemerskej ulice. Dámam upravili účesy, nechty 
a pridali i zaujímavé líčenie. Popoludní sa ku skrášľujúcim pridala  
Ivana Christová so svojimi „dievčatami“. Kto chcel, mohol si dať 
urobiť profesionálnu digitálnu fotografi u a nové námety k móde 
a  z  módy získať na módnej prehliadke pripravenej Katarínou 
Hermely. O hudobné vystúpenia sa predpoludním postarala 
speváčka Anna Gaja a popoludní speváci Dorota Tóthová a Ar-
pád Csete. K tomu malé občerstvenie i bohatá tombola, a sviat-
kujúce dámy sa ani nenazdali, že sa oslava MDŽ končí. Škoda, 
nejedna si povzdychla. Nie každý deň majú možnosť stráviť nie-
koľko príjemných hodín a byť stredobodom „vesmíru.“ 
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Dni Ukrajiny boli aj naším dňom

Lienka i Gracia si získali srdcia divákov

Rozprávkové Jazero znovu  otvorilo Knihu rozprávok

KultúraKultúra

Združenie FEMAN od 19. do 26. apríla zorganizovalo v našom 
meste 4. ročník podujatia Dni Ukrajiny 2018. Na príprave bohatého 
programu  sa podieľalo viacero partnerov, medzi nimi aj my. Patril 
nám utorok, 24. apríla. Predpoludním bol v Kultúrnom stredisku Ja-
zero pre žiakov jazerských škôl výchovný koncert v podaní súboru 
Lienka. Pre školákov to bola  príležitosť „naživo“ vidieť tanec a tro-
chu spoznať kultúru nášho blízkeho suseda – Ukrajiny.

Popoludní  sa tanečníci poprechádzali po mestskej časti. Sprevá-

dzala ich a to naj zo sídliska  im predstavila naša starostka. Cestou 
späť sa stretli s kamarátmi zo súboru Gracia, s ktorými mali účinko-
vať v podvečernom programe. Diváci mali doslova červené dlane, 
takým silným potleskom ďakovali mladým tanečníkom za úžas-
né výkony, ktorými si získali ich srdcia. Na záver ako prekvapenie 
pre ukrajinských hostí vystúpil náš známy a viacerými oceneniami 
ovenčený súbor G mini Dance team. Zatancoval Kalinku. Tanec, kto-
rý nepozná hranice, a je blízky tak ukrajinským, ako aj našim deťom.

Dlhou tradíciou sa pýši prehliadka dramatizovaných rozprávok 
Rozprávkové Jazero, ktorú raz ročne organizuje v Kultúrnom stre-
disku Jazero Špeciálna základná škola z Rovníkovej ulice. Pred pár 
dňami bol jej 23. ročník. 

Zapojili sa žiaci štyroch špeciálnych základných škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti odboru školstva Okresného úradu Košice. Špe-
ciálna základná škola z Odborárskej ulice uviedla emotívne silné 
predstavenie Me som Rom alebo Ako vznikla rómska vlajka. Špe-
ciálna základná škola z Inžinierskej ulice uviedla vtipnú rozprávku 
Polepetko, čo popletie všetko. Spojená škola z Vojenskej ulice hľa-

disko plné detských divákov, prišli aj drobci z Materskej školy z Luní-
ka IX, rozosmiala príbehom Vlk a prasiatka. Organizátor prehliad-
ky rozprávkou Včielky vychovávajú detským divákom pripomenul 
dve obyčajné slová – prosím a ďakujem, na ktoré netreba zabú-
dať. Poslaním prehliadky je prostredníctvom dramatickej výchovy 
podporovať sociálny rozvoj detí, rozvinúť možno ich skrytý talent 
a schopnosti, prehlbovať porozumenie a zlepšovať vzťahy medzi 
ľuďmi. Detským hercom tiež pomáha vyjadrovať sa i prekonať tré-
mu z javiska a hrania pred druhými. Deťom tlieskala i starostka, kto-
rá ich za vystúpenia odmenila sladkosťami.
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Košické Benátky  

Podolínčania opäť najlepší

Deň mesta Košice 2018Deň mesta Košice 2018

Prostredie pri vodnej ploche jazera naplno odzrkadľovalo to, 
čo bolo hlavnou myšlienkou podujatia Jazero žije! Jazero vďaka 
obyvateľom sídliska, ktorí využili slnečné, no i veterné popolud-
nie a prišli sa zabaviť i pozrieť si viac ako trojhodinový kultúrny 
program, skutočne žilo. 

Po ňom približne o  pol šiestej večer na dve hodiny progra-
movú štafetu zábavy a pokračovania príjemnej atmosféry pre-
vzalo mesto Košice vystúpeniami hudobníkov a  pre deti hrou 
na Deň malých pirátov. Keď sa začalo stmievať a čas sa posúval 
k pol ôsmej, stovky ľudí sa premiestňovali na breh jazera. Blížilo  
sa to, čo bolo hlavným podujatím Dňa mesta Košice – Košické 
Benátky.

Hoci fúkal silný a  nepríjemný vietor, na vodu sa odvážilo 
15 posádok vo vlastnoručne zhotovených plavidlách, aby súťa-
žilo v pretekoch rýchlosti, a tiež nápaditosti a tvorivosti. Boli tam 



Jazerčan 02 / 2018 15

Košický guláš 

Návštevníci všetko zjedli

Deň mesta Košice 2018Deň mesta Košice 2018

Posledným podujatím tohtoročného Dňa mesta Košice 
bol 24. ročník gastronomickej súťaže o najlepší Košický guláš. 
Medzi „kuchármi“ z trinástich družstiev snažiacimi sa uvariť ten 
najoriginálnejší a  najchutnejší guláš, sme mali aj my želiezko 
v  ohni – tím mestskej časti vedený starostkou - šéfkuchárkou 
Lenkou Kovačevičovou. 

V obrovskom kotlisku si  pomaly bublal variaci sa guláš, ktorý 
občas veľkou varechou raz starostka a raz jej zástupca Bernard 
Berberich premiešali a pridávali ingrediencie. Primerane tomu 
ako sa guláš dováral, pred kotlom pribúdal rad tých, ktorí si naň 
robili slinky. Obraz podobný ako vlani či predvlani, čo jazerský 
tím, samozrejme, tešilo. O  tom táto súťaž predsa má byť - vy-

tvoriť „papaníčko“ pre hodnotiacu porotu, ale hlavne pohostiť 
návštevníkov podujatia. A to sa naplnilo do bodky. Z jazerského 
gulášu sa rozdalo viac ako dvesto dávok.

Chutil gurmánom, a  čiastočne aj porote, ktorá zaň kuchá-
rom mestskej časti udelila špeciálne poďakovanie. Prvú a jedinú 
cenu, pretože tri medailové umiestnenia boli zrušené, porot-
covia prisúdili oblastnej organizácii cestovného ruchu Visit Ko-
šice. Ostatné súťažné družstvá reprezentujúce Štátne divadlo, 
k 13 - Košické kultúrne centrá, MČ Košice - Juh, DPMK, 1. Lions 
club, Mestské lesy, odborárov USS, Knižnicu pre mládež mesta 
Košice, Centrum voľného času, Mestskú políciu a Vinotéku Löf-
fl er dostali cenu za účasť.

loďky dvoch detských domovov, jednej základnej školy, občian-
skeho združenia, mestských podnikov, zoologickej záhrady, náš-
ho Denného centra seniorov i štyroch mestských častí – Luní ka IX,
Západu, Juhu a naša, v ktorej bola starostka Lenka Kovačevičová 
a jej zástupca Bernard Berberich. Odborná porota mala z plavi-
diel vybrať a určiť poradie najlepších a najzaujímavejších. Popri 
fantázii hodnotila aj odvahu plavčíkov, pretože vietor bol občas 
silnejší ako oni a ich lodičku tlačil tam, kam on chcel...

Všetko nakoniec dobre dopadlo, člen žiadnej z posádok ne-
skončil vo vode, ani nikoho plavidlo nepristálo na dne jazera. 
Tretie miesto obsadila Základná škola z Hroncovej ulice, druhé 
Detský domov z Uralskej ulice a prvé podobne ako vlani Detský 
domov z  Podolínca. Ostatné posádky dostali ceny a  vodnícky 
certifi kát. Krásnym, pestrým, farebným záverom Košických Be-
nátok bol veľkolepý ohňostroj.
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Zažite leto na streche Výmenníka Važecká

KultúraKultúra
Vo Výmenníku Važecká dvojnásobná oslava

Loďka nádeje má štyri a Klub Štvorlístok tri roky
Občianske združenie Loďka nádeje, ktoré pôsobí vo Výmenní-

ku Važecká, pomáha ľuďom v hmotnej núdzi alebo v ich náročnej 
životnej situácii, pracuje s deťmi a  mládežou, organizuje aktivity 
pre ich zmysluplné trávenie voľného času a poskytuje im vhodné 
podmienky pre vzdelávanie. Pri práci sa hlavne zameriava na deti 
a mládež z detských domovov a krízových centier košického regió-
nu.  Každý rok zorganizuje viac ako 50 podujatí, prímestské a poby-
tové tábory, výlety, kultúrne podujatia, zbierky na pomoc rodinám 
v núdzi a koordinuje aj činnosť v Klube Štvorlístok. 

Vo štvrtok, 3. mája bola vo Výmenníku Važecká veľká a až dvojná-
sobná oslava - Občianske združenie Loďka nádeje si pripomenulo 
4. narodeniny od svojho vzniku a Klub Štvorlístok o rok menej. At-
mosféra na milom podujatí, na ktorom bola i starostka Lenka Ko-
vačevičová, bola výborná, prišli deti, rodičia i priatelia občianskeho 
združenia. Spoločne si pozreli pestrý kultúrny program, ktorý otvo-

rila tanečná skupina G mini. Po nej nasledovala mini disco show 
spojená so súťažami, o ktorú sa postarali dobrovoľníci oslávencov. 
Súčasťou stretnutia bolo maľovanie na tvár, hry, tombola so za-
ujímavými cenami, aj narodeninová torta. Po oslave prišla na rad 
prezentácia činnosti občianskeho združenia. Predstavilo plánované 
podujatia na rok 2018 i plány do budúcnosti. Okrem už pravidel-
ných aktivít chce napríklad chystať vzdelávacie workshopy, pre deti 
nočné spanie spojené s programom, spolupracovať so základnými 
školami a spoločne organizovať interaktívne workshopy  buď u nich 
v škole alebo vo Výmenníku Važecká. 

Občianske združenie i klub ďakujú všetkým, ktorí im pomáhajú 
pri realizácii podujatí, a tým prispievajú k rozvoju, vzdelávaniu i lep-
šej budúcnosti detí a rodín v núdzi.

Tomáš Gargalik, 
OZ Loďka nádeje

Netradičný tvar budovy oproti obratisku električiek - to je Vý-
menník Važecká. Pre obyvateľov sídliska, ale nie iba pre nich, chystá 
pestré sídliskové leto. Ak ste nás ešte nenavštívili, v lete bude ten 
správny čas.

Výmenník sa od júna do 26. augusta premení na sídliskovú galé-
riu, v ktorej si budete môcť pozrieť výstavu výtvarných prác žiakov 
ZUŠ z Irkutskej ulice. Pravidelné workshopy, ako sú - Poď tvoriť/Mi-
niateliér alebo Tvorí celá rodina či stretnutia komunity VYVA - Z ulice 
- budú pokračovať aj cez prázdniny. Chýbať nebudú ani Susedské 
hry /grilovačky/ bazár, ktoré sa pri dobrom počasí presunú na stre-
chu. Veríme, že vezmete rodinku či priateľov, deku s piknikovým 
košíkom (a možno aj nejaké vlastné fajnotky) a prídete si oddých-
nuť na strechu! Okrem susedských stretnutí vás budú na streche 
výmenníka čakať aj premietania či koncerty. Tešiť sa môžete naprí-
klad na hudobného kutila z Jasenova, ktorý si hovorí Raptor Koch 
či kapelu GJOLL hrajúcu škandinávsku folkovú hudbu na vlastno-
ručne vyrobených hudobných nástrojoch, o ktorých sa aj dozviete 
rôzne zaujímavosti. V termíne 10. a 11. augusta, v čase najväčšej 
aktivity meteorického roja Perzeidy, na streche výmenníka bude 
dvojdňový festival PRIENIK prepájajúci mesto s prírodou a hviezdy 
s koreňmi. Pripravený bude astroteleskop, ktorým budete môcť 
sledovať planéty a hmloviny. Navyše, čaká vás aj bohatý program: 
v piatok podvečer sa budeme rozprávať o Perzeidoch a svätom Va-
vrincovi, počúvať kapelu Universum Project, grilovať a sledovať pa-
dajúce hviezdy. V sobotu k nám zavíta Čajovňa Wuppertálska, ktorá 
prinesie produkty pochádzajúce z komunitnej záhrady Vymenní-
ka Wuppertálska. Čakajú vás aj tvorivé dielne s hlinou na tému 

„Rodostrom“ s Ester Šefčíkovou či improvizované hranie na hand 
panoch, hudobných nástrojoch, ktoré vynikajú magickým zvukom. 
Tí najodvážnejší návštevníci sa môžu zapojiť do fantasy stolovej 
hry „dračí doupě“ v podaní chalanov z Hramelotu.

Ak vás program výmenníka zaujal a chcete sa dozvedieť viac, 
sledujte nás na facebookovej stránke Výmenník Važecká. Tam náj-
dete všetky informácie, dátumy a detailnejší program výmenníka. 
Príďte stráviť príjemné letné večery s priateľmi na streche Výmen-
níka Važecká, ktorá po zotmení pôsobí viac ako čarokrásne. Tešíme 
sa na vás!

(Zmena programu vyhradená – v prípade nepriaznivého počasia 
bude program vo vnútorných priestoroch výmenníka.)
Kontakt: +421 908 965 243
  dominika.nazarejova@k13.sk, www.vymenniky.sk

Mgr. Dominika Nazarejová, 
kultúrna mediátorka Výmenník Važecká
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KultúraKultúra
Fantázia v Dennom centre nemala hranice

Maškariáda i tombola

Princezná zo Sáby, klaun, pirát, Škót, ježibaba, čert, cukrár-
ka, námorník a ďalšie postavy a postavičky „prišli“ do Denného 
centra seniorov na stretnutie spojené s prehliadkou masiek. 
Pri pohľade na toľkú fantáziu, detskú hravosť a ochotu urobiť 
zo seba niečo či niekoho iného ako je v skutočnosti, treba zložiť 
klobúk. „Ja som príliš vážna, aby som sa takto zmenila. Jednodu-
cho by som sa hanbila predstúpiť pred rovesníkov, preto tých, 
čo sú v maskách, obdivujem,“ priznala pani Alžbeta, ktorá tiež 
bola v Dennom centre, ale v civile. „Skôr sme sa nestihli stretnúť, 

ale keby sme maškariádu vôbec nezorganizovali, seniori by mi 
to určite neodpustili. A tak sme tu a vytešujeme sa,“ zhodnotil 
situáciu predseda centra Ivan Hudec. On sám sa rozhodol byť 
klaunom. Vraj ani v živote od toho občas nemá ďaleko...

Na podujatí v Dennom centre bola i starostka. Na chvíľu sa 
s maskami povykrúcala na parkete a na záver bola „predskokan-
kou“ tomboly, do ktorej dala aj dve ceny. Mimoriadne sa  pri žre-
bovaní šťastie usmievalo na Žigmunda Fekeho, ktorý vyhral tri 
z tombolových cien. 

Súbor Jazerčan pokračuje v úspešnom „ťažení“

Spevokolu Jazerčan sa aj v tomto roku darí v spievaní, získa-
vaní priazne publika i ocenení. Zaťažkávaciu skúšku mali speváci 
– seniori už koncom minulého roka na Košických Rozprávkových 
Vianociach, ktorú ako všetky predtým, úspešne zvládli a stretli  
sa s pozitívnou odozvou návštevníkov. Dvakrát spestrili koleda-
mi aj  naše, Jazerské Vianoce. Po týchto vystúpeniach boli ďalšie 
skúšky spevákov zamerané na akcie, ktoré súbor čakali. Nechý-

bal napríklad na Seniorskej hviezde, na ktorej sa predstavilo 
15 skupín takmer zo všetkých košických mestských častí. Ja-
zerčan odprezentoval zmes veselých pesničiek rôzneho žánru, 
za ktoré ho hľadisko odmenilo dlhotrvajúcim potleskom. Ten-
to ročník nebol koncipovaný ako súťažný, každá skupina bola 
ohodnotená pamätnou plaketou a účastníckym listom. Pre sú-
bor bolo veľkou poctou, že ocenenia preberal od námestníka 
primátora mesta Martina Petruška a starostky našej mestskej 
časti Lenky Kovačevičovej.

Peknú tradíciu pomaly nadobúda Spevácka súťaž seniorov,  
ktorá bola v Športovo-relaxačnom areáli na Alejovej ulici. Táto 
prehliadka už bola súťažná, s vyhranenou účasťou v sóle, duo 
a trio speve. Našu mestskú časť a súbor Jazerčan reprezentova-
li  sólista Milan Rogos, duo speváčok Mária Hvozdíková a Má-
ria Šomošiová a mužov trio Jozef Sedlák, Juraj Minařík a Milan 
Rogos. O hudobný doprovod sa postaral Pavol Lipták. Mužské 
trio získalo striebornú medailu a Účastnícky list. Speváci z Jaze-
ra napriek veku pristupujú k aktivitám  zodpovedne a na každé 
podujatie, kde vystúpia, sa tešia. 

Dr. Jozef Pikla
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Objednávka počasia na Deň Jazerčanov bola „tam hore“ vypočutá

Súťaž vo varení vyhrala mlaď – budúci kuchári z Postupimskej

Prišla i skupina Horenka od južných susedov

Spievali po maďarsky i slovensky

KultúraKultúra

Od rána bola v deň podujatia hladina adrenalínu u pracovní-
kov miestneho úradu, stánkárov, účinkujúcich i vás, Jazerčanov, 
kvôli neprestávajúcemu dažďu, riadne nad normálom. Nakoniec 
sa všetko dobre skončilo. Kvapky z oblohy prestali padať, aj sln-
ko občas vykúkalo, a tak sa Deň Jazerčanov mohol v plnej pará-
de uskutočniť. 

Do súťaže o najlepšiu kotlíkovú špecialitu sa zapojilo osem druž-
stiev. Občianske združenie Tvoja šanca chystalo kovbojské raňajky, 
komisia mládeže, športu a vzdelávania pri miestnom zastupiteľstve 
bigos. Študenti Súkromnej strednej odbornej školy (SSOŠ) z Postu-
pimskej ulice sa rozhodli pre guláš od babičky, družstvo Smeru – SD 
z Jazera varilo bigos, Zumba team zdravý guláš, Vodnolyžiarsky vlek 
Trixen boršč podľa storočného receptu, „kuchári“ z Mestskej polície 
pravý guláš a Mária Cubová za Denné centrum seniorov halászlé. 
Futbalový klub Galaktik a naša mestská časť každého, kto na nádvo-
rie miestneho úradu na podujatie prišiel, hostili nesúťažnými jedla-
mi – Galaktik fazuľovicou a miestny úrad gulášom.

Kým sa súťažné jedlá varili, na javisku sa začal kultúrny 
program. O pohodu sa starali spevácky súbor Jazerčan, Jazerské 
mažoretky, súbor Nádej, deti z Detského folklórneho súboru Ha-
lúzka, tanečníci z G mini, skupina Kentucky Jack, skupina Škvar-
kare i dvaja vzácni hostia – tanečná skupina Ruty – Šuty, ktorá 
pricestovala zo Žiliny a spevácka skupina Horenka od našich juž-
ných susedov - z Maďarska. Dospelí pozerali program, deti šantili 
v skákacom hrade, hojdali sa v košoch alebo sa vozili na poní-
koch. Každý si teda našiel to, čo ho zaujalo či zabavilo. Skonštato-
vali to aj námestníčka primátora Renáta Lenártová i europoslan-
kyňa Monika Smolková, ktoré si na Jazero tiež „odskočili.“

Kto bol najlepší zo súťažných tímov? Tretie miesto obsadilo Den-
né centrum seniorov za halászlé, druhé komisia mládeže, športu 
a vzdelávania za bigos a prvé za guláš od babičky budúci kuchá-
ri zo SSOŠ z Postupimskej ulice. Určite ale vyhrali všetci, čo si našli 
v piatok popoludní čas, prišli si na Deň Jazerčanov trochu oddých-
nuť, vypnúť, prevetrať hlavu po pracovnom týždni a aj sa zabaviť.

Na Dni Jazerčanov účinkoval aj súbor Horenka z Maďarska. 
Speváčky žijú v dedinke Bukkereszt, ktorá je asi 25 km od Mis-
kolca. V polovici roku 1770 v obci vznikla veľká fabrika na vý-
robu skla, ale keďže v jej blízkosti nežili žiadni majstri vo fúkaní 
skla, presťahovali sa tam viacerí umelci zo Slovenska. Speváčky 
z Horenky sú ich potomkami. Vedia ešte hovoriť po slovensky, 
snažia sa zachovávať rodné korene a udržiavať kultúru a tradície. 
V ich repertoári sú preto okrem maďarských aj slovenské pies-
ne. V roku 1990 vznikla v obci dokonca Samospráva slovenskej 
národnosti. V rámci nej funguje aj tento súbor, v ktorom sa ve-
kový priemer pohybuje nad 70 rokov. Medzi účinkujúcimi bola 
aj dáma, ktorá má 91 rokov. Vedúcou súboru je Szőllősi Istvánné 
Teri.
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Káry, poníky, súťaže i bublinová a penová show – to všetko bol MDD

G mini Dance team

Tancom okolo sveta

KultúraKultúra

G mini Dance team pripravil tanečnú show Tancom okolo sveta,  
ktorá bola vyvrcholením školského roka klubu. Spoločne ju chys-
tali od vlaňajšieho septembra a jej zámerom bolo ukázať rodičom 
aj okoliu, čo sa deti v klube naučili, v čom sa zdokonalili a napredo-
vali. Program bol tematicky tak ladený, že divák cez tanečné cho-
reografi e precestoval rôznymi krajinami, a vystúpili v ňom všetky 
deti - od najmenších tanečníkov po najstarších. 

Úžasná atmosféra, energia a zapálenie pre tanec, to všetko sa 
mohlo udiať len vďaka každučkému z tanečníkov, ktorí sa podieľali 
na tejto akcii. A tiež obrovskému kusu práce a trpezlivosti trénerov, 
ktorými boli: Mgr. Janka Tancárová, Jana Lenartová, Bc. Dominika 
Vitkovičová, Katka Jenčíková i  trénerka, choreografka a  vedúca 
klubu G mini Dance teamu Gabriela Vargaeštok. Záverečnému 
programu predchádzala pravidelnosť tréningov, tanečné súťaže 
i rôzne akcie pre deti s tanečným charakterom, ktoré pomáhajú 
k výkonovým výsledkom a pozitívnemu vnímaniu pohybu a tan-

ca ako každodennej súčasti života. Sponzorom akcie bola nadácia 
PRO CASSOVIA. Súbor v jeho činnosti podporujú i naša mestská 
časť a mesto Košice. Veľká vďaka patrí tiež rodičom za ich trpezli-
vosť a obetavosť.

V pozvánkach na oslavu MDD na pláži pri jazere sme sľúbili, 
že i keď deň predtým pršalo, v sobotu bude určite dobré počasie. 
Slnko skutočne hrialo a rozdávalo teplé lúče, možno aj o trochu viac, 
ako by si návštevníci priali. Pre deti boli vytvorené tri zóny. Jedna 
v  podobe kultúrneho programu na pódiu, druhú tvorili partneri 
podujatia a v tretej – animačnej - bol skákací hrad, drevený kolo-
toč, maľovanie na tvár, vozenie na šľapacích kárach, na poníkoch, 
minifarma i 6 súťažných stanovíšť, kde plnili úlohy. Napríklad ská-
kať vo vreci, preniesť špongiu s vodou a vyžmýkať ju, hodiť loptičku 
do vedierka, skákať s loptou medzi kolenami či trafi ť kruhy na terč. 
Odmenou za zvládnutie súťaží bola sladkosť a drobné suveníry.

O zábavu na pódiu sa postarala tanečnými vystúpeniami skupi-
na G mini Dance team, smiechoty a veselosť priniesli súťaže. Super 
bola aj bublinová show – Mechanizmus. Predstavilo sa tiež sociálne 
divadlo Hopi hope, výnimočné bolo aj vystúpenie Destiny Cheer 

Teamu. Jednou z najočakávanejších atrakcií bola penová show, 
o ktorú sa postarali košickí hasiči. Deti, aj poniektorí dospelí, sa riad-
ne vyšantili. Bodku za popoludním venovaným deťom urobila spe-
vom i „kúzlami“ speváčka Anna Gajová, teda UsmievAnka.
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„Už mám 18 rokov a tri mesiace, a tak som mohla darovať krv. 
Tešila som sa na to trochu aj preto, že som sa mohla uliať zo školy. 
Ale teraz vážne. Vlani po prvýkrát mama darovala krv a ja som ju 
chcela nasledovať. Bola som zvedavá, aké to je. Mala pravdu, ten 
pocit, že som to mohla spraviť, je veľmi dobrý. Som rada. Zle? Ne-
bolo mi, naopak,“ priam žiarila študentka Patrícia Szegediová, ktorá 
na Jazerskej kvapke krvi po prvýkrát zasadla do kresla a darovala 
vzácnu tekutinu. Premiérovo prišiel aj Michal Štrbák, ktorému to 
ako vodičovi kamiónu, čo brázdy cesty hore i dolu, konečne vyšlo, 
a tak sa tiež mohol zapojiť. „Prečo? Na cestách vidím všeličo, aj ťažké 
havárie, kedy je krv veľmi potrebná. Urobil som to pre dobrý pocit, 
aj pre dobrú vec. Človek nikdy nevie...“

Na jarnú Jazerskú kvapku krvi, ktorá bola na prízemí miestneho 
úradu, prišlo viac ako tridsať darcov. Nie všetci mohli krv darovať. 
Niektorí boli po chorobe, iným trochu „skákal“ tlak alebo nebol 
v poriadku hemoglobín, a tak desiatku z nich zdravotníci z Národ-
nej transfúznej služby (NTS), ktorí robili mobilný odber, z darcovstva 
vyradili.  „Nevadí to. Pridu, keď budú zdraví. Buď k vám na jesen-
nú Jazerskú kvapku krvi alebo k nám, na transfúzku,“ zhodnotila 
jazerské darcovstvo MUDr. Justína Bosáková z NTS. Spokojná bola 
s priebehom, pripravenosťou i počtom darcov. „Vidieť, že Jazerská 

kvapka krvi už má u vás tradíciu a obyvatelia sa do nej zapájajú. 
Je to od nich krásny prejav ľudskosti a spolupatričnosti, čo si my, 
zdravotníci, vážime,“ pochválila.  Medzi darcami, čo potešilo, bol 
i poslanec mestského zastupiteľstva a miestneho zastupiteľstva 
MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce Miloš Ihnát. Povzbudiť ho prišla 
mestská a poslankyňa MČ Košice – Západ Beáta Zemková. 

Všetkým, čo na Jazerskú kvapku krvi prišli, vďaka.

Ako prežiť dovolenku

Na Jazerskú kvapku krvi prišlo viac ako 30 darcov

Prejavili ľudskosť a spolupatričnosť

Zdravotné okienkoZdravotné okienko

Človek, ktorý si aspoň raz ročne poriadne neoddýchne od po-
vinností, ten si koleduje o chronickú únavu, syndróm vyhorenia 
či rôzne psychosomatické ochorenia. Slovo dovolenka patrí v pra-
covnom slovníku k tým najvýznamnejším a najkrajším slovám. Je 
to čas, kedy si môžeme oddýchnuť, relaxovať, vyspávať. Počas do-
volenky môžeme byť sami sebou a robiť si viac menej, čo chceme. 
Ale aj leto a letná dovolenka majú úskalia, ktoré sa môžu odraziť 
v psychike človeka.

Podľa štúdií zažije príznaky letnej depresie aspoň raz za život 
každý desiaty človek. Existuje rad psychicky náročných situácií, kto-
ré so sebou leto prináša. Patrí medzi ne napríklad narušenie dennej 
rutiny spojené s ponocovaním, na ktoré počas roka nebol čas. Verte 
či nie, ďalším faktorom môže byť znížené sebavedomie. Letné oble-
čenie totiž odhaľuje všetko, čo bolo v zime zakryté. Veľa žien sa po-
rovnáva s ostatnými, cítia sa zle v krátkych nohaviciach či plavkách. 
Toto môže vyústiť do nezdravej snahy rýchlo schudnúť, alebo do dl-
hodobej poruchy príjmu potravy. A to neprospieva ani fyzickému 
zdraviu. Financie tiež zohrávajú v lete podstatnejšiu úlohu. Utráca-
nie za dovolenky, výlety, lístky na koncerty a festivaly môže spôso-
biť stres a pocit fi nančnej neistoty. Netlačte na seba. Nemajte pocit, 
že musíte byť práve v lete šťastnejší ako cez iné ročné obdobie len 
preto, lebo vás k tomu nahovárajú reklamy, cestovné kancelárie 
a príbehy tých, ktorí si mohli dovoliť luxusnú exotickú dovolenku. 
Moderná doba prináša rôzne absurdné názory. Aj ten, že kto ne-
pôjde na dovolenku k moru, je niečo menej ako ostatní. Dovolenka 

na Slovensku sa pritom môže vyrovnať dovolenke pri mori, dokon-
ca ju prekonať. Je to otázka nárokov, ktoré človek má. Nepochybu-
jem, že dovolenka pri mori je zážitkom… ale, kto hľadá, ten nájde 
krásne zážitky na chate, chalupe či v záhradke aj u nás. 

Podstatné je hodiť starosti za hlavu a oddávať sa letnej atmo-
sfére. Vypnite mobil a odstrihnite sa od všetkých problémov. Osvoj-
te si dovolenkové pravidlo: Žiadna práca navyše! Keď ste doma, 
často sa vám naskytne príležitosť urobiť niečo naviac. Nemusíte 
napríklad tak často prať ani neutierajte prach každý deň. Svet sa ne-
zrúti. Urobte len to, čo musíte. Pocit, že ste na dovolenke, sa dostaví 
expresne rýchlo. Chceli ste ísť do novej reštaurácie? Zájsť na nákupy 
do obľúbeného obchodu? Teraz je ten správny čas. Vyskúšajte nové 
veci a pozrite si niečo, čo ste predtým nevideli. Navštívte kino, siah-
nite po časopise hoci radšej čítate knihy. Dovolenkovú atmosféru 
si ľahko navodíte aj tým, že si kúpite časopis o životnom štýle. Ich 
účelom je, aby ste si oddýchli, keď ich čítate. Urobte si kávu, vyjdite 
na balkón a na hodinu alebo dve sa ponorte do pekného sveta štýlu 
a relaxu. Čas strávený s rodinou a priateľmi je synonymom obdo-
bia na dovolenke. Pozvite k sebe priateľov. Navarte im večeru alebo 
zaspomínajte na staré časy. Môžete si vyjsť do ulíc. Nebudú to síce 
prechádzky po pláži, ale v tej správnej spoločnosti na mieste nezá-
leží. Hoci kde sa budete nachádzať, užite si každý okamih plným 
dúškom relaxu a letnej atmosféry.

PhDr. Lucia Kleinová,
poslankyňa miestneho zastupiteľstva
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Je to liečivá rastlina, ktorá rastie divoko takmer na celom svete 
a tradícia jeho používania siaha do starovekého Grécka. Švajčiar-
sky lekár Paracelzus ho uvádza ako najlepší rastlinný liek sveta. 
Ľudové liečiteľstvo odporúča ľubovník zbierať na Jána (ľudovo sa 
nazýva i bylinka sv. Jána), pretože v tom čase má údajne najväčšiu 
liečivú moc. Tento názor vychádza z legendy, podľa ktorej ho vyu-
žívali počas križiackych vojen johaniti, teda rytieri sv. Jána, na lie-
čenie sečných poranení. Pokladá sa aj za liek prvej voľby pri lieč-
be miernej formy depresie. „Život sa podobá viac otvorenému 
bojisku ako prechádzke ružovou záhradou“ - vyjadruje sa John 
Eldridge v knihe Divoký v srdci. „Kto netrpel, nič nevie. Nepozná 
ani dobro, ani zlo, ani ľudí, ani seba“ - dodáva francúzsky mysliteľ 
a teológ Francois Fenelon (1651-1715). Dr. Steven Bratman tvrdí, 
že ľubovník bodkovaný má vedeckými dôkazmi podložené vlast-
nosti, ktoré sú podobné mnohým syntetickým liekom.

Slnko pre dušu

Tak ho volajú viacerí odborníci. V Nemecku je dokonca ofi ciálne 
uznaný ako antidepresívum a uhrádza sa zo zdravotného poiste-
nia. Ukazuje sa, že nie hypericín, ale hyperforín je v ľubovníku najú-
činnejšia antidepresívna zložka - konštatuje sa vo farmaceutickom 
článku. Hyperforín účinkuje na neurotransmitery, ktoré prenášajú 
chemické posolstvá, takže obidve látky - seroronín i noradrenalín 
- dlhšie pôsobia na mieste nervových spojení. Navyše, preukazuje 
dokázateľný antibiotický efekt. „Všetko je to o narušenej psychi-
ke“ - poúča dlhoročnou praxou „ošľahaný“ lekár svojho mladého 
kolegu. „Žalúdočné vredy, tlaky na hrudníku, neurózy - to všetko je 
veľakrát dôsledok stresu a neriešených starostí. Najlepšie liečebné 
výsledky som dosiahol vtedy, keď som sa „zaodel“ svätou trpezli-
vosťou a dokázal načúvať. Ľudia poznajú riešenie svojich problé-
mov, často potrebujú len vypočuť. Snaž sa byť nie iba učený, ale 
aj dobrý lekár.“ „Ľubovník lieči depresie a otupenosť, neprimerané 
reakcie a nepredvídané správanie“ - napísal americký botanik Mi-
chael Moore (1941 - 2009). Existuje viacero vedeckých štúdií, kto-
ré konštatujú, že ľubovník môže naozaj znamenať veľkú pomoc 
pre mnohých ľudí, ktorí trpia miernou formou depresie. Účinok sa 
dostaví asi po 4 - 6 týždňoch užívania. „Prírodné lieky ako ľubov-
ník môžu byť cennou doplnkovou liečbou psychiatrických porúch, 

jednak ako monoterapia (liečba jedným liekom) či ako podporná 
liečba porúch nálad“ - tvrdia niektoré výskumy.

Ľubovníkový olej

Je tiež jedným zo spôsobov ako využiť jeho liečivé účinky. Olej 
je veľmi účinný na zle sa hojace rany, popáleniny, prináša úľavu 
bolestivým kĺbom a  je vhodný na ošetrovanie suchej pokožky. 
Tieto účinky opisuje anglický botanik Nicholas Culpeper (1616 
- 1654) vo svojom Herbári: „Ľubovník je pozoruhodná rastlina 
pri liečbe poranení, ktorá, ak sa zapracuje do masti, odstraňuje 
opuchy a sťahuje okraje rán.“ Pacientka po neurologickom ocho-
rení ostala odkázaná na trvalé nosenie plienkových nohavičiek 
kvôli neschopnosti regulovať činnosť močového mechúra. V krí-
žovej oblasti chrbtice sa jej najprv vytvorila mokvajúca sparenina, 
neskôr otvorená rana. Napriek podávaniu drahých, pokožku liečia-
cich mastí, sa stav nezlepšil. Plastický chirurg navrhol operačné lie-
čenie. Po natieraní rany ľubovníkovým olejom po týždni sa krásne 
zahojila, ostala suchá a operácia sa nekonala. Paracelzus asi vedel, 
čo hovorí, keď tvrdil, že nepozná na rany lepší liek. 

Pomáha takmer na všetko

Sedemdesiatročná pani pre reumatoidne postihnuté kĺby os-
tala odkázaná na chôdzu len s pomocou ortopedických bariel. Vy-
skúšala natierať si kolená ľubovníkovým olejom. Po mesiaci jej syn 
prišiel s otázkou, kde možno olej kúpiť alebo ako si ho pripraviť, 
pretože mame prináša natieranie nôh veľkú úľavu. Ústupu boles-
ti sa jeho používaním dočkal i pán, ktorého dva roky pobolievalo 
pravé rameno. Aj vodič diaľkového autobusu. Ten bol zase celé 
týždne na cestách a z toľkého sedenia sa mu na konečníku vytvoril 
nepríjemný hemoroid. Vyskúšal rôzne mastičky i čipky do koneč-
níka. Najviac mu však pomáhal práve ľubovníkový olej. „Otec má 
cukrovku a v jej dôsledku sa mu na nohe vytvorila škaredá rana“ 
- vraví syn. „Napriek podávaniu antibiotických a protizápalových 
liečiv sa veľmi zle hojí. Skúšali sme kadečo. Veľmi spokojní sme 
s ľubovníkovým olejom, ktorý prináša ozajstnú úľavu.“ „Manžel si 
pri rezaní dreva poranil ruku na píle. Ľubovníkový olej ranu neu-
veriteľne zahojil“ - pridáva svoju skúsenosť ďalšia pani. Ľubovník 
je súčasťou viacerých liekov určených na upokojenie. Vo svete na-
ďalej prebiehajú výskumy jeho protizápalových, protivírusových 
a protibolestivých vlastností.

Ľubovníkový olej si pripravíme podobne ako olej z  materinej 
dúšky. V obedňajších hodinách, za slnečného počasia, nazbierame 
kvety ľubovníka do sklenenej fľaše a zalejeme lekárenským olivo-
vým olejom. Fľašu postavíme na slnko. Olej po čase dostane ty-
pickú červenú farbu kvôli vysokému obsahu hypericínu. Po troch 
týždňoch olej precedíme a uskladníme v tmavých fľašiach. „Mys-
lím si, že je lepšie, ak si nájdete čas a urobíte si olej sami“ - hovorí 
bylinkárka. „Pokúste sa pritom dosiahnuť čo najvyššiu koncentrá-
ciu, teda natlačiť do sklenenej nádoby čo najviac kvetov.“

MUDr. Michal Slivka,
predseda sociálno-zdravotnej komisie

poslanec miestneho zastupiteľstva

Ľubovník bodkovaný

Príbeh pána Forgáča síce nie je klasickým zdravotným, aj keď so zdravím súvisí.

Zdravotné okienkoZdravotné okienko

  Ďakujem

Chcem sa poďakovať pánom policajtom z Obvodného oddelenia PZ – Košice, Nad jazerom na Ladožskej ulici.
Som imobilný dôchodca odkázaný na cyklistickú trojkolku. Jej garážovanie v bráne bloku mi robí značné problémy, keďže ju nevládzem 
vynášať po schodoch. Oslovil som preto pánov policajtov, či si nemôžem odkladať trojkolku v ich budove, a tým sa vyhnúť jej sťaženému 
vynášaniu v bloku. Ich ochota pomôcť a vyjsť mi v ústrety ma milo dojala.
Ublížiť je ľahké, ale pomôcť je omnoho ťažšie. Patrí im preto moje veľké poďakovanie.                                                Jozef Forgáč, Ladožská ulica
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Odborníci radiaOdborníci radia
Unguis incarnatus ...

...alebo čo so zarastajúcim nechtom?

Kedy sa platí daň z predaja nehnuteľnosti? 

Podľa štatistík pedikérskej praxe má problém so zarastaním 
nechtov v menšej či väčšej miere takmer každý piaty človek. Nie-
ktoré formy sú miernejšie, nevyžadujú takmer žiadny špeciálny 
zásah odborníka a s miernou dávkou trpezlivosti a disciplíny sa 
ho človek zbaví. Pri menej závažných prípadoch dosť často za-
rastanie môže spôsobiť napríklad nová nevhodná obuv alebo 
bol necht len nesprávne upravený. Vtedy postačí včasné uve-
domenie si a pomenovanie tejto príčiny, a popracovanie na jej 
odstránení. Horšie je to so závažnejšími prípadmi, kedy klienti 
prichádzajú neraz na ošetrenie neskoro, a preto treba zarastajúci 
necht ošetrovať dlhodobo za pomoci nechtového aparátu tzv. 
nechtovej špony.

Formy zarastania nechtov sú vrodené a získané. 

Vrodené formy sú veľmi vzácne,  objavujú sa už v  prenatál-
nom veku jedinca a ich vznik nie je doteraz známy. K vzniku zís-
kanej formy zarastania nechtov patrí najmä nosenie modernej 
úzkej obuvi, elastických či kompresívnych pančúch, nesprávne 
strihanie nechtov do oblúka s hlbokým zásahom do postranné-
ho valu, aj systémové poruchy ako rôzne ochorenia typu diabe-
tes melitus, psoriáza alebo mykotické ochorenia nechtov. Vyšší 
vek, ktorý môže spôsobiť vyschnutie nechtovej substancie, je 
tiež jedným z častých príčin zarastania nechtov.

Čo teda robiť, ak nechty zarastajú? Ak spozorujete začerve-
nanie a pociťujete bolesť v  oblasti nechtového valu, nesnažte 
sa necht odstrániť hlbokým vystrihnutím. Hoci by sa to zdalo 
ako logické riešenie, práve toto konanie môže problém so za-
rastaním ešte viac skomplikovať. Takýmto vystrihnutím nechtu 
dochádza mnohokrát k  poraneniu nechtového valu a následne 
k zápalu. Nehovoriac o tom, že nechtový val sa v dôsledku vy-
strihnutia začne zmršťovať a  nový vyrastajúci necht   tak bude 
opäť zarastať.

Rozumným riešením je navštíviť pedikérku. 

Ona zhodnotí mieru zarastania a rozhodne o ďalšom postu-
pe. V lepšom prípade len upraví necht do správneho tvaru a vy-
podloží časť nechtu v  nechtovom vale za pomoci exkavátora 
tzv. tamponádou. Táto metóda je v počiatkoch zarastania veľmi 
účinná. Jej nevýhodou je, že tamponáda musí byť z  hygienic-
kých dôvodov často menená. Lepším spôsobom ošetrenia za-
rastajúceho nechtu je aj v tých vážnejších prípadoch aplikovať 
nechtový aparát tzv. šponu. 

V  našej praxi na Levočskej ulici aplikujeme našim klien-
tom absolútne diskrétnu, takmer neviditeľnú nechtovú šponu 
IMKOR. Je naším vlastným výrobkom registrovaným na úrade 
priemyselného vlastníctva SR. Táto špona sa aplikuje na postih-
nutý necht špeciálnym lepidlom a je bezbolestná. Špona IMKOR 
pôsobí na nechte po celej svojej šírke, pričom najväčší ťah, ktorý 
koriguje zarastanie, vzniká po nalepení na oboch jej koncoch. 
Zároveň sa v strede nechtu týmto ťahom vytvára protitlak, ktorý 
pôsobí až po najvyšší bod nechtu. Po nalepení špony sa teda 
necht vďaka tomuto fyzikálnemu zákonu tlaku a protitlaku dl-
hodobým nosením upravuje a v prípade bolestivého zarastania 
uľavuje okamžite od bolesti. Zhruba po mesiaci je potrebné špo-
nu odstrániť a nalepiť novú. Takto ošetrovať postihnutý necht je 
potrebné minimálne rok, a to aj v prípade, že sa zarastanie úplne 
vytratí. V opačnom prípade hrozí recidíva zarastania nechtu.

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

Predali ste nehnuteľnosť? Veľa mo-
jich klientov sa ma pýta, či a akú vyso-
kú daň budú musieť zaplatiť po predaji 
svojej nehnuteľnosti. Ak ste v  tomto 
roku predali alebo budete predávať 
byt, dom, garáž či inú nehnuteľnosť 
so ziskom, pravdepodobne budete 
musieť na budúci rok odviesť daň z pre-
vodu/predaja nehnuteľnosti.

Daň vo výške 19 % zaplatíte z  roz-
dielu medzi predajnou cenou a cenou, 
za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli. 

Tento rozdiel však môžete znížiť o preukázateľne vynaložené vý-
davky. Môže ísť o výdavky súvisiace s rekonštrukciou, odmenou 
znalcovi, advokátovi alebo províziou realitnej kancelárie.

Nie vždy však musíte zdaniť príjmy získané z predaja nehnu-
teľnosti.

Od dane je oslobodený príjem:

• z  predaja nehnuteľnosti po uplynutí 5 rokov odo dňa jej 
nadobudnutia

• z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním, za pod-
mienky, že ste nehnuteľnosť vlastnili aspoň 5 rokov

• z  predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v  pria-
mom rade (rodičia - deti, starí rodičia - vnuci), za predpo-
kladu, že poručiteľ (darca) nehnuteľnosť vlastnil aspoň 
5 rokov

A ešte niečo... Aj keď to nemá žiadnu logiku, z príjmu z preda-
ja nehnuteľnosti musíte zaplatiť aj zdravotné odvody vo výške 
14 %. Presnú výšku odvodu vám vypočíta zdravotná poisťovňa 
v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia na základe podané-
ho daňového priznania.

Ing. Soňa Kovačevičová,
osobná realitná maklérka Košice
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Položte svojim známym otázku: Chcete byť pedagógom? 
a z desiatich oslovených vám minimálne polovica odpovie – ur-
čite nie. Je to ťažké povolanie, vyžaduje doslova 24 hodín celého 
človeka, veľkú dávku obetavosti, celoživotné štúdium i  dobrú 
nervovú sústavu, pretože dnešné deti sú iné ako tie, ktoré boli 
v školských laviciach 20 či 30 rokov dozadu. Je to tak. Učiteľstvo 
je náročné povolanie, ktoré si zaslúži pripomenutie, poďakova-
nie, ocenenie toho, čo od materských po vysoké školy pre mladú 
generáciu robia a ako poctivo, so srdcom a entuziazmom, sa jej 
venujú. 

Prácu pedagógov si všíma a  pri príležitosti Dňa učiteľov aj 
udelením titulu Pedagóg roka ju oceňuje aj naša mestská časť. 
Najprv príhovorom a potom odovzdaním ceny sa jazerským uči-
teľom za prácu poďakovala starostka Lenka Kovačevičová. Bla-
hoželanie potom pripojili zástupca starostky Bernard Berberich 
a poslanci Lucia Kleinová, Erik Cimbala a Jozef Skonc. O kultúrny 
program sa postarali deti z materských a základných škôl, taneč-
níci z G Mini Dance teamu a speváčka Denisa Dúlová.

V Kultúrnom stredisku Jazero bol Deň učiteľov

Titul Pedagóg roka 2017 prevzalo 14 ocenených

Materské školy (MŠ):
Renáta Loudová MŠ na Azovskej ulici    
Ivana Pavelková MŠ na Dneperskej ulici
Mária Chomová MŠ na Družicovej ulici
Mária Šebešťanová MŠ na Galaktickej ulici
Mária Sabadková MŠ na Jenisejskej ulici
Základné školy (ZŠ):
PaedDr. Slavomíra Geciová ZŠ na Bukoveckej ulici
Mgr. Iveta Timárová Súkromná ZŠ na Dneperskej ulici
Mgr. Dana Vašková ZŠ na Družicovej ulici
Mgr. Zuzana Zmeková ZŠ J. Urbana na Jenisejskej ulici
Stredné školy (SŠ):
Mgr. Veronika Adamčíková Súkromná stredná odborná škola
 na Bukoveckej ulici
PaedDr. Andrea  Súkromné gymnázium 
Kolesárová-Kováčová na Dneperskej ulici
Špeciálne školy (ŠS):
PaedDr. Júlia Fujdalová Špeciálna základná škola 
 na Rovníkovej ulici
Lenka Ivaňáková Dis. Art. Základná umelecká škola 
 – hudobný odbor
Mgr. Marcel Šenkýr zo Súkromného centra voľného času kvôli 
práceneschopnosti  prevzal ocenenie dodatočne.

 Titul Pedagóg roka 2017 prevzali:

Na celomestskej oslave Dňa učiteľov 
bola medzi 35 pedagógmi mesta ocene-
ná i Viera Figelová, učiteľka z  Materskej 
školy na Galaktickej ulici, ktorá má už 29 
rokov pedagogickej praxe. 

V spolupráci so Slovenským olympij-
ským výborom organizuje v  materskej 
škole olympijské dni. Venuje sa  deťom 
prejavujúcim talent v oblasti moderné-
ho tanca. Výsledky činnosti prezentuje 
na školských a  mimoškolských podu-
jatiach našej mestskej časti, aj na celo-

mestských aktivitách. Charakterizuje ju 
odbornosť, otvorenosť k novým výz vam, 
zodpovednosť, usilovnosť a  dobré orga-
nizačné schopnosti. Pracovné úlohy plní 
samostatne a iniciatívne. Dosahuje dobré 
výsledky vo výchovno-vzdelávacej čin-
nosti, hlavne pri práci s deťmi so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

K oceneniu jej zablahoželala riaditeľka 
materskej školy Mgr. Anna Magdošková aj 
naša starostka Lenka Kovačevičová. 

 Na celomestskej oslave i naša učiteľka



24 Jazerčan 02 / 2018

ŠkolstvoŠkolstvo

V prvom tohtoročnom čísle Jazerčana sme sa predstavili ako 
škola, v ktorej sa pracuje a oslavuje v súlade s kolobehom roka 
v prírode.  Zvedavosť nás však láka aj za brány materskej ško-
ly. Deti, ktoré majú rok pred  povinnou školskou dochádzkou, 
spoznávajú  v rámci projektu Pátrač Tino naše sídlisko, aj sady, 
parky a záhrady Košíc. Deň mesta Košice sme využili na spozná-
vanie významných budov a života na Hlavnej ulici. Máj a  jún 
boli mesiace, ktoré tradične patria výletom, prípadne aj pobytu 
v Škole v prírode. Našimi obľúbenými destináciami sú ZOO, Al-
pínka, ranč v Janovíku a ďalšie. Akurát sme si stihli vybaliť kufre 

po pobyte v Škole v prírode v peknom prostredí v Krompachoch 
– Plejsy, a  už nasledovalo   Ekocentrum v  Sosne v  Družstevnej 
pri Hornáde.

Príjemnými aktivitami spoznávame náš kraj, nádhernú prí-
rodu, rozširujeme si vedomosti, nadobúdame rôzne zručnosti, 
otužujeme sa v prírode, upevňujeme priateľstvá, a pri tom pre-
žívame veľa radosti.  

Mgr. Anna Magdošková,
 riaditeľka

Materská škola na Galaktickej ulici

Sme zvedaví,  chceme veľa spoznávať

Sme blízko pri jazere i Hornáde, a tak sa s deťmi snažíme rôz-
nymi aktivitami prispievať k formovaniu ich pozitívneho vzťahu 
k prírode a k životnému prostrediu. Už dávnejšie sme rozmýšľali 
nad skrášlením školského dvora. Zapojením sa do rôznych pro-
jektov sme na ňom postavili Učebňu v prírode, kde sa deti na ele-
mentárnej úrovni snažia vnímať faunu a fl óru. Náučný chodník 
zvedavých škôlkarov zase poskytuje množstvo zaujímavých hier, 
aktivít i získavanie vedomostí a zručností spojených s praktickými 
skúsenosťami v environmentálnej oblasti. Veľmi sme sa potešili, 
keď sa aj v našej materskej škole vlani v septembri zorganizoval 
Deň dobrovoľníkov. Na revitalizácii materskej školy sa zúčastnilo 
veľa pracovitých rúk, ktoré sa pustili do sadenia stromov, kríkov, 
maľovania oplotenia, čistenia dvora a recyklácie použitých pne-
umatík. Veronikin otec dokonca z pneumatík vytvoril Mimoňov. 

V nedávnych májových dňoch sme si dobrovoľnícku akciu zo-
pakovali. Domaľovalo sa oplotenie, okopali sa, prikryli textilnou 
tkaninou a zasypali mulčovacou kôrou stromy a kríky. Do skalky, 
ktorá krášli vchod, sme s deťmi vysadili nové kvety, ktoré nám 

darovali rodičia a kolegyne. O dvor sa všetci staráme, polievame 
kvety, stromy, trháme burinu, lebo chceme, aby nám tu všetko 
krásne kvitlo. Environmentálne aktivity pripravujeme s deťmi po-
čas celého roka. Jednou z nich bol Deň Zeme. Pani učiteľka Valika 
pre ne pripravila zaujímavé aktivity. Spolu s učiteľkami vyrábali 
z obalov z jogurtov, vajíčok a PET fl iaš kvety, postavili tiež pyramí-
du a z vrchnáčikov od PET fl iaš nápis Deň Zeme. O lese a prírode 
sme sa spoločne chceli veľa dozvedieť na Regionálnom lesníc-
kom dni. Pre nepriaznivé počasie sme sa tam nedostali, ale do-
hodli sme sa s lesným pedagógom, že k nám príde a pripraví nám 
podujatie plné aktivít z lesnej pedagogiky. A možno aj vystúpenie 
sokoliarov, ukážky lukostreľby a prácu kynológov.

Tešíme sa, že je naša materská škola stále krajšia a prispievame 
k tomu všetci, dospelí i deti. Dnes sú drobci ešte malí, ale ktovie. 
Možno aj vďaka environmentálnej výchove z nich raz vyrastú les-
ní pedagógovia, lesníci alebo aj záchranári z horskej služby. 

PaedDr. Alena Kupková, riaditeľka  
Mgr. Beáta Dulková

Materská škola na Azovskej ulici

Environmentálna výchova formuje deti od malička
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Súkromná základná škola, Školský klub detí, Dneperská ulica

Piknik v tráve
Tradícia piknikov vznikla pred mnohými stáročiami v starom 

dobrom Anglicku. Išlo vlastne o rodinné i spoločenské posede-
nie, pri ktorom sa stretla celá rodina, priatelia, známi i menej 
známi. Teplé májové počasie bolo priam stvorené na to, aby sme 
sa aj my, zo školského klubu, vrátili do minulosti a strávili chvíle 
v prírode. Pozvali sme aj nám najbližších, aby odložili na neskôr 
pracovné povinnosti a prišli medzi nás.

Veľké deky a košíky plné dobrôt boli základom úspešného 

prírodného stolovania. Ako správni gurmáni sme si pochutnali 
na všetkých lahôdkach, ktoré nám rodičia pripravili. Čas sa ako 
keby zastavil. Odložili sme mobily, starosti i učenie a teplý vánok 
nám privial dobrú náladu a smiech. Samozrejme, že sme sa ne-
vyhli ani športu, veď ako by to vyzeralo, keby sme celý deň len 
leňošili. Viete, v čom spočívalo tajomstvo nášho pikniku? V úpl-
ne jednoduchej veci – boli sme spolu. Ako jedna rodina. 

Mgr. Monika Pachingerová, vedúca školského klubu detí 

Štyria študenti nášho gymnázia - Lujza 
Alica Bodnárová, Barbara Vargová, Juraj 
Fejedelem a Maroš Popovič - sa rozhodli 
urobiť niečo prospešné a užitočné. Vybrali 
sa preto do materských škôl, aby deťom pri-
blížili systém recyklovania a im prijateľnou 
formou vysvetlili dôležitosť šetrenia našej 
planéty. 

Lujza Alica: Začalo sa to obyčajným za-
daním od učiteľky chémie na tému životné 
prostredie. S trochou zápalu sme to potom 
preformovali do reálneho projektu. 

Barbara: A prečo tí najmenší? Dlho sme 
rozmýšľali, čo konkrétne vymyslieť a komu 
bude projekt určený. Nápad vznikol úplne 
náhodou. Pamätám si, že som jedného dňa 
sedela v obývačke a hľadala na internete in-
špiráciu ako zlepšiť životné prostredie, keď 
do izby vošiel môj malý brat. Začal mamke 
klásť otázky okolo recyklovania. Najprv som 
ich rozhovor nevnímala, no potom mi v hla-

ve „zasvietila žiarovka.“ Koho sa dá najefek-
tívnejšie ovplyvniť k lepšiemu, ak nie tých 
najmenších? Okamžite som zobrala mobil 
a napísala ostatným. Nápad sa všetkým pá-
čil, a tak sme sa rozhodli odštartovať operá-
ciu - Recyklujeme s Recykláčikom. 

Juraj: Skôr ako by sme sa do toho napl-
no pustili, museli sme si to celé premyslieť. 
Hlavne to, že drobci z materských škôl sú 
ešte malé deti. Nemohli sme preto na nich 
chrliť jednu informáciu za druhou, pretože 
by nám nerozumeli a nevenovali pozornosť. 
Museli sme sa vrátiť do starých zlatých čias, 
keď sme sa aj my hrali v škôlke a zoznamo-
vali sa s novými vecami. Podstatné bolo, aby 
sme ich upozornili na následky ak nebudú 
recyklovať a budú len vyhadzovať odpadky 
do prírody. Dosiahnuť sme to museli pro-
stredníctvom pracovného zošitu. Nebola 
to síce ľahká úloha, ale podarilo sa nám to 
dotiahnuť do konca.

Maroš: Keď už sme mali dohodnutú prvú 
návštevu škôlky, ktorú zorganizovala Baška 
cez svojho brata, boli sme trochu nervózni, 
pretože sme nevedeli, aké reakcie nás budú 
čakať. Bude sa im to páčiť? Nebude ich to 
nudiť? Našťastie, čakala nás veľmi pozitívna 
reakcia, deti sa tešili, maskota si rýchlo obľú-
bili a do úloh sa s radosťou púšťali. Po prvej 
úspešnej misii sa s podporou našej učiteľky 
projekt rozbehol. Postupne nám dohodla 
návštevy ďalších materských škôl a tešila sa 
s nami z úspechov. 

Barbara: Tým, že sme sa sústredili na de-
tičky, vedeli sme, že musíme mať veľa fareb-
ných obrázkov a nebol by tam len text, lebo 
iba napísané vety, to by nemalo efekt. Chce-
li sme to mať celé originálne, nič stiahnuté, 
nič už existujúce, preto sme sa rozhodli, že 
všetko bude ručne nakreslené. Malé deti 
oceňujú práve takýto typ obrázkov.                    

Lujza Alica: Ďalšou dôležitou časťou 
spomínaného pracovného zošita boli úlohy 
podané dostatočne hravou formou, aby ich 
bavili, a zároveň obsahovali informácie, kto-
ré im v hlavičkách aj ostanú. 

Juraj: Tvorbu úloh sme si preto rovno-
merne rozdelili, aby sme dostali kombináciu 
rôznych nápadov, keďže práve rôznorodosť 
je to, čo udrží záujem detí. 

Maroš: Tvorba pracovného zošita tr-
vala oveľa dlhšie ako sme predpokladali. 
Aby som bol konkrétny, boli to presne dva 
mesiace. S konečnou verziou obsahujúcou 
dostatok kreatívnych úloh sprevádzaných 
maskotom – Recykláčikom - sme sa vybrali 
do materských škôl. 

Viktória Mrázková a Barbara Vargová 

Súkromné gymnázium, Dneperská ulica

 Začalo sa to úlohou z chémie
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Základná škola na Bukoveckej ulici

Deň Zeme a mandala šťastia

V rámci aktivít Dňa Zeme sme urobili kus užitočnej práce na jej 
ochranu. Deň sme odštartovali rozhlasovou reláciou a pesničkou 
o Ježkovi Separkovi, ktorý separovaním odpadu chráni prírodu. Vy-
čistili sme areál školy, okopali a poliali vysadené stromčeky, vyčistili 
fontánu a uvoľnili priestor pre parkovanie bicyklov. Tí najmenší sa 
pustili do sadenia semienok ozdobných a liečivých rastlín, ktoré si 
potom presadíme na vonkajšie vyvýšené záhony. Žiaci na druhom 
stupni posudzovali niektoré chemické parametre vody v jazere. Zis-
tili tiež, že pri terajšom spôsobe života by sme potrebovali aspoň 

JenisejFest opäť na jednotku

V  apríli bol už deviaty ročník obľúbeného školského festivalu 
JenisejFest, ktorý okrem našich žiakov navštívili stovky obyvateľov 
z Jazera i celých Košíc. Počasie nám prialo, čo prispelo k tomu, že 
deti i dospelí odchádzali z podujatia s úsmevom na tvári. Pre všet-
kých bol pripravený atraktívny pódiový program, v ktorom vystúpil 
kúzelník Gabi, tanečné súbory, nechýbala bublinová šou a počas ce-
lého dopoludnia spríjemňovala podujatie skupina Montana. Keďže 
súčasťou JenisejFestu bolo  slávnostné otvorenie multifunkčného 
ihriska, v programe vystúpili profesionálni futbaloví a basketbaloví 
freestylisti Hands Up Crew, ktorí predviedli úžasné výkony s lopta-
mi. Do svojho programu zapojili aj deti. Na JenisejFeste nechýbalo 
ani množstvo sprievodných atrakcií, vďaka ktorým sa mohli deti 
riadne vyšantiť. Nafukovacia šmýkalka, hrad, nafukovacia prekážko-
vá dráha, detský kútik, šľapacie káry, maľovanie na tvár, trblietavé 
tetovanie či drevený kolotoč boli počas celého dopoludnia plné 
detí. Zastavili sa aj pri atraktívnych tvorivých dielňach a veľký záu-
jem bol tiež o minizoo s húskami, zajačikmi, kozičkami a ovečkami.

Myslíme si, že podujatie sa opäť vydarilo. Svedčili o tom spo-
kojné tváre detí aj ich rodičov, poďakovania a otázky, či by ne-
mohol byť JenisejFest každý týždeň. Takýmto reakciám sa, sa-
mozrejme, veľmi tešíme.

Expedícia Taliansko

Máj a  jún sú pre našich žiakov okrem iného i  časom cesto-
vania. Pre tretiakov je pripravený okružný výlet po východnom 
Slovensku, pre štvrtákov po strednom a  pre piatakov po zá-
padnom Slovensku. Deviataci chodia na expedíciu do Krakova 
a siedmaci s ôsmakmi už majú za sebou expedíciu do Talianska, 
ktorá bola plná zážitkov a spoznávania zaujímavých miest. Po-
časie vyšlo na jednotku s  hviezdičkou, vďaka čomu sme sa už 
začiatkom mája mohli dosýtosti vyšantiť v morských vlnách. Uži-
li sme si atmosféru prímorského strediska Bibione, odkiaľ sme 
vyrazili na dva atraktívne výlety. 

Cieľom prvého boli nádherné Benátky, kam sme sa dopravili 
autobusom a potom loďkou. Pozreli sme si celé centrum mesta, 
nádherné mosty i  budovy a,  samozrejme, Námestie sv. Marka 
so známou bazilikou. Druhý výlet bol plný adrenalínu a zábavy. 
Navštívili sme obrovský zábavný park Gardaland s množstvom 
atrakcií, kolotočov, horských dráh, s úžasnou atmosférou a ne-
opakovateľnými zážitkami. Cestou na Slovensko sme sa ešte 
zastavili v slovinskej jaskyni Postojnska jama. Obrovské krasové 
sály s nádhernou výzdobou a jazda vláčikom po jaskyni boli ne-
opísateľnou bodkou za našou sedemdňovou expedíciou, počas 
ktorej sme veľa videli, zažili a bola to aj príležitosť utužiť vzťahy 
medzi spolužiakmi. Tešíme sa na ďalšie cesty našich žiakov, lebo 
v prípade cestovania určite platí staré známe „je lepšie raz vidieť 
ako stokrát počuť“.                                

Mgr. Róbert Schwarcz, 
riaditeľ

Základná škola Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici
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Súťaž Hviezdoslavov Kubín je oslavou umeleckého predne-
su poézie a prózy. V tomto školskom roku bol už jeho 64. roč-
ník. Väčšina z nás vníma súťaž ako súťaž jednotlivcov a sledo-
vať umelecké výkony kategórie V. a VI. je umeleckým zážitkom 
najvyššieho stupňa. V nich súťažia žiaci stredných škôl a dospelí 
recitátori. No Hviezdoslavov Kubín dáva priestor aj kategóriám 
detské recitačné kolektívy (žiaci základných škôl) a divadlám po-
ézie (žiaci stredných škôl).

Divadelný krúžok Delfín i Divadlo poézie

Oba pracujú v našej škole a realizujú sa v nich žiaci z odborov 
sociálno – výchovný pracovník a učiteľstvo materskej školy a vy-
chovávateľstvo. V tomto školskom roku sme pripravili s Divad-
lom poézie inscenáciu na motívy básne Rudyarda Kiplinga „AK“. 
„Ak jasnú myseľ nestratíš“. Prvý verš básne oslovil členky súboru 
do takej miery, že sa rozhodli „vykričať“ celému svetu pointu bás-

ne. V inscenácii je výrazným moment atmosféry, napätia, hudby 
a veršov, ktoré apelujú na formovanie mladého človeka a svojím 
spôsobom aj umožňujú priestor na jeho sebarealizáciu. Avšak 
kolektív nie vždy vníma jednotlivca ako plnohodnotnú bytosť 
s fantáziou, prirodzenosťou, a možno aj inakosťou. V dielku je 
ústrednou postavou mladý človek, ktorý sa pokúša presvedčiť 
skostnatenú spoločnosť alebo skupinu rovesníkov o potrebe 
hravosti a kreativity. No tá sa ho snaží neustále udržiavať v za-
behnutých koľajach spoločenstva, doby.

Z krajskej súťaže krásne druhé miesto

S Divadlom poézie sme sa prezentovali na okresnej súťaži 
Hviezdoslavov Kubín na ZUŠ na Bernolákovej ulici v Košiciach, 
kde sme obsadili prvé miesto a postúpili na krajské kolo súťaže 
s názvom „Metamorfózy slova“ do Michaloviec. Účasť na podob-
nom podujatí nie jednoduchá záležitosť. V Michalovciach sme 
boli prvýkrát. Mali sme trochu aj obavy, ako naše vyjadrenie prij-
me odborná krajská porota i diváci. Dopadlo to nad očakávanie. 
Z krajskej súťaže sme odchádzali spokojní s 2. miestom v zlatom 
pásme.

S týmto výstupom sme boli aj hosťami v rámci 10. ročníka 
výnimočného podujatia Úsmevy pre Košice, ktoré je súčasťou 
osláv Dňa mesta Košice. Program bol aj v tomto roku zložený 
z dramatických výstupov klientov zariadení sociálnych služieb 
a ich hostí. Z účinkujúcich sme boli jediná škola z nášho sídliska. 
Samotné vystúpenie nieslo v sebe opäť atmosféru, ktorá diváka 
núti premýšľať nad podstatou bytia, zrenia, života a jeho kvali-
ty vzhľadom k jedinečnosti každej osobnosti. Diváci nás ocenili 
potleskom a zaujímavé bolo „počúvať“ to ticho počas nášho vy-
stúpenia.

Liana Ivanová

Súkromná stredná odborná škola na Bukoveckej ulici

Kráčame po umeleckej dráhe

dvojnásobok našej planéty. S občianskym združením OZ EKO ĽUDIA 
sa nám podarilo vytvoriť kvetinovú mandalu šťastia. Poďakovanie 
za to patrí jazerskej starostke, ktorá nás fi nančne podporila, aj sied-
makom za aktívny prístup pri tvorbe mandaly šťastia číslo 18 v rám-
ci Košíc. To, že je najkrajšia, sa presvedčíte naživo alebo na stránke 
http://stastie1.websnadno.cz/18-2018-ZS-Bukovecka.html.

Piknik na kolieskach

Korčuliarsky ovál patril začiatkom mája deťom zo školského 
klubu. Priniesli si všetko, čo malo kolieska. Zaplnili ho kolieskové 

korčule, skejtbordy aj kolobežky. Malých športovcov ani horúčava 
neodradila od podania tých najlepších výkonov. Keďže to bol pik-
nik na kolieskach, nejaké tie slané tyčinky a čipsy vo vybavení ne-
smeli chýbať. A, samozrejme, dostatok vody na uhasenie smädu.

Stretnutie s Petrom Bartošom

Niečo také hocikto nezažije. My sme ho mali dokonca v škole, 
na besede. Bývalý hokejový útočník, dnes mládežnícky tréner HC 
Košice - Peter Bartoš. Za sebou má úspešnú kariéru. Počet gólov, 
ktoré vsietil súperom, si nepamätá, ale bolo ich veľa. Hokej začal 
hrať ako štvrták na základnej škole, lebo začať nikdy nie je nesko-
ro. Porozprával o živote hokejistu, o tom, že to nie je ľahké, pretože 
hokej vyžaduje každodenný tvrdý tréning a  hodiny odriekania. 
Ale, ak človek robí v živote to, čo ho baví a robí to s láskou, úspech 
na seba nenechá dlho čakať. Až ho rodina nominuje na Otca roka, 
určite mu všetci pošleme svoj hlas. Zaslúži si to.

Inline korčuľovanie aj cez letné prázdniny

Naša škola je známa tým, že na dvore máme ovál na inline 
korčuľovanie. Kto by mal záujem využívať ho aj počas letných 
prázdnin, môže. Sprístupnený bude v  zmysle prevádzkového 
poriadku, ktorý je zverejnený na vstupnej bráne do areálu z Čier-
nomorskej ulice.

PaedDr. Zuzana Zajacová, 
riaditeľka školy
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Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov našej školy podporujeme 
počas školského roka viacerými aktivitami, ako sú: Deň s rozprávkou 
(tematické vyučovanie), spoločné čítanie rozprávky, pravidelné podu-
jatia pre žiakov 1. stupňa v Knižnici pre mládež mesta Košice v Zák-
ladnej škole na Družicovej ulici, návštevy divadelných predstavení, 
či účasť v československom  projekte Záložka do knihy spája školy.

  Učíme sa recitovať...

K  týmto aktivitám neodmysliteľne patria aj recitačné súťaže ur-
čené žiakom špeciálnych základných škôl. V  marci, kedy si pripomí-
name Mesiac knihy, si naši žiaci zmerali sily v  školskom kole súťaže 
pod názvom Básničkovo, do ktorého sa prihlásilo 14 najsmelších 
dievčat a  chlapcov. Samotnej súťaži predchádzal výber správneho 
textu. Našťastie, pani učiteľka PaedDr. Gabriela Lešková má nos na to, 
aby vybrala pre deti čo najvhodnejšiu poéziu alebo prózu. Po výbere 
nasledujú hodiny nácviku správneho prednesu. Napokon treba na-
brať kus odvahy, aby deti vystúpili pred porotou a divákmi. Najlepší 
recitátori postúpili zo školského do mestského kola - Hviezdoslavov 
Kubín. Zorganizovala ho Špeciálna základná škola z Inžinierskej ulice. 
V 4 kategóriách nás zastupovali 9 žiaci, najúspešnejšími boli Dominik 
Horváth, ktorý v  prednese prózy obsadil 1. miesto a  Saša Oračková 
3. miesto. V  prednese poézie získala Veronika Ruščinová 3. miesto. 
Obe dievčatá sa zúčastnili aj na krajskom kole 13. ročníka súťažnej 
prehliadky v prednese poézie a prózy Gaňova Tarnava. Bol v Spojenej 
škole J. Fabiniho 3 v Spišskej Novej Vsi. Saška bola úspešnejšia a zis-

kom 1. miesta postúpila do celoštátneho kola. Naša Saša začína byť 
známou tvárou aj v našej mestskej časti. V kategórii literárno-drama-
tické umenie na 25. ročníku Talent show 2018 obsadila prvé miesto.

... aj športovať

V  apríli sme sa zapojili do osláv Svetového dňa stolného tenisu 
pre všetkých účasťou v projekte „Ideme hrať ping-poooong...“. Podu-
jatie zorganizovali slovenská stolnotenisová legenda, vicemajsterka 
sveta a ambasádorka podujatia Alica Grofová–Chladeková a Okresný 
zväz stolného tenisu v Ružomberku. Tejto hre sme sa venovali aj pria-
mo v škole. S pingpongovou raketou a loptičkou sa popasovali mladší 
žiaci. V  kategórii starších žiakov súťažili osobitne dievčatá a  chlapci 
a  v  popoludňajších hodinách si zmerali sily dospeláci spomedzi za-
mestnancov školy a príbuzných. Akcia mala veľký úspech a celý deň 
nezameniteľnú atmosféru. Víťazi jednotlivých kategórií si odniesli 
diplomy, drobné vecné ceny či sladkú odmenu. I keď hlavným nebolo 
víťazstvo, zvíťazil totiž každý, kto prekonal vlastnú pohodlnosť a vy-
menil počítačovú hru alebo sledovanie televízie za pohyb, stretnu-
tie s kamarátmi a dobrú náladu. Traja najlepší žiaci – Dávid Horváth, 
Dominik Horváth a Jaroslav Mižigár, pod patronátom PaedDr. Michala 
Helemika, reprezentovali školu na Majstrovstvách Slovenska v  stol-
nom tenise, ktoré 10. mája organizovali Špeciálne olympiády Sloven-
sko v Bratislave. Dominik a Jarko si domov doniesli bronzové medaily.

Mgr. Jana Valenčáková, 
riaditeľka

Špeciálna základná škola na Rovníkovej ulici

Obchodná akadémia na Polárnej ulici

Erasmus+ - príklad dobrej praxe
Spolu 27 žiakov 3. a 4. ročníka v odboroch obchodná akadémia 

a  manažment regionálneho cestovného ruchu našej školy malo 
v tomto školskom roku možnosť zúčastniť sa na zahraničnej odbor-
nej praxi v Českej republike a v Poľsku. Študenti „Polárky“ spoznáva-
li nové prostredie a kultúru hosťujúcej krajiny a na 3 týždne sa stali 
zamestnancami fi riem a inštitúcií v Mladej Boleslave a v Rzeszowe. 

Spolupráca s oboma mestami trvá 11 rokov a v najbližšom ob-
dobí plánuje škola osloviť ďalších zamestnávateľov v anglicky a ne-
mecky hovoriacich krajinách. Potreba odbornej praxe v Nemecku 
alebo vo Veľkej Británii vyplynula z  potrieb a  požiadaviek klade-
ných na absolventa fi rmou T-Systems, ktorá je hlavným partnerom 

školy v systéme duálneho vzdelávania – prepájania teórie s praxou. 
Košice si zamilovali aj poľskí študenti, ktorí sa k nám neustále radi 
vracajú a  v  tomto roku svoju odbornú prax absolvovali v  košic-
kých fi rmách ISS, INVIA, TEMPUS Bavaria, METRO. Veľmi nás teší, 
že ponuky na spoluprácu a pomoc pri organizovaní odbornej pra-
xe študentov prichádzajú aj od úspešných absolventov Polárky, 
ktorí sú majiteľmi alebo riaditeľmi prestížnych spoločností, alebo 
sami podnikajú. Vďaka patrí napríklad aj Ing. Vladimírovi Nemčíko-
vi (na snímke), absolventovi z roku 2002.

Mgr. Andrea Gajdošová, 
koordinátorka projektov
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Žijú medzi namiŽijú medzi nami
Jazerčanka Kristína Plajdicsková a jej láska - hory

Na našom sídlisku sme sa nedávno stretli 
s dvojicou Jazerčanov, ktorých síce od seba 
delí niekoľko desiatok rokov, ale majú aj čosi 
spoločné - prežili udalosť, na ktorú budú, aj 
vďaka fotografi ám, dlho spomínať.

Mgr. Kristina Plajdicsková. Mladá dáma, 
ktorej pred pár rokmi učarovalo čosi 
pre ženu predsa len nekaždodenné – hory. 
No neuspokojí sa len s nejakými „kopček-
mi.“ Keď už, tak poriadne. Má za sebou 
výstup na Mont Blanc a keďže sme v apríli 
a máji u nás mali teplé dni, ona sa išla cez ľa-
dovcový kurz ochladiť pod Grossglockner 
(3 798 metrov nad morom), ktorý je najvyš-
ším vrchom rakúskych Álp. „Bol to kurz or-
ganizovaný horskými záchranármi, do rúk 
ktorým sa nikto dobrovoľne nechce dostať. 
O to viac ma to zaujímalo a lákalo. K chate 
Stüdlhütte neďaleko Grossglocknera som 
stúpala s rešpektom a obavou z dvoch 
vecí, ktoré sme sa mali naučiť. Prvou bolo 
zastavenie pádu pomocou cepína. Po po-
šmyknutí sa na hrebeni to môže byť jediná 
možnosť záchrany. Naberáte rýchlosť, ne-
viete, čo je pod vami a musíte zaseknúť hrot 
čakana pod seba... máte len pár sekúnd...
žiadna sranda. Hlavne, ak zistíte, že hoci 

nacvičujete na relatívne bezpečnom kopci, 
skúška pádu dolu hlavou sa mení na skutoč-
ný pád. Nechcene, ale čo už. Skúsila som si 
to naostro... 

Kým si Kristína po páde vyberala sneh 
spod oblečenia, zistila, že horolezecká 
mačka jej roztrhla nohavice, takže „radosť“. 
K tomu sa do jej myšlienok začala vkrádať 
druhá nočná mora – pád do ľadovcovej trh-
liny. Pri stúpaní k ľadovcu očami hltala jeho 
obrovské čelo a trhliny, ktoré vyzerajú desi-
vo... „Tu by sa zrejme nácvik zmenil na ozajst-
nú záchrannú akciu. Našťastie, pokračujeme 
naviazaní na lane k blízkemu zrazu, nášmu 
cvičisku. Dobrovoľne sa hádžem dolu, po-
čujem svišťanie lana, čakám na napnutie... 
a záchranu, ktorá je náročná pre obe strany. 
Ležím na snehu a pýtam sa, čo tam toľko ro-
bia? Kedy ma začnú ťahať? Halóóó... Po vý-
mene úloh som pochopila – váha Martiny 
ma ťahá dolu, zapieram sa mačkami na no-
hách, vykopávam dieru v snehu, aby som 
zakopala cepín do snehu, pripravila kotve-
nie a záchrannú kladku. Minúty plynú... 
Po vytiahnutí pár metrov oddychujem. Je to 
mimoriadne ťažké, usudzujú aj zdatní chla-
pi a ťahajú so mnou... Ale zvládli sme to...“

Prechod ľadovcom nebola žiadna pre-
chádzka. Prečo napriek tomu horolezec-
tvo ako záľuba a ďalšie méty, ktoré chce 
zvládnuť? „Hory sú miestom, ktoré rozpráva 
bez slov a vracia ma k prirodzenosti. V nich 
prežívam skutočnú prítomnú chvíľu, ktorá 
ma úplne pohltí. To krásne ticho pretnuté 
iba preletom vtáka, padnutím ľadu či skaly 
je silným kontrastom hlučného, prerekla-
movaného a  konzumného mestského sve-
ta. A ešte čosi je v horách veľmi dôležité. 
Ozajstné, silné priateľstvo, a to, že sa jeden 
na druhého môže a musí spoľahnúť.“

Poviete si, to je toho, stretnutie maturan-
tov po 64 rokoch. Pre niekoho možno nič 
zvláštne, ale netreba zabudnúť, že úmerne 
k tomu bývalým študentom už dvadsať, 
tridsať i päťdesiat rokov dávno minulo... 

„Všetci sme nad osemdesiatkou, a to je už 
vek, ktorého sa, žiaľ, nie každý dožije. Preto 
som sa na stretnutie s bývalými spolužiak-
mi tešil. Sú to chvíle, ktoré sa nezopakujú 
a ani nedajú zabudnúť,“ rozhovoril sa Viliam 
Hermely. Je absolventom vtedajšej košickej 
Vyššej priemyselnej školy J. V. Stalina so za-
meraním na strojníctvo a školu ako študent 
IV. B. navštevoval v rokoch 1950 – 1954. 
Patrili k tzv. konštrukčnej vetve a okrem te-
órie sa pravidelne ocitli aj v školských pra-
covných dielňach, kde spoznávali všetko, 
čo súviselo s učivom. „V rámci vyučovania 

sme mali hodiny v dielni strojárenskej, zá-
močníckej, stolárskej, kováčskej, v zlievarni. 
A tiež sme ako budúci konštruktéri veľa ry-
sovali. Svojím spôsobom sme boli po matu-
rite pripravení do praktického života. Vedeli 
sme sa postaviť k rysovacej doske, aj k ho-
ciktorej mašine. Náš život školákov bol po-
dobný, ako by to u nás malo pri technických 
školách teraz fungovať –  čiže spojenie teó-
rie s praxou.“ 

Do „jeho“ prvého ročníka v roku 1950 
nastúpilo 35 chlapcov z rôznych kútov vý-
chodného Slovenska. Naraz sa otvorili štyri 
slovenské a jedna maďarská trieda, v novo-
vzniknutej maďarskej priemyslovke. A boli 
plné. Mladí už vtedy chceli študovať, získať 
vzdelanie a neskôr v práci lepšie umiestne-
nie i uplatnenie.

„Počas štúdia sme chodievali 
aj na brigády, keď bolo v niekto-
rých podnikoch ohrozené plnenie 
plánu. Vtedy sa zišla každá ruka. 
Aj študentská. Na jednu brigádu 
si zvlášť spomínam. Bolo to me-
siac po nástupe do školy. Išli sme 
na výpomoc do Ostravy, do Novej 
hute Klementa Gottwalda. Prišla 
zima a aby sme nepomrzli, do-
stali sme vojenské kabáty. Na nie-
ktorých bola ešte zaschnutá krv. 
Nevadilo nám to, ako mladí sme 
dokonca súťažili, kto „má podľa 
dier vážnejšie zranenie.“ I také boli 

naše školské roky...“
Na stretnutie ich neprišlo veľa. Len šiesti. 

Niektorí sú rozlietaní po svete, iní už nie sú 
medzi nimi, o poniektorých nič nevedia. 
Od maturitnej skúšky predsa len prešlo pre-
veľa mesiacov. Posedeli si v triede, v ktorej 
dreli školské lavice i nohavice, zvítali sa 
s niekdajším vyučujúcim, dnes 93-ročným 
Jazerčanom Emilom Adzimom, ktorý prišiel 
medzi nich. Pospomínali na šibalstvá, čo po-
vyvádzali, aj na vážne chvíle. A potom si spo-
lu s manželkami posedeli v jednej z letných 
záhrad na Hlavnej ulici pri káve a koláčiku. 

„Najbližšie stretnutie by malo byť o dva 
roky. Už teraz sa naň teším a dúfam, že sa 
opäť v zdraví stretneme. A budeme spomí-
nať. Aké to bolo, keď sme boli študentmi...“ 

Viliam Hermely maturoval pred 64 rokmi

Stretnutie s nádychom nostalgie a spomínania
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Pohár jazerskej starostky získalo Gymnázium na Opatovskej ceste

Bojovali o každú loptu, ale fair play  

Otužilci sa nepriaznivými momentmi nedali odradiť

Obchodná akadémia z Polárnej ulice v telocvični svojej školy 
zorganizovala XXIII. ročník volejbalového turnaja O pohár starost-
ky našej mestskej časti. Na palubovke sa stretli družstvá dievčat 
z Hotelovej akadémie z Južnej triedy, Evanjelického gymnázia 
J. A. Komenského zo Škultétyho ulice, Gymnázia z Opatovskej 
cesty a z Obchodnej akadémie z Polárnej ulice. Turnaj otvoril 
riaditeľ organizujúcej školy PaedDr. Peter Ivan a v zastúpení sta-
rostky Ing. Jana Janotková z miestneho úradu.

Dievčatá to so súbojmi mysleli vážne, bojovali o každú lop-
tu, ale v medziach pravidiel slušnosti a pravého športového 
zápolenia. Najviac sa darilo gymnazistkám z Opatovskej cesty, 
druhé boli volejbalisti z evanjelického gymnázia, na pomyselný 
tretí stupeň sa postavili dievčatá z obchodnej akadémie a štvrté 
miesto si vybojovali študentky z hotelovej akadémie. Obchod-
nej akadémii z Polárnej ulice bude popri získanom pohári turnaj 
pripomínať i volejbalová lopta podpísaná jazerskou starostkou.

Klub otužilcov Košické tulene zorganizoval na našom jazere 
17. marca už VIII. ročník zimného plávania. Prišlo naň 246 otužil-
cov z 24 klubov z celého Slovenska i klubu otužilcov z poľského 
Tarnova. Hoci deň pred podujatím pršalo a v deň konania bol 
silný nárazový vietor, podľa kritérií zimného plávania teplota 
vody bola na úrovni vody ľadovej  a vzduch mal mínus 1 stupeň 
Celzia,  čo bolo v poriadku, nikto sa nesťažoval. Všetci absolvo-
vali plávanie v jazere v pravej zimnej atmosfére, v dobrej nálade 
a s úsmevom. Nikto sa neutopil, ani nenapil vody, takže žiadne 
extra zážitky nezažili. Najmladším otužilcom bol 6-ročný Daniel-
ko, ktorý „trénuje“ pod dozorom starých rodičov, tiež aktívnych 
otužilcov. Najstaršia dáma mala 72 rokov. 

Akcia bola v závere otužileckej sezóny, a  zároveň sa na nej 
hodnotila 18-ta otužilecká sezóna, ktorú považujú Košické tu-

lene za mimoriadne úspešnú. Počas celého obdobia sa zúčast-
ňovali na podujatiach v rámci otužovania po Slovensku. Okrem 
toho od 4. - 10. marca tohto roku súťažili na Majstrovstvách sveta 
v zimnom plávaní v Tallinne, kde bolo 1 396 plavcov zo 43 krajín 
sveta. Košickí otužilci priviezli päť umiestnení do 10-eho miesta 
a slovenská reprezentácia okrem iného jednu bronzovú medailu 
v najťažšej vytrvalostnej kategórii. Členkou klubu je aj Košičan-
ka Zuzana Jusková, ktorá ako doposiaľ jediná Slovenka úspešne 
preplávala kanál La Manche v najrýchlejšom slovenskom čase 
tesne nad 11 hodín. Klub Košických tuleňov pôsobí na území Ja-
zera dlhodobo a pravidelne začína otužileckú sezónu na jazere 
vždy prvú sobotu v novembri a končí v poslednú sobotu v marci 
nasledujúceho roku.
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Vôňa benzínu, trochu aj spálených pneumatík, škrípanie bŕzd 
a boj o čas, to boli hlavné znaky Jazdy zručnosti, ktorú na parkovis-
ku pri splave na Jenisejskej ulici pripravila mestská časť spolu s or-
ganizáciou PD Autosport. 

Odvahu dodržať povinné kritériá – vypnutý motor pred za-
čiatkom jazdy, úspešné zvládnutie jazdy medzi kolíkmi, rýchlosť 
bez trestných bodov či zatvorenie dverí po skončení jazdy a dobeh-
nutí k cieľu - našlo 26 vodičov. Medzi nimi osem žien, z toho štyri sú-
ťažili za miestny úrad. Z nich trať najrýchlejšie zvládla Jana Janotko-
vá. Jej dcéra Viktória, ktorá ako čerstvá vodička sedela za volantom 
piatykrát, bola tretia v kategórii juniorov. Pred ňou skončili Dominik 

Durľák a Miroslav Korec. Medzi ženami najlepší čas dosiahla Katarí-
na Hetešová,  druhá bola Katarína Šebešťanová a na pomyselný tretí 
stupienok sa opäť postavila naša Jana Janotková. 

Najurputnejší súboj zvádzali muži, z ktorých niektorí počas 
dvoch kôl dali autám i pneumatikám riadne zabrať. Ich jazdy, 
to treba povedať, boli ale efektné a divákom, ktorí sa pristavovali 
a pozerali sa na súťaž, sa páčili, čo ocenili potleskom. Najrýchlejší 
bol a prvé miesto si vyjazdil Marek Sedláček, druhý skončil Daniel 
Tutko a tretí na elektromobile Jakub Tulipán. Ceny najúspešnejším 
vodičom odovzdala jazerská starostka, ktorej asistoval jej zástupca 
Bernard Berberich. 

V nedeľu sa tí, čo majú radi pohyb a snažia sa robiť niečo pre svo-
je zdravie, postavili na štart 5. ročníka Jazernej 50-tky. Preteky sú to 
náročné, ale s možnosťou výberu, kto si na akú trať trúfa, takú beží. 
Najkratšia mohla byť 5 kilometrov, najdlhšia, samozrejme, desaťkrát 
viac a priestor dostali aj štafety. Pri jednotlivcoch boli vytvorené ka-
tegórie: A - muži do 39 rokov, B – muži do 59 rokov, C – muži nad 
60 rokov. Ženy E – do 39 rokov, F - ženy do 59 rokov, G – ženy nad 
60 rokov. Zvládnuť celú či aspoň časť trate sa rozhodlo, čo je pocho-
piteľné, podstatne viac mužov ako dám.  

Celkovo bol tento ročník oproti predchádzajúcim počtom veľmi 
silný. I keď sa pôvodne prihlásilo takmer 150 súťažiacich, a niektorí 
si to medzitým rozmysleli, aj tak bežalo 122 pretekárov. Úctyhodné 
číslo. Medzi nimi bol známy maratónec, Jazerčan Peter Polák, ale 
i skupinka z miestneho úradu. Spolu s dievčatami časť trate „lúskala“ 
aj starostka Lenka Kovačevičová a jej zástupca Bernard Berberich.

Medailu za absolvovanie behu síce dostal z každej kategórie 
len ten, kto dobehol prvý do cieľa.  Smutný však nikto nebol. Štar-
tovným bežci prispeli v duchu myšlienky Chuť žiť a ešte pomáhať 

aj druhým na dobrú vec – pomoc mladej žene trpiacej vážnym 
ochorením. A tiež urobili čosi i pre seba a svoje zdravie. A o to pri po-
dobných podujatiach predovšetkým ide. Organizátorom Jazernej 
50-tky boli: BK Pesa - Košice, BK Steel – Košice a podieľala sa na ňom 
i naša mestská časť. 

Jazdu zručnosti absolvovalo 26 vodičov

Baby sa nedali zahanbiť

Piaty ročník Jazernej 50-tky zlákal 122 bežcov  

Vek nerozhodoval, podstatné boli kilometre

Šport
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Mamy, otcovia, babky, dedkovia,

upútalo vás to?
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Tešíme sa na návštevu Vás aj Vašich miláláčáčikov! 

Pondelok 9:00-18:00 
Utorok 9:00-18:00 
Streda 9:00-18:00 
Štvrtok 9:00-18:00 
Piatok 9:00-18:00 
Sobota 9:00-13:00 
Nedeľa zatvorené 

Važecká 2, Nad Jazerom 
 panelák pri OC Važec 
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na trhu od roku 2004

REALIZOVANÝCH VIAC AKO 

60 KOMPLEXNÝCH OBNOV 
BYTOVÝCH DOMOV V KOŠICIACH

.  Zatepľovanie  .  Saná cia lodž ií   .  Hydroizolá cia striech
.  Obnova interié rov  .  Financovanie obnovy  .  Čistenie fasád

Rekob s. r. o., kancelária: Rastislavova 104, 040 01 Košice 
M: +421 907 298 472  l  E: rekob@rekob.sk

www.rekob.sk




