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Už za prvý mesiac stovky vypožičaných bicyklov

Bikesharing sa  na Jazere rozkrútil
V našej mestskej časti sa na jar rozbehol projekt “Bikesha-

ringu” – teda požičiavania verejných bicyklov. Spustila ho 

spoločnosť Antik a ako prví ho mohli testovať práve Jazer-

čania.

 
Firma vytvorila na sídlis-

ku 7 stanovíšť s kapacitou 
80 bi cyklov.  Zatiaľ je s fungo-
vaním výpožičiek spokojná. 
„Zdá sa, že ľudia si službu ob-
ľúbili. Zaznamenali sme stov-
ky vypožičaní a hodnotíme to 
ako skvelé číslo, nakoľko sa na   
testovaní mohli zúčastniť iba 
prihlásení obyvatelia a klienti 
ANTIKu. Dnes, keď je už služba 
v ostrej prevádzke pre všetkých 
a v rôznych častiach mesta, je 
toto číslo výrazne vyššie,” bilan-

cuje Matúš Digo zo spoločnosti Antik. Ľudia bicykle využívali 
skôr podvečer alebo cez víkendy. Bolo to možno aj tým, že sa 
testovalo na sídlisku a  bicykle mohli odstavovať iba na ohrani-
čenom území. Teraz, keď je bikesharing spustený v celom meste, 
je predpoklad, že sa čas výpožičiek bicyklov zmení. Veľkú úlohu 
môže zohrať aj teplejšie počasie. V Antiku predpokladajú, že let-
né mesiace budú bikesharingu ešte viac priať.

Ako si teda požičať bicykel?

Postup nie je náročný. Po jednoduchej registrácii v aplikácii 
“Verejný bicykel” odomknete bicykel načítaním QR kódu na ria-
didlách bicykla. Po skončení jazdy bicykel zaparkujete na vhod-
nom a viditeľnom mieste tak, aby nezavadzal na chodníku ale-
bo neblokoval cestu, a uzamknete mechanickým potiahnutím 
páčky na zámke zadného kolesa. Bicykel raz pípne a v aplikácii 
uvidíte info, že bol úspešne vrátený a pripravený pre ďalšieho 
záujemcu. Jazdiť sa dá s týmto dopravným prostriedkom hneď 
a platiť až potom platbou z AntikPay peňaženky. Na začiatku 
je potrebné zaplatiť depozit vo výške 20 eur a kredit na jazdu 
10 eur. Tá je spoplatňovaná minútovou tarifi káciou. Cena na ho-
dinu je 1 euro. Využívať sa dá aj ako mesačné bicyklovanie. Vte-
dy je cena 10 eur na mesiac. Bicykel si môžete požičať za 30 eur  

na celú sezónu. Na našom sídlisku boli umiestnené pri vstupe 
do Rekreačnej lokality Jazero od Čiernomorskej ulice, pri hrádzi 
pred splavom, pri Pošte 12, za Materskou školou na Dneperskej 
ulici, pri OC Čingov, na Poludníkovej ulici pri miestnom úrade 
a jazerskej stanici Mestskej polície i pri OC Važec. „Najvyťaženej-
šie uzly sú doposiaľ pri OC Važec a na Spišskom námestí. Paradoxne, 
z námestia pri kostole na Ladožskej ulici sme bicykle vzali a rozdelili 
na iné miesta, lebo neboli využívané podľa našich predpokladov,” 
uviedol Matúš Digo. Po mesačnom teste od používateľov priš-
la prevádzkovateľovi požiadavka, aby boli bicykle dostupné aj 
v tzv. rodinnom balíku, resp. aby jeden užívateľ mohol na jeden 
účet odomknúť viacero bicyklov. Na tejto funkcii už v Antiku 
pracujú.

Vandalizmus nezaznamenali

V začiatkoch boli bicykle na ulici vnímané ako pomerne vý-
stredný prvok,  a to mohlo  zlákať nejedného špekulanta. „Drob-
né škody ako napríklad ukradnuté sedadlo alebo pedále boli. Tento 
jav však postupne ustupuje a predpokladáme, že príde čas, kedy   
budú ľudia považovať verejné bicykle za úplne bežnú súčasť života.“  

Myšlienka verejných bicyklov sa pozdáva aj pánovi Milanovi. 
„Som cyklista, zatiaľ som však tieto bicykle nevyskúšal. Ale ako ná-
pad sa mi to páči, hlavne teraz na leto a prázdniny. Bicykel má veľké 
sedadlo, mal by byť pohodlný, aj keď sa budem dlhšie viezť. Naše 
sídlisko je dlhé, takže to bude určite využívané.“ 
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prichádzame s druhým vydaním obľúbeného občasníka Jazerčan. 
Prinášame vám informácie o tom, čím žila mestská časť v uply-

nulých týždňoch, čo sa nám podarilo zrealizovať a čo pripravujeme 
do nasledujúceho obdobia. 

Celé jarné obdobie patrilo údržbe sídliska, oprave výtlkov 
po zime, lavičiek, osádzaniu košov i  riešeniu vašich občianskych 
podnetov. Aktuálne sa dokončuje v sídlisku druhá kosba, tohto roku 
nás potrápilo daždivé počasie, preto mala Správa mestskej zelene 
pri kosení časový sklz, trávičke sa u nás zadarilo... Súvislou opravou 
prešiel promenádny chodník na Sputnikovej ulici, ďalšie opravy sú-
vislých plôch sú naplánované v  zmysle harmonogramu a  stupňa 
poškodenia, do konca roka je našou ambíciou, aby ešte bolo opra-
vených minimálne 5 000 m2. 

Úprimne ma teší, že projekt revitalizácie predzáhradiek má 
úspech. Tohto roku nám prišlo 9 žiadostí. Urobili sme všetko pre-
to, aby každá žiadosť, ktorá prišla do uzávierky, bola uspokojená. 
Jazero bolo prvou mestskou časťou, kde spoločnosť Antik spusti-
la zámer i  testovaciu prevádzku verejných bicyklov. Veľký význam 
má pre nás aj starostlivosť o životné prostredie, vzťah k okoliu, kde 
bývame a pestovanie lokálpatriotizmu. Ani tohto roku v jarnej časti 
nechýbala veľká sídlisková brigáda, na ktorej sa zúčastnili obyvate-
lia mestskej časti, niektorí poslanci, zamestnanci spoločnosti Kosit, 
Inšpekcie životného prostredia, Správy mestskej zelene i občianske 
a dobrovoľnícke združenia. 

V máji sme uviedli do prevádzky zberný dvor druhotných suro-
vín. Verím, že aj vďaka tomuto kroku budú obyvatelia uvedomelejší 
a nadrozmerný odpad, či čokoľvek, čo nepatrí ku bežným kontajne-
rom, odnesú do zberného dvora, pretože odpoveď: nemám kam to 
dať, nevedel som... už neobstojí. Predsa chceme čisté sídlisko!

Ako je to so Slaneckou cestou a zámerom rozšírenia? 
Tohto roku musí mesto Košice urobiť všetko preto, aby došlo 

k  vysporiadaniu posledných úsekov pozemkov, ktoré sú súčasťou 
zámeru. Následne môže byť začaté stavebné konanie a je nevyhnut-
né  rozbehnúť proces v rámci výzvy z eurofondov, kde sú termíny 
a lehoty. Jediným nepriateľom je čas a obštrukcie zo strany vlastní-
kov pozemkov, ktorí nechcú zameniť pozemky, nechcú ich predať 
alebo majú nereálne požiadavky, lebo vedia, že sú vo výhode. K vy-

vlastneniu mohlo mesto Košice pristúpiť, avšak na samom začiatku, 
pred pár rokmi, keďže je to legislatívne dlhý proces, v súčasnosti by 
to už do termínu nestihli. Ostáva nám veriť, že sa mesto Košice nene-
chá zatlačiť do kúta a projektový zámer, ktorý je inak už kompletne 
pripravený, bude aj zrealizovaný. 

Čo nás v najbližšom období čaká? 
Počas leta aj v  tomto roku bude profesor Maršálek pokračovať 

v revitalizácii vody v jazere. Rekreačná lokalita Jazera do dvoch ro-
kov dostane nový šat v podobe lavičiek a košov.

Do konca júla budú vymenené všetky lavičky v prvej časti za nové, 
a  k  tomu budú osadené nové odpadkové koše. Lavičky budeme 
umiestňovať aj po sídlisku, podľa vašich požiadaviek. Postupujeme 
v príprave investičných zámerov schválených na tento rok. Spraco-
vaný máme aj projekt k eliminácii dodávkových vozidiel v mestskej 
časti, k jeho realizácii pristúpime na jeseň tohto roka. 

Naši najmenší Jazerčania sa môžu tešiť na nové oplotené ihris-
ko s  modernými a  bezpečnými prvkami na Baltickej ulici, ktorého 
výstavba fi nišuje v týchto dňoch. Počas leta bude oplotené ihrisko 
na Azovskej ulici. Tohto roku by sme chceli ešte zrealizovať kom-
pletnú obnovu detského ihriska na uliciach Čingovská – Jenisejská 
i osvetlenie promádneho chodníka  od ZŠ Družicová po Krásnu, kde 
na jeseň pribudne 14 nových svetelných bodov. 

Novo vybudovaný cyklochodník s  premostením ponad ústie 
Myslavského potoka je pred kolaudáciou. Dobrou správou pre cyk-
listov je, že  v spolupráci s mestom Košice pripravujeme v mestskej 
časti ďalšie úseky cyklochodníkov. 

Život v  mestskej časti bol bohatý aj na kultúrne, spoločenské 
podujatia, spomeniem MDŽ, Vítanie bábätiek do života, Deň učite-
ľov, Jazerskú kvapku krvi, Talent show, Jazdu zručnosti, Deň Ukraji-
ny, Deň Jazerčanov, MDD, Jazerský stretbasketbalový turnaj, partici-
povali sme aj na podujatiach mesta Košice: Košické Benátky, Guláš 
v Rodošte.

K veľkoplepým podujatiam určite patrili spomínané Košické Be-
nátky, ktoré sa už po tretíkrát konali u nás, na Jazere. Skvelá atmo-
sféra pritiahla niekoľko tisíc Košičanov. Okrem súťažných plavidiel, 
bohatého kultúrneho programu bol pre návštevníkov pripravený 
famózny ohňostroj. 

Jazerská kvapka krvi zase potvrdila, že sú medzi nami ľudia, ktorí 
vždy radi najvzácnejšou tekutinou pomôžu, za čo im veľmi pekne 
ďakujeme. Tohto roku v  apríli to už bolo siedmykrát, čo darcovia 
mohli využiť možnosť darovať krv priamo na miestnom úrade. Ďal-
šia kvapka krvi bude 11. októbra 2019. 

V rámci partnerskej spolupráce mestskej časti s XV. budapeštian-
skym obvodom pocestujú koncom júla na letný pobyt do Budapešti 
študenti Súkromnej strednej odbornej školy z Bukoveckej ulice. Po-
čas letných prázdnin my zase pripravujeme prímestský tábor Jaze-
ráčik, bude od 8. do 12. 7. 2019.

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

    S úctou Lenka Kovačevičová, 
                                                                     starostka

Milí Jazerčania, 

 Celé Slovensko čítalo deťom rozprávky, aj my

Prvý júnový týždeň patril čítaniu rozprávok deťom. Hlavnými 
čítajúcimi boli významné osobnosti mesta či regiónu. V dvoch 
jazerských základných školách – na Jenisejskej a Družicovej uli-
ci - druhákom a tretiakom bájny svet priblížila naša starostka. 
Siahla po rozprávke Princezná so zlatou hviezdou na čele z knihy 
Boženy Němcovej a Troch zlatých hruškách z pera Pavla Dobšin-
ského. 

Projekt, ktorý v našom meste zabezpečila Knižnica pre mlá-
dež mesta Košice, bol zameraný na rodinu a zmyslom stretnu-
tí s knihou, nad ktorými mal záštitu dnes už bývalý prezident 
republiky Andrej Kiska, je čítať deťom denne aspoň 20 minút 
a obohatiť tak každý ich deň o príjemný zážitok.
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Veľké dobrovoľnícke brigády

Výsledok? Štyri plné veľkokapacitné kontajnery
Piatok a sobota 12. a 13. apríla ponúkli všetkým Jazerča-

nov príležitosť ukázať vôľu i záujem o okolie, v ktorom žije-

me, a na veľkých dobrovoľníckych brigádach pomôcť pri vy-

čistení a skrášlení sídliska. 

Okrem zamestnancov miestneho úradu napriek zlému poča-
siu a niekde i vyššiemu veku, prišli brigádničiť obyvatelia, pra-
covníci Inšpekcie životného prostredia, Správy mestskej zelene, 
Kositu, členovia a sympatizanti Dobrovoľníckeho centra Košice, 
z občianskeho združenia Tvoja Šanca, Majáku nádeje i poslan-
ci mestskej časti. Obrovská vďaka všetkým, že neváhali stráviť 

piatok aj sobotu v uliciach sídliska a za dobrý pocit čistiť to, čo 
nevychovanci vyhádzali z bytov, áut či počas prechádzok, lebo 
vedia, že vždy to po nich niekto pozbiera... Prácu sme si na zá-
ver spríjemnili dobrým gulášom. Spoznali sme nových ľudí, kto-
rí nás obohatili či už spomienkami alebo znalosťami zo svojich 
profesií. 

Sídlisko bolo po brigádach čistejšie o štyri veľkokapacit-

né kontajnery, čo je približne 80 m3, teda asi 48 ton odpadu, 

ktorý sme spoločne zozbierali.

Čím žije mestská časťČím žije mestská časť

Prvá kosba v máji, za nami už aj druhá

Od začiatku mája sa v našej mestskej časti kosila zeleň. Naj-
väčšiu časť verejnej, približne o výmere 70 hektárov, vlastní 
a spravuje mesto Košice. Mestská časť má na starosti cca 6 hek-
tárov, z ktorých prevažná časť sú pozemky v rekreačnej lokalite 
a túto činnosť zabezpečuje trojicou pracovníkov oddelenia vý-
stavby. Doba pokosenia sídliska je obvykle desať dní. Tá sa však 
môže predĺžiť ak je nepriaznivé počasie, pretože výdatný dážď 

terén premočí. Napriek tomu bola kosba do 20. mája skončená. 
Na väčšine plôch zelene je kosenie plánované štyrikrát. 

Také plochy, ako je plážové kúpalisko či hlavné dopravné 
ťahy (okolo električkovej trate), sú prioritne pokosené šesťkrát. 
Pravda, ak v ďalších mesiacoch bude tak výdatne pršať ako 
v máji, potom sa harmonogram prác musi zmeniť. Tretieho júna 
sa začala na sídlisku druhá kosba.
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Zberný dvor už aj u nás

Za malý poplatok možno odovzdať aj stavebnú suť, všetko ostatné zoberú ZADARMO

Čím žije mestská časťČím žije mestská časť

Od mája môžu už aj obyvatelia našej mestskej časti vyu-

žívať zberný dvor spoločnosti Kosit, ktorý otvorili za účasti 

vedenia mesta Košice, našej mestskej časti a Kositu.

Dvor nájdu za obchodným domom Idea na ulici Napájadlá. 
Počas letného obdobia je otvorený šesť dní v týždni od 7.00 
do 18.00 hodiny, v zime pondelok až piatok od 9:00 do 17:00 ho-
diny, v sobotu od 8:00 do 15:00 hodiny. Odpad možno odovzdať 
bezplatne. Okrem stavebnej sute, ktorá je podľa zákona na zber-
nom dvore spoplatneným odpadom. Za kilogram odovzdanej 

sute sa platí 0,015 eura.

Zberné dvory slúžia na odborné, a najmä ekologické naklada-
nie s rôznym druhom odpadu. Sú určené na zber nepotrebností 
iba pre občanov s trvalým pobytom v Košiciach. Pri odovzdá-
vaní treba mať preto pri sebe občiansky preukaz potvrdujúci, 
že v našom meste je vaše trvalé bydlisko. Hlavným cieľom vy-
tvorenia dvora je ponúknuť ďalšiu z možností ako bezplatne 
odovzdať nadrozmerný odpad a nevytvárať kopy neporiadku 
po sídlisku. Okrem jazerského sú ďalšie zberné dvory na Magne-
zitárskej, Jesenského, Popradskej ulici, Pri bitúnku a zberný dvor 
Železiarenská.

ZÁKLADNÉ ZÁSADY 
pri preberaní odpadu do jazerského zberného dvora:
• Pri vstupe, pobyte a odovzdávaní odpadu v areáli sa občan 

riadi pokynmi obsluhy
• Pri dovezení odpadu sa preukáže občianskym preukazom
• Do areálu dvora je povolený súčasne vstup maximálne 2 vo-

zidlám
• Odpad preberá obsluha v poradí, v akom sa občania dostavili 

a koordinuje celý priebeh

• Je zakázané odovzdávať odpad mimo poradia určeného ob-
sluhou 

ČO JE POVOLENÉ PRINIESŤ:

• stavebná suť, ktorá vzniká pri realizácii drobných stavebných 
úprav (napr. výmena dlažby v byte, obitá omietka zo stien 
a pod.), a kde úpravy nepodliehajú ohlasovacej povinnosti 
stavebnému úradu, resp. vydaniu stavebného povolenia. Pre-
vzatie stavebnej sute je spoplatnené

• akumulátory 2 – 3 ks z osobných vozidiel (nie z nákladných 
áut)

• oleje max. do 5 litrov (v množstve max. z 1 vozidla)
• elektronický odpad (vŕtačky, rádiá, mixér) max. 5 – 10 ks
• elektronický odpad (TV a chladničky) max. 2 – 3 ks
• žiarivky, neónové trubice, žiarovky 4 – 5 ks
• riedidlá do 5 litrov
• farby do 10 kg
• obaly od použitých farieb, riedidiel, olejov – max. do 5 ks 
• zrkadlo 3 ks
• drôtené sklo 1 – 2 tabule
• porcelán do 10 kg
• starý nábytok do veľkosti cca 1 obývacej steny – 5 až 8 ks (mi-

nimalizovať odpad, čiže občan je povinný demontovať a až 
takto upravený nábytok odovzdať)

• dvere drevené 5 ks
• drevené okná v počte z 1 bytu (max. 20 ks okien)
• plastové okná v počte z 1 bytu (max. 20 ks okien)
• okno z osobného automobilu max. 2 ks
• biologicky rozložiteľný odpad (t. j. tráva, lístie, konáre, pne 

stromov a pod.) (hrubšie konáre, pne stromov je potrebné, 
aby ich občan pred odovzdaním minimalizoval)

• rozobraté autodiely (tapacirung, plasty) z osobných vozidiel. 

Na našom sídlisku je dnes viac ako 500 kontajnerov 
na komunálny a triedený odpad a takmer 200 parkových košov. 
Do boja s neporiadkom nad rámec Kositu vyráža aj komunál-
ne vozidlo mestskej časti, a to minimálne dvakrát týždenne.  
V akom prostredí žijeme a budeme žiť je teda už len na myslení 
a správaní nás, Jazerčanov.



6 Jazerčan 02 / 2019

Veľkokapacitný kontajner (VKK) na nadroz-
merný odpad bude umiestnený i pred miest-
nym úradom na Poludníkovej ulici č. 7, a to:

Čas pristavenia VKK je v stanovenom termíne do 7:00 hodiny.

Čím žije mestská časťČím žije mestská časť

Rozpis kontajnerov na nadrozmerný odpad od augusta do konca roka 2019

Dátum 30.8. - 2.9. 3.9.-6.9. 27.9.- 30.9. 30.9.- 4.10. 25.10.-28.10. 29.10.-1.11. 22.11. - 25.11. 26.11.-29.11.

Lokalita Bukovecká 3 Azovská 2 Baltická 10 Čiernomor. 2 Bukovecká 9 Azovská 6 Bukovecká 1 Kaspická 2
Lokalita Amurská 7 Jenisejská 12 Donská 12 Levočská 2 Galaktická 22 Jenisejská 20 Amurská 5 Jenisejská 65
Lokalita Levočská 1 Čingovská 12 Jenisejská 53 Čingovská 16 Levočská 4 Čingovská 16 Čingovská 4 Čingovská 9
Lokalita Uralská 15 Polárna 16 Uralská 7 Ladožská 16 Ladožská 6 Ždiarska 1 Uralská 11 Polárna 8
Lokalita Ždiarska 16 Rovníková 4 Ždiarska 11 Ždiarska 23 Ždiarska 20 Rovníková 7 Ždiarska 8 Poludníková 4
Lokalita Sputniková 11 Nám. kozm. 4 Sputníková 1 Gagar. nám. 7 Sputniková 13 Nám. kozm. 9 Sputníková 5 Nám. kozm. 12
Lokalita Stálicová 1 Galaktická 8 Raketová 6 Stálicová 18 Stálicová 4 Galaktická 16 Raketová 10 Galaktická 7
Lokalita Važecká 7 Čechovova 32 Meteorová 3 Talinská 9 Važecká 12 Stálicová 3 Važecká 3 Talinská 11

Spoločnosť Kosit, a. s. si vyhradzuje právo zmeny stanovišťa veľkokapacitného kontajnera na najbližšie možné miesto, ak si to vyžaduje aktuálna priestorová a dopravná situácia v čase dodania kontajnera.

Ako máme triediť odpad

O triedení odpadu sa toho dosť píše i hovorí. Pomocníkmi, 
kde čo máme vhodiť, sú farebné smetné nádoby rozmiestnené 
po našom sídlisku. Skutočne však vieme, kam čo patrí?

PAPIER (modrá zberná nádoba)   
Do kontajnerov na papier patrí:
Časopisy a noviny, papierové vrecúška, škatule (ak nie sú 

kombinované s iným materiálom ako napríklad hliník, celofán), 
papierová lepenka, kartóny...

Čo do nich nepatrí?
Obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od tr-

vanlivého mlieka, džúsov, zamastený a veľmi znečistený papier, 
kopírovací a samoprepisovací celofán...

SKLO (zelená zberná nádoba)   
Do kontajneru na sklo patrí:
Fľaše, poháre, črepy, úlomky tabuľového skla.
Čo do nich nepatrí?
Veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom), 

porcelán a keramika, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, autosklo, sklo 
kombinované s iným materiálom (drôtené sklo).

PLAST (žltá zberná nádoba)
Do kontajnerov na plasty patrí:
PE (polyetylén) – LDPE a HDPE ( light/high density PE – PE 

s nízkou/vysokou hustotou), číre a farebné fólie, tašky, vrecká, 
vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, PET 
(polyetyléntereftalát), fľaše od nápojov, sirupov,  PP (polypropy-
lén): PVC, obaly kozmetických výrobkov.

Čo do nich nepatrí? 
Znečistené obaly (chemikáliami či olejmi), viacvrstvové obaly, 

hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podla-
hové krytiny, guma, molitan a podobne.

KOVY (žltá zberná nádoba)
Z domácností sa zbierajú farebné aj ostatné kovy. 

Delíme ich na obaly zo železa, ocele  a hliníka.
Patria sem: 
Nápojové obaly, staré riady, drobný železný šrot, drôty 

a káble, oceľ, kovové obaly od niektorých potravín, plechovky
Nepatria sem: 
Znečistené kovové obaly, kovové obaly od farieb a lepidiel, 

chemikálií, kovové obaly kombinované s iným obalom, naprí-
klad zubné pasty, nápojové kartóny a podobne. 

KOVY + PLASTY sa zbierajú spoločne do  žltej zbernej nádo-
by alebo žltého plastového vreca

● ● ●

VIACVRSTVOVÉ kombinované materiály / nápojový kartón

TETRAPAK (červená zberná nádoba) 
Patria sem: 
Obaly zo štiav, džúsov, mliečnych výrobkov, vína.
Nepatria sem: 
Mastný alebo inak znečistený papier, lepenka, kartón, hygie-

nické potreby.
Viacvrstvové kombinované obaly pred vhodením do kon-

tajnera opláchnite vodou, nechajte uschnúť a stlačte.

JEDNOČLÁNKOVÉ BATÉRIE
Na zneškodnenie jednočlánkových batérií je potrebný špe-

ciálny spôsob, ktorý zaručí, že sa nebezpečné zlúčeniny, ktoré 
tieto batérie obsahujú, nedostanú do životného prostredia.

OSTATNÝ NETRIEDENÝ ODPAD

DO KONTAJNEROV NA TRIEDENÝ ODPAD NEVHADZUJTE:
Nespáliteľný odpad (stavebná suť, tehly, piesok), nebezpečný 

odpad (akumulátory, oleje, objemný odpad (chladničky, náby-
tok, umakartové jadrá…), komunálny zmesový odpad z domác-
ností.                                                                                  Zdroj: Kosit, a. s.

■ 25. 6. - 2. 7. 2019 ■ 23. 7. - 30. 7. 2019 ■ 20. 8. - 27. 8. 2019 ■ 17. 9. - 24. 9. 2019 
■ 15. 10. - 22. 10. 2019 ■ 12. 11. - 19. 11. 2019 ■ 3. 12. - 10. 12. 2019

PAPIER SKLO PLAST | KOV TETRAPAK
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Egyptská „pyramída“ 
Pred letnou sezónou pribudla na pláži 

pre radosť detí lanová pyramída. Vysoká 
je približne 5,5 metra a  ponúka čosi ako 
rozhľadňu i adrenalínový zážitok. Okolie je 
dotvorené novými lavičkami a  dopadovú 
zónu tvorí piesok. Projekt bol fi nancovaný 
Slovenskou sporiteľňou a. s. dotáciou vo 
výške 12 000 eur, za čo vďaka. Pre detských 
návštevníkom sú ešte na hranie k dispozí-
cii v lesoparku ihrisko Ježko a pri vode pi-
rátska loď.

Teraz spolu ladia
V rekreačnej lokalite sa pracuje na vý-

mene pôvodných lavičiek za nové, aby sa 
tento mobiliár zjednotil a  architektonicky 
zapadol do príjemného prostredia.

Fit park je fi t
Pred nástupom leta pracovníci miest-

neho úradu skontrolovali funkčnosť za-
riadení na cvičenie v priestoroch woorko-
utového ihriska a fi t parku. Niečo sa síce 
muselo opraviť, iné dokonca vymeniť, ale 
všetko je už v poriadku, takže hor´sa cvičiť. 

Vynovená "Radka"
Radka je meno detského ihriska, ktoré 

je na pláži a zub času sa podpísal na jeho 
drevenej zostave - prehnila. Mestská časť, 
keďže sa musel v zmysle platnej legislatívy 
vysúťažiť dodávateľ prác, urobila maxi-
mum, aby sa to stihlo a ihrisko bolo pred 
letom deťom k dispozícii.

Dvojkolesová preprava
BBP Lodenica pomaly ožíva, a nie je to 

len fráza... Rokmi opustený priestor starej 
lodenice v rekreačnej lokalite dostáva nový 
šat. Nebudú v nej ale uskladnené lode, ani 
výčapné zariadenie, ako to bolo v minulos-
ti. Keďže sídliskom prechádza cyklotrasa 
európskeho významu, tím CUBE4U, s. r. o. 
sa chce postarať o aktívne oddychujúcich 
návštevníkov formou predajne a servisu 
bicyklov a kolobežiek a požičovňou vybra-
ných športových potrieb. Neskôr by mala 
pribudnúť i malá čajovňa s predajom do-
plnkov výživy. A možno aj niečo viac...

Stopy už nie sú
Košické Benátky boli pekné, zaujímavé, 

ale veľké vozidlá nechali hlboké stopy na 
zeleni, čo sa nepáčilo vám, ani nám. Na-
vozením zeminy sme terén opravili, takže 
hlboké brázdy zmizli. 

Upravený terén, funkčné ohniská 
a voľný vstup. 
Samozrejmosťou v rekreačnej lokalite 

je pokosená tráva, upravený terén, funkč-
né ohniská a neplatenie vstupného.
P. S. Mestská časť je teda na leto pripravená. 

Už len aby po toľkých májových uplakaných 

dňoch prišli konečne krásne, slnečné a pri-

niesli ničím nerušené možnosti oddychu.

Ako je rekreačná lokalita pripravená na letoAko je rekreačná lokalita pripravená na leto
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Uctili sme si pamiatku ukončenia vojny

V tomto roku si pripomíname 74 rokov od  ukončenia II. sve-
tovej vojny. Pri tejto príležitosti na Námestí osloboditeľov pred-
stavitelia Košického kraja, mesta Košice  a Oblastného výboru 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov položili vence 

k pamätníkom sovietskych vojakov, ktorí oslobodili našu krajinu. 
Aj starostka Lenka Kovačevičová a jej zástupca Bernard Berbe-
rich si uctili pamiatku osloboditeľov.

Ihriská pod drobnohľadom

Začala sa oprava chodníkov. Sputniková ulica je už hotová

Ihriská na sídlisku majú rôznych správcov - od Správy mestskej 
zelene cez mestskú časť po súkromné, ktoré prevádzkujú práv-
nické osoby. V  marci a  apríli urobil miestny úrad za prítomnosti 
oprávnených osôb na všetkých mestských, ako aj mestskou časťou 
spravovaných miestach hier hlavné ročné kontroly, ktoré poukázali 
na malé i väčšie nedostatky. Tie drobné sme my alebo mesto od-
straňovali okamžite. Na väčšie, ako je prehnitie drevenej zostavy 
na ihrisku Radka, sa musel, v zmysle platnej legislatívy, vysúťažiť do-
dávateľ opráv. I keď to bol dlhší proces, všetko sa stihlo tak, aby boli 
pred letom ihriská prevádzkyschopné. Väčšie opravy si vyžadujú aj 
športoviská ako napríklad viacúčelové ihrisko na pláži. Zapájame sa 
preto do výziev o získanie dotácií z externých zdrojov. 

Po sídlisku máme rôzny mobiliár. Len lavičiek je 515 a parkových 
košov sú rozmiestnené takmer dve stovky. Nie je teda v silách mest-
skej časti každý deň všetko zmapovať, skontrolovať, odsledovať, či 
sú koše plné alebo prázdne, alebo kde je čo poškodené. Vďační sme 
vám preto za akékoľvek informácie i správy o poškodení ihrísk, kto-
ré oznámite mailom alebo telefonicky nám, Správe mestskej zelene, 
prípadne Mestskej polícii, ktorá nás obratom kontaktuje. Vie sa tak, 
najmä pri vybavení ihrísk, zabrániť hroziacemu úrazu či ďalšiemu 
poškodeniu zariadenia.

Tento rok bola v pláne oprava detského ihriska na Baltickej ulici, 
ktorá je už dokončená a na úpravu ešte čaká ihrisko medzi ulicami 
Čingovská – Uralská.

Zamestnanci mestskej časti po zime na sídlisku prekontrolo-
vali stav všetkých chodníkov a komunikácií. Do materiálu, ktorý 
predložili mestu Košice, zapracovali aj poznatky členov Komisie 
výstavby, verejného poriadku a životného prostredia miestne-
ho zastupiteľstva, aj podnety od obyvateľov. Naše požiadavky 
správca komunikácií uznal za oprávnené a od mája začal po-
stupne súvislo opravovať povrch na dvanástich chodníkoch síd-

liska. Celkovo sa na nich predpokladá oprava takmer 6 000 m
štvorcových. Dokončená je už Sputniková ulica. Keďže si aj ďal-
šie lokality vyžadujú opravy, mestská časť bude žiadať mesto Ko-
šice o ich zaradenie do plánu opráv ešte v tomto roku. 

Spolu so súvislými opravami chodníkov sa začalo aj vypĺňa-
nie výtlkov na komunikáciách. Práce už skončili na Poludníkovej 
a Važeckej ulici.

Baltická ulica Čingovská – Uralská ulica
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Dovolenku najradšej trávim, 

kde nie je veľa ľudí, cítim sa „presocializovaný“

● Pán Borovský, nie ste ako poslanec nováčikom, už ste ním 
boli aj v minulosti. Odvtedy predsa len uplynulo dosť času. 
Môžete sa trochu pripomenúť?

Som rodený Košičan, väčšiu časť života bývam na našom sídlis-
ku. Spolu s manželkou máme dve dcéry a syna. Väčšinu pracovné-
ho života som strávil vo fi rmách venujúcich sa informačným tech-
nológiám. Posledných deväť rokov som v telekomunikačnej fi rme 
programátorom.
● S poslancovaním už máte bohaté skúsenosti. Aj teraz ste 
členom Miestnej rady a  predsedom Komisie výstavby, ve-
rejného poriadku a životného prostredia (skrátene „Výstav-
ba“). Čo vás motivovalo kandidovať?

Poslancom som už štvrté volebné obdobie. Začal som v  roku 
2000 a s výnimkou rokov 2014 – 2018 pokračujem v tejto službe.  
Už aj v rokoch 2000 – 2012 som bol členom v  komisii výstavby 
a v rokoch 2004 – 2008 aj členom Miestnej rady. Teraz som v ko-
misii predsedom a v Miestnej rade členom. To, že som sa rozhodol 
opäť kandidovať, ovplyvnili rozhovory s mojimi priateľmi i ľuďmi, 
ktorí ma poznali ako bývalého poslanca a pýtali sa ma, či budem 
opäť kandidovať. Motívom bolo aj osobné presvedčenie, že mám 
isté skúsenosti a poznanie ako funguje  komunálna politika a čo sa 
v nej dá pre občanov urobiť.
● Prečo práve výstavba? Sídlisko sa predsa dosť mení. Ale-
bo je toho ešte veľa, čo by mu v oblasti výstavby mohlo dať 
novú tvár?

Keď som začínal ako poslanec, nemal som predstavu o  tom, 
čo táto práca v  akejkoľvek komisii miestneho zastupiteľstva „ob-
náša“. No „Výstavba“ sa mi zdala popri Komisii fi nančnej najzaují-
mavejšou, keďže je v  nej možné poznať, čo môže alebo nemôže 
mestská časť robiť.

Ak ide o moje predstavy, tá prvá by sa týkala vyznačenia par-
kovacích miest na existujúcich parkoviskách. Častokrát je využitie 
parkoviska viac egoistické ako susedské... Na sídlisku sú stále loka-
lity, ktoré sú dosť problematické tak z pohľadu problémov (bývalý 
mlyn a požiare v ňom), ako aj estetiky (je absurdné, aby bol pri ná-
kupnom centre skelet budovy). Práve plnenie si povinností ako 
vlastníka je v oboch prípadoch problematické. Veľmi rád by som 
v záujme čistoty bol, aby sme pokračovali v projekte uzamykateľ-
ných resp. polopodzemných kontajnerovísk, nech sa snaha a úsilie 
úradu nemusia večne točiť len okolo tohto problému.  V súvislosti 
s čistotou som úprimne zvedavý, ako to bude u nás na Jazere vyze-
rať, keďže už je zriadený zberný dvor...
●  Jednou z naj „bolestí“ je skutočne čistota. Či skôr nečistota. 
Podľa vás, prečo sú ľudia ľahostajní k tomu, čo je okolo nás? Čo 
by mohlo pomôcť? Viac pokút, viac prosenia, viac kritizovania 
a verejného pranierovania... či minimálne týždeň nechať plné 
a neodvezené kontajnery, a potom sa uvidí...?

I keď máme dosť kontajnerov na komunálny odpad, aj na veľké, 
ale už nepotrebné veci, lení sa nám nosiť to do príslušných kontaj-
nerov.  A to nehovorím o separovaní. Sú medzi nami spoluobčania, 
ktorým nie je jedno, ako to v ich okolí vyzerá, no sú aj takí, ktorých 
svet je limitovaný ich vlastným príbytkom... Na strane druhej nie-
kedy je problém aj s  frekvenciou odvozu komunálneho odpadu. 
Čarovnú guľu ani vlastný recept, ako to vyriešiť, nemám.
● Okrem práce v komisii výstavby je konkrétne niečo, čo ste 
si dali aj do vášho volebného programu a určite by ste to po-
čas tohto funkčného obdobia chceli dotiahnuť do úspešné-
ho konca?

Na sídlisku máme lokality, ktoré, ak by sa opravili, mohli by ešte 
vo väčšej miere slúžiť bicyklistom a  korčuliarom. Prial by som si, 
aby sa naša mestská časť spolu s Juhom a mestom Košice podieľali 
na oprave chodníka, ktorý by využívali cyklisti, a tak by bolo možné 
sa kvalitne presunúť z Jazera až po Námestie osloboditeľov. 
● Máte rodinu. Ako sa s ňou snažíte tráviť voľný čas?

Keď boli deti menšie,  na výletoch, pri vode,  aj na turistike. Po-
sledných 5 rokov sme boli ako rodina často spolu aj počas a po ho-
kejových zápasoch, keďže dcéry hrali ženský ľadový hokej.
● Môžete prezradiť, čo vás osobne zaujíma? Čomu sa venu-
jete, ktorý je váš najobľúbenejší koníček?

Ak mám možnosť, veľmi rád čítam. Milujem chodiť do hôr, hlav-
ne, keď nie je silná turistická sezóna. Mám veľmi rád divadlo a kino, 
keďže ponúkajú inšpiratívne pohľady na život. Potešenie mi vie 
urobiť rocková hudba. Pokiaľ je v blízkom okolí nejaký dobrý kon-
cert rád sa naň vyberiem. Keďže mám sedavé zamestnanie už vyše 
desať rokov hrávam každý týždeň bedminton.
● Takmer každého poslanca, ktorých sme doteraz oslovili, 
sme sa pýtali, či je manuálne zručný, alebo si aj na tie naj-
menšie opravy volá radšej odborníkov. Ako je to u vás?

Sú veci, ktoré dokážem urobiť resp. opraviť. No nepúšťam 
sa do opráv, kde by som ešte viac pokazil pokazené.
● A čo kuchyňa? Dnes je dosť mužov, ktorí sa venujú gastro-
nómii a radi vymýšľajú nové jedlá.

Čo sa týka varenia, manželke pri varení skôr len pomáham. Rád 
prinášam tipy na dobré jedlo a  spolu ho potom pripravujeme. 
Ak by ma prekvapila nečakaná návšteva určite by som nemal prob-
lém pripraviť studenú misu, no do serióznejšieho varenia by som sa 
nepúšťal. V lete ale veľmi rád grilujem alebo varím kotlíkový guláš.
● Je niektoré jedlo, ktoré zvlášť milujete?

Určite je to talianska kuchyňa, teda cestoviny, a potom steak.
● Čo nevidieť príde čas oddychu, dovoleniek. Ako vy osobne 
najlepšie a najradšej relaxujete?

Keďže pracujem v „hlučnom“ prostredí – open space, kde je 
nás veľmi veľa, vyhľadávam taký druh dovolenky, a  to je jedno, 
či pri vode alebo na horách, kde nebudem v obkolesení väčšieho 
počtu ľudí. Cítim sa kvôli práci až príliš „presocializovaný“.

Dnes predstavujeme poslanca Miestneho zastupiteľstva, člena Miestnej rady a predsedu 
Komisie výstavby, verejného poriadku a životného prostredia Ing. Norberta Borovského
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KultúraKultúra
Kultúrne stredisko Jazero patrilo jazerskej mladi

Na Talente show  všetci víťazmi
Kultúrne stredisko Jazero patrilo v polovici apríla jazerskej 

mladi od tých najmenších po stredoškolákov, ktorí sa prihlásili 
do 26. ročníka Talent show. Je to jedno z najväčších podujatí 
na sídlisku venované prezentácii talentu a ukážke odvahy súťa-
žiacich. 

Predviedli sa v literárno-dramatickom umení, v speve, tanci 
a vo výtvarnej tvorby. Porotu, ktorá hodnotila ich vystúpenia, 
tvorili tanečná pedagogička Zuzana Rohaľová, riaditeľka Divad-
la Crocus Andrea Šafranová, vedúca hudobného odboru Zák-
ladnej umeleckej školy na Irkutskej ulici Sidónia Pavlovičová, 
výtvarníčka Lenka Magyarová a za našu mestskú časť starostku 
zastupovala poslankyňa Lucia Kleinová.

* * *

Deti z materských škôl boli žiariacimi hviezdičkami
Ťažko slovami opísať, aké boli vystúpenia detí z materských 

škôl. Recitovali, spievali, tancovali, ako keby sa na nich nepozeral 
nikto z hľadiska, o porote ani nehovoriac. A slovko tréma? To je 
čo...?

Rozhodnúť, komu patrí prvé či tretie miesto, bolo preto ťažké 
- preťažké. Ale je to súťaž, takže aj poradie porota musela určiť.

■ Literárno-dramatické umenie
1. miesto Nataša Šenkýrová (MŠ na Azovskej ulici), 
2. miesto Karolína Nezvalová (MŠ na Azovskej ulici), 
3. miesto Tomáš Bartko (MŠ na Galaktickej ulici) 

■ Spev
1. miesto Michaela Hricišinová (MŠ na Galaktickej ulici), 
2. miesto Nataša Šenkýrová (MŠ na Azovskej ulici), 
3. miesto Monika Duždová (MŠ na Galaktickej ulici)

■ Tanec - neprofi  - netrénujú pod vedením tanečných odborníkov

1. miesto Azovček (MŠ na Azovskej ulici) 
    - predviedol ľudový tanec, 
2. miesto Azovček (MŠ na Azovskej ulici) 
    - predviedol moderný tanec, 
3. miesto Disco tanec (MŠ na Jenisejskej ulici), 
4. miesto Valaškári (MŠ na Galaktickej ulici) 
    - predviedli ľudový tanec 
 
■ Tanec - profi  - trénujú pod vedením tanečných odborníkov
Sólo 1. miesto Ellka (Angel Dance School),  
Sólo 2. miesto Elza (Angel Dance School)

 
■ Súbor 
1. miesto Čarodejnice (Angel Dance School),  
2. miesto Happy snowmans (G mini Dance team), 
3. miesto Motýle (Angel Dance School)

■ Výtvarná súťaž
1. miesto Veronika Lukáčová (MŠ na Azovskej ulici), 
1. miesto Nataša Šenkýrová (MŠ na Azovskej ulici), 
2. miesto Monika Duždová (MŠ na Galaktickej ulici), 
3. miesto René Schwirian  (MŠ na Galaktickej ulici)

■ Ocenení:
Filip Jerga, Pavol Greškovič, Anna Katarína Sinsig 
(všetci traja MŠ na Galaktickej ulici),
Karolína Nezvalová (MŠ na Azovskej ulici)

Ani účinkujúci zo základných a strednej školy nesklamali
Predpoludňajšie súťažné vystúpenia najmenších popoludní 

vystriedali žiaci základných a strednej školy. Aj ich výkony boli 
výborné. Pri nich to však bolo trochu už aj o tréme a väčšom 
pocite zodpovednosti, čo škôlkari predpoludním ako keby ne-
poznali, odvahy mali niekedy aj za troch...

Popoludní došlo aj k dvom zmenám. Pribudla kategória hra 
na hudobnom nástroji. A v porote Sidóniu Pavlovičovú na-
hradila speváčka Anna Gajová známa ako UsmievAnka, ktorá 
na rozveselenie účinkujúcim aj zaspievala dve pesničky. Vystúpil 
i hudobník Tomáš Súčik. Za poslancov, síce nie ako porotca, ale 
na podujatí bol a súťažiacim odovzdával ceny, i miestny a mest-
ský poslanec Martin Seman.

Základné školy (ZŠ)
Literárno-dramatické umenie:
1. miesto Aneta Feketeová (SZŠ na Dneperskej ulici), 
2. miesto Lilly Melody Exlerová Santos (SZŠ na Dneperskej ulici),
3. miesto Viktória Ferenčáková (SZŠ na Dneperskej ulici)

■ Ocenení
Katarína Nezvalová (ZŠ na Bukoveckej ulici), Veronika Neklapi-
lová (ZŠ na Bukoveckej ulici), Veronika Riščinová (Špeciálna zák-
ladná škola na Rovníkovej ulici)

Spev:

■ Súbor
Súkromná základná škola na Galaktickej ulici 
- Spevácky zbor pod vedením Rozálie Klempárovej

■ Sólo
1. miesto Klára Geletková (SZŠ na Dneperskej ulici), 
2. miesto Ema Moničová (SZŠ na Dneperskej ulici), 
3. miesto Aurélia Čelková (ZŠ na Bukoveckej ulici)

■ Ocenení
Patrícia Andraščíková (ZŠ na Bukoveckej ulici), 
Saška Oračková (ŠZŠ na Rovníkovej ulici)
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Hra na hudobnom nástroji

■ Súbor
1. miesto Martin Ferko (gitara), Alexander Rybár (gitara), Marián 
Holub (cajon) (SCVČ na Galaktickej ulici)  Roma funky - vlastná 
tvorba 

 
■ Sólo
1. miesto Barbora Horváthová - akordeón (ZUŠ na Irkutskej ulici),
2. miesto Lucia Családiová – akordeón (ZUŠ na Irkutskej ulici)

 
■ Tanec – neprofi  - netrénujú pod vedením tanečných odborníkov

 
■ Sólo
1. miesto Miška a Ellie - ME (Maťašová, Cardová) 
(SZŠ na Dneperskej ulici), 
2. miesto Veronika Počatková a Soňa Sedláčeková 
(SZŠ na Dneperskej ulici) 

■ Súbor
1. miesto Little Dancers - Rebelky (SCVČ Galaktická ulica), 
2. miesto Bukodance (ZŠ na Bukoveckej ulici)

■ Tanec – profi  - trénujú pod vedením tanečných odborníkov

■ Sólo
1. miesto Indiánka (Angel Dance School), 
2. miesto Viki (Angel Dance School), 
3. miesto Saška  (Angel Dance School)

■ Súbor
1. miesto Trpaslíci v akcii (G mini Dance team), 
2. miesto Flamingo (Angel Dance School),
3. miesto Jazerčania (D. S. Studio),  
4. miesto Eskimáčky (G mini Dance team)

 
■ Výtvarná súťaž
1. miesto Nadine Juhásová (SZŠ na Dneperskej ulici), 
2. miesto Nela Filipová (ZŠ na Bukoveckej ulici), 
2. miesto Simona Bernáthová (ZŠ na Bukoveckej ulici)

■ Ocenení
SZŠ na Dneperskej ulici:
Sandrine Juhásová, Karin Szabová, Daniela Rendeková, 
Matúš Mischura, Anetka Šenkýrová, Margaréta Rusnáková

ZŠ na Družicovej ulici 
Ema Potomová, Elena Pavlinská, Elena Žáková, 
René Vančo, Richard Brandt
 
ZŠ na Bukoveckej ulici
Sofi a Semešová, Natália Ondráčková, Ema Hudáková, 
Martina Fedorcová, Nina Jendrálová, Nikola Hanušovská, Lenka 
Filipová, Barbora Brijáková, Noemi Páraiová, Rebeka Zemánová.

* * *
Stredné školy (SŠ) 
Do kategórie stredných škôl sa prihlásila jediná škola – Súk-

romná stredná odborná škola na Bukoveckej ulici a 4 súťažiace 
si vybrali spev. 

1. miesto Gabriela Hevierová, 
2. miesto Csenge Dobos, 
3. miesto Nela Karnižová, 
3. miesto Petra Bodnárová 

Poroty síce v jednotlivých disciplínach udeľovali medailové 
miesta, tento ročník Talent show má však viac ako 200 víťazov, 
lebo každý, kto sa na súťaž pripravoval, prišiel a zúčastnil sa, bol 
víťazom. 

   Všetkým úprimné blahoželanie.
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Deň mesta KošiceDeň mesta Košice
Na Košických Benátkach sme pirátskou loď kou získali šieste miesto

Loď ka našej mestskej časti bola medzi osemnástimi pla-
vidlami vlastnoručne zhotovenými súťažiacimi družstvami 
na tradičnej akcii Košické Benátky. Podujatie sa koná počas 
osláv Dňa mesta Košice na našom jazere. 

Jazerskú pirátsku loď pripravovali na plavbu, popri inej práci, 
zamestnanci oddelenia výstavby miestneho úradu. O tom, že sa 
vydarila, svedčí krásne šieste miesto v súťaži o najkrajšie a najorigi-
nálnejšie plavidlo. Porota na čele s primátorom mesta Jaroslavom 
Polačekom hodnotila kreativitu, aj rýchlosť, s akou sa loďky presú-
vali po vode. 

Pred nami, na piatom, skončila MČ Sever sprevádzaná Základ-
nou školou na Hroncovej ulici. Štvrtí boli “plavčíci” z Centra voľného 
času na Orgovánovej ulici. Bronz patril tímu troch subjektov - Ko-
šické výmenníky, Knižnica pre mládež mesta Košice a Kultúrne cen-
trá K13. Po striebro si doplávalo družstvo z Centra pre deti a rodinu 
na Uralskej ulici a víťazom sa, rovnako ako predvlani a vlani, stalo 
plavidlo z Detského domova sv. Klementa Hofbauera v Podolínci. 
Na jazero vyplávali s loďkou v podobe ľadového medveďa.

„Všetky loďky sú vydarené,“ počuli sme v dave prizerajúcich sa 
ľudí, ktorých napriek zlému počasiu prišli stovky. Jednoducho si 
nechceli nechať ujsť zážitok, ktorý Košické Benátky ponúkajú. 

V kultúrnom programe pripravenom mestom Košice vystúpili 
hudobníci, speváci a deti sa mohli vyšantiť na súťažiach. Záverečnú 
bodku za Košickými Benátkami urobil krásny ohňostroj.

Boli sme pri odhaľovaní erbu i pri oceňovaní  osobností a kolektívov

Udelenie erbovej listiny Košiciam ako prvému mestu v Európe 
pred 650 rokmi pripomína od 7. mája pamätná tabuľa na priečelí 
budovy Historickej radnice na Hlavnej ulici. Tzv. armáles udelil 
Košiciam uhorský kráľ Ľudovít Veľký v roku 1369.

Na počesť tejto udalosti sa už štvrťstoročie  7. mája odovzdá-
vajú osobnostiam a kolektívom nášho mesta ocenenia. Na sláv-
nosti v Historickej radnici bola aj naša starostka Lenka Kovačevi-
čová a jej zástupca Bernard Berberich. 
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Jazero žilo  kultúrnym programom 

Skôr, ako vyplávali lode na hladinu jazera, mali sme kultúrny 
program aj my pod názvom Jazero žije. Hoci celý čas poprcháva-
lo, verných fanúšikov to neodradilo a prišli sa zabaviť. Mraky od-
háňali silnými hlasmi spevokoly Jazerčan a Nádej, rozprávku Ako 
vznikali hudobné nástroje zahralo divadlo Haliganda, zaspievali 
a zahrali žiaci zo Súkromnej základnej školy  a Súkromného cen-
tra voľného času na Galaktickej ulici, na pódiu sa predviedli aj 

tanečníčky z G mini Dance teamu, moderné piesne zaspievala 
Sabína Gašparíková, predstavili sa aj D. S. Studio, školský orches-
ter zo Základnej umeleckej školy na Jantárovej ulici Klasik Band 
a na záver koncertovali superstaristi Marek Lacko a Tomi Súčik. 

Veľkú podporu programu i lodičkám pridali obyvatelia zo su-
sedného Vyšného Opátskeho, ktorí mali na vode prvýkrát aj svo-
je vlastné plavidlo.

Ovácie sme si vypočuli na náš jazerský guláš, ktorý sme po-
núkali na súťaži vo varení Košického gulášu v Rodošto na Hrn-
čiarskej ulici. Podujatie je vyvrcholením osláv Dňa mesta Koši-
ce a naša mestská časť sa na ňom zúčastnila piatykrát. Medailu 
sme síce nezískali, ale podľa ochutnávačov bol guláš naozaj 
vynikajúci.

„Najdôležitejší je cibuľový základ. Ak je ten dobrý, guláš bude 
chutiť ako guláš, nie ako polievka,“ - usmernila svoj tím „šéfkuchár-
ka“ a starostka v jednej osobe Lenka Kovačevičová. A tak sa 70-litro-
vý hrniec začal zapĺňať. Osemnástimi kilami čistého mladého hovä-
dzieho mäsa, nadrobno pokrájanou cibuľou, koreňovou zeleninou, 
paradajkami a na zahustenie 15 kilami zemiakov. Pomocníčka – 
profesionálka Ivana Kelbelová - primiešala koreniny a ochucovala 
guláš podľa 100 rokov starej receptúry. „Je poctivý, originálny a va-
rený s láskou”, podotkla starostka. O oheň sa staral jej zástupca Ber-
nard Berberich. Darilo sa mu, čoskoro z kotla stúpal dym a pod po-
krievkou bublal guláš. Mal správnu vôňu, farbu a nakoniec, keď sme 

ho ochutnali, bol naozaj gurmánskym zážitkom. Ponúkli sme ním 
aj porotu. Hoci aj jej chutil, na medailu to nestačilo. Najviac ocenila 
guláš, ktorý navarili kuchári zo skupiny Košickí aktivisti a nezávislí.  

„Lahodný však je,” chválili ho Jazerčania i fanúšikovia z iných 
častí mesta, ktorí prišli na nádvorie Katovej bašty.  Medzi nimi boli 
aj manželia z Jazera – pani Monika a pán Albert. „Nám sa tu páči, 
vždy je tu dobrá atmosféra a „šmačný” guláš. Chodíme aj s priateľmi 
zo seniorského klubu. Je to výborné, že koniec vojny oslavujeme 
takýmto zážitkom.“ „Čakáme na náš guláš. Aj vlani bol výborný a čo 
ocenia najmä gazdiné, nemusia v tento deň variť,..“, doplnila s úsme-
vom manžela pani Monika. Dočkali sa. Jazerský guláš ochutnalo asi 
150 gurmánov. 

Tých najmenších kuchtenie a ochutnávanie až tak nezaujímali, 
viac ich lákal nafukovací hrad, užívali si pri maľovaní na tvár alebo 
súťažili na stanovištiach Tramtárie. Príjemný čas sme strávili aj s ko-
legami z ostatných samospráv - zo Západu, zo Sídliska Ťahanovce, 
Juhu, Severu a zo Starého Mesta.

Hanbu sme si na súťaži neurobili

Náš guláš chutil najväčšiemu počtu fajnšmekrov
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Tanečná škola ANGEL DANCE SCHOOL

G mini Dance team na Grand fi nále v Leviciach

Tanec je život. Heslo, ktoré sa stalo základným pilierom pre ta-
nečnú školu ANGEL DANCE SCHOOL. V tanečnej sfére pôsobí 
škola 2 roky a za ten čas sme dokázali získať množstvo taneč-
níkov. V tomto roku ich bolo 182. Keďže pohyb je už od detstva 
veľmi dôležitý, sústreďujeme sa na deti a mládež vo veku od 
3 do 18 rokov. 

Tréningy sú zamerané na prvky moderného tanca v štýle 
discodance, ale venujeme sa aj základom gymnastiky a baletu. 
Tanečníkov majú na starosti skúsení tréneri vo viacerých mest-

ských častiach, a to:  Sídlisko Ťahanovce, Západ, Staré Mesto i na 
Sídlisku Nad jazerom.  Ďakujeme  mestskej časti Nad jazerom 
za našu podporu a možnosti verejne sa prezentovať. Tanečné 
zručnosti nadobudnuté počas roka predvádzajú mladí tanečníci 
na mnohých vystúpeniach a celoslovenských, aj zahraničných 
súťažiach. V tomto školskom roku sa nám naskytla skvelá prí-
ležitosť rozšíriť svoje tanečné skúsenosti. V máji sme sa zúčast-
nili na nakrúcaní pripravovaného fi lmu Baby ježibaby, čo bolo 
pre našich tanečníkov veľkým zážitkom. 

Tanečná škola ANGEL DANCE SCHOOL organizuje v júli tohto 
roka druhý ročník denného letného Anjelského tábora zamera-
ného na tanečné a športové aktivity. Určený je aj pre tých, kto-
rí nie sú členmi našej tanečnej školy a majú viac ako 5 rokov. 
Účastníkov čakajú rôzne súťaže, cvičenia v gymnastickej hale, 
plávanie, jazda na koni i mnoho ďalšieho. 
Počet ocenení získaných počas dvoch rokov: 

1. miesta - 46,    2. miesta - 45,    3. miesta -15
Viac informácií poskytneme: 
+421 915 3196 | +421 915 527 132, info@adskosice.sk, 
FB: ANGEL DANCE SCHOOL Košice.

Mgr. Dominika a Stanislav Angelovičovi,  
vedúci tanečnej školy ANGEL DANCE SCHOOL

Desiaty máj tohto roku bol pre tanečníkov G   mini Dance 
teamu plný úžasnej atmosféry, energiou, kreatívnymi choreo-
grafi ami a pestrými kostýmami, ale, čo je najhlavnejšie, perfekt-
nými výkonmi. Súbor sa zúčastnil na kvalifi kačnej súťaži vo výra-
zových tancoch - GRAND FINÁLE 2019 v Leviciach -, ktoré bolo 
súčasne kvalifi káciou na Majstrovstvá Európy 2019.

Tanečníci sa odprezentovali najlepšie ako vedeli a  doslova 
ohúrili porotu, rodičov, publikum, aj trénerky Gabrielu Vargaeš-
tok, Mgr. Janu Tancárovú a Janu Lenártovú, ktoré s  nimi pra-
cujú a snažia sa o  ich neustále zlepšovanie sa a napredovanie. 
„G miňáci“ si po návrate ešte poriadne nestihli ani kostýmy vy-
baliť, a už sa pustili do príprav na Majstrovstvá Európy 2019.

Z Levíc si domov priniesli:
1. miesto v tanečnej kategórii Javiskový a výrazový tanec 
 s choreografi ou INDIA DANCE
1. miesto v tanečnej kategórii OPEN 
 s choreografi ou AFRO DANCE
2. miesto v tanečnej kategórii STREET DANCE 
 s choreografi ou TRPASLÍCI V AKCII
2. miesto v tanečnej kategórii Javiskový a výrazový tanec 
 s choreografi ou NA HAWAII

Chcete sa stať tanečníkom G mini Dance teamu? Zavolajte 
na 0907 975 319 alebo sa kontaktujte cez www.gmini.sk, https://
www.facebook.com/offi  cialGmini/                  Gabriela Vargaeštok, 

vedúca OZ, trénerka a choreografka
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Harmónia a Suvenír, ďakujeme, ďakujeme a ešte x-krát 
ďakujeme za to, čo ste v rámci 5. ročníka Dní Ukrajiny pred-
viedli v našom Kultúrnom stredisku Jazero. Dokázali ste pri-
praviť viac ako dvojhodinový gejzír energie, úžasných vý-
konov, disciplíny, zohratosti, výsledkov driny pri nácvikoch 
a uviť neopísateľný program hudby, spevu a tanca. Pritom 
vás bolo len 24 detských tanečníkov a 48 mladých hudob-
níkov, a predsa ste vedeli potešiť ducha, srdce, sluch i zrak 
človeka.

Umelecký súbor divadla modernej choreografi e Harmónia 
vznikol v roku 1996, keď vtedy ešte mladá odborníčka Natália 
Bókuleva vytvorila pri Centre pre detskú a mládežnícku tvorbu 
v meste Krivý Roh prvý tanečný súbor. Ten sa pomaly rozrastal 
až z neho vzniklo dnešné úžasné Divadlo modernej choreo-
grafi e. Okrem tanca deti a mládež pod jej vedením ponúkajú 
krásu, ladnosť, nádherné choreografi e a originálne kostýmy, 
ktoré dotvárajú obrazy spojenia tanca a hudby s fantáziou člo-
veka. Harmónia je držiteľom mnohých ocenení z ukrajinských 
choreografi ckých festivalov. Predpoludním tanečníci vystúpili 
na výchovnom koncerte pre školákov nášho sídliska, a spolu 
s Dychovým estrádnym orchestrom Suvenír potom aj podvečer 
na jedinečnom koncerte krásy i driny.

Suvenír má dátum zrodu v roku 1974. Jeho jadrom je dychový 
orchester - víťaz mnohých ukrajinských, mestských a okresných 
festivalov a súťaží. V súčasnosti mladých hudobníkov od 6 do 
17 rokov vedie profesionálny spevák, hudobník a dirigent Ale-
xander Biloshapka, ktorý vďaka modernej vízii pri tvorbe žán-
rovej palety kolektívu, hrajú - jazz, folk, klasiku, funk - dokáže 
človeka rozpáliť, rozprúdiť krv v jeho žilách, pocítiť čosi zvláštne 
v očiach a mať červené dlane od tlieskania za podané výkony.

Na koncerte boli i naša starostka Lenka Kovačevičová, jej zá-
stupca Bernard Berberich, jazerská poslankyňa Lucia Kleinová, 
jazerský i mestský poslanec Martin Seman. A predovšetkým ria-
diteľ združenia Feman Ing. Eduard Buraš so spolupracovníkmi, 
ktorý Dni Ukrajiny v našom meste, aj na Jazere, spoluorganizo-
val. Za nás sa ukrajinským hosťom predstavili a krátkym progra-
mom prispeli orchester Klasik Band zo Základnej umeleckej 
školy na Jantárovej ulici, ktorý vedú manželia Ján a Monika Sam-
selyovi a mladé tanečníčky z D. S. Studia.

Na záver sme ako poďakovanie ukrajinských priateľov 
obdarovali spomienkovými drobnosťami a Eduard Buraš 
dostal od mestskej časti ocenenie v podobe srdca - symbo-
lu lásky, porozumenia i priateľstva, ktoré k nám, na Jazero, 
Dňom Ukrajiny priniesol.

Deň Ukrajiny sa nedá zabudnúť

Priatelia, bolo to krásne, úchvatné. Ďakujeme. | Друзі, це було красиво, захоплююче. Дякую.
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Aby nudy nebolo, je tu pre vás Pimpollo! 

Občianske združenie Loďka nádeje, 
i keď sa to ani veriť nechce, tento rok osla-
vuje piaty rok pôsobenia. Z toho štvrtý 
v podobe Klubu Štvorlístok vo Výmen-
níku Važecká, v rámci ktorého organizu-
je rôzne aktivity pre deti z Jazera. Môže 
tak robiť aj vďaka fi nančnej podpore 
mestskej časti. Bez nej, bez mesta Košice 
i rôznych projektov, by nemohlo fungo-
vať. 

Na narodeninovej oslave k výročiu 
vystúpila tanečná skupina G mini Dance 

team. Centrum voľného času pridalo spe-
vácke a hip - hopové vystúpenie. Po kul-
túrnom programe si deti pripili detským 
šampanským a spoločne sfúkli sviečky 
na torte. 

Po „ofi ciálnej“ časti nasledoval voľný 
program. Kto chcel, mohol hrať stolný 
futbal, spoločenské hry či si dať maľovať 
na tvár. Pripravené boli i tanečne súťaže, 
každý si vybral, čo chce robiť, čo ho baví. 
Na podujatie prišlo asi 50 detí, pre ktoré 
program pripravili šikovní dobrovoľníci.

„Našimi plánmi do budúcnosti je 
okrem iného nájsť si vlastný priestor a pre 
deti a mládež organizovať pravidelnú 
činnosť. Chceli by sme už od septembra, 
no hľadáme vhodné priestory. Uvidíme, 
čo prinesú najbližšie dni, či ostaneme 
na sídlisku alebo sa presunieme niekde 
inde. Ale aj potom, to je isté, aj vo Výmen-
níku Važecká budeme organizovať veľké 
podujatia pre deti a mládež sídliska.“

Tomáš Gargalík,
Občianske združenie Loďka nádeje 

Občianske združenie Pimpollo oslávi v jeseni tohto roka už 
svoje piate narodeniny. Aktivity, s ktorým začínalo v našej mest-
skej časti, sa postupne rozšírili aj do iných kútov Košíc. Obľube sa 
na našom sídlisku tešia viaceré činnosti.

Patria medzi ne kurzy Hudobnej školy YAMAHA, ktoré sú ur-
čené deťom už od 4 mesiacov do 6 rokov. Výučba jednotlivých 
programov vychádza z predpokladu, že všetky deti spontánne 
reagujú na zvuky, tóny a rytmus. Súčasne si zvykajú na pobyt 
v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom. V septembri HŠ Yamaha 
otvorí na Jazere svojimi kurzami deviaty školský rok. 

Záujem je aj o Krúžok ľudového tanca HALÚZKA. Sú v ňom 
detí od 3 do 6 rokov. Na hodinách sa zoznamujú s folklórom for-
mou, ktorá je blízka ich veku - prostredníctvom detských hier, 
jednoduchých tancov a piesní, a to nielen z východného Slo-
venska. Deti pravidelne vystupujú na vianočných trhoch či Dni 

Jazerčanov. Spolu s rodičmi sa ako najmladší účastníci zapájajú 
i do tancovania Karičky na Hlavnej ulici.

A čo PÁTRAČ TINO spoznáva? Je to zábavno-vzdelávacia hra 
pre deti, ich rodičov a učiteľov - teda pre všetkých, ktorí majú 
radi dobrodružné výpravy za poznaním. 

S brožúrkou „Pátrač Tino spoznáva Košice - Nad jazerom“ 
miestny úrad už navštívilo niekoľko stovák pátračov z jazerských 
materských a základných škôl. Všetky aktivity prebiehajú aj vďa-
ka pravidelnej podpore mestskej časti. Záujem rodičov a detí 
o spomínané činnosti nás veľmi teší. Od septembra sa radujeme 
v Pimpolle na všetkých malých muzikantov, folkloristov či pátra-
čov.

Lucia Miklošová,
štatutárny zástupca Pimpollo o. z. 

www.pimpollo.sk

Klub Štvorlístok oslavoval     

Na narodeninovej torte štyri sviečky
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Kultúrny program, ale najmä súťaž vo varení kotlíkových 

špecialít, to boli top lákadlá Dňa Jazerčanov, ktorý sme oslá-

vili v polovici mája. Súťaž vyhrali budúci kuchári zo Súkromnej 
strednej odbornej školy na Postupimskej ulici s  ich Majstrovským 
gulášom s domácou knedľou. Chutná špecialita z kotla sa poda-
rila našim jazerským seniorom z Denného centra, ktorí ukuchtili 
divoko špeciálny guláš. „Šmakoval“ najväčšiemu počtu návštev-
níkov, ktorí mu dali svoj hlas. Zamlsali si na ňom i členovia od-
bornej poroty v zložení viceprimátorka mesta Lucia Gurbáľová, 
predseda Rady seniorov mesta Košice Ján Caban, naša starostka 
Lenka Kovačevičová a jej zástupca Bernard Berberich, a tak sa 
po spočítaní hlasov odborníkov i laickej verejnosti ocitol „senior-
ský“ guláš na druhom mieste so „striebornou medailou“. Tretie 
obsadila „lakocinka“ kolektívu Rady rodičov zo ZŠ na Družicovej 
ulici.  V kotloch varili rôzne dobroty aj ďalšie tímy - seniori z Juhu, 
družstvá OZ Tvoja šanca, z detského interiérového ihriska Jay-
mo, z OZ Let’s dream, z Klubu vodného lyžovania Trixen, poslan-
ci aj neposlanci z Komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu 
miestneho zastupiteľstva. Tie boli ocenené diplomom za aktív-
nu účasť. Návštevníci boli „hladní“ aj po nesúťažnom guláši a fa-
zuľovici pripravených miestnym úradom. Sladké maškrty zase 
rozdávala Jazerčanka Zdenka Čepeková, ktorá napiekla takmer 
200 lahodných šišiek.

Po dobrom papaníčku sa spievalo, tancovalo a zabávalo. 

Príjemne naladiť návštevníkov – to bola úloha pre účinkujú-
cich: Jazerské mažoretky, spevokoly  Jazerčan a Nádej, country 
tanečnice Márgit z Margecian a Kamélie z Gelnice, D.S. Studio, 
G mini Dance team, detský folklórny súbor Halúzka, repujúcich 
hasičov Čepeto a Hrico a kapelu Montana. Všetci to zvládli na vý-
bornú. A veseli boli aj návštevníci podujatia. „Bavíme sa naozaj 
vynikajúco, ušiel sa nám aj guláš, takže sme spokojné,“ – povedala 
nám Jazerčanka Lucia, ktorú doplnila kamarátka Gabika. „Dopre-
vádzam tanečníkov, ale aj keby som tu nebola pracovne, aj tak by 
som prišla. Potešili ma stánkari a stretla som tu polovicu susedov.“ 
Dokonale sa cítil aj pán Viliam. Ochutnal nielen dobroty pod zub, 
ale aj pivo, ktoré bolo na účet starostky. Až z Nižného Čaju prišiel 
Miloš. Chcel zažiť atmosféru, lebo o Dni Jazerčanov počul veľa 
dobrého. Stretli sme aj Janka a Ondreja zo Železníkov, ktorí sú 
kolegovia. „Máme nakúpené – turecký med a srdiečko pre mamku, 
autíčkami a hračkami potešíme deti.“ 

Tí najmenší sa vyšantili na skákacom hrade, v košovom  ko-
lotoči, vozili sa na poníkoch, či s rodičmi nakupovali ručne zho-
tovené výrobky. Taký bol náš slnečný a priateľský jazerský deň.

Deň Jazerčanov bol oslavou priateľstva a dobrých susedských vzťahovdob ýc suseds ýc ťa o
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KultúraKultúra

Na púti, aj na podujatí Radosť byť seniorom

Hovorí sa, že na spev a hudbu nikto nie je starý. Dokazujú 
to aj naši seniori zo spevokolu Jazerčan, ktorý bol pri Klube 
dôchodcov na našom sídlisku založený pred desiatimi rokmi. 
Zo začiatku spevákov doprevádzala iba heligonka a spievali jedno-
hlasne, čo bolo dobré, ale obmedzovalo to samotný výber a nácviky 
pesničiek. Neskôr, už na akordeóne, bol ich hudobníkom amatérsky 
hráč Ľudovít Stankievicz, ktorý však vo veku takmer 80 rokov sú-
bor navždy opustil. Bez hudobného doprovodu sa nedalo existo-
vať, a tak hľadali ďalej dobrého muzikanta. Podarilo sa, pred troma 
rokmi prišiel do spevokolu  Pavol Lipták, ktorý pôsobil v košickej 
Štátnej fi lharmónii. Ako profesionál ovláda hru na klávesových ná-
strojoch, akordeóne, kontrabase a bez problémov dokáže vytvoriť 
notové zápisy hociktorej pesničky. To umožnilo spevokolu začať in-
terpretovať skladby aj v štvorhlasovej podobe. Repertoár postupne 
dopĺňali o historicky hodnotné pesničky, ktoré svojou „neospieva-
nosťou“ výrazne zapôsobili na porotu na rôznych súťažiach. A oce-
nenia začali pribúdať. 

„Každý rok sme obsadzovali už „zabehané“ celomestské súťaže 
a prehliadky, ako sú "Na košickej turni", "Seniorská hviezda", "Senior-
ská súťaž sólo, duo a trio". Spolu máme tuším 20 medailí, diplomov 
či plakiet,“ hovorí vedúci spevokolu Jazerčan dr. Jozef Pikla. Na záver 
každej súťaže je odborný seminár, kde porota zhodnotí jednotlivo 

všetkých súťažiacich. Z týchto výstupov vyplýva, že smer, ktorým 
sa spevokol vydal, je správny a prináša ovocie. Pri ostatnom vystú-
pení na seniorskej súťaži kolektív spevákov oslovila etnografi čka 
Východoslovenského múzea v Košiciach Klaudia Bugánová. Aj ona 
vyzdvihla dramaturgiu výberu spievaných pesničiek, ich samotné 
naštudovanie i predvedenie poslucháčom.

„Tak, ako každý z nás je hlasom iný, aj svojou pôvodnou profesiou 
priniesol kúsok seba medzi nás. Nezabúdame ani na to, že Košice sú 
multikultúrnym mestom, preto vieme zaspievať aj v nárečí, maďarči-
ne, češtine, rusínčine, poľštine i nemčine,“ približuje repertoár súboru 
jeho vedúci, pre ktorého je Jazerčan „srdcovkou.“ Základom dosiah-
nutých úspechov sú podľa neho láska k spevu, elán, dobrá nálada 
i disciplinovaný prístup všetkých 22 členov k nácvikom a vystúpe-
niam, ale... Ale roky sa nedajú zastaviť. Partnerkou niektorých je už 
palička či barla, prekvapia aj nečakané choroby. Súbor cíti, že na-
priek výraznej podpore mestskej časti, čo oceňujú, a vlastnej chuti, 
musia urobiť ešte jeden dôležitý krok – omladiť ho.

Pokiaľ sa vám jazerský spevokol páči, viete spievať a máte viac 
ako 60 rokov, pridajte sa k nim a zažite vystúpenia plné emócií 
a radosti zo spevu. Nácviky majú každý pondelok od 10.30 ho-
diny v Kultúrnom stredisku Jazero na Spišskom námestí. 

Ak máte talent a chuť, príďte medzi nich.

Skupina členov z Klubu kresťanských seniorov Jazero – Košice 
sa v máji zúčastnila na 15. ročníku tradičnej púte rádia Lumen 
do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Boli na mod-
litbe posväteného ruženca za duchovné povolania, na svätej 
omši s eucharistickou adoráciou i prednáške rehoľných sestier 
z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Mottom 
púte bolo: Priateľstvo s Kristom a hlboký vzťah k Cirkvi – cesta 
k slobode bez hriechu.

Využili tiež ponuku jazerského i mestského poslanca Martina 
Semana, ktorý im zabezpečil i uhradil lístky na podujatie veno-
vané ľuďom v ich veku: Radosť byť seniorom. Pripravila ho ne-
zisková organizácia STÁLE DOBRÍ a ambasádorkou aj moderá-
torkou bola Iveta Malachovská. Po interaktívnych prednáškach 
o záchrane života, NordicWalkingu a o zbierkach kaštieľa Betliar 
popoludnie uzavrela podvečerná talkshow s členmi košického 
Štátneho divadla - herečkou Danou Košickou a operným spevá-
kom Jaroslavom Dvorským. 

Už desať rokov radi spievajú  

Jazerčan potrebuje omladiť  
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Desiatky žiakov z dvoch  špeciálnych základných škôl a jednej 
spojenej školy z mesta zaplnili v závere mája naše Kultúrne stre-
disko Jazero. Stretli sa na prehliadke dramatizovaných rozprá-
vok Rozprávkové Jazero. Cez zážitok podporovať sociálny rozvoj 
osobnosti týchto detí a viesť ich k tomu, aby sa, i keď je to nieke-
dy zložité, nebáli vystúpiť na javisku a vlastnými slovami vyjad-
rili myšlienky, to je cieľ podujatia, ktoré už 24 rokov organizuje 
Špeciálna základná škola na Rovníkovej ulici (ŠZŠ). Divadelným 
predstavením, ktoré si žiaci spolu s pedagógmi pripravia, do-
konca si sami vytvárajú kostýmy i kulisy, rozvíjajú aj porozume-
nie, komunikatívnosť a orientáciu v medziľudských vzťahoch.

Detskí herci zo ŠZŠ na Inžinierskej ulici zahrali rozprávku Štyri  
ročné obdobia, žiaci zo Spojenej školy na Vojenskej ulici sa pý-
tali: Domček, domček, kto v tebe býva? A školáci zo ŠZŠ z Rovní-
kovej ulice „prebúdzali“ Šípkovú Ruženku. Úsilie a výkony účin-
kujúcich ocenili knihami a drobnosťami starostka i jej zástupca, 
ktorí si radi pozreli toto nádherné podujatie.

Nezabudnuteľný Deň detí pripravila mestská časť 1. júna v re-
kreačnej lokalite. Bublinová i jedinečná penová šou, ktorá bola 
asi najočakávanejšou atrakciou dňa a „napeniť“ sa dali drobizg, 
tínedžeri i „soliďáci“ dospelí, bohatý kultúrny program, nafuko-
vacie skákacie hrady, maľovanie na tvár, poníky, mini hospodár-

sky dvor,   spievanky UsmievAnky, aj sladké odmeny za súťaže. 
K tomu z pera Mateja Zámečníka a našej starostky ako krstnej 
mamy do života uvedenie knihy pre deti Zábudlivé Ginko. A ešte 
všeličo, všeličko iné tvorilo mozaiku oslavy sviatku našich naj-
vzácnejších pokladov - detí.

KultúraKultúra
Smiech, radosť a rozžiarené oči, to bol Deň detí

Rozprávkové Jazero znovu ožilo
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V charite sú ako doma

Výstavka, chlieb s cibuľou i spevácka súťaž

Už Albert Eistein povedal, že hodnota človeka nie je 

v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných. Práve pomoc iným 

napĺňa aj zamestnancov Arcidiéceznej charity v Košiciach. 
Svojim klientom v núdzi poskytujú zdravotné, sociálne, vzdelá-
vacie   poradenstvo, ale hlavne sa k nim správajú ako k ľuďom. 
Klientov majú desiatky, do Charitného domu sv. Alžbety na Bo-
sákovej ulici prichádzajú celoročne. Ostávajú tam niektorí me-
siace, iní aj roky.  Získajú strechu nad hlavou a  pomoc od ľudí, 
ktorí nerozlišujú ich národnosť či vierovyznanie. Aj naša mestská 
časť podporuje ľudí v núdzi. V čase pred Veľkou nocou sme ich 
navštívili a s dvojicou sme sa aj porozprávali o nich, aj o živote 
v tomto domove.

Pani Zuzana

Má 63 rokov. Po neplatnej dražbe 
prišla o byt a svoj problém rieši 
cez súdy. Zatiaľ našla útočisko v tom-
to charitnom dome. „Som tu štvrtý 
rok. Poskytli mi posteľ a domov a ja sa 
snažím byť nápomocná. Aj ostatným. 
Upratujeme si izby i okolie. Máme „rajó-
ny“, kedy každý musí priložiť ruku k die-
lu, aby náš dočasný domov nezapadol 
neporiadkom. Niekedy si pripravujeme 

spolu  jedlo a spoločne slávime aj  sviatky,“  rozhovorila sa. V cha-
rite už prežila nejedny Vianoce či Veľkú noc. Niekto tu ostáva 
aj počas sviatkov, niekto ide k svojej rodine. „Sviatky slávime aj 
my, čo tu ostávame. I počas tohtoročnej Veľkej noci  sme mali svätú 
omšu, v kuchyni nám pripravili veľkonočné dobroty.   Každú Veľkú 
noc prídu medzi nás aj z mesta a mestských častí a prinesú niečo 
pod zub – najčastejšie sladké. Viem, že ich záujem je úprimný.“

Vo Veľkonočný pondelok sa aj tu „ujúka“ a oblieva či šibe? - 
pýtame sa pani Zuzky.  „Ale nie, to je pre mladších,“ usmiala sa. 

Je pravdou, že v charite na Bosákovej ulici sú muži aj ženy  ve-

kovo v priemere po päťdesiatke. Ale ani oni v sebe nezaprú cit 
pre krásu a chuť vyčariť si domácku atmosféru. „Aj okná umýva-
me, aj izby si zdobíme.“ A naozaj - v niektorých izbičkách sme na-
šli bahniatka s kraslicami. Tie však nevyrobili, iba si ich pre radosť 
kúpili či ich od niekoho dostali.

Pán Ľubomír

A čo chlapi? Ako sa oni podieľajú 
na chode charity pred sviatkami? „Za-
žil som tu ešte len minuloročné Vianoce. 
Bolo to fakt pekné. A teším sa, že aj ďal-
šie sviatky prežijem medzi dobrými ľud-
mi,“ dozvedáme sa od Jazerčana Ľubo-
míra, ktorý podľa vlastných  slov prišiel 
po rozvode o všetko, čo mal.

„Mám 54 rokov, som tu od zimy. Býva 
sa mi tu dobre. Vzájomne si pomáhame, 

ja nikdy neodmietnem žiadnu pomoc, ani prácu. Som zdravý, tak 
sa rád zapojím. Naozaj tu fungujeme ako v bežnom živote, akurát 
nie sme rodina v tom pravom slova zmysle.“  Teraz sa Ľubo  stará 
aj o svoju chorú mamu, takže má starostí trochu viac. Na jar si 
hľadal prácu a veľmi si želal, aby v čase, keď vyjde toto číslo Ja-
zerčana, pracoval už vo fi rme v Geči.

Ľudia bez domova si útočisko, ktoré našli vďaka kresťan-

skej charite, vážia, oceňujú prístup jej vedenia aj rozhľade-

nosť sociálnych pracovníkov. Bez ich podpory a pomoci by 

to mali v živote určite ťažšie.

Naša mestská časť obyvateľom charitného domu pred veľko-
nočnými sviatkami darovala potravinovú pomoc, ktorú im odo-
vzdala starostka Lenka Kovačevičová. Aj so želaním, aby ich neo-
púšťala viera v lepší život a nepremárnili príležitosť, ktorú vďaka 
charite dostali, lebo najväčším nákladom života sú stratené prí-
ležitosti. Spolu s námestníčkou primátora Luciou Gurbaľovou im 
ponúkala i slávnostný obed.

Pravidelné klubové stretnutia seniorov v Dennom centre 
pred Veľkou nocou skrášlila a spríjemnila výstava veľkonočných 
ozdôb, výšiviek, dekorácií. Boli tam háčkované i pletené veci, vý-
robky z papiera, aj sladkosti, nad ktorými sa až slinky zbiehali. 
Veľkonočnú výzdobu vytvorili a do klubu priniesli šikovné se-
niorky.

V Športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici organizuje 
v rámci Stretnutia troch generácií Rada seniorov mesta Košice 

okrem športových zápolení aj spevácku súťaž. Filip Fertaľ z Den-
ného centra v sólo speve získal druhé miesto a trio spevákov – 
Jozef Pikla, Mária Hvozdíková a Mária Somošiová- zabodovali 
naplno, boli prví.

Máte radi chlieb s masťou a s cibuľou? Seniori z Denného cen-
tra ho rozhodne ľúbia. Inak by ich na stretnutie na pláži pri vode 
neprišlo toľko. Po chlebíku dobre padol tekutý mok, neodmysli-
teľná harmonika Štefana Ševčíka a spoločné vyspevovanie.
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Mladí ľudia sú dnes neraz terčom kritiky starších, pretože 
sa nevedia správať, chýba im pochopenie iných, sú arogantní, 
bez kúska citu... Nie na každého mladého človeka to však platí. 
Študenti tretích ročníkov Gymnázia sv. Edity Steinovej z Char-
kovskej ulice sa každý rok rozhodujú, čo chcú pre potešenie 
iných i seba zorganizovať. Tento raz sa rozhodli pre benefi čný 
koncert venovaný Dennému stacionáru Tvoja šanca, ktorý je 
na našom sídlisku a pomáha zdravotne znevýhodneným ob-
čanom od 18 do 50 rokov. Program koncertu pripravili študenti 
3. B a okrem ich vlastného príspevku v ňom účinkoval aj Folklór-
ny súbor Hornád. 

Symbolom koncertu bol motýľ, ktorý, ako je známe, spočiatku, 
keď je zakuklený, nevyzerá pekne a trochu pripomína človeka, čo 
nechce vnímať svet okolo nás. Radšej sa zatvára do seba. To však 
nemá robiť, pretože, keď príde jeho čas, (u človeka, až dospeje), 
zmení sa na krásneho farebného motýľa/človeka, čo je osobnosť, 
a tá má byť sama sebou. „Bolo to nádherné podujatie, za ktoré štu-
dentom i v mene našich klientov ďakujeme. Sme radi, že sme nadviaza-
li priateľské kontakty, v ktorých plánujeme pokračovať. Ubezpečujeme 
ich tiež, že peniaze, ktoré nám ako dar odovzdali, využijeme na ďalšie 
aktivity našich klientov,“ poďakovala študentom riaditeľka Denného 
stacionára Tvoja šanca Katarína Hermelyová.

ŠkolstvoŠkolstvo
Benefi čný koncert pre Tvoju šancu

Darovali svoje srdcia

Základná škola Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici

Rozvíjame sa pozitívnymi smermi

Na konci školského roka robíme malú rekapituláciu toho, 
čo sa na našej škole v uplynulých mesiacoch konalo, na akých 
akciách sa žiaci zúčastnili a aké úspechy dosiahli. 

Okrem vyučovania dostupnými modernými metódami a po-
stupmi a popoludňajšej krúžkovej činnosti mali sme už tradič-
né akcie venované rôznym príležitostiam a ročným obdobiam:  
Šarkaniáda, Tekviciáda, Deň jablka, Deň úcty k starším, Imatriku-
lácia prvákov, Palacinkový deň, Knižná srdcovka, Zber papiera, 
Deň narcisov, Deň Zeme, Vynášanie Moreny, Deň ľudovej roz-
právky a mnoho iných.

Žiaci rôznych roční-
kov absolvovali besedy 
na témy Kyberšikana, Sek-
ty, Prvá pomoc, Škodlivosť 
fajčenia, Cesta domov 
bezpečne, Extrémizmus, 
Šikana a krádeže, pri kto-
rých sme spolupracovali 
najmä s Policajným zbo-
rom SR, Centrom peda-
gogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie 
a Občianskym združením 
Bezpečný prístav. Keďže 
v škole funguje aj knižni-
ca, konali sa u nás i besedy 
so slovenskými spisovateľ-
mi. 

Škola je zapojená 
do projektu e-Twinning, 
v rámci ktorého si žiaci do-

pisujú s kamarátmi z Francúzska, zapájame sa do akcií projek-
tov Zober loptu, nie drogy, Recyklohry, i-Kid, Školská športová 
liga, Cesta z domu. Absolvovali rôzne exkurzie – do košických 
múzeí, Poľnohospodárskeho družstva Čingov, navštívili akcie 
v Kulturparku. Zasúťažili si v Talentmánii, v školských, okresných 
a tí najúspešnejší aj v krajských kolách predmetových olym piád, 
či recitačných, výtvarných a hudobných súťaží. Zapojili sme sa 
úspešne aj do Expert Geniality Show. Žiaci ôsmeho ročníka sa 
zúčastnili na lyžiarskom výcviku a v čase uzávierky Jazerčana 
ešte máme „v talóne“ školy v prírode a Olympiádu na Jenisejskej.  
Zo športových súťaží spomenieme najmä tie, v ktorých sme mali 
úspechy: rôzne futbalové turnaje, turnaje vo futsale, vybíjanej, 
gymnastický štvorboj, inline korčuľovanie. 

Všetky úspechy našich žiakov si môžete pozrieť na webo-
vej stránke www.zsjenisejska.edupage.org a nájdete nás aj 
na Facebooku.

Mgr. Zdenka Figurová, 
riaditeľka školy 
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Slovami klasika: „Stojí škola, v  škole trieda, v  triede čier-

na (vlastne v dnešnej dobe už biela) tabuľa. Pri tabuli odpovedá 

žiačik...“ koľko ich bolo. Miška, Danka, Dávid, Peter, Janka, 

Laura, Monika, Klaudia, Anička... a ešte mnoho, mnoho ďal-

ších. V priebehu 20 – tich rokov sa naša škola môže pochvá-

liť úctyhodným počtom absolventov v odboroch učiteľstvo 

pre materské školy a vychovávateľstvo, sociálno-výchovný 

pracovník a  obchodná akadémia. Kvalitné vzdelávanie zaru-
čuje, a na to kladie škola veľký dôraz, uplatnenie v praxi a prípra-
vu na vysokoškolské štúdium. Licitovať a reprodukovať všetko, 
čím sa škola od svojich počiatkov zaoberala, do akých možných 
aktivít vstupovala, by bolo na jednu obsiahlu kroniku alebo aj 
na niekoľko. Dôležité je, že si kredit spolupráce, zodpovednosti 
a tvorivého prístupu k všetkým ponukám zachováva dodnes.

V  edukačnom procese napĺňa legislatívne stanovený status 
absolventa a  snaží sa inovatívnymi prístupmi modernizovať 
vzdelávanie. Svojim žiakom ponúka aj zážitkové vyučovanie 
s cieľom uvedomiť si dôležitosť poslania pomáhajúcej a vzdelá-
vacej profesie. Sprostredkúva kontakty a možnosti vedúce k se-
barealizácii žiakov v smeroch, ktoré sú im príznačné. Modeluje 
situácie nabité reálnymi skutočnosťami, aby sa naučili fungovať 
nielen v povolaní, ale hlavne v živote.

Hodnoty, ktoré môžeme pokojne nazvať umeleckým atri-
bútom, ponúka žiakom v záujmovej činnosti, ktorá je viditeľná 
na javiskách, v priestoroch interakcie s verejnosťou alebo v rám-
ci prezentácií na súťažiach, festivaloch, programoch a  poduja-
tiach. Podstatné je, že tieto deti dokážu byť plnohodnotným 
„súperom“ mnohým iným záujmovým skupinám, ktoré sa  ve-
nujú umeleckej činnosti naplno. Za všetky nemožno nespome-
núť spevácky zbor (vydal už dve hudobné CD), divadelný súbor 
(úspešný účastník prestížnych súťaží, prehliadok a programov), 
animátorskú tvorivú   skupinu (realizátor mnohých verejných 
podujatí so zameraním na interaktívne činnosti), občianske 
združenie (novovzniknutú organizáciu žiakov pôsobiacu ako 
dobrovoľníci v sociálnej oblasti), projektovú skupinu (realizátor 
medzinárodných mládežníckych výmenných projektov) a mno-
hé ďalšie skupiny „školských aktívnych mladých ľudí“, ktorí hľa-
dajú, chcú, a hlavne majú v škole ten priestor. Partnermi školy sú 
rôzne inštitúcie a organizácie vo vzdelávacej, odbornej, umelec-
kej, kultúrnej oblasti a inštitúcie samospráv, ktoré školu oslovujú 
pri organizovaní vlastných podujatí. Naši žiaci sú plnohodnotný-
mi partnermi pri výkone takýchto činností.

A ešte prax. To, že žiaci navštevujú pracoviská odbornej praxe 

aj mimo určeného času, asi nie je potrebné vysvetľovať. Nachá-
dzajú si nových kamarátov, alebo len tak chcú ešte čosi pre os-
tatných naviac urobiť.

Budúcnosť? Okrem rôznych aktivít, na ktorých sme nechýbali, 
mladí mali maturitu, kurz na ochranu zdravia a života, plavecký 
výcvik v Turecku a koniec školského roka...., a to sme ešte nespo-
menuli výstupy na  pracoviskách praxe a aktivity, ktoré pripravu-
je naše OZetko!

Tak, škola... za žiakov a učiteľov ďakujeme a za tých, kto-

rým prinášaš potešenie a zážitok v podobe tvojich prezen-

tačných podujatí ...veľa šťastia ... a ešte minimálne ďalších 

10 rokov!!!

PhDr. Tatiana Jursová,
riaditeľka školy

* * *

Jubileum školy si nedávno v Kultúrnom stredisku Jazero pri-
pomenuli spolu pedagógovia, študenti i rodičia na slávnostnej 
akadémii. V programe vystúpili okrem hostí i žiaci školy. Po ňom 
prevzali ocenenia najlepší pedagógovia. 

Na akadémii sa zúčastnil zástupca jazerskej starostky Bernard 
Berberich. V príhovore ocenil krásnu, ale neľahkú prácu učiteľov 
a vyzdvihol ich úsilie dávať študentom cenné rady, ktoré ich po-
máhajú formovať a chystať do života.  

20. výročie Súkromnej strednej odbornej školy na Bukoveckej ulici

Veľa šťastia Ti prajeme...
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Materská škola na Azovskej ulici     

Moja krajina, Slovensko 

Tieto slová zazneli koncom apríla na škol-
skej akcii v našej materskej škole. Najprv 
deti na interaktívnej tabuli videli prezen-
táciu z vzdelávania Genius loci – program 
rozvoja kultúrnej gramotnosti detí mladšie-
ho školského veku. Akcia sa niesla i v  zna-
mení príprav Košíc na Majstrovstvá sveta 
v  ľadovom hokeji. Aj učiteľka bola obleče-
ná v  hokejovom drese našej reprezentácie 
a piesňou Ide vlak spoznávala spolu s deťmi 
mestá nášho krásneho Slovenska. Potom 
sa jednotlivé triedy pustili do plnenia úloh 
podľa zadania. 

1. trieda – Aby sme lepšie spoznali pri-
pravené mestá Slovenska, skúsili si ich deti 
poskladať ako puzzle. Pani učiteľky im pre-
zradili ich pomenovanie Košice, Banská Bys-
trica, Bratislava, Pribylina, Vysoké Tatry.

2. trieda – Na pripravenom výkrese bol 
nakreslený štátny znak s  označením fareb-
ných plôch a úlohou deti bolo nalepiť fareb-
né vrchnáky z  PET fl iaš na správne miesta 
podľa označenia.

3. trieda – Deti doplnili do sudoku 
o mestách Slovenska správne obrázky jed-
notlivých miest. Nesmeli zabudnúť na to, 
že v každom stĺpci, riadku a obdĺžniku môže 
byť každý obrázok iba jedenkrát. 

4. trieda – Pre deti bola pripravená mapa 
Slovenskej republiky, ktorú však museli po-
skladať ako puzzle. Jednotlivé diely podľa 
pripravenej mapy pospájali do celku. 

5. trieda – Najprv si deti pri doplňovačke 
pomenovanie miest vyskladali z  priprave-
ných písmen abecedy a potom ich doplni-
li ich správnym vložením do jednotlivých 

okienok doplňovačky. Písmenká z  fareb-
ných okienok vložili do pripravenej farebnej 
tajničky a zistili, čo práve vylúštili.

6. trieda – Pre deti bola pripravená „sle-
pá“ mapa Slovenskej republiky. Ich úlohou 
bolo doplniť ju tak, aby tam nič nechýbalo 
a na jej vyplnenie použili pripravené šatky, 
stuhy, kocky, špagát, autá, vlak a textil.

Naše krásne Slovensko dokážeme spo-
znať aj takýmto netradičným spôsobom 
možno aj my, dospelí. Zistíme, čo všet-
ko ešte nepoznáme, kde sme ešte neboli 
a  s čím sa môžeme stretnúť pri potulkách 
po našej republike. Deti našej materskej 
školy dokázali svojou usilovnosťou boha-
tosť svojich poznatkov a skúseností.

PaedDr. Ľudmila Suja Nickelová,
učiteľka MŠ

SLOVENSKO JE MOJA VLASŤ, TU MÁM MAMU, TU CHCEM RÁSŤ. JE TU OCKO, LÁSKA, MIER, SLOVENSKO JE KRÁSNA ZEM. 

Materská škola na Galaktickej ulici

Vyučovanie v neformálnom prostredí
Prírodné prostredie poskytuje množstvo príležitostí na zážit-

kové učenie. Priamy kontakt s prírodou rozvíja citlivosť pre vní-
manie jej krásy a evokuje túžbu dieťaťa spoznávať a objavovať 
zákonitosti prírody. Prostredníctvom zážitkov počas pobytu 
vonku sa vytvára vzťah k životnému prostrediu, k ochrane a sta-
rostlivosti o prírodu. Deti získavajú vlastným objavovaním po-
znatky o živej a neživej prírode. 

Vyučovanie v prírode je súčasťou aj nášho vzdelávacieho progra-
mu. Aj toho roku sme sa pripojili k celosvetovej kampani, ktorej 
cieľom je hrať sa a vzdelávať sa v prírodnom prostredí. V našej 

materskej škole sme mali Deň vyučovania v prírode. Výchova bola 
v nádhernom prírodnom prostredí nášho sídliska, aj v areáli mater-
skej školy, ktorý je vhodne upravený na mnohostrannú outdooro-
vú edukáciu. Deti pozorovali  prírodné javy, rastlinnú a živočíšnu 
ríšu v bezprostrednom kontakte s prírodou. Mali možnosť vybrať si  
z množstva hier na zmyslové vnímanie, z atraktívnych pohybových 
hier a tvorivých dielní zameraných najmä na prácu s prírodným ma-
teriálom. Potešením pre deti bol aj spánok na čerstvom vzduchu.

Mgr. Beáta Gelvanicsová, 
riaditeľka MŠ



24 Jazerčan 02 / 2019

Dnes sa učíme v inej škole
Netradičnú hodinu Informatiky v rámci nášho projektu zažili 

žiaci 4. A. Navštívili Základnú školu na Kežmarskej ulici č. 28, kde 
mali možnosť vyskúšať si programovacie roboty. Mohli si pozrieť 
a odskúšať prácu s robotmi, mikroprocesormi a robotickou včelou 
Bee-Bot a Pro-Bot (šikovne zamaskované ako pretekárske auto). 
Programovacie roboty sú súčasťou Science laboratória v rámci ná-
rodného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Pomo-
cou týchto učebných pomôcok si štvrtáci hravou formou vyskúšali 
postupy riešenia jednotlivých problémov, preverili svoje logické 
a algoritmické myslenie aj priestorovú predstavivosť. 

Žatva úspechov
Škola sa počas roka zapája do rôznych vedomostných súťaží. Cel-

kové výsledky v jeho závere nás vždy veľmi potešia. V matematickej 
súťaži Pytagoriáda sa náš žiak Ivan Kuchta umiestnil na 1. mieste 
vo svojej kategórii a piatak Simon Šimčák na peknom 2. mieste. Po-
tešili nás však aj ostatní úspešní riešitelia. Čestné uznanie získali zase 
žiaci v recitačnej súťaži Šaliansky Maťko a 3. miesto v celomestskej 
recitačnej súťaži v ruskom jazyku - Puškinov pamätník vybojova-
la naša Nikol Mikovčáková. Vo výtvarných súťažiach sa môžeme 
pochváliť krásnym 1. miestom – Zlatá Fullova ruža v počítačovej 
grafi ke, ktoré získala tretiačka Simonka Bernáthová spomedzi 427 
zaslaných prác. Ocenenými, ale v inej kategórii, bola opäť Simonka 
Bernáthová a Tomáško Skopalík. Čestné uznanie získala aj pia-
tačka Janka Matúšová v maľovaní ornamentov v rámci osláv Dňa 
mesta Košice v Súkromnom etnografi ckom múzeu Humno v Koši-
ciach v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou a Domom Matice 
slovenskej v Košiciach. 

V súťaži Talent show 2019 v našej mestskej časti sme získali v spe-
ve 3. miesto a naši neprofesionálni tanečníci 2. miesto. V oblasti 
výtvarnej sme sa podelili o 2. a 3. miesto. V speve nádherných slo-
venských ľudových piesní - Slávik Slovenska bola ocenená piatačka 
Aurélia Čelková.

Skutoční športovci Marcelka Antalová, Lucka Kormošová, Na-
tálka Antalová, Matúš Greňa, Laura Martonová, Lukáš Kormoš, 
Nicole Wierenko, Sofi a Rafaelisová a Peter Kormoš si v daždi 
a chladnom počasí zabehli atraktívnu 3 km dlhú trať v ZOO. Devia-
taci, ale aj mladší žiaci, v rámci VSE CITY RUN súťažili v behu a vý-
ťažok zo štartovného, spolu so sumou premenenou z nabehaných 
km na bežiacom páse na eurá, bol odovzdaný zástupcami mesta 
a spoločnosti VSE občianskemu združeniu Inak obdarení. 

Skvelé výkony podali naši malí športovci v behu, keď vystúpili 
na 2. a 3. stupeň víťazstva, 
a tiež atléti súťažiaci v pia-
tich disciplínach a po celý 
čas povzbudzovaní rodič-
mi aj pedagógmi. Rovnako 
maximálny výkon podávajú 
aj naši inline korčuliari, aby 
nazbierali čo najviac bodov 
na účasť vo fi nále Školskej 
športovej ligy. Vyhodnote-
né bude koncom školského 
roka a my veríme, že nám 
po ňom do vitríny pribud-
nú ďalšie medaily. Všetkým 
školákom - športovcom 
ďakujeme za vzornú repre-
zentáciu školy a rodičom 
za ochotu podporovať ich. 

Korčuliarska inline drá-
ha v areáli školy bude 
sprístupnená pre verej-

nosť (individuálnych športovcov) aj v čase letných prázdnin. 
Prenájom pre športové kluby a skupinové aktivity sa riadi Pravidla-
mi prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice. 
Prevádzkovateľ (základná škola) si vyhradzuje právo meniť pre-
vádzkové hodiny areálu podľa rezervácií športových klubov. Re-
zerváciu a prenájom dráhy pre športové kluby je potrebné vopred 
písomne dohodnúť s prevádzkovateľom inline oválu. Bližšie infor-
mácie pri vstupe do areálu od ulice Čiernomorská a na stránke školy 
https://zsbukke.edupage.org.

Detská policajná akadémia
Žiaci 5. ročníka absolvovali netradičné vzdelávanie v tzv. poli-

cajnej škole. Pod vedením skúsenej mjr. JUDr. Beáty Zelenákovej 
pracovali na preventívnom projekte, ktorý realizovalo Krajské riadi-
teľstvo PZ SR v Košiciach pod názvom Detská policajná akadémia. 
Počas piatich stretnutí sa žiaci zoznámili s prácou jednotlivých zlo-
žiek Policajného zboru SR, osvojili si zásady bezpečnosti na inter-
nete a naučili sa „Ako sa nezamotať do sociálnych sietí“. Diskutovali 
na tému predsudkov a učili sa rozlišovať znaky diskriminácie, rasiz-
mu a extrémizmu. Najviac ich zaujala téma „Na ceste nie si sám!“, 
v ktorej si otestovali znalosti z dopravných predpisov a predstavili 
si základné povinnosti chodca i cyklistu v cestnej premávke. V téme 
„Stop násiliu!“ preberali problematiku šikanovania, vandalizmu 
a B. Zelenáková im vysvetlila pojem trestnej zodpovednosti mladis-
tvých. 

PaedDr. Zuzana Zajacová, 
riaditeľka školy

Základná škola na Bukoveckej ulici

ŠkolstvoŠkolstvo

Deň Verejnosť Športové kluby

Pondelok 08:00  –  16:30 16:30 – 18:00
Utorok 08:00  –  18:00
Streda 08:00  –  16:30 16:30 – 18:00
Štvrtok 08:00  –  18:00
Piatok 08:00  –  16:30 16:30 – 18:00
Sobota 11:00  –  18:00 08:00 – 11:00
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Spieva, tancuje, chodí na výlety a me-

nej náročnú turistiku, športuje, zapája 

sa ako člen výboru do činnosti Denného 

centra, kde má na starosti športové ak-

tivity. Jednoducho človek ako ktorýkoľ-

vek iný, a predsa...

„Vyrastal som ako chlapec v dedinke 
pri Bardejove, ale v dospelosti som bol tro-
chu aj „slovenskobežníkom“, pretože som 
žil na viacerých miestach. Až kým som sa 
v roku 1976 trochu za robotou a trochu 
za frajerkou nepresťahoval do Košíc. Mám 
tri dospelé deti, dve dcéry a syna,“ rozho-
voril sa Filip Fertaľ o sebe, aj o tom, čo sa 
s ním postupom rokov udialo. 

Človek, aby uživil rodinu a mohol si 
občas aj niečo naviac dovoliť, pracoval 
na stavbách a na montážach doma i u Če-
chov. Neraz vonku, v chlade, pri vetre či 
daždi. Tak „získaval“ negatívne vplyvy 
na zdravie, ktoré človek väčšinou pre-
hliada. „Nepravidelná strava, zato stresy 
takmer pravidelné. Som prechladený? Bolí 
ma chrbát? Akosi ťažšie sa mi dýcha? Pichá 
ma v hrudi? No a čo...?“ 

V roku 1993 dostal prvý infarkt, v de-
väťdesiatom šiestom druhý, o dva roky 

neskôr tretí. Ten bol najhorším, pretože 
pri ňom vznikla na ľavej komore srdca 
niečo ako vypuklina, ktorá mohla kedy-
koľvek prasknúť. „Dali mi kardiostimulátor, 
aby mi upravoval srdcové arytmie. Ľavá 
komora bola však po jazvách z infarktov 
tak zhrubnutá, že nebola schopná správne 
pracovať. A do toho, aby „bolo veselo,“ som 
dostal v roku 2005 i napriek bajpasu ešte 
jeden „infarktík.“ Po ňom ma koncom roka 
zaradili na listinu čakateľov na srdce nezná-
meho darcu.“

Smrť za život... Život za smrť

Myšlienka, z ktorej behajú zimomriav-
ky po tele. O chvíľach, keď sa človek 
stretne hoci len so slovom smrť, sa ťažko 
rozpráva. Nie, že smrť sa stáva partner-
kou dvoch. Život a smrť spolu na parkete 
a nikto nevie, kto vyhrá. Passo Doble. To-
reador a býk. Krutosť osudov... 

Čakanie, či to bude pre neho ešte život 
alebo príde tá s kosou, trvalo sedem me-
siacov. Pritom nebolo isté, či sa po všet-
kých zdravotných stránkach vhodné srd-
ce pre neho nájde. A keby aj, či a ako ho 
telo prijme. Taška do nemocnice s vecami 
musela byť zbalená a pripravená. Napä-
tie doslova 24 hodín, aby, keď zazvoní 
telefón, nebolo po šanci. Trvá iba šty-
ri hodiny. Iba toľko času je na to, aby sa 
pacient z ktoréhokoľvek kúta Slovenska 
dostal do Národného ústavu srdcových 
a cievnych chorôb v Bratislave. Len tam 
sa srdcia transplantujú. Momentálne je 
na našom, slovenskom zozname, približne 
40 čakateľov. 

Pán Filip je dieťaťom Šťasteny. I keď 
s následkami, ale prežil štyri zlyhania srd-
ca... a práve bol v Bratislave na kontrole 
v nemocnici, keď mu zazvonil telefón. 
Na operačnom stole sa ocitol do hodiny...

„Synu, dostal ši dalši dar“

„To mi v živote mama neraz povedala, 
ak mi niečo vyšlo. Nové srdce bola a je 
pre mňa obrovská šanca. Kto je môj darca 

a záchranca, ani, ako sa pretrhla niť jeho 
života, neviem. To lekári neprezradia. Do-
pátral som sa len toho, že mal 43 rokov. 
Podľa štatistík človek s transplantovaným 
srdcom prežije približne do desať rokov. 
Ja ťahám trinásty, takže už nadsluhujem. 
A ešte by som rád pokračoval, i keď nie je 
každý deň ružový. Občas sa mi ťažšie chodí, 
puchnú mi nohy, aj vitalita je menšia, opro-
ti minulosti som musel ubrať z tempa, ale 
som tu.“

Z Jazera je pán Filip asi jediným člove-
kom s novým srdcom. Nevie o nikom ďal-
šom. Aspoň v občianskom združení Dar 
života, ktorého je členom, sa nikto iný ne-
spomína. „Raz, dvakrát aj trikrát do roka sa 
v združení stretneme, absolvujeme výlety, 
posedenia, súťažíme, a hlavne sa rozpráva-
me, kto sa ako má, ako „ide život.“ Združe-
nie si vytvorili pacienti, sídlo má v Dubnici 
nad Váhom, ale schádzajú sa vždy niekde 
inde, aby to jedni nemali do Dubnice 
veľmi ďaleko a iní blízko. „Teraz sme boli 
na Štrbskom Plese. Skôr ako sme sa vydali 
na miernu túru, zapálili sme na pietnom 
mieste sviečku na pamiatku jednej z nás. 
Milovala hory, a priala si, aby bol jej popol 
rozsypaný práve tam... 

Nechcem byť však pesimistický. Raz 
tam všetci musíme. Preto ďakujem a vá-
žim si každú minútu, každú hodinu, kaž-
dý deň, keď ráno otvorím oči a poviem si: 
ŽIJEM. Vďaka ti neznámy, vďaka ti...“

Filip Fertaľ dostal od života obrovskú šancu na život

 „Mám o 16 rokov mladšie srdce, ako bolo to moje“

Samorost, ktorý našiel v lese,
je tiež symbolikou, má podobu srdca.
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Po krásne opálenej pokožke túži nejeden z nás. Predstava hne-
dého tela nás ťahá vystavovať ho prehnanému slneniu či pobytu 
v soláriách i napriek tomu, že tento ideál krásy môže byť pre naše 
zdravie veľmi nebezpečný. Vyšetrenie znamienok je bezbolestné 
a odborníci radia absolvovať ho aspoň raz ročne. 

S blížiacimi sa letnými dňami, ktoré určite budú plné slnečných lú-
čov, prichádza aj starý známy strašiak menom rakovina kože. Okrem 
toho, že slnko na jednej strane lieči našu dušu i telo a podporuje vy-
tváranie vitamínu D, môže byť aj naším nepriateľom. Výskyt rakoviny 
kože vzrástol za posledných 25 rokov viac ako o 100 percent. Podľa 
dermatologičky z Polikliniky Radlinského v Bratislave MUDr. Denisy 
Dostálovej by však nemali prevenciu zanedbávať ani tí, ktorí nehol-
dujú opaľovaniu sa na slnku. “Za najnebezpečnejší druh rakoviny 
kože sa považuje tzv. melanóm. Ide o nádor, ktorý je schopný veľ-
mi rýchlo metastázovať. Najčastejšie sa vyskytuje u žien medzi 
30 - 50 rokom života,” dodáva dermatologička. Opatrní by však 
mali byť aj ľudia:

■ s väčším počtom znamienok (nad 50), 
■ s vrodenými - kongenitálnymi znamienkami, 
■ so znamienkami s nepravidelným tvarom, 
■ s pozitívnou rodinnou anamnézou na melanóm, 
■ so svetlou pokožkou (fototyp I. a II.)
■ ktorí v detstve utrpeli závažné spálenie kože.

Dermatologička z Polikliniky Radlinského ďalej radí, že podozri-
vé znamienka môžeme pomerne ľahko rozpoznať aj doma na zák-
lade tzv. pravidla ABCDE, ktoré je odvodené od anglických skratiek:

A = Asymetry 
  (znamienko je asymetrické, niektorá časť z neho vytŕča)
B = Border 
  (znamienko je neohraničené, okraje akoby boli rozpité)
C = Colour (znamienko mení farbu, prípadne je časť 
  znamienka inak sfarbená ako ostatné časti)
D = Diameter (znamienko mení veľkosť, 
  rizikové sú najmä znamienka nad 6 mm)
E = Elevation (z plochého znamienka sa stáva vypuklé, 
  znamienko má nerovný povrch)

Nárast rakoviny kože výrazne stúpol aj na Slovensku. Ročne le-
kári diagnostikujú viac ako 650 nových prípadov, pričom podľa 
posledných záznamov trpí týmto ochorením viac ako 400 mužov 
a vyše 360 žien. Pre jej úspešnú liečbu je veľmi dôležitá včasná diag-
nóza. Vyšetrenie dermatoskopom nezaberie viac než 20 minút, 
ktoré by sme si pre svoje zdravie určite mali nájsť.

(Zdroj: www.falck.sk)

V dňoch 13. - 17. mája bol Európsky týždeň verejného zdravia. 
Ten ostatný - piaty bol venovaný duševnému zdraviu mládeže, 
ktoré je v meniacom sa svete veľmi dôležité. Cieľom bolo upria-
miť pozornosť na otázky, ktorej mládež a mladí dospelí v súčas-
nosti čelia a začať rozhovor o tom, čo potrebujú, aby mohli vy-
rastať zdraví, šťastní a odolní. 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú deti nútené 
vyrovnať sa s mnohými traumami dnešnej doby. Takže, ako sa 
staráme o fyzické zdravie našich detí a mládeže, tak sa musíme 

starať aj o ich duševné zdravie. Práve dobré duševné zdravie po-
môže dospievajúcim čeliť výzvam mladého veku a uľahčuje im 
vstup do dospelosti. Celosvetovo postihujú duševné problémy 
každý rok jedného z piatich tínedžerov. Musíme si uvedomiť, 
že puberta je náročným prechodným obdobím, počas ktoré-
ho existuje najväčšia pravdepodobnosť, že sa vyvinú duševné 
problémy. Našim deťom sme hlavne rodičia a nie kamaráti, a tak 
je našou povinnosťou zabezpečiť im to, čo potrebujú a nie to, čo 
chcú. Musíme myslieť na to, že malé chyby a zlyhania naučia deti 

Pozor na leto  a krásne opálenú pokožku 

Viete rozpoznať podozrivé znamienko?

Európsky týždeň verejného zdravia

Duševné problémy trápia jedného z piatich mladých   
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Takmer štyri desiatky Jazerčanov prišli 
v závere apríla na náš miestny úrad, 

aby formou mobilného odbe-
ru darovali krv. Reagovali tak 

na aktivitu mestskej časti – Ja-
zerskú kvapku krvi - zorga-
nizovanú spolu s Národnou 
transfúznou službou SR.  

Medzi darcami bolo okrem 
prvodarcov aj niekoľko viacná-

sobných, ktorí k tomuto humán-
nemu činu motivujú aj svoje rodi-

ny, kolegov, priateľov. Jedným z nich 
bol Alexander Zsigmondy. Na sídliskovej 

„darovačke“ pokoril hranicu 90 odberov. „Je to skvelý pocit a aj 
dnes sa cítim výborne. Viete, tá “zlá” krv musí z tela odísť, aby sa 
očistilo. V telefóne mám aplikáciu, ktorá mi pripomenie, kedy je čas 
opätovného darovania.”

Do kresla pred zdravotníkov si sadla aj Agáta Grofová. Za se-
bou má už vyše 90 odberov. „Darovaním si potvrdzujem zdravie. 
Pri začiatkoch ma motivoval manžel, viedli sme k tomu aj deti. Vô-
bec to nebolí a na konci je pocit, že som niekomu pomohla. A ten 
pocit je priam euforický.“

Krv daroval aj bývalý poslanec miestneho zastupiteľstva Mi-
chal Capcara s manželkou, ktorí chodia pravidelne. Čas si našla 
i členka Sociálno - zdravotnej komisie miestneho zastupiteľstva 
Lucia Poštrková, ktorá prišla aj s dcérkou.

Národná transfúzna služba SR tvrdí, že aj keď prvodarcov pri-
búda, sú obdobia, kedy je krvi menej. Vítajú preto každú mož-
nosť, ak sa k nim pridávajú ďalší.

“Tešíme sa každému, kto príde a sme radi, že má táto akcia 
medzi obyvateľmi pozitívny ohlas. Ľudskosť vždy budeme podpo-
rovať,“ povedala starostka Lenka Kovačevičová. Mestská časť 
darcov obdarovala malou pozornosťou, od poisťovne Dôvera 
dostali vitamíny. 

Darovanie krvi priamo na miestnom úrade organizuje mests-
ká časť od roku 2016 dvakrát za rok. Ak ste to na jar nestihli, 
ďalšia možnosť bude 11. októbra 2019.

Na  jarnej Jazerskej kvapke krvi opäť veľa darcov    

Dobrovoľne „pustili“ žilou

prekonávať životné prekážky a vďaka tomu z nich vyrastú silnej-
ší ľudia. Ak chceme v živote, aby naše deti dosiahli nejaké ciele, 
nesmú robiť len to, čo chcú, ale musia robiť aj veci, ktoré nechcú. 
Majú pochopiť, že v živote je dôležitá spolupráca. Nezľahčujme 
preto našim deťom starosti, venujme im pozornosť, počúvajme 
ich a snažme sa ich podporovať. 

V mestskej časti sme spolu so mnou tiež pripravili v rámci Eu-
rópskeho týždňa verejného zdravia niekoľko aktivít. 

13. 5. 2019 bola ústrednou témou dňa Fyzická aktivita – ran-
né cvičenie, prechádzka okolo jazera – zabezpečovala riaditeľ-
ka Denného stacionára Tvoja šanca Katarína Hermelyová

14. 5. 2019 Zdravé prostredie - úprava komunitnej záhrady, 
bylinkový záhon - opäť Denný stacionár Tvoja šanca

15. 5. 2019 Zdravotná starostlivosť - prednáška v Centre du-
ševného zdravia Facilitas, ergoterapia, arteterapia, muzikotera-
pia - zabezpečovala riaditeľka centra PhDr. Monika Piljarová

16. 5. 2019 Zdravé stravovanie - príprava cuketovo-syrovej 
mňamky s pestom z medvedieho cesnaku a cestovinami - za-
bezpečoval Denný stacionár Tvoja šanca

17. 5. 2019 Duševné zdravie mládeže - Centrum duševného 
zdravia Facilitas - ergoterapia, aktívna účasť stacionára Tvoja 
šanca na Dni Jazerčanov - varenie a podávanie cuketovo-syrovej 
mňamky.

PhDr. Lucia Kleinová, 
poslankyňa a predsedníčka Sociálno-zdravotnej  

komisie miestneho zastupiteľstva
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Priestory statimového laboratória synlabu ešte voňajú novo-
tou. Čakáreň je síce v  porovnaní s  inými užšia, ale i  vďaka det-
ským kresbám je príjemná. Takže aj tí, čo nemajú v  láske ihly 
a krv, môžu celkom hravo prekonať prvotné obavy z bieleho pláš-
ťa a odberu.

* * *
„Ambulancia, lekár či sestrička, hlavne u detí vyvolávajú strach 

a plač, to všetci vieme. Aj preto sme od prvej chvíle, čo sme labora-
tórium vytvárali, mysleli hlavne na detských pacientov a na to, aby 
sa u nás nebáli a cítili sa čo najlepšie. Máme tu pre nich nástenku 
s výkresmi, puzzle i papiere a ceruzky na maľovanie, ktoré im pomô-
žu odreagovať sa,“ predstavuje iba od marca fungujúce odberové   
miesto jeho vedúca RNDr. Beáta Uličná. Pacienti ho nájdu na pr-
vom poschodí Polikliniky Nad jazerom na Spišskom námestí, patrí 
do spoločnosti synlab slovakia, s. r. o  a  ponúka možnosť odberu 
krvi z prsta i zo žily. Jeho vytvorenie a fungovanie je podľa vedúcej 
príspevkom ich spoločnosti k  zvyšovaniu kvality služieb lekárom 
i pacientom.

Je to jediný projekt

V spoločnosti synlab je toto pracovisko zatiaľ na Slovensku pilot-
ným projektom. Nikde inde takéto odberové miesto spojené so sta-
timovým laboratóriom v rámci laboratórií ich spoločnosti nie je. „To 
je jeden z dôvodov, prečo sme naň hrdí. Na tejto poliklinike je dosť 
lekárov, aj detských, ktorí pomerne často potrebujú pri pacientovi 
urgentne zistiť krvný obraz,  glykémiu – teda hladinu cukru v krvi či 
vyšetriť moč. V minulosti poliklinika mala laboratórium, potom sa 
však zrušilo, a lekárom to komplikovalo život.“ 

Dnes už pacienta alebo rodiča s dieťaťom netreba zbytočne po-
sielať hore-dolu, a sestričky tiež nemusia robiť zložitejšie odbery, ale 
hneď ich pošlú k nim, do ich laboratória, pokračuje v predstavení 
pracoviska doktorka Uličná. U dospelých sa vykonávajú najmä ve-
nózne odbery, teda zo žily, pri deťoch kapilárne – z prsta. Ako už 
spomenula, vedia zisťovať glykémiu, robia vyšetrenie oGTT, čiže 
orálny glukózovo tolerančný test, hlavne u tehotných žien a diabe-
tikov. Venujú sa tiež rozborom moču.

Ambulanciám, keďže sú priamo v budove polikliniky, sú poruke, 
ak treba urobiť rozbor, niečo skonzultovať či v čo najkratšom čase 
dať lekárovi príslušnú odpoveď okolo vyšetrenia pacientov. Okrem 
statimových odberov spolu s ďalšími vyšetreniami robia odbery 
krvi samoplatcom. Prichádzajú aj s niekoľkými novinkami. Pacienti 
- samoplatcovia - si napríklad môžu dať odobrať krv na zistenie krv-
nej skupiny alebo vyšetriť kliešťa, ktorého si vytiahli z tela. Ponuka 

vyšetrení vykonávaných u nich, aj v blízkom centrálnom laborató-
riu, spolu s cenníkom pre samoplatcov, je na www.synlab.sk

Pomoc zdravotníkom i ustráchaným pacientom

„Základom našej práce nie je to, že by sme o ňu oberali sestričky 
v  ambulanciách. Sme skôr ich pomocnou rukou, servisom naprí-
klad pri človeku, čo má žilu, ktorá sa zle napichne. Alebo pri ustra-
šenom dieťati, ktoré sa najprv potrebuje upokojiť, zaujať niečím 
iným, až  potom si dá do prsta pichnúť „včeličku.“ Na odber môže 
k nám prísť ktokoľvek na základe výmenného lístka od praktického 
či odborného lekára alebo ako samoplatca, kedy nám platí priamo 
v odberovom mieste.“

V tomto laboratóriu, ako vedúca ubezpečuje, sa na odber prak-
ticky nečaká. Aj výsledky sú rýchlo známe. Zárukou je i  názov stati-
mové laboratórium, čo znamená, že výsledok vyšetrení urobených 
priamo v tomto laboratóriu je hotový na počkanie.

Krv, biele plášte. Majú z nich strach deti, ale aj medzi dospelý-
mi je dosť takých, čo sa neradi pozerajú, keď im niekto napichne 
žilu a  do ampulky potom vteká červenkastá tekutina. Pri deťoch 
je to pochopiteľnejšie. Ako odmenu, že to hrdinsky zvládli, dostanú 
od personálu ocenenie - Diplom za statočnosť. Čo však s dospelý-
mi?

„Už aj u nás sa všeličo prihodilo. Mali sme tu pána v rokoch, ktorý 
sa veľmi bál. Dve naše pracovníčky ho museli držať za ruky a dodá-
vať mu odvahu, aby sme sa dopracovali k  odberu. Spoločne sme 
to zvládli, ale priznávam, bolo to zložité a ťažšie ako s deťmi. Jemu 
sme diplom za statočnosť síce nedali, ale možno by si ho zaslúžil. 
Spolu s našimi „babami“ za ich statočnosť“, pridala príhodu zo života 
RNDr. Beáta Uličná.

V jazerskej poliklinike fungujú ako dva v jednom 

odberové miesto i statimové laboratórium
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Podvodné lístočky v poštových schránkach 

Realitné kancelárie hľadajú cesty, ako čo najviac vyhovieť klientom

Nový prístup – vizualizácia nehnuteľnosti
Mať to svoje „hniezdo,“ z ktorého človek ráno odíde a večer 

sa doň vráti, to je túžba nejedného z nás. Téma nehnuteľnosti 

hýbe svetom. Aj tým naším, malým slovenským. Trh s bytmi, 

domami, chatami či vilami je pestrý, zaujímavý, ale môže byť 

aj krutý. Človek si kúpi byt, ktorý vlastne nebol na predaj, ale-

bo jeden byt „realiťák“ predá viacerým záujemcom, a potom 

sa po ňom zľahla zem. Inými slovami tak, ako vo väčšine sfér 

v živote, aj pri trhu s nehnuteľnosťami veľkú úlohu zohrávajú 

korektnosť, otvorený prístup, férovosť, dôvera a... 

„Súhlasím, že kúpa či predaj bytu alebo inej strechy nad hla-
vou, je vážny, ale veľmi krásny krok, neraz aj na celý život. My, 
v  spoločnosti Pobijáková-Štellmach, reality s. r. o, sme sa roz-
hodli robiť reality inak, ako je to dnes ešte najviac zaužívané, 
a zastupovať klientov tak, aby boli s našimi službami nadmieru 
spokojní,“ hovorí realitná maklérka Ing. Patrícia Havrilová. „Je 
veľmi dôležité, aby samotný predaj alebo kúpa začínali výbe-
rom vhodného realitného makléra. Tak, ako si klient vyberá nás, 
maklérov, aj my, makléri, si vyberáme klientov. Je to hlavne kvôli 
tomu, že nie je naším cieľom kvantita a veľké množstvo nehnu-
teľností v ponuke makléra, ale pre nás je dôležitá kvalita. Pra-
cujeme exkluzívne na menšom počte zákaziek tak, aby každý 
klient dostával počas celého priebehu spolupráce maximálnu 
pozornosť a aby tak dosiahol ideálny výsledok. Keďže reality ro-
bíme veľmi aktívne, musíme dobre zvážiť komu venujeme svoj 
pracovný čas. Som presvedčená, že klientov vieme obslúžiť no-
vátorsky, kvalitnejšie, férovejšie, a hlavne s úsmevom na tvári.

► V čom je nóvum, inakosť?

„Vizualizácia a  3D scan – to je ten inovatívny prístup, kto-
rý šetrí klientov i náš čas. Pri predaji je veľmi dôležité odlíšiť sa 
od konkurencie. Preto predávame nehnuteľnosti prostredníc-

tvom vizualizácie, 3D scanu, znamená to, 
že sa ľudia vedia po nehnuteľnosti „popre-
chádzať“ v pohodlí svojho domova, alebo 
v našej kancelárii, a  prezrieť si skutočný 
stav bytu i  navrhované riešenia, ako by 
byt mohol vyzerať. Pravda, urobiť virtuálny 
obraz, k tomu musí dať predávajúci súhlas. 
Väčšina to však rada urobí, nakoľko na fyzickú obhliadku prídu 
ľudia, ktorí majú určitú prvotnú emóciu, a tým aj vážnejší záujem 
o kúpu. 

► Žijeme v  21. storočí, je preto chvályhodné, že si moderná 

technika našla cestu aj pri ponuke nehnuteľností.

„Rozhodne. Pre nás, realitných maklérov, je to výrazný krok 
vpred. Tým druhým, a tiež aspoň u nás podstatným a pozitívnym 
je, že dôraz kladieme na osobný prístup ku klientovi. Venujeme 
sa mu, vypočujeme si, čo v byte chce alebo nechce mať, aká je 
jeho predstava, urobíme analýzu a na základe získaných infor-
mácií vytvoríme stratégiu predaja alebo kúpy nehnuteľnosti.

► Je pravdou, že okrem klasických formalít okolo prepisu 

bytu pomôžete vyriešiť aj ďalšie „papierovačky“?

„Áno, našim klientom poskytujeme nielen samotný realitný, 
právny, katastrálny, ale aj porealitný servis. Teda pomôžeme 
pri prehlasovaní energií (elektrina, plyn), pri odhlásení a  pri-
hlásení u  správcu bytovky, vyriešime prihlásenie ku koncesio-
nárskym poplatkom. Poradíme, ako postupovať pri vybavovaní 
trvalého pobytu, komunálneho odpadu a podobne. Kladieme 
dôraz na to, aby sme klientov obslúžili komplexne, pretože ro-
bíme reality inak a chceme, aby klienti mali čo najmenej stresu 
a aby si predaj alebo kúpu nehnuteľnosti užívali.“

Predávate nehnuteľnosť? Pozor na lístočky typu „Kúpim byt 

v tejto lokalite“, alebo „Kúpim byt v tomto dome. Platba 

v hotovosti“.

Asi každému z nás sa stalo, že mal v schránke vhodený lístok 
s podobným obsahom. Je na nich aj telefónne číslo, na ktoré má 
predávajúci zavolať.

Niekedy sú dokonca tieto „odkazy“ napísané písaným pís-
mom, aby to naozaj vyzeralo, že ich písal priamy záujemca. 

Nedávno som klientovi predávala byt a na prvej schôdzke mi 
celý natešený ukázal 4 lístočky, ktoré našiel v schránke, a že by 
bol rád, aby som tam zavolala, určite to budú vážni klienti. Líst-
ky v ňom presne vyvolali pocit, že by mohol prísť o kupujúcich. 
Keďže sa pohybujem v realitách už nejaký ten rok, vedela som, 
o čo ide a taktne som mu naznačila, že to sú väčšinou neseriózne 
realitné kancelárie, ktoré takto „lovia“ predávajúcich. Prípadne 
sú to investori, ktorí sú ochotní byt síce kúpiť, ale za maximálne 

70 % trhovej ceny, potom ho zrekonštruujú a so ziskom pre-
dajú. 

Keď sme potom spoločne zavolali na čísla z lístočkov, potvr-
dilo sa, že na druhom konci sa ozvali buď realitní makléri, ale-
bo fi rmy, ktoré byty v hotovosti vykupujú, ale za byt ponúkali 

60 000 eur. Pre porovnanie – byt sme pre-
dali za 2 mesiace za cenu 82 000 eur.

Často sa stane, že sa majitelia nechajú 
dobehnúť, pretože nevedia o týchto neka-
lých praktikách a sami zavolajú na kontak-
ty z lístkov. Neseriózny maklér tvrdí, že má 
záujemcu o kúpu, s tým, že sa na byt musí najprv pozrieť on sám 
a potom ho ponúkne záujemcovi. Nakoniec žiadny záujemca 
neexistuje, no majiteľ je chytený do siete s názvom exkluzívna 
zmluva s maklérom, ktorý sa o predaj ani poriadne nezaujíma. 
Starší ľudia, ktorým by takéto metódy ani nenapadli, väčšinou 
s nadšením na lístočky volajú, pretože sú šťastní, že to ide tak 
ľahko a majú „toľko kupujúcich“...

Pokiaľ sa rozhodnete na takúto ponuku na lístočku zavolať, 
naozaj si overte, s kým hovoríte, preverte si telefónne číslo, prí-
padne si na stretnutie pozvite aj známeho či kamaráta. A hlavne 
pri prvom stretnutí nič nepodpisujte!

Ing. Soňa Kovačevičová,
realitná maklérka pre Košice a okolie,

www.sonakovacevicova.sk
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Jazda zručnosti opäť aj so ženami...

Jazda zručnosti, ktorú pravidelne v  apríli organizuje naša 
mestská časť spolu s fi rmou PD Autosport, i tentokrát prilákala 
nadšených vodičov, ktorí si chceli overiť, ako dokážu ovládať vo-
lant i vozidlo. Počas súťaže absolvovali slalom medzi kuželkami, 
vjazd a výjazd “do a z garáže“, cúvanie i prejazd „štvorlístkom,“ 
teda súťažnou trasou. Pri všetkom boli čas a presnosť dôležité, 

inak každé zaváhanie znamenalo trestné sekundy. 
Pretekalo sa v kategóriách muži, juniori, žiaci autoškoly i ženy, 

ktorých každý rok na Jazde zručnosti pribúda. „Baby“ sa jedno-
ducho nedajú...

Ceny najlepším odovzdávali starostka Lenka Kovačevičová 
a poslankyňa nášho miestneho zastupiteľstva Lucia Kleinová.

To je bláznovstvo, šialenstvo, nepochopiteľné a ďalšie prídav-
né mená a prívlastky adresuje „obyčajný“ človek všetkým, kto-
rí sa zapoja do Tvrďáku. Kto to kedy videl, aby sa niekto počas 
behu len tak dobrovoľne ešte plazil v blate, ťahal klady, nosil 
drevá, prevracal pneumatiky z nákladných áut, liezol po sieti, 
podliezal prekážku, zdolal čiernu dieru a na päťkilometrovej tra-
se pokoril ďalšie z dvadsiatky prekážok... 

A predsa sa tento rok takýchto „nenormálnych“ do Tvrďáku 
v Kavečanoch opäť dosť prihlásilo. Na trať sa nakoniec postavilo 
752 účastníkov a až na piatich, všetci do cieľa aj došli. Medzi nimi 
i zástupca našej starostky Bernard Berberich, ktorý pri behoch 

a športových aktivitách stále viac a viac prekonáva sám seba. Bol 
i na behu Runway Run a v ZOO. Na Tvrďáku trojlístok s ním tvorili 
dievčatá – Edita a Silvia, pre ktoré to síce tiež bola drina, drasťák, 
hrozné, ale i ony to zvládli.

Prečo to robia? „Trojica sa zhodla na tom, že Tvrďák je previer-
ka sily, odvahy, vytrvalosti, prekonania samého seba i  príleži-
tosť potvrdiť si, že ak človek chce, veľa toho dokáže. Čo na tom, 
že po pretekoch boli blatní, mokrí, na smrť unavení, nohy len tak 
ťahali, a ruky, v ktorých musela byť najväčšia sila, viseli „bezvlád-
ne“ pri tele. Hlavne, že Tvrďák oni pokorili, nie on ich.

Na kavečanskom Tvrďáku i zástupca starostky a dve naše dievčatá

Blato sa dá zmyť, mokrosť usušiť, ale fantastický pocit, ten ostáva 
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Driblovanie, strkanice, boje o loptu pod basketbalovým ko-
šom, horúčava, ale v  každom zápase fair play hra - aj taký bol 
5. ročník Jazerského streetbasketu zorganizovaného našou mest-
skou časťou. Zahrať si prišlo až 16 štvorčlenných tímov. Medzi 
účastníkmi boli aj stredoškoláci, ktorí sú v našom meste na ročnom 
výmennom pobyte, a tak mali v areáli Súkromnej základnej školy 
na Dneperskej ulici, kde sa turnaj odohral, zastúpenie i Austrália, 
USA a Mexiko. V takmer 30-stupňových horúčavách ešte horúcejšie 
bolo hráčom, ktorí chceli v turnaji stoj – čo stoj vyhrať. Nech už to 
bola kategória dospelí, žiačky, žiaci alebo mini. Medailové miesta 
však  môžu v podobných zápasoch obsadiť len traja...

Okrem medailových umiestnení družstiev odmenení boli aj naj-
produktívnejší hráč turnaja - Radovan Nevlaha (družstvo Králiky) 
a najlepší strelci. Z kategórie Dospelí - Tomáš Gajdoš   (Jazerský 
výber), Žiaci  Tomáš Adamovský (Robinova družina), Žiačky Fatima 
Mačičáková (Onions can fl y) a  Mini  Viktória Szabová (Tydam mini 
2). Najmladšou účastníčkou bola sedemročná Lea Kroková (Tydam 
mini 1).  

Víťazov medailami a športovými doplnkami dekorovali poslan-
kyňa miestneho zastupiteľstva Lucia Kleinová a predsedníčka Ko-
misie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu a  rovnako jazerská 
poslankyňa Andrea Gajdošová, ktorej komisia streetbasket i  zorga-
nizovala.

11

Šport
Jazerský streetbasket tentokrát medzinárodný

Horúco od slnka i zápalu hry

Výsledková listina:
Dospelí
1. miesto - Králiky
2. miesto - Jazerský výber
3. miesto  - Mix
 
Žiaci
1. miesto - Mirci, s. r. o.
2. miesto - Robinova družina
3. miesto - Samova družina

 
Žiačky
1. miesto - Onions can fl y
2. miesto - Dream team
3. miesto - Napratané
 
Mini
1. miesto - Mini girls
2. miesto - Tydam mini 2
3. miesto - Tydam mini 1

ý
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Orientační bežci „šprintovali“ pri jazere 

Na štart 5. kola pretekov Oblastného 
rebríčka Košického kraja v  orientačnom 
behu na našom sídlisku sa v tretiu májovú 
nedeľu postavilo 88 pretekárov. Súťažili 
podľa veku v 19 kategóriách. 

Terén bol pre všetkých prijateľný, pre-
tože orientácia v intraviláne je jedno-
duchšia ako v lese. Hovorí sa mu preto aj 
„orientačný šprint“ a vynikajú v ňom prá-
ve bežci s dobrou orientáciou a rýchlymi 
nohami. 

Určite k nim patril Tomáš Mušinský 
z Klubu orientačného behu Akademik 
Technická univerzita (ATU) Košice (na 
snímke), ktorý túto akciu i zorganizoval. 
Jeho čas na trati dlhej 3,8 km so 17 kon-
trolami bol 14,5 minúty. 

Medzi ženami trať 3,4 km s 15 kon-
trolami zvládla časom necelých 20 mi nút 
Jana Slámová, tiež členka Klubu orientač-
ného behu Akademik Technickej univer-
zity v Košiciach. 

Gymnazistky z Opatovskej obhájili vlaňajšie víťazstvo 

Čo sa ako deti naučia, v dospelosti im pomôže k bezpečnosti na cestách

Pod volejbalovou sieťou sa na 17. ročníku putovného pohára 
vo Veľkonočnom volejbale dievčat stretli štyri tímy stredoškolá-
čok - z Obchodnej akadémie na Polárnej ulici, z Evanjelického 
gymnázia Jana Amosa Komenského na Škultétyho ulici, z Ho-
telovej akadémie na Južnej triede a z domácej usporiadateľskej 
školy - z Gymnázia na Opatovskej ceste. 

Dievčatá hrali na dva víťazné sety. Svojou húževnatou hrou 
potvrdili, že tento olympijský šport je aj u nich populárny. Po-

dujatie podporila mestská časť. Starostka dievčatám zaželala 
radosť z hry a férové súboje. Výbornými výkonmi gymnazistky 
z Opatovskej obhájili víťazstvo z minulého roku.

Za jednotlivé tímy boli ocenené aj najlepšie hráčky: Janka 
Doan z Hotelovej akadémie, Petra Máthé z Obchodnej akadé-
mie na Polárnej ulici, Miroslava Vašková z Evanjelického gym-
názia Jana Amosa Komenského a Slávka Huľvejová z Gymnázia 
na Opatovskej ceste.

Deti z troch materských škôl sídliska mali Dopravnú olym-
piádu. Pripravili ju v Materskej škole na Azovskej ulici pod zášti-
tou našej mestskej časti a  s podporou starostky i jej zástupcu, 
ktorý si s deťmi dokonca súťažne zopakoval niektoré paragrafy 
okolo správania sa na cestách. Súťažiaci škôlkári - „vodiči“ absol-
vovali 7 stanovíšť - jazdu s kolobežkou alebo bicyklom, ošetro-
vanie zraneného cyklistu, navigovanie včielky do cieľa. Čítali tiež 

o dopravných značkách, hádali odpovede na riešenie doprav-
ných situácií, hrali pexeso z dopravných značiek a skladali znač-
ky podľa predlohy.

Dnes to ešte nebolo pri každej disciplíne na sto percent, ale 
kým vyrastú... Dopravná výchova určite môže prispieť k zníženiu 
počtu tragédií na cestách. A začať treba vždy od najmenších.
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Košický narcisový beh ani vetrisko nezastavilo

Sobotné predpoludnie patrilo duatlonistom  

Košický narcisový beh sa tento rok presťahoval z centra mesta 
na Jazero. Bežalo sa po promenádnom chodníku. Počasie bolo 
doslova odporné, fúkal silný vietor, no tých, ktorí chceli podpo-
riť myšlienku boja proti zákernej „chobotnici“ prišlo okolo se-

demdesiat, čo je nádherné. Niektorí vyrazili na päť, niektorí aj 
na desaťkilometrovú trasu. Podujatie pripravil Active life spo-

lu s Centrom pomoci Ligy proti rakovine. Bežali aj jazerská 
starostka, jej zástupca i dievčatá z miestneho úradu.

Na pôde Obchodnej akadémie na Polárnej ulici bol 24. ročník 
volejbalového turnaja dievčat O putovný pohár starostky MČ 
Košice – Nad jazerom. Sily a presnosť na sieti si zmerali družstvá 
troch škôl: Gymnázia na Opatovskej ceste, Evanjelického gym-
názia J. A. Komenského zo Škultétyho ulice a z Obchodnej aka-
démie na Polárnej ulici. Stály „spolubojovník“ – Hotelová akadé-
mia z Južnej triedy - sa tentokrát nemohla zapojiť.

Pohár starostky si na rok odnáša družstvo Gymnázia na Opa-
tovskej ceste, ktoré turnaj vyhralo. Na druhom mieste skončili 
dievčatá z Evanjelického gymnázia J. A. Komenského a organi-
zátorovi – Obchodnej akadémii - sa ušla tretia priečka. 

Súťažiace dekorovali jazerská starostka Lenka Kovačevičová 
a riaditeľ „Polárky“ PaedDr. Peter Ivan. O rok čaká volejbalistky 
jubilejný, 25. ročník turnaja.

Poprchávanie, silný vietor a pri vode jazera dva stupne, to boli 
podmienky na Cassovii – jazernom žiackom duatlone a súčasne 
Slovenskom pohári v duatlone, ktorý zorganizoval Triatlonový 
klub Košice. 

Skôr ako hlásateľ odštartoval preteky, súťažiacich čakala 
kontrola bicykla, jeho „zaparkovanie“ v depe, nasadenie čipov 
a organizátori ešte posledný raz prekontrolovali mapy prete-
kov i stanovištia. Žiaci mali podľa veku absolvovať beh na rôz-
nu vzdialenosť, jazdu na bicykli a potom znovu beh. Okrem 
košických prišli aj duatlonisti z Bratislavy, Levíc, Spišskej Novej 
Vsi a ďalších centier venujúcich sa tomuto náročnému športu. 
Košickí športovci nesklamali, v každej vekovej kategórii získali 
medailové umiestnenia. Vidno, že v klube, ktorý čaká o rok pek-
né jubileum – 20 rokov existencie - to s deťmi vedia. 

Podujatie podporila i mestská časť, starostka pridala sladkosti 
a povzbudzovať mlaď prišiel i miestny a mestský poslanec Mar-
tin Seman.

Šport

V Obchodnej akadémii na Polárnej ulici bol 24. ročník volejbalového turnaja

 Pohár získali „baby“  z Opatovskej cesty
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Aké podujatia pripravujeme
SEPTEMBER

9. 9. alebo 16. 9.  (pondelok)
Po letnej prestávke otvorenie Denného centra seniorov 

o 14:00 hod. 
Miesto konania: Denné centrum, Spišské námestie 1, Košice.

• • •
28. 9. (sobota) Aerobic marathon 
od 9:00 do 12:00 hod 

Jesenný  9. ročník Aerobic marathonu, ktorý tvoria hodiny tanca 
a cvičení. Počas predpoludnia čakajú cvičenky okrem pohybu 
zaujímaví vystavovatelia a na záver bohatá tombola. Vstupné: 
5 eur (občerstvenie, pitný režim, cvičenia).  Prísť môže každý, 
kto je zvedavý a kto si trúfne zvládnuť cvičebný marathon. 
Miesto konania: 

Kultúrne stredisko Jazero, Spišské námestie 1, Košice.

• • •
Futbalový turnaj žiakov: jazerských základných škôl 
– O pohár starostky mestskej časti 

(presný termín a miesto ešte upresníme). Povzbudzovanie spo-
lužiakov, kamarátov, rodín a verejnosti je vítané.

OKTÓBER
Polievkový festival 
(termín upresníme, závisí od hlavného organizátora 
- Košické kultúrne centrá - K13)  

Komunita Jazerských žien opäť bude variť chutnú polievku a po 
štvrtýkrát súťažiť o  získanie zlatej varešky. Veríme, že prídete 
polievku ochutnať a dať jej hlas. 
Miesto konania: 

Kulturpark, Kukučínova ul. č. 2, Košice. 

• • •
11. 10.  (piatok) Jazerská kvapka krvi 

8:00-11:00 hod

Mobilný odber krvi organizovaný Mestskou časťou Košice – 
Nad jazerom  v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR.  
Už vopred vďaka všetkým pravidelným, aj prvodarcom. 
Miesto konania: 

Miestny úrad, Poludníková 7, Košice.

• • •
16. 10. - 18. 10. (streda – piatok) 
Mesiac úcty k starším – Jubilanti 
o  14:00 hodine. 

Podujatie venované obyvateľom sídliska pri príležitosti ich 
životného jubilea 70, 75, 80, 85 a viac rokov spojené s bohatým 
kultúrnym programom. 
Miesto konania: 

Kultúrne stredisko Jazero, Spišské námestie 1, Košice.

• • •
25. 10. (piatok) Vítanie novorodencov do života

o  10:00 hod

Vítanie najmladších obyvateľov 
Mestskej časti Košice – Nad jazerom do života. 
Miesto konania: 

Kultúrne stredisko Jazero, Spišské námestie 1, Košice.
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do konca roka 2019
26. 10. ( sobota) Prázdninová korčuľovačka 

Jesenné prázdniny detí sú určené na oddych, aj na športové 
aktivity. Jednou z  nich je Prázdninová korčuľovačka. Program 
okrem korčuľovania vyplnia súťaže, pre korčuliarov sú priprave-
né sladké odmeny i fotenie s maskotmi. Tešíme sa, že prídete. 
Bude aj teplý čaj. Vstup: zadarmo.  
Miesto konania: Crow arena, Kavečianska 1, Košice.

• • •
Futbalový turnaj dospelých - O pohár starostky MČ 
(presný termín a miesto ešte upresníme). 

Povzbudzovanie kamarátov, kolegov, rodín je vítané.

• • •
3. ročník Volejbalového turnaja - O pohár 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
(miesto a čas ešte upresníme). 

Veríme, že si nájdete čas a prídete povzbudiť našich – jazerských 
volejbalistov.

NOVEMBER
29. 11. (piatok) Mikuláš jazerským deťom 

o 16:00 hod

Podujatie určené deťom a ich rodičom s programom a odovzdá-
vaním balíčkov so sladkosťami. 
Miesto konania: 

Kultúrne stredisko Jazero, Spišské námestie 1, Košice.

DECEMBER
5. 12. (štvrtok) 
Oceňovanie významných osobností mestskej časti 

o  10:30 hod

Vzácni ľudia, mnohokrát nenápadní, ktorými sa pýši naša mest-
ská časť. Práve ocenenie ich výnimočnosti, jedinečnosti, obe-
tavosti je hlavným programom podujatia. Ceny získavajú v ka-
tegóriách: Čestné uznanie Mestskej časti Košice – Nad jazerom, 
Cena Mestskej časti Košice – Nad jazerom a Cena starostky Mest-
skej časti Košice – Nad jazerom. (Na snímke minuloroční ocenení)
Miesto konania: 

Kultúrne stredisko Jazero, Spišské námestie 1, Košice.  

• • •
6. 12. (piatok) Vianočné Jazero v meste

o 17:00 hod 

Moderovaný zábavno-hudobný program s tými najlepšími, kto-
rých na Jazere máme. Pestrá zmes vystúpení plná spevu i  tan-
cov rôznych štýlov pre všetky vekové kategórie. 
Miesto konania:  Pod vianočným stromčekom pri Immaculate, 
Hlavná ulica, Košice.

• • •
12. 12. - 13. 12. (štvrtok - piatok) Jazerské Vianoce

od 10:00  do 20:00 hod  

Dvojdňový bohatý kultúrny program na pódiu pri OC Branisko, ce-
lodenná ponuka občerstvenia aj remeselných stánkov a  tá pravá 
vianočná atmosféra spojená s podávaním starostovského punču. 
Miesto konania: 

Spišské námestie 1, Košice. Neváhajte, tešíme sa na vás.
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Chceš kúpiť 
alebo predať
nehnuteľnosť 

na našom sídlisku, 
no nechceš 

byť na to sám?

Neváhaj,
kontaktuj ma 
a spolu niečo
 vymyslíme.

Ing. Patrícia Havrilová
Realitná maklérka

+421 907 391 442 Havrilová Patrícia - Reality inak

JUDr. Lýdia Figura 
Molnárová 
advokátka

Advokátska kancelária

Všeobecná prax so zameraním 
na prípravu zmlúv, 

podkladov a zastupovanie na súdoch 

 RODINNÉ PRÁVO

 

 

 +421 903 962 372 
 

NOVOOTVORENÁ PIZZERIA 
OD URAL 

OBJEDNÁVKY 
0948 123 421

Vezmite si kúsok pizze 1/8 - 1,00€
alebo

Si objednajte a vyzdvihnite celú 

Ponuku nájdete u nás alebo na FB stránke

DO RUKY AJ 

DO KRABICE
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ODBER KRVI BEZ ČAKANIA
Potrebujete laboratórne vyšetrenie? Na naše odberové pracovisko 
SYNLAB môžete prísť na základe doporučenia od Vášho praktického 
odborného lekára (s vyplnenou žiadankou) alebo ako samoplatca.

Pondelok–Piatok 
7.00–11.00

Bez čakania

www.facebook.com/synlabczech

800 800 234, 0911 096 291

bcp.kosice@synlab.sk

www.synlab.sk

Baby Friendly

Poliklinika Nad Jazerom,
Spišské námestie 2400/4, Košice
1. poschodie číslo dverí 250

Irkutská

Donská
Levočská

Slanecká

Jenisejská
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už 15 rokov pre vás

REALIZOVANÝCH VIAC AKO 

100 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: Jarmočná 2, 040 01 Košice 

M: +421 915 979 909  l  E: rekob@rekob.sk

www.rekob.sk


