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2 Jazerčan 04 / 2019

Vyše 50 záujemcov, ale po kontrole zdravotného stavu sa 

k darovaniu krvi dostalo 44 ľudí. Taká je bilancia októbro-

vej Jazerskej kvapky krvi. Akciu, ktorá podporuje darovanie 

vzácnej tekutiny, organizuje mestská časť priamo v priesto-

roch úradu od roku 2016 vždy dvakrát ročne. Zapájajú sa 

do nej Jazerčania, aj obyvatelia z iných mestských častí. 

Potvrdzuje to aj pán Peter Mati zo Sídliska KVP, ktorý práve 
u nás na Jazere daroval krv 102-krát. „Pred odberom sa zvyknem 
cítiť zle, po ňom je to vynikajúce. Chodím pravidelne aj so syn-
mi. Nič ma to nestojí, naopak, aspoň takto pomôžem, ak sa inak 
nedá,“ hovorí držiteľ Kňazovického medaily za vyše 100 odbe-
rov. Na jesennej "darovačke" bolo veľa prvodarcov, čo veľmi 
teší. „Som tu po prvýkrát, ale nebojím sa. Mal by to robiť každý 
zdravý človek, je to pre dobrú vec. O darovaní sa rozprávam aj 
s rodičmi. Môj ocko chodí pravidelne a mne sa jeho prístup páči,“ 
vyznala sa 19-ročná študentka Monika Löffl  erová zo Starého 
Mesta. Z Košickej Polianky sa odhodlal prísť a prvýkrát darovať 
krv Erik Mlátiček. „Som zdravý, tak chcem pomôcť. Som rád, že 
to mám blízko a povzbudili ma aj kolegovia". S mamou a bratom 

prišiel aj ďalší prvodarca, tentokrát z nášho sídliska Jakub Čepek. 
„Neviem, čo mám od toho čakať. Nebral som to nijako vážne, ale 
teraz, keď sedím v kresle, uvedomujem si, že je to dôležité. Pre-
svedčila ma mamka, ktorá tiež prišla. Som tu aj s bratom, takže 
taká rodinná akcia,“ smeje sa Jakub, ktorý nakoniec povzbudzo-
val aj brata Mateja, keďže tiež prišiel po prvýkrát urobiť dobrý 
skutok.

Životodarnou tekutinou prispel aj Ján Leško, ktorý je drži-
teľom Zlatej plakety MUDr. Janského a na úrade „púšťal žilou“ 
48-krát. „Hrám futbal, bicyklujem, zdravo sa stravujem, a tak 
viem, že darovať môžem prísť aj štyrikrát za rok. Aj to robím.“ 
Jazerčanka pani Darina Rabatinová si sadla do kresla ako prvá. 
„Vôbec som neváhala. Sama som bola operovaná, takže viem, že 
je dobré, ak sú zásoby krvi,“ tvrdí žena, ktorej ku zlatej Janského 
plakete chýba jediný odber. 

Každý, kto daroval krv, bol miestnym úradom odmenený 
malou pozornosť a zdravotnou poisťovňou Dôvera vitamínmi. 
Ak ste to na jeseň nestihli, ďalšiu možnosť máte na jar budúceho 
roka. 

Starostka našej mestskej časti Lenka Ko-
vačevičová získala ocenenie za priazeň, pod-
poru, starostlivosť a ústretovosť dlhodobo 
venovanú seniorom v našom Dennom cen-
tre. Jej aktivity ocenila Rada seniorov mesta 
Košice.  

„Veľmi ma to prekvapilo, a zároveň poteši-
lo. Ďakujem za túto poctu, veľmi si ju vážim 
a vnímam ju ako veľké povzbudenie do ďal-
šej práce i spolupráce s dennými centrami," 
povedala starostka. 

Ocenie Starostka Roka 2019 prevzala po-
čas kultúrneho programu, ktorý pri príleži-
tosti Mesiaca úcty k starším organizovalo 
Mesto Košice v spolupráci s radou seniorov.

Na Jazerskej kvapke krvi sme povzbudili aj prvodarcov 

Ocenenie za podporu a starostlivosť 
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do rúk sa vám dostáva posledné tohtoročné číslo nášho časopisu. 
Je sviatočne ladené, pretože o pár dní opäť zažijeme najkrajší čas 
v roku – čas rodiny, čas lásky, čas blízkosti, čas Vianoc. Verím, že rok 
2019 bol pre vás plnohodnotný, že ste spokojní s tým, ako sa vám 
darilo, ako sa vyvíjal váš rodinný i pracovný život. Naša mestská 
časť je domovom pre 25-tisíc ľudí. Miestom, kde vytvárame záze-
mie našim deťom, miestom, kde sa spoločne radujeme i smútime, 
i miestom, ktoré sa mení k lepšiemu a v ktorom pulzuje život. A to 
vďaka vám, obyvateľom našej mestskej časti. 

* * *
V roku, ktorý sa končí, sme zrevitalizovali detské ihriská. S pomo-

cou Správy mestskej zelene, ktorej sme poskytli fi nančné dotácie, 
sme obnovili štyri detské ihriská – na Baltickej, Talinskej, Ladožskej 
a Čingovskej ulici. Ihriská sú bezpečné, herné prvky sú certifi kované 
a kvalitné, takže verím, že rodinám s deťmi budú dlho slúžiť. Máme 
ambíciu, aby v ďalších troch rokoch prešli obnovou aj ostatné mies-
ta na hranie. Obľúbenými a veľmi žiadanými športoviskami sú fi t-
parky. Vyhoveli sme požiadavkám vás, obyvateľov, a na Talinskej 
ulici sme v októbri sprístupnili novovybudovaný fi tpark s 13 zaria-
deniami, kde naraz môže vonku cvičiť až 19 ľudí. Je to tretí fi tpark 
v mestskej časti. V budovaní cvičebných plôch chceme pokračovať 
aj v budúcom roku na Baltickej ulici. 

Podarilo sa nám obstarať a kúpiť vozidlo na zimnú údržbu, kto-
ré bude prínosom pri operatívnom čistení zasnežených chodníkov 
na sídlisku. Na jeseň sme v spolupráci s mestom Košice dali do uží-
vania cyklochodník, ktorý je súčasťou európskej magistrály Eurove-
lo 11. Lávkou ponad Myslavský potok sme prepojili oba brehy. Cyk-
lochodník vedie pozdĺž celej severovýchodnej časti sídliska a bude 
pokračovať až po hranicu s MČ Krásna. Úsek cesty od ZŠ na Druži-
covej ulici lemujú aj nové LED svietidlá. Trend kvalitných svietidiel 
s dlhou životnosťou chceme udržať aj do budúcnosti.

V MČ sa správame ekologicky a vedieme k tomu aj vás - našich 
obyvateľov. Aktívne sme podporili výsadbu Stromov života – zele-
ný dobrovoľnícky projekt. Spoločne sme zasadili vyše 300 stromov 
v 17 lokalitách sídliska. V zazeleňovaní pokračujeme na jar budú-
ceho roka. V tejto silnej environmentálnej myšlienke podporíme 
aj vás, aby ste si aj vo vlastných záhradách vysádzali zelené pľúca. 

V spolupráci s Kositom sa nám podarilo uviesť do prevádzky 
zberný dvor, kde obyvatelia našej, aj susedných MČ, majú možnosť 
uložiť veľkorozmerný odpad. 

Počas leta sme opäť v spolupráci s mestom revitalizovali vodnú 
plochu jazera. Nový šat majú všetky lavičky v rekreačnej lokalite, 
pribudol aj nový mobiliár. Ešte v tomto roku sme začali s obnovou 
Kultúrneho strediska Jazero, ktoré je obľúbeným miestom využíva-
ným na cvičenia či záujmové krúžky pre všetky vekové kategórie 
obyvateľov. 

* * *
V budúcom roku si chceme na sídlisku trošku „poupratovať“ aj 

v inej oblasti - najmä čo sa týka parkovania dodávkových auto-
mobilov. Už máme spracovaný projekt na obmedzenie ich státia 
priamo pred blokmi v obytnej časti sídliska, čakáme na stanovisko 
mesta. Pripravujeme rekonštrukciu OC Čingov a obnovou prejde aj 
trhovisko na Ždiarskej ulici. O ďalších investičných plánoch vás bu-
deme informovať po schválení rozpočtu mestskej časti na rok 2020.

Verím, že ste s nami zažili aj príjemné chvíle na kultúrnych 
podujatiach, ktoré sme v roku 2019 pripravili – či už to boli Košic-
ké Benátky v rekreačnej lokalite, obľúbený Deň Jazerčanov, oslava 
Medzinárodného dňa žien i detí, úžasný tábor pre prázdninujúcich 
školákov, športové akcie – korčuľovačky, aerobik maratón alebo 
futbalové či volejbalové turnaje. 

* * *
Teším sa, že sa stretneme aj na Jazerských Vianociach 12. a 13. de-

cembra, na ktoré vás srdečne pozývam. A ak sa uvidíme iba tak náho-
dou v mestskej časti, aj to bude príležitosť zaželať si pokojné vianoč-
né sviatky naplnené radosťou, šťastím a láskou. 

Želám vám, milí Jazerčania, požehnaný rok 2020! 

                                                                    S úctou Lenka Kovačevičová,
                                                                                                      starostka

Milí Jazerčania, 

Vitajte, malí Jazerčania!  

Posledný piatok októbra sme do života vítali najmenších 
obyvateľov našej mestskej časti. Tridsaťpäť detičiek, z toho 
18 dievčatiek, sa „predstavovalo“ starostke. A tak vieme, že na-
príklad Zoe, Tamarka, Karin, Nelly, ale aj Eduard, Vincent, Ge-
rard či Ivan sú veľmi poslušné, hravé a milé bábätká. Narodili 
sa v tomto roku a rodičom či starším súrodencom spríjemňujú 
každučký deň. Z rúk starostky si ich rodičia, v jednom prípade 
aj stará mama, prevzali pamätnú listinu a malý darček ako spo-
mienku na tento deň. Zarecitovali a zaspievali im škôlkari z MŠ 
na Družicovej a Jenisejskej ulici a básňou prispela študentka 
zo Súkromnej strednej odbornej školy na Bukoveckej ulici Marti-
na Demková. Všetky detičky slávnosť i záverečné spoločné foto-
grafovanie zvládli na výbornú. 
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Sadili sme Stromy životaSadili sme Stromy života
Na Jazere už rastie 320 drevín posadených našimi rukami 

Septembrová sobota, pol ôsmej ráno, slniečko začína 

zohrievať a pred naším miestnym úradom sa deje niečo veľ-

ké... Veľké myšlienkou, počtom dobrovoľníkov i množstvom 

sadeníc stromov. Jazerčania boli poctení a v predposlednú 

septembrovú sobotu odštartovali najväčší zelený projekt 

v Košiciach. Vyše stovka žien a mužov, detí i tínedžerov po-

čas celého dňa na rôznych miestach sídliska vysadila vyše 

300 Stromov života. 

Zasaď Strom života je celomestská akcia, ktorej hlavným 
organizátorom je Dobrovoľnícke centrum Košíc. Počas tohto-
ročnej jesene a na jar budúceho roka pomáhajú v mestských 
častiach sadiť stromy. Tristotisíc sadeníc – jednu za každého 
Košičana - fi nancuje Peter Ďurica s rodinou, ktorý chce takým-
to spôsobom prispieť k zlepšeniu životného prostredia v meste. 
Podľa odborníkov z dobrovoľníckeho centra vysadením takého-
to množstva drevín by počas horúčav o pár rokov mohla klesnúť 
teplota v meste o 3 stupne.

Sedemnásť lokalít 

Každý, kto prišiel, dostal základné záhradnícke náradie, ktoré 
zabezpečila fi rma Kosit. Sadenice do lokalít pomáhali prenášať 
pracovníci miestneho úradu, vypomohli aj šoféri z Fordu Szilcar. 
Na posilnenie pred prácou sa mohol každý občerstviť obľúbe-
nou treskou s rožkom od Ryby Košice, ktorej tiež záleží na bu-
dúcnosti mesta. Potom sa 120 Jazerčanov s manuálmi ako sadiť 
a s plánikmi území rozišlo do sedemnástich lokalít sídliska. Boli 
to vytypované parcely v našej mestskej časti, kde sa dalo sadiť. 
Pri výbere územia bolo dôležité, aby budúce korene stromu ne-
zasahovali do inžinierskych sietí. Odborníci pred výsadbou tiež 
zhodnotili, či sa na dané miesto viac hodia ihličnaté alebo listna-
té podľa druhového zloženia už tam existujúcich stromov. Nové 

sadenice tak pribudli v rekreačnej lokalite na pláži pri lanovej 
pyramíde, pri miestnom úrade, pred detským areálom Radka, 
pred Fruconou, okolo fontány na Polárnej ulici, v areáloch ma-
terských a základných škôl na Bukoveckej, Jenisejskej, Dneper-
skej, Družicovej a Azovskej ulici, ako aj pri Špeciálnej základnej 
škole na Rovníkovej, na troch venčoviskách na Čingovskej, Rov-
níkovej a Meteorovej ulici a svoje stromy zasadili aj stredoškoláci 
z Obchodnej akadémie na Polárnej ulici. Na viacerých školách 
– napríklad na Družicovej ulici či na „Polárke“ – pracovali spolu 
so žiakmi aj riaditelia a učitelia. Na MŠ na Azovskej ulici si okrem 
sadenia zorganizovali aj brigádu na dvore – čistili, maľovali, 
opravovali...

Stromy budú za nás dýchať, keď my už vydýchneme...

V každej lokalite sa pracovalo s radosťou. Malí aj veľkí za pár 
hodín vysadili 320 stromov. Niekde to bola ľahšia práca – pôda 
bola mäkšia –, inde sa s kopaním jamy natrápili. To bol aj prípad 
našej starostky a kontrolóra, ktorí sadili v okolí miestneho úradu. 
„Ide to ťažšie, ale o to viac si túto chvíľu zapamätám. (úsmev). 
Som naozaj šťastná, že práve Jazerčania začínajú písať a „sa-
diť“ novú históriu sídliska. Je to znak vyspelosti našej komunity 
a ekologického zmýšľania ľudí. Stromy vyrastú, keď tu budú žiť 
naše deti a vnuci,“ vyznala sa z pocitov starostka, ktorej to s rý-
ľom a motykou pristalo. 

Na venčovisku na Rovníkovej ulici sme stretli aj seniorov 
z nášho Denného centra, ktorí sa do výsadby pustili s veľkou 
vážnosťou. Ako povedali, je to jednoduchá rovnica – stromy 
budú za nás dýchať, keď my už vydýchneme... Pred Fruconou 
sme našli rodinky s deťmi. Aj tínedžeri z Polárky ochotne kopali, 
kyprili a sadili. Radi vypomohli i na ZŠ na Družicovej ulici, kam 
riaditeľovi prišli pomôcť aj absolventi školy. Sadilo sa prevažne 
na sídlisku, ale ani záujemcovia o stromčeky do súkromných zá-
hrad v rámci mestskej časti neostali bokom. Im sa tiež rozdali sa-
denice, ktoré dnes už rastú na ich pozemkoch. Teraz je dôležité 
ich správne polievať, aby spoločná práca nevyšla nazmar. 

„Sme mimoriadne spokojní s priebehom akcie Nad jazerom, 
pretože sa podarilo vysadiť vyše 300 stromčekov. Bol to pilotný 
“diel” našich aktivít, ale veľmi kvalitný. Na jar sa radi vrátime opäť 
aj na Jazero,” zhodnotil ekologickú aktivitu nadšených Jazerča-
nov riaditeľ Dobrovoľníckeho centra Košíc Martin Ištvan. 

Nuž, ak ste v septembri trošku zaváhali, ale nie je vám cudzia 
pomoc prírode a ľuďom, už teraz si rezervujte čas na jar roku 
2020. My sme spolu s dobrovoľníkmi pripravení ďalej sadiť stro-
my pre všetkých Košičanov.   
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Pribúda osvetlenie novej generácie

Zrevitalizovali sme detské ihriská a vystavali fi tpark

Rozsvietili sme ďalší chodník v  úseku od cukrárne Amor až 
po Krásnu. Pouličné osvetlenie v  prevedení LED má možnosť 
centrálneho riadenia a ovládania z riadiaceho – dispečerského 
centra v meste. 

Tieto lampy dokážu napríklad automaticky nahlasovať správ-
covi poruchy. Uvedený chodník, na ktorom pribudlo 15 lámp, je 
v trase cyklochodníka Eurovelo 11, a tak okrem obyvateľov, ktorí 
využívajú komunikáciu na presun medzi Sídliskom Nad jazerom 
a Krásnou či oddych a prechádzky, poslúži aj cykloturistom po-
čas tmavých jesenných dní. 

Po hrádzi, lesoparku a po   Baltickej ulici ide o  ďalšiu pro-

menádu, ktorá prepája osvetlenými chodníkmi sever sídliska 
a  na juhu Vyšné Opátske s Krásnou. 

V  trende kvalitných svietidiel s  dlhou životnosťou budeme 
pokračovať. Posledným pripravovaným krokom ukončenia 
osvetlenia chodníkov popri Hornáde bude v  budúcom roku 
chodník za Jenisejskou ulicou pri Myslavskom potoku. 

Zároveň pristupujeme k  príprave projektov ďalších lokalít, 
ako je napríklad okolie trhoviska Ždiar či Rovníková ulica, ktoré 
vyhodnotila Komisia výstavby, verejného poriadku a životného 
prostredia miestneho zastupiteľstva za nevyhnutné na zabezpe-
čenie štandardu na nami spravovanom trhovisku aj okolí. 

Detské ihrisko na Čingovskej ulici prešlo radikálnou zmenou. 
Nové sú dopadové plochy a vymenili a doplnili sme herné zaria-
denia v prevedení nerezovej nehrdzavejúcej konštrukcie odol-
nej proti vandalom. Vyhoveli sme požiadavkám rodičov ako aj 
doporučeniam projektantov, aby na tomto ihrisku nebol použitý 
štrk, a tak je nový vyrastený trávnik bezpečný pri pádoch a prí-
jemný na chôdzu. Ihrisko je priestranné a aj pre blízkosť obchod-
ného centra Čingov veľmi využívané. 

Výmenami a  doplnením herných zariadení prešli aj ihriská 
na Ladožskej a Talinskej ulici. Zámerom na Ladožskej ulici bolo 
podľa návrhu Komisie výstavby, verejného poriadku a životného 
prostredia miestneho zastupiteľstva sústrediť ihrisko medzi by-
tový dom Ladožská a areál Obchodnej akadémie na Polárnej uli-
ci a pôvodnú plochu ihriska využiť na riešenie statickej dopravy 
na sídlisku. Toto umiestnenie ihriska na južnú stranu bytového 
domu je vhodné z bezpečnostného hľadiska aj pre krajšie pros-
tredie a okolitú zeleň. Deťom tu nehrozí stret s autami a priestor 
ponúka viac prirodzeného svetla.  

V priebehu jesene sa park na Talinskej ulici stal miestom nie-
len na oddych, ale aj na šport. Exteriérový fi tness park, ktorý tam 
vyrástol, umožňuje precvičiť si všetky partie tela na čerstvom 
vzduchu a  je vhodný pre všetky vekové kategórie od starších 
detí až po seniorov. 

Výber prvkov je skutočne rozmanitý a  pestrý, preto sa dajú 
využiť   nielen na posilňovanie svalov, ale i  na rehabilitačné 
a  relaxačné cvičenia. Použité materiály sú zo žiarovo-zinko-
vanej ocele a vrchná vrstva z práškovej vypaľovanej farby, 
čo zaručuje vysokú odolnosť voči vplyvom počasia, a teda 
i dlhú životnosť. Vo fi tparku na Talinskej ulici bolo osadených 
13 posilňovacích a kondičných strojov, na ktorých môže naraz 
cvičiť 19 ľudí. Na jar plánuje mestská časť na tomto území vysa-
diť stromy a kríky.

Revitalizáciu detských ihrísk a výstavbu fi tparku zrealizovala 
Správa mestskej zelene z fi nančnej dotácie, ktorú poskytla mest-
ská časť vo výške 61 010 €.

Investície na sídliskuInvestície na sídlisku

Detské ihrisko na Taliskej ulici Fitpark na Talinskej  ulici

Detské ihrisko na Ladožskej  uliciDetské ihrisko na Čingovskej ulici



6 Jazerčan 04 / 2019

Vzdali sme úctu jubilantom 

Naše poďakovanieNaše poďakovanie

„Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každú 

búrku… čo však nezastaví, čo nikdy nespomalí, je čas…“ 

Počas troch októbrových popoludní sa sála v Kultúrnom stre-
disku Jazero premenila na miesto, ktoré dýchalo atmosférou 
úcty, vďačnosti a lásky. Okrúhle životné jubileá našich obyvate-
ľov – 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov – sme si pripomenuli posede-
ním s jubilantmi. 

V prvý deň osláv seniorov pozdravila aj námestníčka primátora 
mesta Košice Lucia Gurbaľová, prihovorili sa aj predsedníčka So-
ciálno - zdravotnej komisie miestneho zastupiteľstva Lucia Klei-
nová a predseda Rady seniorov mesta Košice Ján Caban. Starost-
ka Lenka Kovačevičová a jej zástupca Bernard Berberich ocenili 

7 manželských párov z našej mestskej časti, ktoré v tomto roku 
oslávili Zlatú svadbu – 50 rokov spoločného života. Všetkým 
oslávencom osobne zagratulovali aj miestni poslanci a kvietok 
im odovzdali Silvia Hricková, Anna Jenčová, Lucia Kleinová, Ro-
man Frnčo, Martin Seman, Jozef Skonc, Pavol Slivka. 

Program, ktorý pripravili žiaci z materských a základných škôl 
na sídlisku – MŠ na Azovskej, Jenisejskej, Dneperskej a Galak-
tickej ulici, Špeciálna ZŠ na Rovníkovej ulici a študentky zo Sú-
kromnej strednej odbornej školy na Bukoveckej ulici – sa niesol 
v znamení poďakovania, úcty a lásky k našim starkým. Vystúpili 
i tanečníci z G mini Dance team-u, spevokol Jazerčan aj obľúbe-
ná Anna Gaja. 

Milí naši oslávenci, milé naše mamky a milí naši ockovia, je nám 
cťou, že nás sprevádzate životom. 

Ďakujeme za pomoc, podporu a želáme vám zdravie a veľa 
šťastných spoločných dní.  
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Seniori aktívni v športe, skrášľovaní sídliska i v záhradkárčení

O cenné kovy súťažili aj dva jazerské kluby

V septembri zorganizovala Rada seniorov mesta 6. letnú 
olympiádu seniorov Košice 2019. Predseda rady Ján Caban 
pri otvorení podčiarkol stúpajúci záujem dám i pánov o účasť 
na tomto zápolení. 

Kým v roku 2014, kedy bol prvý ročník, sa do disciplín zapo-
jilo 158 seniorov, do tohto šiesteho sa prihlásilo 475 športovcov 
a ich vekový priemer bol 70,7 roka. Najstaršia účastníčka mala 86 
rokov, najstarší účastník o dva roky menej. Súťažiť prišlo vo viac 

ako desiatke disciplín 22 klubov dôchodcov, denných centier 
a občianskych združení mesta. Medzi nimi boli aj dva naše – 
Klub kresťanských seniorov a Denné centrum. Medailovou 
žatvou sa môžu pochváliť kresťanskí seniori – získali dve zlaté 
a štyri bronzové medaily. Zlatí boli Genovefa Vicová a Ján Fran-
kovič a bronzoví Jozef Gburik, Karol Seman a dvakrát v rôznych 
disciplínach Jonas Hanudelovič. Za Denné centrum bodovali 
Ivan Hudec a Július Husár. Obaja získali vo svojich disciplínach 
strieborné medaily. 

Mali i vlastnú olympiádu

Seniorom z Denného centra ako keby celomestská letná 
olympiáda nestačila. O pár dní neskôr si zorganizovali svoju 
vlastnú, v lesoparku pri jazere. Na nej sa do hodu futbalovou lop-
tou do koša, hodu loptou i krúžku na cieľ, kopu lopty do bránky 
a behu s polievkovou lyžicou, v ktorej bola stolnotenisová loptič-
ka, zapojilo 26 dám a pánov. Úspešní boli Anna Šmídová, Anna 
Podolinská, Mária Kandrová, Filip Fertaľ, Paulina Sitťaiová, Ivan 
Hudec, Anna Husárová, Helena Kováčová, Marta Lovasová, Jaro-
slav Grieger, Mária Hájková a Valéria Spišáková, takže takmer po-
lovica všetkých športujúcich. Po súťaži si za vyhrávania Štefana 
Ševčíka na harmonike aj zanôtili a aj na opekačku dobrôt prišlo.

Sadili Stromy života a pochválili sa plodmi jesene

Počasie bolo príjemné, a tak viac ako tridsiatka seniorov prišla 
na veľkú jazerskú akciu – Sadenie Stromov života. Tiež chcú, aby 
bolo naše sídlisko zdravé a zelené, a tak si vysúkali rukávy a pod-
ľa pokynov odborníkov do zeme vkladali nové „pľúca“ v podobe 
ihličnanov i listnáčov. 

S prírodou, aj keď trošku v inej podobe, súvisela i výstavka 
Plody jesene. Vytvorili si ju v Dennom centre pre vlastné poteše-
nie i ako ukážku, že sú šikovní aj v záhradkárčení. Po prvýkrát, čo 
výstavky organizujú, táto bola najbohatšia sortimentom, veľko-
sťou niektorých druhov ovocia a zeleniny i atraktivitou. (Naprí-
klad to dlhé „čudo“ je indická uhorka). A tak bolo čo obdivovať, 
i závidieť.
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Bojovník Sebastián vyhráva nielen na zelenej tráve 

Jazerčania, ďakujeme! 

„Bolo to ťažké obdobie, ale pozerám sa dopredu" – týmito 

slovami začala rozprávanie o životnej udalosti, ktorá poznačila 

celú rodinu pani Eva Langová z nášho sídliska. Na veľkonočné 

sviatky spred roka by chcela ona i jej syn Sebastián čím skôr za-

budnúť. Doslova za 4 dni sa jej vtedy 10-ročný syn ocitol na po-

kraji života. Prepukla u neho zákerná rakovina – Burkittov lym-

fóm, ktorý chlapca zmenil doslova zo dňa na deň. 

„Boli sviatky a Sebi sa asi prejedol dobrôt, tak som si vysvetľovala 
jeho prvé „bolenie bruška“. Vždy mal rád sladké a aj mäsko. Myslela 
som si, že to pretrávi. Ešte sa hral vonku s kamarátmi, ale aj na druhý 
deň bolesti pretrvávali. Keď ani na tretí deň neustupovali, už som 
spozornela. Po sviatkoch sme išli k lekárke, pretože brucho bolo už 
tvrdé a nafúknuté. Doktorka ho prehmatala a poslala na ultrazvuk. 
A odtiaľ rovno do nemocnice a rovno na príjem na chirurgiu,“ spomí-
na mamka Eva Langová. Ultrazvukom objavili u Sebastiána 12 cen-
timetrový „útvar“ v brušnej dutine a, žiaľ, nebol jediný. Zasiahnuté 
boli obličky, aorta, pečeň, črevá… Týždeň pred objavením týchto 
„votrelcov“ bol Sebi na veľkom futbalovom turnaji, ktorý odohral.

 
Presun na onkológiu

Bolesti sa u chlapca stupňovali, a keďže stúpali aj onkomarke-
ry v krvi, preložili ho do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach 
na Oddelenie onkológie a hematológie. Sebastiánovi diagnosti-
kovali agresívnu formu rakoviny lymfatického systému – tzv. Bur-
kittov lymfóm. Mama Eva začala veľký boj za svojho syna. Kolotoč 
sebaobviňovaní, čo a kedy zanedbala, sa rozkrútil… Priebeh tých 
ťažkých dní bol veľmi rýchly. „V stredu ho prijali na chirurgiu, v pia-
tok preložili na onkológiu a v pondelok bola plánovaná biopsia, ale 
Sebi mal veľké bolesti, ťažko rozprával, bol vysilený… Už od sobo-
ty mu infúziou podávali chemoterapiu, a našťastie, hneď po prvej 
dávke onkomarkery prestali stúpať.“ Čo znamenalo, že bitku vyhral, 
ale vojnu zatiaľ nie… Liečba však každým dňom zaberala. Pri biop-
sii, ktorá potvrdila diagnózu, mu lekári objavili v tele veľa nádorov, 
a tak hneď nasadili tvrdú chemoterapiu a dúfali, že to mladé telíčko 
zvládne. Nakoniec Sebi dostal až 6 veľkých cyklov chemoterapie, 
kým sa jeho zdravotný stav zlepšil. Chlapček schudol na 24 kilogra-
mov hmotnosti, vypadali mu vlasy…

Nádor ide tvrdo, lekári museli zakročiť tvrdšie 

Sebastián za 6 mesiacov v nemocnici absolvoval množstvo od-
berov krvi, vyšetrení pod ultrazvukom, počítačovým tomografom 
a až keď výsledky potvrdzovali, že nádor nerastie, mama si vydých-
la. Po troch mesiacoch si urobili „výlet“ do nemocnice v Bratislave, 
kde Sebastián podstúpil odber kmeňových buniek kostnej drene, 
ktorý sa robí v čase remisie – teda v období, keď vymiznú prízna-
ky choroby. Ak by sa choroba vrátila, lekári môžu podať práve tieto 
bunky, ktoré sú pri boji s rakovinou dôležité. Sebi mal šťastie v ne-
šťastí - nádory neboli vo vnútri orgánov, iba na ich povrchu – aj to 
je možno dôvod, prečo sa podarilo rakovinu poraziť. Vrátiť sa môže, 
ale zvyčajne sa to stáva hneď po skončení liečby. A Sebi je už rok 
bez príznakov choroby. 

Dnes je Sebastián šiestakom na Súkromnej základnej škole 
na Dneperskej ulici. Učeniu sa venoval aj v nemocnici, takže dnes 
riadne pokračuje vo vzdelávaní so svojimi spolužiakmi. O chorobe 
nehovorí, nechce si pripomínať bolesti, ktoré prežil. K futbalu sa ešte 
nevrátil, ale mamka verí, že milovanú loptu čochviľa popreháňa.

Pomáhali všetci 

Zažiť dni plné strachu, keď život vášho dieťaťa doslova visí 
na vlásku a vy ste bezmocný, je najhorší pocit, aký môže rodič zažiť. 
Eva Langová je však silná žena, v ťažkých chvíľach si chváli prístup 
lekárov, sestier i sanitárov na Oddelení onkológie a heamatológie 
v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach. Oceňuje pomoc bežných 
ľudí a priateľov, váži si záujem našej pani starostky, ktorá Sebka nie-
koľkokrát navštívila v nemocnici, na pomoc pre neho vyhlásila aj 
verejnú peňažnú zbierku. Z vyzbieraných peňazí nakoniec Sebas-
tiánovi v izbe vymenili podlahu, kúpili čističku vzduchu, nový mat-
rac a posteľ, keď sa so zníženou imunitou vrátil z nemocnice domov. 
Mama ďakuje všetkým darcom krvi a veľmi tiež oceňuje podporu 
Svetielka pomoci – organizácie, ktorá zmierňuje ťažkosti deťom 
s onkologickými chorobami prevozom na vyšetrenia či inou mate-
riálnou pomocou. 

Sebastián ostáva až do svojich 19 rokov v sledovaní onkológov. 
Jemu aj jeho blízkym želáme, aby prežívali už iba veselé rodinné 
šťastie. 

Aj takéto smutné príbehy, ale so šťastným koncom, píše život. 
Desiatky detí a ich rodičov sú ročne hospitalizované s ťažkou 
a zákernou chorobou na košickom oddelení onkológie v Det-
skej fakultnej nemocnici. Práve pre nich sme sa rozhodli vyhlásiť 
počas letných prázdnin Zbierku hračiek. 

Vy, obyvatelia sídliska, ste boli veľkorysí a priniesli ste tisícky 
vecí, ktoré potešili malých pacientov. V závere augusta sme ich 

vo vyše 20 krabiciach zaniesli so starostkou Lenkou Kovačevi-
čovou na oddelenie a prostredníctvom primárky MUDr. Natálie 
Galóovej darovali za vás hospitalizovaným deťom. „Za všetky 
naše choré deti sa chcem veľmi pekne poďakovať za hračky, kto-
ré im urobili veľkú radosť počas náročnej liečby, ktorú absolvujú 
na našom detskom onkologickom oddelení.“ V mene detičiek 
aj my všetkým úprimne ďakujeme! 
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Dnes predstavujeme poslankyňu miestneho zastupiteľstva Mgr. Silviu Hrickovú
„Napĺňa ma pocit moci, moci pomoci iným"

Pani poslankyňa, v jazerskom 
miestnom zastupiteľstve ste pr-
vý krát. Podobne ako pri vašich 
kolegoch, aj pri vás začnime teda 
klasicky – trochu sa Jazerčanom 
predstavte.

Moji rodičia boli za mlada su-
sedmi, doma sa so sestrou občas 
smejeme, že sme plodmi susedskej 
lásky a dvorenia na schodoch brá-
ny… Starí rodičia z otcovej i mami-
nej strany boli medzi prvými oby-
vateľmi tohto sídliska a Jazero je 
aj mojím domovom. Detstvo som strávila na Jenisejskej ulici, tam 
som chodila aj do školy. Manžel vyrastal na Ždiarskej ulici a „randili“ 
sme pri fontáne. Všetci sme teda Jazerčania ako repy. Teraz bývame 
blízko rodičov, čo je praktické, pomáhajú nám s deťmi. Mám dve 
a som vydatá. Dvadsaťročná dcéra Anna Mária študuje na Právnic-
kej fakulte UPJŠ v Košiciach, syn Lukáš má 10 rokov a navštevuje 
ZŠ J. Urbana na Jenisejskej ulici. Na oboch som hrdá, lebo idú za svo-
jím cieľom. Dcéra má zmysel pre spravodlivosť a syn chce raz mať 
vlastnú reštauráciu, v ktorej budú vyhradené stoly aj pre chudob-
ných s jedlom zadarmo. Ako odborná garantka riadim Komunitné 
centrum, v ktorom poskytujeme sociálne poradenstvo, pomoc 
a organizujeme voľnočasové aktivity. Sociálne aktivity realizujem aj 
ako riaditeľka neziskovej organizácie Sociálna intervencia a sociálne 
aktivity – SISA, n.o. Venujem sa tiež rodinnej projekčno-stavebnej 
fi rme. 

Vaše meno sa často spomína v súvislosti so sociálnou prá-
cou. Trinásť rokov ste pracovali na Úrade Košického samospráv-
neho kraja i na odbore sociálnych vecí a zdravotníctva. Je vám 
táto oblasť blízka? 

Blízka je mi nielen preto, že som tento odbor vyštudovala 
na Trnavskej univerzite, ale napĺňa ma pocitom moci. Moci po-
máhať iným. Je to radosť, ako keď maliar celé dni maľuje obraz, 
nevníma čas, ktorý mu venuje a nerieši, za koľko ho potom pre-
dá. Podstatné je, že ho tvorí.

Materiálne aj radami pomáhate Rómom, aj majoritnej čas-
ti spoločnosti. Máte to od Boha, alebo ste sa naučili prenikať 
do tejto problematiky postupne, pretože vidíte, že nožnice sa 
v našej spoločnosti stále viac roztvárajú a do siete zlej fi nančnej 
situácie sa dostávajú nové a nové rodiny? 

Verím, že pán Boh ma obdaroval láskou, aby som ju mohla 
rozdávať. Ale aj učením a niekoľkoročnými skúsenosťami s prá-
cou s ľuďmi sa jeho vôľa napĺňa. Nestačí chlieb rozdávať, ľudí 
treba naučiť ho aj upiecť. Je pravda, že sa nožnice v spoločnosti 
stále viac otvárajú a mizne nám tzv. stredná vrstva obyvateľov. 
Potvrdil mi to aj Vietnamec, ktorý podniká na Jazere, keď na otáz-
ku, ako sa mu darí, odpovedal: „Zle, ľudia nemajú peniaze…“ Ob-
chodník si uvedomuje, že ak chudobnie zákazník, chudobnie aj 
on. Napriek tomu dokáže prežiť, pretože títo ľudia si vzájomne 
pomáhajú. 

V posledných parlamentných voľbách, v ktorých ste kandi-
dovali, ste nezískali dostatok hlasov. Minulý rok ste to skúsili 
stať sa poslankyňou mestského i miestneho zastupiteľstva. To 
druhé sa stalo realitou. Vaším volebným heslom bolo: Za mnou 
stoja ľudia. Myslíte si, že tí istí ľudia vám pomôžu aj teraz, keď 
ste jazerskou poslankyňou a z tejto funkcie vám vyplývajú via-
ceré úlohy? Ste členkou Sociálno-zdravotnej komisie, Komisie 
výstavby, verejného poriadku a životného prostredia i členkou 
Komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu.

Osobne mám veľmi dobré skúsenosti so zapájaním sa našich 
občanov do charitatívnych aktivít, zbierok šatstva či hračiek. 
A viem, že za mnou stoja. Teší ma ich nadšenie, že môžu pomá-
hať. My, Jazerčania, sme veľmi srdeční. Snažím sa aj osobne po-
dieľať na organizovaní akcií, na niektoré beriem aj deti, aby som 

bola s nimi, a tiež, aby sa aktívne zapájali do diania na sídlisku. 
Mojimi prioritami sú rozvoj sociálnych služieb na sídlisku a rieše-
nie parkovania. Plánov je dosť. Najdôležitejším osobným cieľom 
je, aby Jazerčania videli, že som tu pre nich aj po voľbách.

Ako dokážete skĺbiť všetko tak, aby ste boli všetci spokojní?
Či viem všetko skĺbiť? (smiech) Mám nálepku prehnane aktív-

nej a starostlivej matky. Dcéra mi minule povedala: „Mami, tešila 
som sa, keď si vyhrala voľby, že ma už nebudeš stíhať, ale mýlila 
som sa...“ Deti vychovávam k samostatnosti, ale všetko musím 
mať pod kontrolou. 

Ste aktívnou poslankyňou. Ako žene ide vám tak aj pre nás 
typická činnosť - kuchtenie? Je niečo, čo je vašou špecialitou, 
po ktorej sa všetci „olizujú“?

Varím rada. Každý má u nás obľúbené mnou pripravené jedlo. 
Vyprážané rolky z kuracích pŕs plnené šunkou a syrom zmiznú 
hneď po dopečení… Mám vo zvyku aj rodičom, bývajú o dve 
brány ďalej, nosiť dobroty na ochutnávku. Oni mi zase zavolajú, 
aby som k nim dobehla po ich gastronomický výtvor.

Čo nevidieť máme Vianoce. Aké sú u vás? Kapustnica, šalát, 
ryba, bobaľky (opekance) alebo je to niečo špeciálne?

Máme tradičnú večeru: kapustnica, šalát, ryba. Čas pred Via-
nocami je pre mňa hektický, preto som vďačná rodičom, že kým 
ja „behám“ po charitatívnych akciách, oni pripravujú doma šted-
rovečerný stôl. Aj vďaka mojej uponáhľanosti majú rodičia ra-
dosť, že ideme k nim a môžu pre nás pripravovať sviatky.

Ak stíhate, aký je váš koníček? 
Stíham. Musím. Podstatou dosahovania dobrých výsledkov 

a výkonnosti je nájsť si čas pre seba, oddych, relax, koníčky i zá-
bavu. Veľmi rada naberám energiu počúvaním hudby a veľa čí-
tam knihy z oblasti psychológie a histórie. Takmer vôbec nepo-
zerám televízor, len výnimočne si pozriem nejaký fi lm. Možno aj 
preto mám viac času pre seba.

Po Vianociach príde striedanie starého a nového roka. Ako 
ten starý hodnotíte a čo očakávate od nového? Čo by ste chceli, 
aby sa vám splnilo?

Život ma naučil byť za všetko vďačná. Preto som vďačná 
za všetko dobré, čo ma posunulo ďalej, aj za všetko zlé, čo ma 
v starom roku posilnilo. Čo by som chcela? Vraví sa, že svoje pria-
nia netreba hovoriť nahlas. Ale treba na nich pracovať, nech sa 
splnia. 

Využijem však príležitosť popriať vám, milí Jazerčania, krás-
ne Vianoce a požehnaný nový rok. Nech máte po celý rok do-
statok najväčších pokladov sveta, ktorými sú zdravie, šťastie 
a láska.
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Na Vianoce Božie svetlo žiari

Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

S nábožnými, s prevrúcnymi pastiermi ťa chváľme;

spievame ti, vítame ťa dnes tu chváloslávne; 

Ježiško milený, do jasieľ vložený, 

buď uctený, buď slávený, vážený, vážený.

Ako teba, Pane z neba, v jasliach privítame?

Jak ti krásne, jak ti hlasné piesne tu spievame,

tak v nebi nech večne ctíme ťa srdečne

v tej milosti a radosti bezpečne, bezpečne. 

Koleda Čas radosti, veselosti - JKS č. 40

Tajomstvo Vianoc, ktoré sú svetlom a radosťou, sa nás pýta 
a burcuje nás, pretože je súčasne tajomstvom nádeje i smútku. 
Nesie so sebou chuť smútku, keďže láske sa nedostáva prijatia, 

život sa vyraďuje. Tak sa to prihodilo Jozefovi a Márii, keď našli 
dvere zatvorené a uložili Ježiša do jasieľ, «lebo pre nich nebolo 
miesto v hostinci» (v. 7). Ježiš sa narodil odmietnutý niektorými 
a za nezáujmu mnohých. I dnes môže byť prítomný medzi ľuďmi 
ten istý nezáujem, keď sa Vianoce stanú sviatkom, kde protago-

nistami sme skôr my, než on; keď svetlá trhu uvrhnú do tieňa 
svetlo Boha; keď sa pachtíme za darčekmi a zostávame necitliví 
k tomu, kto žije na okraji spoločnosti. Táto svetskosť uchytila Via-
noce do zajatia, je potrebné ich oslobodiť!

Ale Vianoce majú predovšetkým chuť nádeje, pretože, na-
priek našim temnotám, Božie svetlo žiari. Jeho príjemné svetlo 
nevyvoláva strach; Boh, ktorý je do nás zamilovaný, nás pri-
ťahuje svojou nežnosťou, keď sa rodí ako chudobný a krehký 
uprostred nás, ako jeden z nás. Rodí sa v Betleheme, čo zna-

mená „dom chleba“. Zdá sa, že nám tým chce povedať, že sa 
rodí ako chlieb pre nás; prichádza do života, aby nám dal svoj 
život; prichádza do nášho sveta, aby nám priniesol svoju lásku. 
Neprichádza požierať a rozkazovať, ale živiť a slúžiť. Takto je 
tu priame spojenie medzi jasličkami a krížom, na ktorom bude 
Ježiš chlebom, ktorý sa láme: je to priame spojenie lásky, ktorá 
sa dáva a zachraňuje nás, ktorá dáva svetlo nášmu životu, pokoj 
našim srdciam. Homília Svätého Otca Františka: Výzvy nedôstoj-
ných jasličiek dneška 2016.

Všetkým Vám prajem Požehnané a milostiplné vianočné 

sviatky a Šťastný a pokojný nový rok 2020.

Vinčujem vam, vinčujem na totu svatu Viliju,

Že bi vam Pan Boch pomuch tote švjatki prežic,

Druhe dožic, z menšima hrichami,

Z vekšu radojscu a z Božu milojscu.

Od Pana Boha lasku,

Na poľu dobru urodu,

U dvore dobri prichod,

U chiži ščejsce, zdrave a hojne bošske požehnaňe.

Išče vam vinčujem,

Co vi sebe sami,

Od mileho Pana Boha požadace.

Naj vam Pan Boh da sto tišic na stul

A štiri volki na dvur.

Peter Kentoš, farár
Farnosť sv. košických mučeníkov

Sviatok Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 
(ľudovo nazývaný Vianoce) patrí k najväčším sviatkom cirkevné-
ho roku. Vidno to už z toho, že byzantská cirkev nám ako prípra-
vu na tento sviatok určuje 40-dňový pôst, ktorý sa ľudovo nazý-
va Filipovka. (Jeho ľudový názov vznikol z toho, že sa začína deň 
po sviatku sv. Filipa, inak s týmto apoštolom nemá nič spoločné.)  

Obsahom sviatku je oslava udalosti, v ktorej sa Boh stal člo-

vekom, aby sa človek stal Bohom. Boh sa stáva človekom, 
prijíma ľudskú prirodzenosť, aby skrze jeho poníženie, smrť 
a vzkriesenie mohol človek prijať účasť na Božom živote, teda, 
aby človek mohol byť zbožštený (gr. theosis). Narodenie Ježiša 
oslavujeme v kontexte celého plánu spásy (a len v tejto súvis-
losti má zmysel), preto sa v bohoslužobných textoch popri naro-
dení spomína aj Kristova smrť, vzkriesenie a vykúpenie ľudstva 
z hriechu.

Dôležitým aspektom sviatku je zjavenie sa Boha ľuďom. Boh 
sa zjavil človeku, aby mu zvestoval svoj plán spásy a ukázal svoju 
lásku (najprv mágom hviezdou a pastierom skrze ohlasovanie 
anjela, neskôr pri Jordáne hlas z neba – preto sa aj pôvodne tieto 
sviatky slávili spolu).

Kristus sa stáva dieťaťom, prichádza na svet v jaskyni, ktorá 
slúžila ako maštaľ pre dobytok. Stáva sa poníženým a bezbran-
ným – a takým je celý svoj život až po smrť na kríži – ako dieťa, 
ktoré sa nedokáže brániť a nedokáže ublížiť. Vydáva sa do rúk 
ľuďom už pri svojom narodení, tak ako raz bude vydaný do rúk 
ľuďom pri ukrižovaní.

Veľmi pekne to vystihuje spev z proroka Izaiáša, ktorý spie-
vame na Veľkom povečerí, ktoré je nočnou bohoslužbou by-
zantskej cirkvi v Predvečer Narodenia Pána. Môžeme povedať, 
že ide o najcharakteristickejší spev, vystihujúci význam vtelenia 
Božieho Syna:

- S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo 

s nami Boh!

 Čujte všetky diaľavy zeme! Mocní sveta, kajajte sa, 

lebo s nami Boh!

- S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo 

s nami Boh!

 Ľud, čo prebýval v temnotách, uzrie veľké Svetlo. 

Vám, obyvatelia temnej ríše smrti, zažiari Slnko, lebo 

s nami Boh.
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Vianočný stromček 

- S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo 

s nami Boh!

 Lebo chlapček narodil sa nám a Syn je nám daný 

– a bude kniežatstvo na jeho pleci, lebo s nami Boh!

- S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo 

s nami Boh!

 Prináša dokonalý pokoj a jeho meno je Anjel veľkej 

rady, lebo s nami Boh!

- S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo 

s nami Boh!

 On je Zázračný radca, Boh mocný, Vládca, Knieža po-

koja, Otec budúceho veku, lebo s nami Boh!

- S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo 

s nami Boh!

„S nami Boh…“ Boh už nie je ďaleko, Boh už nie je vysoko, 
lebo od tejto chvíle je Boh s nami. Vďaka jeho synovi Ježišovi 
Kristovi. Nemusíme ho už vnímať ako policajta, ktorý dáva po-
zor na to, kedy a čo zlé urobíme. Nemusíme ho už vnímať ako 
strašidelného despotu, ktorý nás chce za všetko zlé potrestať. 
Nemusíme ho už vnímať ako trýzniteľa, ktorý sa vyžíva v našich 
„krížoch“. Práve úplne naopak. On – Boh posiela svojho jedno-
rodeného Syna, aby nám zjavil Jeho tvár. Tvár Nebeského Otca. 
Tvár, ktorá je Láska. Láska, ktorá miluje do krajnosti, ktorá po-
siela práve Ježiša Krista, aby všetko nedokonalé zobral na svoj 
kríž. Takto sviatok Narodenia Ježiša Krista spája nebo so zemou. 
Takto doslova prichádza Boh na zem. Už nie je ďaleko, už nie je 
vysoko – „Lebo s nami Boh!“

Milovaní čitatelia, z úprimného srdca Vám prajem, aby tohto-
ročná skúsenosť sviatkov Narodenia nášho Pána a Ježiša Krista, 
bola radostnou skúsenosťou toho, že Boh je s nami!

CHRISTOS RAŽDAJETSJA! SLAVITE JEHO!
(KRISTUS SA RODÍ! OSLAVUJTE HO!)

                                                                                           o. Vladimír Varga,
farár gréckokatolíckej farnosti Košice – Nad jazerom

Je symbolom, ktorý dotvára pohodu a prekrásnu vianočnú 
atmosféru. Jeho pôvod nie je ani biblický ani kresťanský, údaj-
ne siaha až do staroveku. Na našom území sa začali stromčeky  
objavovať v 18. storočí, prenikli k nám z Nemecka a spočiatku 
ich mali rodiny len v mestách. Na vidieku sa dostali do príbytkov 
v 19. storočí. Na východnom Slovensku dokonca len niekedy 
medzi vojnami. 

Prečo práve ihličnatý strom nie je zaznamenané. Traduje sa, 
že ihličnan je zelený po celý rok, predstavuje teda život a najmä 
na vidieku aj bohatú úrodu, zdravý dobytok a plné sýpky. Pred 
vianočnými stromčekmi domáci izby zdobili slamenými pred-
metmi alebo vetvičkami. Prvé stromčeky neboli v stojanoch, ako 
je to dnes. Ľudia ich vešali buď v kúte alebo nad stôl korunou 
dolu. Ozdobili ich jabĺčkami, orechmi, neskôr na tenko nastriha-
ným staniolom. Sviečky na stromčekoch pribudli neskôr. O tom, 
že sa ozdobený a osvetlený vianočný stromček objavil v jednej 
domácnosti, zachytáva brémska kronika, pretože to bolo čosi 
nové, nevídané, dovtedy neznáme. Začiatkom 20. storočia sa 
začalo výraznejšie zdobenie stromčeka papierovými fi gúrkami. 
Neskôr aj fúkanými guľami a sladkosťami v podobe salónok či 
čokoládových fi gúr. Členovia rodín si dávali pod stromčeky dar-
čeky. Oproti tomu, aké sú dnes, boli skromnejšie, jednoduchšie, 
skôr vlastnoručne vyrobené a darované zo srdca.  

Svet sa vyvíja, život ide dopredu a s ním aj vianočné stromče-
ky. Dnes je „dôležité“, aká je móda zdobenia v tom - ktorom roku. 
Raz dominuje strieborná, inokedy modrá alebo žltá. Čo najoká-
zalejšia výzdoba, svetielka od výmyslu sveta. Jabĺčka, orechy…? 
Nedajte sa vysmiať...

Prečo zabúdame na to, že vianočný stromček nemá byť pro-
striedkom v pretekaní sa, ale krásnou súčasťou vianočných 
sviatkov, aby robil radosť deťom, dotváral pohodu a sviatočnú 
atmosféru? Podstatným predsa musí byť to duchovné, čo aj jeho 
prostredníctvom robí Vianoce krásnymi a nezabudnuteľnými. 
Sviatkami radosti, lásky a zrodu života. 



12 Jazerčan 04 / 2019

Na návštevách v troch rodinách nášho sídliska
Adrianka, Hanka, Samko, akí ste dnes?

V našej mestskej časti sa stalo zvykom vítať do života ma-
lých občiankov Jazera. Okrem týchto milých slávnostných 
stretnutí a zápisov do kroniky miestneho úradu sa starost-
ka pravidelne stretne s rodinkami, ktorým sa v jednotlivých 
rokoch narodil prvý človiečik nášho sídliska. Patrik a Domi-
nika, Adrianka, Hanka, Samko, Marko a január 2015, 2016, 
2017, 2018 a 2019. To sú drobci, o ktorých je reč a ktorí majú 
prívlastok novoročné detičky.

S odstupom času sme sa rozhodli navštíviť ich a zmerať, 
o koľko centimetrov za ten čas podrástli a čo sa už naučili. 
U všetkých sa to síce nepodarilo, pretože dvojičky Patrik a 
Dominika sa s rodičmi z nášho sídliska medzitým odsťahovali 
a pri Markovi sa rodičia rozhodli, že je ešte maličký, takže dnes 
ešte nie, možno o rok, o dva... Ale príbehy troch sa práve začí-
najú.

Adrianka je jemný kvietok
Tretieho januára 2016 pribudla k obyvateľom našej mestskej 

časti Adrianka. Kým ju mama Ivana a otec Peter pyšne na návšte-
ve u našej starostky ukazovali, malá princeznička všetko sladko 
prespinkala…

„Keď sa pozriem, aká slečna je z nej teraz, nemôžem uveriť, že je 
to ten istý drobček, s ktorým sme sa fotografovali do Jazerčana. Na-
rodila sa o mesiac skôr a mala len 2 830 gramov. V deň, keď som ju 
rodila, moji rodičia, sú Srbi, cestovali k nám pozrieť sa na náš nový 
byt a navštíviť nás. Netušili, že to bude ich najkrajšia cesta v živote,“ 
zaspomínala si mama Ivana na to, aké to vtedy bolo.

Odvtedy prešli takmer štyri roky, Adrianka riadne podrástla, 
a na šantenie už má aj „parťáčku“ – sestričku Anastasiu. Aká je 
prvorodená slečna dnes, mama bez váhania odpovedala: „pa-
rádnica, fakt je ako princeznička. Rada sa „čačká“,, nemá problém 
skúšať si moje oblečenie. Do škôlky musí ísť len v šatkách, pretože 
vtedy jej pani učiteľky hovoria, že je krásna. A Adrianka si to tak 
vysvetľuje, že ženy sú krásne, len keď sú v šatách… O nohaviciach 
nechce ani počuť.“

Vie byť hanblivá, stačí, ak niekde počuje krik, i keď nie je jej 
adresovaný, chce sa jej plakať. Aj v tom je typická „baba.“ Do-
káže byť ale i tvrdohlavá, ak si niečo zaumieni, urobí všetko pre 
to, aby to dosiahla. Využíva k tomu ďalšiu ženskú zbraň – kukuč, 
teda smutný pohľad, ktorý aj ľady roztopí… V podstate je však 
jemná, krehká, doslova kvetinka.

Ako všetky deti, obe ľúbia sladkosti, aj ovocie. Spapajú nao-
zaj všetko, dokonca aj nejaké „morské“ potvory. Adrianka nemá 
rada papriku, zato uhorku momentálne miluje, je to jej obľúbená 
zelenina. Mladšia jej občas niečo zoberie z ruky, ale uhorku nie, 
lebo tú ona nemusí. Zaujímavé je, že mladšia je v „boji“ silnejšia 
i celkovo je priebojnejšia, občas získa hračku, pretože Adrianka 

si uvedomuje, že je staršia a sestre by nemala nič zlé oplácať. Až 
na drobné škriepky, obe sa majú veľmi rady. Mama dúfa, že im to 
vydrží aspoň do puberty. Často tiež spievajú i tancujú a Adrianka 
sa rozhodla, že v dospelosti bude lekárkou, nech môže mamu 
držať za ruku, ak by ju niečo bolelo. A tiež preto, lebo nechce, 
aby boli deti choré. Deti podľa nej nemajú byť choré. Deti sa 
majú len hrať a smiať.

Hanka = neposedná čiperka
Hanka sa narodila mamke Janke a otcovi Róbertovi Pavlás-

kovým 2. januára 2017 ako druhé bábätko. Doma na ňu čakala 
staršia Dianka, ktorá je dnes už tretiačkou, začala sa venovať bas-
ketbalu a od septembra chodí i do keramického krúžku. „Chcem 
vedieť čo najviac, aby som neskôr čosi z toho naučila aj Hanku. 
Dnes ešte nie, ešte je malá, až keď trochu vyrastie. Potom ma mož-
no bude viac počúvať a menej hnevať. Teraz to občas robí. Najmä 
mi berie moje veci. Školské i také tie typicky dievčenské, maľovátka,“ 
prezrádza Dianka. 
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Hanka pri našej návšteve nemala svoj deň. Slzy na krajíčku 
musela zachraňovať mama, ktorá si ju celý čas túlila k sebe, a tak 
rozprávať o ich zlatíčku padlo na ocka. „Aká je? Ako všetky dievča-
tá. Rada sa parádi, občas aj s maminými vecami, hlavne voňavka-
mi. Keď sa na ňu pozerám, nechce sa mi veriť, ako nám rastie. Keď 
sa narodila, bola drobná. Mala len 2 750 gramov a 46 centimetrov. 
Malé pršteky na rukách, malé pršteky na nohách. Aj som sa ju bál 
zobrať na ruky, lebo Dianka mala oproti nej takmer o kilo viac.“

Dnes, aj keď medzi veľkých papáčov nepatrí, Hanka je úplne 
iná, vytiahla sa. Podľa mamky ako keby mala svoje priority, ktoré 
ju hlavne zaujímajú, no jedlo medzi ne zatiaľ nepatrí. Oveľa rad-
šej sa pohybuje, neobsedí. a tak čo aj zje, vyskáče. Trampolína, 
posteľ… keď aj spadne, postaví sa a ide sa ďalej…

Od septembra chodí Hanka do škôlky. „Prechod z jaslí výborne 
zvládla, ani iných deti, ani učiteliek, sa nebojí. To len dnes je nejaká 
ustráchaná,“ nechápe otec, prečo sa nechcela aspoň bábikami 
a kočíkom pochváliť. „Inokedy je „živá“, občas priveľmi. Či sme 
doma alebo na návšteve.“ V druhom prípade sa vie aj s chlapčen-
skými vecami pohrať, nemá s tým problém. Doma však, to je ne-
písané pravidlo, prím hrajú bábiky. S jednou obľúbenou chodí aj 
spať. Raz ju zabudli u babky a všetci traja mali čo robiť, kým jej 
našli „náhradníčku“ na jednu noc…

Samko miluje kruhy a autá
Písal sa druhý január 2018, keď sa Michaela a Karol Hanečáko-

vi stali rodičmi Samka. Bol ich prvým bábätkom, aj prvým novo-
ročným dieťatkom Jazera.

V ich príjemnej domácnosti nás privítalo doslova živé striebro. 
I keď sme sa videli prvýkrát, po pár sekundách hanblivosť odišla 
ta – tam a Samko už ukazoval nákladné autíčko, jeden zo svojich 
chlapčenských pokladov. Vzápätí prišiel na šliapacom bentley, 
ktoré ešte aj vyhráva. A to vraj nie je všetko, áut má podstatne 
viac, pretože ich miluje. Hoci ešte nemá dva roky, ak sa s ním 
pustíte do hádania značiek áut, určite prehráte, v štvorkoleso-
vých tátošoch sa vyzná. Vie, ktoré auto je Kia, Opel, Wolkswagen, 
Chevrolet… Zaujíma sa, zrejme po ockovi, o všetko, čo súvisí 
s technikou. Diktafón i fotoaparát ho preto logicky takisto zau-
jímali…

„Má rád všetko, čo sa pohybuje, vytvára tvar kolesa alebo kruhu. 
Na jazero sa chodíme pozerať na vodných lyžiarov, ktorí robia ob-
lúky, o električkách či autobusoch, keďže majú kolesá, nehovorím,“ 
„bonzuje“ na Samka mama Michaela. Kruhy na svoj vek vie ob-
divuhodne aj nakresliť. Výkresy sú toho jasným dôkazom. Hoci 
chlapci sa ťažko udržia na jednom mieste, stále sú v pohybe, 
Samko rád kreslí a pri ceruzkách a výkresoch posedí aj dvadsať 
minút. K jeho záľubám patrí i tanec. Akonáhle počuje hudbu, 
už sa vykrúca. Vďaka babke, ktorá hrá na klavíri, sa za jej sprevá-
dzania aj do spevu púšťa. V jeho krásnom veku ho zaujíma čo-
koľvek, čo sa okolo neho deje alebo čo vidí. A keďže ho mamka 
i ocko vedú a robia všetko, aby ho čo najviac naučili, je samozrej-
mé, že je ich zvedavým živým striebrom. 

„Do práce sa zatiaľ nechystám. Chcem a chceme sa Samkovi čo 
najviac venovať. On je našou prioritou. Snažíme sa o to, aby on bol 
centrom rodiny i diania. Ale tak, aby bol k ľuďom milý, slušný, aby 
vedel, čo sa môže a čo nie,“ zhodli sa rodičia Hanečákovi. Samko 
bude mať v januári dva roky. Dva krásne rôčky. Ako ten čas letí…

* * * 
Ej, veruže letí. Aj trom „novoročným detičkám,“ ktoré sme 

navštívili a povyzvedali sa, ako rastú, ako sa im darí, aké sú 
dnes. Aké teda sú? Adrianka, Hanka i Samko sú krásne, zdra-
vé, veselé, živé, spokojné deti, poklady rodičov. A tak trochu aj 

naše, jazerské…
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Vôňa a chuť Vianoc 

Aby najkrajšie sviatky v roku neodštartovali dlhy   

Bližšie spoznať Zdenku Čepekovú mohli návštevníci Dňa 
Jazerčanov v máji, keď na podujatie iniciatívne priniesla 
ochutnať 200 vlastnoručne upečených sladkých šišiek. Netr-
valo dlho a dobroty boli minulosťou ... Pani Zdenka je aktívna 
Jazerčanka, aj výborná kuchárka a vynikajúca pekárka. Práve 
s ňou sme „piekli“ aj tento článok o vôni a chuti Vianoc. 

Sladkosti na vianočnom stole nesmú chýbať. Tak, ako k týmto 
najkrajším sviatkom v roku patria darčeky, tak k nim patrí aj plný stôl. 
Okrem kapustnice, šalátu a kapra sú to aj rôzne vianočné sladkosti. 
„Najčastejšie sa pečú medovníčky, vanilkové rožky, linecké kolies-
ka, medvedie labky a šuhajdy. Niektorí možno chystajú aj krémové 
zákusky či torty, ale ja som pri množste iného jedla za striedmosť, 
a tak dávam prednosť suchému pečivu,“ hovorí pani Zdenka. Ore-
chy, med, škorica – to sú najčastejšie ingrediencie, z ktorých sa dá – 
okrem múky a vajec – čo-to vyčarovať. „Prvé medovníčky na Viano-
ce pečiem na konci novembra. Chcem tak pomaly navnadiť rodinu 
na vianočnú náladu. Aj keď viem, že „plechy s medovníčkami“ zmiz-
nú doslova za pár dní, neprekáža mi to, veľa ich aj porozdávam.“ 

„Medovníčky je dôležité piecť trochu skôr, musia totiž zmäknúť. 
Ideálny stav je nechať ich po upečení vo vlhkejšom prostredí, aby sa 
pekne nadvihli. Ak po upečení stvrdnú, netreba sa zľaknúť. Kto býva 
v suchšom byte, môže ich zabaliť do igelitového vrecúška a pribaliť 
k nim jabĺčko, vtedy by mali krásne dôjsť,“ radí pani Zdenka. Zdobe-
nie to je už práca 12-ročnej dcéry, ktorá na medovníky skúša rôzne 
ťahy a farby. Používa pri tom dostupné cukrárenské perá. 

Ponúkame vám aj dva recepty od pani Zdenky, ktoré by mali 
zvládnúť aj zaneprázdnené mamky a babky (alebo aj ockovia ...) Veď 
nie je nič lahodnejšie ako domáca dobrôtka, ktorá vzniká z lásky...                                             

Vianoce sú považované za najkrajšie sviatky v roku. 

Pre mnohých však bývajú aj najnákladnejšie a kvôli dar-

čekom sa neprimerane zadĺžia. Ako sa dlžobám vyhnúť a ako 

sa správať, ak sme už „v tom" ? Rozprávali sme sa s nezávislým 

fi nančným sprostredkovateľom Radovanom Ivankom.

„Dovolil by som si proces zadlženia rozdeliť na tri etapy. 
● Pred úverom – toto je najdôležitejšia fáza! Je veľmi potrebné 

zvážiť, či si musíme skutočne požičať. Prosím, aby ste úver brali ako 
úplne poslednú možnosť. Najprv pouvažujte, či nemáte niečo, čo 
môžete predať, či môžete na určitý čas zobrať nejakú extra prácu 
alebo ju aj zmeniť. Ak už si musíme požičať, tak platí princíp – po-
žičaj čím menej a čím skôr vráť. Áno, viem, že poradcovia a pracov-
níci bánk vám budú hovoriť niečo iné, ale nepočúvajte ich, oni sú 
platení z objemu úverov. 

● Počas úveru – a tu je aj odpoveď na otázku – vrelo odporú-
čam mať na stene, nástenke alebo na chladničke splátkový kalen-

dár, kde je splátka rozdelená na dve časti – úrok (trest za to, že ste 
si požičali) a istina (časť, ktorou splácate to, čo ste si požičali). Ďalej, 
aby bolo vidieť zostatok. Z toho bude zreteľné, ako rýchlo sa úver 
spláca. Vrelo odporúčam robiť mimoriadne vklady- vďaka legisla-
tíve už je to možné vo väčšine úverov aj bez poplatkov. Cieľom je 
čím skôr sa oslobodiť od dlhu.

● Po úvere – odporúčam pozvať priateľov a urobiť oslavu 
pri príležitosti splatenia úveru. Sumu, ktorú ste splácali, skúste ďa-
lej odkladať, aby ste si nemuseli už viac požičiavať."

Čo robiť, keď pôžičku nevládze-

me splácať?

„Čas hrá proti dlžníkovi. Odpo-
rúčam nenechať si danú situáciu 
pre seba, je potrebné vyhľadať po-
moc a začať komunikovať s ľuďmi, 
ktorým dôverujete, ľuďmi, ktorí sú 
profesionálmi v tejto oblasti. Rozprá-
vať treba aj s veriteľmi, pomenovať 
situáciu a príčiny. Je potrebné vyčísliť a spísať si všetky dlhy. Urobiť 
rozhodnutie, že už viac nebudete navyšovať úver. Radikálne „ose-
kať" výdavky, hľadať možnosti zvýšenia príjmu. Chce to veľa síl, tr-
pezlivosti a správnych ľudí okolo seba."

 Ako sa teda nezadlžiť pred najkrajšími sviatkami roka a po-

tom sa boriť so splátkami počas celého nasledujúceho roka?

„Za kľúčové považujem plánovať. Ak plánujete dovolenku za 
1 200 €, tak viete, že celý rok je potrebné odkladať po 100 € me-
sačne. Dnes banky umožňujú otvoriť si sporiaci účet, podúčet, kde 
by sa tieto peniaze odkladali a nemiešali s inými. To isté platí aj 
pre vianočné sviatky. Zvyknem ľuďom radiť, aby sa v rámci rodiny 
dohodli na sume, ktorá bude hornou hranicou za darčeky, aby aj 
takýmto spôsobom predišli zbytočnému zadlženiu. Cieľom Vianoc 
je zastaviť sa, načerpať pokoj, osláviť narodeniny toho, ktorý nám 
dáva skutočný život plný radosti, vďačnosti, pokory, lásky...

Želám všetkým čitateľom Jazerčana, aby mali múdrosť v roz-
hodnutiach."  

R E C E P T YMäkké medovníčky Vanilkové rožky
Ingrediencie:
4 vajcia, 400 g práškového cukru, 4 lyžice medu, 
100 g masla (môže byť aj Hera), 1 lyžička škorice, 
700 g hladkej múky, 2 lyžičky sódy bikarbóny
Postup:

Vypracujeme cesto, necháme cez noc v chladničke. Na druhý 
deň ešte prehnetieme, vyvaľkáme a vykrajujeme medovníčky pod-
ľa fantázie. Z chladničky ho treba vybrať aspoň o hodinku skôr, ako 
chceme hnietiť, aby cesto trocha zmäklo. Pečieme najlepšie na pa-
pieri na pečenie na teplote 180° cca 15 - 20 minút do hneda. 

Ingrediencie:
240 g hladkej múky, 160 g masla, 100 g orechov, 
1 žĺtok, 50 g práškového cukru
Postup:

Cesto vypracujeme, tvoríme rožky, upečieme, a ešte teplé oba-
líme v práškovom cukre, ktorý zmiešame s vanilkovým. Niektoré 
nemusíme obaľovať, stačí namočiť končeky v čokoláde. 

Keď už budete spoločne pri štredrovečernom stole hodovať, 
nezabudnite, že nie je dôležité, koľko druhov sladkostí máte pred 
sebou. Dôležití sú ľudia, s ktorými tieto sviatky rodiny zdieľate. 
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Súkromná SOŠ na Bukoveckej ulici získala titul Ambasádorská škola EP

Zo života škôl 

Slávnostným odovzdaním plakiet 20 úspešným školám a 66 cer-
tifi kátov senior a 295 certifi kátov junior ambasádorom a ambasá-
dorkám Slovenskej republiky sa skončil tretí ročník programu Am-
basádorská škola Európskeho parlamentu/EPAS v Bratislave.

Počas uplynulého školského roka sa žiačky a žiaci Súkromnej 
strednej odbornej školy (SSOŠ) na Bukoveckej ulici aktívne zapájali 
do činností smerujúcich k Európskej únii (EÚ). Z výsledkov spoloč-
ného projektu Academie Istropolitany Novy a Helsinského výboru 
pre ľudské práva na Slovensku vyplynulo, že spomínaná škola bola 

najaktívnejšia v Košickom kraji. Riaditeľka školy Tatiana Jursová 
potvrdila, že myšlienka šíriť povedomie o únii a o európskej par-
lamentnej demokracii medzi mladými splnila svoj cieľ. „Naša neza-
budnuteľná cesta za titulom Ambasádorskej školy a dobrodružstvo, 
ktoré nás počas školského roka čakalo, boli viac ako prekvapujúce. 
Celé naše úsilie v tomto programe smerovalo k praktickosti, uži-
točnosti a zmysluplnosti.“ „Program Európskeho parlamentu sa stal 
na niekoľko mesiacov naším drahokamom, ktorého žiarivé odlesky 
sme sa snažili postupne skúmať,“ vyznala sa senior ambasádorka 
Gabriela Frolišová. „V rámci programu EPAS sme pripravovali aktivi-
ty nielen pre naše žiačky a žiakov, ale pre všetky vekové kategórie, 
vrátane predškolákov." EPAS sa konal už tretí rok a spolupatričnosť 
či participácia na takýchto programoch sa stáva fenoménom, ktorý 
už neodmysliteľne k škole patrí. Je preto pre nás veľkým potešením 
vidieť, ako sa všetko vzájomne prelína a ako vďaka tomu naše akti-
vity či agility menia tradičné vyučovanie na interaktívne, plné živo-
ta, energie, nápadov a prekvapení. A to nielen počas Dňa Európskej 
Únie a ľudských práv, Simulovaných Eurovolieb či environprojektu 
pod názvom Ekologicky, Úspešne.                   

SSOŠ na Bukoveckej ulici

Čítanie je dnes u detí a mládeže pomerne nepopulárna téma. 
Aj preto sa šikovné pani učiteľky zo ZŠ J. Urbana podujali zorgani-
zovať podujatie venované čarovným „prenášadlám“ do kúzelných 
svetov – knihám. Počas výnimočne predĺžených prestávok sa číta-
lo a žiaci sa mohli stratiť v niekoľkých knižných kútikoch. Na prvom 
stupni sa čítalo aj počas vyučovacích hodín, deti vkĺzli do krajiny 
rozprávok a príbehov, ktoré im čítali triedne učiteľky, pani riaditeľ-
ka a dokonca aj pán školník a pani vrátnička. Na prvom poscho-

dí na žiakov už čakal kútik, v ktorom si mohli vypočuť rozprávku 
spisovateľky Jany Bodnárovej V záhrade papierového draka. Knihu 
čítala aj sama spisovateľka. O pár metrov ďalej si žiaci vypočuli ľu-
dové rozprávky v nárečí pochádzajúcom z obce Fintice. Nechýbal 
tematický ľudový klobúk, ručne tkané koberce, maľované misky. 
V  treťom kútiku čítal na pníčku v  lese vlk svoj vlčí príbeh. Jeho 
maska bola ozaj perfektná a desivá. Na druhom poschodí sa žiaci 
teleportovali do verneovského sveta. Zdobený bol teplovzdušný-
mi i   obyčajnými balónmi, cestovateľskými kuframi, mapami a aj 
takmer skutočnou sopkou. Bola to výborná Cesta okolo sveta za 
80 dní, až sa z nej ťažko vracalo na vyučovanie. Aj angličtinársky 
kabinet sa premenil na strašidelné miesto s  čarodejnicou. Vzná-
šala sa v ňom para, strážil ho obrovský pavúk a horeli tam svieč-
ky. Strašidelné príbehy o duchoch v angličtine predčítali výborné 
pani angličtinárky. Knižnica sa v tento deň obliekla do žiarivej róby 
z mušlí, korálok a trblietok. Čítali sa tam totiž Roztrhnuté korálky 
od Jany Bodnárovej. Nezabudli však ani na tých, ktorí si chceli čí-
tať potichu – vytvorili pre nich tichú čitáreň, kde si mohli priniesť 
vlastné knihy či požičať si z knižnice.                                            

 ZŠ J. Urbana na Jenisejskej ulici

Číta celá škola

Aj roboty majú srdce! Mysli, kóduj a testuj. Robot sa pridá. Starost-
livosť o srdce robota začína u teba. Že je to skutočne pravda, sa mali 
možnosť presvedčiť nielen zarytí, ale aj tí ešte trochu váhaví použí-
vatelia počítačov. A  to všetko vďaka Európskemu týždňu programo-
vania. Ide o nezávislú iniciatívu oslavujúcu tvorivosť, riešenie problé-

mov a spoluprácu prostredníctvom programovania. Zámerom je viac 
zviditeľniť programovanie, ukázať mladým i dospelým, ako vdýchnuť 
život nápadom pomocou programovania, rúcať mýty o týchto zruč-
nostiach a spojiť motivovaných ľudí, aby sa vzdelávali. Spoločnosť 
nám robili nielen naši noví počítačoví kamaráti Micro:biti, staronoví 
robotickí známi Bee-Boti, kreatívni Lego Vernie a všestranní EV3 kamo-
ši „na diaľku“ ovládaní úspešnými „Legáčmi“ zo Sexty, ale najmä naši 
oslávenci zo „základky“. Spoločne sme zažili radosť z algoritmizácie 
a programovania. Logicky rozmýšľali. Plánovali. Rozvíjali priestorovú 
predstavivosť. Cvičili jemnú motoriku. V roku 2018 sa do iniciatívy Eu-
rópskeho týždňa programovania zapojilo 2,7 milióna ľudí vo viac ako 
70 krajinách sveta. Aj  toho roku sme ako „IT Friendly“ škola pri tom 
opäť nemohli chýbať. Sme radi, že aj našich 540 minút intenzívnych 
osláv a 190 oslávencov prispelo k „dobrej a veľkej veci“. <Matej, Miško, 
Ondrík, Oliver ďakujeme za nezabudnuteľný zážitok z programovania> 
</CodeWeek2019>         

Ing. Zuzana Madárová, PhD. / IT koordinátorka

Európsky týždeň programovania na SZŠ na Dneperskej ulici 
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Turnaj o Pohár starostky vyhrali Bieli konkordi 

Jazerčania odštartovali jesenné prázdniny na ľade

Namiesto skákania pri sporáku skákanie pre zdravie 

Pohár starostky vo futbale žiakov ostáva na ZŠ J. Urbana na Jenisejskej ulici 

Mužstvo Bielych konkordov zvíťazilo vo futbalovom turnaji 
o Pohár starostky mestskej časti. Hral sa v poslednú októbrovú 
nedeľu v Športovom areáli Galaktik. Pripravila ho Komisia mlá-
deže, vzdelávania, kultúry a športu miestneho zastupiteľstva 
v spolupráci s Oddelením kultúry, športu a marketingu miest-
neho úradu.

Povzbudzovanie, hvizd rozhodcu, ale najmä fair play hra… 
Taká bola atmosféra turnaja desiatich tímov. Hrali 2 x po 10 mi-
nút podľa pravidiel malého futbalu. Z víťazného pohára, ktorý 
odovzdala starostka Lenka Kovačevičová, sa tešili Bieli konkordi, 
druhí boli futbalisti z Bistra Včielka, tretí z Futbal Bazar Team-u. 
Na štvrtom mieste skončil tím Komisie mládeže, vzdelávania, 
kultúry a športu, v ktorom si zahral aj poslanec Pavol Slivka 
a povzbudzovala ich predsedníčka komisie Andrea Gajdošová. 
Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Tomáš Leško, najlepším 
strelcom bol Peter Szabo, najužitočnejším hráčom Matej Škrep-
ták a najlepším obrancom sa stal Peter Hoľa. Zopár žltých kariet 

vytiahli rozhodcovia Tomáš Zajac a Daniel Bordáš. O plné žalúd-
ky hráčov sa v závere turnaja postaral člen komisie Miro Belohor-
ský, ktorý spolu s poslankyňou Zuzanou Dlhou a členkou komi-
sie Agátou Polákovou, navarili štipľavý „futbalový“ guľáš.

Mladší i starší sa vyšantili na Prázdninovej korčuľovačke, ktorú 
zorganizovala mestská časť v Crow aréne. Hoci vonku bolo v zá-
vere októbra celkom príjemne, aj vo vnútri haly panovala skvelá 
atmosféra. Malí, veľkí, dvojice i jednotlivci si 90 minút na ľadovej 
ploche vychutnali. 

Na tretine ľadu si na svoje prišli aj príležitostní hokejisti. Tí 
mladší si vyskúšali stáť na korčuliach a trafi ť loptičkou na cieľ, 
detskou hokejkou strieľať góly či sa na rýchlosť šmýkať na plasto-
vom vrecúšku... Veľa smiechu, k tomu teplý čaj, sladkosť od part-
nera akcie a prázdniny dostali zelenú. 

Aerobic, batuka a bodystyling boli cvičenia, ktoré v Kultúr-
nom stredisku Jazero absolvovala tridsiatka jazerských dám 
na 9. stretnutí v aerobic marathone pripravenom našou mest-
skou časťou. 

Najmladšia cvičenka mala 12 rokov, najstaršia, pani Helenka, 
82 rokov, takže úctyhodný sedemdesiatročný rozdiel. Ponaťa-
hovať kosti prišla i starostka Lenka Kovačevičová, ktorá bola po-
tešená počtom žien, čo sa rozhodli namiesto varenia sobotňaj-
šieho obeda urobiť niečo pre seba. Príjemne stráviť viac ako tri 
hodiny pomohli ženám i partneri a sponzori podujatia, z ktorých 
niektorí prispeli i do záverečnej tomboly. 

Minuloroční víťazi futbalovej súťaže O pohár starostky MČ 
Nad jazerom – žiaci zo ZŠ J. Urbana na Jenisejskej ulici – dokázali 
opäť zvíťaziť. Na turnaji vyhrali všetky vzájomné zápasy so súper-
mi, ktorými boli chlapčenské družstvá z ďalších troch základných 
škôl sídliska. Žiakov privítala poslankyňa miestneho zastupiteľ-
stva Andrea Gajdošová a riaditeľka usporiadateľskej školy Zden-
ka Figurová. Chlapcom zaželali dobrú hru a športovú atmosféru. 
Hvizd rozhodcu – poslanca Jozefa Skonca – odštartoval turnaj 
v malom futbale. Družstvá zápolili naozaj odhodlane, každý bo-
joval o najlepší gól a prvenstvo svojho tímu. Nakoniec sa víťazmi 
po roku opäť stali spomínaní žiaci zo ZŠ J. Urbana na Jenisejskej 
ulici. Vo fi nále zdolali tím zo Súkromnej ZŠ na Dneperskej, tretí 
boli futbalisti zo ZŠ na Družicovej a štvrtú priečku obsadili chlap-
ci zo ZŠ na Bukoveckej ulici. Najlepším brankárom bol Sebastián 
Dudkovič, najlepším obrancom Samuel Medve, Milan Džudža 
bol najlepším strelcom a za najlepšieho hráča vyhlásili Lukáša 

Müllera. Turnaj zorganizovala Komisia mládeže, vzdelávania, kul-
túry a športu pri jazerskom miestnom zastupiteľstve pod zášti-
tou starostky Lenky Kovačevičovej. Víťazov dekoroval jej zástup-
ca Bernard Berberich. 

ŠportŠport
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Musia byť  Vianoce dokonalé?

Realitné okienko

Zdravotné okienko

Výhody exkluzívneho predaja

Vo svete realít existuje množstvo služieb, ktoré pomáhajú 
predávať nehnuteľnosti a uľahčujú tak život predávajúcim. 
Medzi takéto služby istotne patrí aj exkluzívny výhradný predaj. 
Ak neviete o čo ide, čítajte ďalej a dozviete sa o tejto možnosti 
viac. Ako už hovorí názov služby, pôjde o predaj nehnuteľnos-
ti exkluzívne (výhradne) cez realitnú kanceláriu. Takýto postup 
predaja má pre predávajúceho viacero výhod:

1. Realitná kancelária takýmto klientom vypracuje kvalit-
nú prezentáciu, ktorá zahŕňa fotografi e vyhotovené profe-
sionálnym fotografom. Kvalitné fotografi e výrazne ovplyvňujú 
rýchlosť predaja a cenu predávanej nehnuteľnosti. Fotogra-
fi a predáva, nepodceňujte jej silu. Okrem fotografi í bude vaša 
nehnuteľnosť spropagovaná aj krátkou video prehliadkou. 
Tá zvýši sledovanosť inzercie až o 25 % a dá sa ľahko šíriť na in-
ternete. Vďaka video prehliadke na reálnu fyzickú prehliadku prí-
du iba tí ľudia, ktorým sa nehnuteľnosť naozaj páči a majú o ňu 
reálny záujem. Zníži sa tým počet fyzických prehliadok, predáva-
júci ušetrí čas a predá nehnuteľnosť za vysokú cenu. 

2. Výhodou exkluzívneho predaja je aj to, že vlastník dostá-
va od realitnej kancelárie pravidelné reporty - správu o stave 
predaja vlastnej nehnuteľnosti. O každom kroku predaja je tak 
informovaný a presne vie, čo sa bude diať v tom nasledujúcom. 

3. Najväčším plusom pri exkluzívnom predaji je skutočnosť, 
že takýto predaj ochráni vašu nehnuteľnosť pred znehodnote-
ním. Znehodnotenie predaja nehnuteľnosti sa stáva, bohužiaľ, 

veľmi často a je zapríčinené nesprávnym 
postupom vlastníka, ktorý si napríklad 
môže myslieť, že pokiaľ svoju nehnu-
teľnosť dá predávať 8 realitným spoloč-
nostiam, predá ju najrýchlejšie. Opak je 
pravdou. V praxi to funguje tak, že každá 
realitná kancelária začne inzerovať jeho 
nehnuteľnosť prevažne na rovnakých internetových serveroch, 
ale za odlišných cenových a predajných podmienok (nie všet-
ky realitné kancelárie postupujú seriózne, mnohokrát uvádzajú 
ceny bez provízií a potom tlačia práve predávajúcich s cenou 
nižšie). No a toto zle vplýva na potenciálneho záujemcu o kúpu. 
Vidí vašu nehnuteľnosť s rovnakými fotkami 8x pod sebou inze-
rovanú s odlišným popisom (textom) a inou cenou. Ako by ste 
reagovali vy? Nebolo by vám to podozrivé? Záujemca si povie, 
že pravdepodobne ide o nejaký podfuk alebo zlý žart, odignoru-
je vašu ponuku a viac sa neozve.

Vyspelejšie krajiny sú na tom s exkluzívnym predajom ove-
ľa lepšie, tu sa totiž takmer vždy rieši predaj nehnuteľností vý-
hradne cez konkrétnu realitnú kanceláriu. Tento trend sa pomaly 
udomácňuje aj na Slovenku, je už len otázkou času, kedy do plat-
nosti vstúpi realitný zákon, ktorý tento spôsob predaja zavedie.

Ing. Soňa Kovačevičová, 
certifi kovaná realitná maklérka 

www. sonakovacevicova.sk

Blížia sa sviatky vianočné. Nastáva čas silných tlakov a emócií. 
Silnejšie je to o to viac, že nám každá televízna reklama predsta-
vuje obraz len dokonalých Vianoc. Vianoc, kde je rodina spolu, 
čas, kedy sa všetci šťastne stretnú pri jednom stole. Čas, kedy 
sa každá hádka vyrieši a všetci sú spokojní. Médiá a celá propa-
gačná kultúra vnucujú človeku predstavu, že Vianoce majú byť 
nádherné, oslňujúce, plné darčekov, prekvapení a samozrejme, 
plné porozumenia a lásky. 

No verte, takáto dokonalosť neexistuje. Aj vďaka tomuto „ob-
razu dokonalosti“ sú medzi nami tisícky ľudí, ktorí toto obdobie 
emocionálne nezvládajú a vianočné sviatky sú pre nich synony-
mom ataku zhonu, stresu a následne i depresie. Veľmi dôležité 
je si uvedomiť, ako chceme prežiť Vianoce – či je pre nás dôleži-
té naháňanie, stresovanie a materiálne zabezpečenie sviatkov, 
alebo si z tohto krásneho obdobia odnesieme vyrovnanosť, na-
čerpanie síl, oddych. Treba sa zamyslieť, či je na nás príliš veľa 
tlakov, očakávaní okolia alebo nárokov, aby sme sa mohli tešiť 
z Vianoc. Ak sú nároky príliš vysoké, je dôležité a nutné dovoliť 
sebe, aj iným, zastaviť sa, prehodnotiť zaužívané vzorce, poľavil 
z nich a dovoliť si v zdravom zmysle slova užiť si čaro zimného 

obdobia, pečenia koláčikov, aj keď 
neoplývame touto zručnosťou. Byť 
dokonalý totiž v konečnom dôsledku 
požiera samotné pekné chvíle. Ešte 
nikto nevymyslel adventnú dovolenku 
a viem, že ju ani nikto nevymyslí, a tak 
musíme aj v decembri stíhať všetky 
pracovné a rodinné povinnosti, via-
nočné besiedky detí, vnúčat, fi iremné 
oslavy a večierky. Na Vianoce tiež pô-
sobí ďalší mechanizmus smútkov a napätí, a tým sú spomienky 
na zážitky z detstva. Keď si človek porovnáva to čarovné, čo za-
žil cez Vianoce ako dieťa, s momentálnou situáciou, keď môže 
byť osamelý, chorý, starnúci, rozhádaný s partnerom – tak mu 
z tohto porovnávania vychádza opäť rozčarovanie, a to sa stáva 
ďalším zdrojom smútenia. 

Objavme kúzlo Vianoc
Je paradoxom doby, že najkrajšie sviatky pre nás znamenajú 

najviac stresu. Akosi sa už nedokážeme zastaviť a naše deti, kto-
ré vyrastajú v tomto komerčnom duchu Vianoc, si myslia že prá-
ve toto je normálne, čím prichádzajú o naozajstné kúzlo Vianoc. 
Správajme sa preto tak, aby sme im to kúzlo opäť priblížili. Všetko 
je len a len na nás, skúsme zabudnúť na dokonalosť a vydolujme 
z týchto sviatkov to dobré. Nestresujme, ak sa nám spáli pri vy-
prážaní ryba. Nezúfajme, ak šalát nebude chutiť ako ten od ba-
bičky. Namiesto luxovania bytu zoberme deti či vnúčence stavať 
snehuliaka. Koláčov nemusíme mať zo desať plechov. Darčeky 
nemusia byť veľké a okázalé v luxusných papieroch, pripravme 
jednoduché darčeky, ktoré potešia a nezaťažia rozpočet. A hlav-
ne nezabúdajme, že Vianoce sú také, aké si ich sami urobíme...

PhDr. Lucia Kleinová, 
poslankyňa miestneho zastupiteľstva
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Boli časy, keď sa školáci na „základkách“ učili aj také veci ako 
sú ručné práce, dielne či pestovateľstvo na školskom pozemku. 
Dievčatá spoznávali základy pletenia, vyšívania, naučili sa priší-
vať gombíky, tie šikovnejšie zvládli aj strihy na sukňu, nohavice. 
Baby v škole neobišlo ani pílenie dreva, strúhanie, vŕtanie, za-
chytenie predmetu do zveráku. Že sú to veci z doby kamennej? 
Pre dnešnú mlaď, ktorá už pred vstupom do školy ovláda mobil, 
tablet,  notebook, možno. Pre istotu sa však vymódenej dievčiny 

nespýtajte, prečo si neprišije chýbajúci gombík…

Gombík? Vážny problém

„Nechceme nikoho haniť alebo sa mu smiať. To, že všiť nový zips 
do vetrovky nie každý dokáže, to vieme pochopiť. Nám sa ale stáva, 
a nie raz, že k nám prídu zákazníčky a skutočne od nás chcú prišiť chý-
bajúce gombíky na obľúbenej blúzke alebo saku. Vtedy si nechtiac spo-
menieme na školské roky, kedy platilo,  že dievčatá museli byť v domá-
cich prácach podstatne šikovnejšie, všestrannejšie a že remeslo malo 
vo všeobecnosti zlaté dno. Nech už hovoríme len o našej oblasti - teda 
odievaní a obúvaní, kožušníkovi, obuvníkovi,   krajčírke. Tieto profesie 
sa s rozširovaním ponuky trhu vytrácajú. Ľudia si dnes, aspoň poniek-
torí, keď oblečenie zoderú, radšej kúpia nové, ako by ho dali opraviť. 
Kto by ratoval tričko za tri eurá…“, rozhovorili sa ženy v krajčírstve 
Obnova – Vkus v pavilóne B obchodného centra Branisko, ktoré 
majú za tie roky, čo  tam pracujú, s ľuďmi bohaté skúsenosti. Vše-
lijaké.

Čo zákazník, to iná požiadavka

Niekto má v šatníku zopár veci a tie obmieňa alebo z nich šikov-
ným kombinovaním dokáže vytvárať príjemný outfi t.  A tak, keď sa 
niečo ošarpe, obetuje peniaze na opravu, úpravu a zase má zopár 
mesiacov a  možno aj rokov, pokoj. To je podľa trojice žien z kraj-
čírstva jedna kategória klientov. Druhá, to sú ľudia, ktorí do obleče-
nia vrazia kopec peňazí a nejeden kus si dajú poslať z ďalekej cudzi-
ny, lebo na obrázku to tak dobre vyzeralo… Keď potom balík dôjde 
a rozbalia ho, realita je oproti ponuke úplne iná, a tak k nim prídu, 
aby im to nejako zachránili. Tretiu skupinu tvoria výmyselníci. Buď 
dôjdu s nakresleným návrhom, doslova technicky dokonale spra-
covaným, alebo im naopak predložia náčrt štvorročného dieťaťa… 
„Nakoniec sa vždy dohodneme, pretože nechcem svoje ženy chváliť, 
ale nesedia pri šijacom stroji prvý mesiac,“ naznačuje majiteľka pre-
vádzky Ľudmila Grešová, že si za nimi stojí. "Keby neboli zručné, ne-
dokázali by ušiť napríklad plachtu na menšiu loď, zo špeciálneho ma-
teriálu brašnu okolo pásu pre všestranného opravára. Robili aj poťahy 
na markízy, obťahovali molitan na lavice v kostoloch či koženkové lavi-
ce v zdravotníckych zariadenia, opravia a prispôsobia záclony, obrusy, 
obliečky, takže naozaj pestrý výber.“ Grom sú, to je jasné, odevy. Šijú 
oblečenie všetkého druhu a pre všetkých. Robia aj klasické opravy 
a úpravy, ako sú zužovanie, rozširovanie, skracovanie, predlžovanie, 

lebo napríklad pri pánskych oblekoch dĺžka nohavíc dnes nie je na-
pevno upravená, robí sa dodatočne, podľa výšky zákazníka.

Opravu topánok i brašnárstvo nezrušili

„Manžel je obuvník, a od mlada sa venuje tejto profesii. Ja som mu 
spočiatku len asistovala okukávaním, neskôr som do tohto remesla aj 
trochu prenikla, a tak sa stalo, že keď sa na Jazere otvárala táto pre-
vádzka, vtedajší šéf mi ponúkol miesto vedúcej. Videl vo mne perspek-
tívneho človeka, ktorý by to mohol zvládnuť. Asi ma dobre odhadol, 
lebo aj po jeho odchode stále fungujeme, čo je už nejakých trinásť ro-
kov. Hoci  to ide ťažšie a ťažšie. Ponuka v obchodoch je široká a v mno-
hých prípadoch skutočne lacná, takže ten, kto nemusí mať pravé znač-
kové oblečenie, vie sa obliecť aj bez nás.“ Majiteľka otvorene priznáva, 
že ako všade, aj u nich náklady spojené s fungovaním prevádzky 
stúpajú, čo musia premietnuť do cien. Kým predtým stálo podšitie 
sukne trebárs tri eurá, teraz je to sedem, čo je pre niekoho veľa. Zá-
kazníkom preto vychádzajú v ústrety tým, že na svoju prácu dávajú 
trojmesačnú záruku, v rámci ktorej za prípadnú reopravu, samozrej-
me, nič neplatia. 

Výhodou zo začiatku chodu prevádzky bolo, že keď nastúpila éra 
dvojročných záruk na tovary, starali sa aj o túto oblasť. Mali tu obuv-
níctvo a brašnárstvo. Postupne záujem začal klesať, a tak si dnes ne-
môžu dovoliť mať nastálo jedného človeka. Obuv i kabelky a brašne 
od zákazníkov ale berú a dopravujú do prevádzky k manželovi pani 
Grešovej. Takže, aj túto službu poskytujú, i keď to trvá trochu dlhšie, 
už to nie na počkanie.

Radšej ratovať ako vyhodiť

Pani majiteľka, hoci tak trochu možno ide proti sebe, je za to, aby 
sa veci opravovali a nekupovali alebo šili stále nové. „Dobre vieme, 
že naša planéta má všetkého „po krk.“ Produkcia odpadu aj v podobe 
oblečenia a topánok, i  keď si to neuvedomujeme, je jedno z vážnych 
negatív, ktoré ju ničí. Pritom je veľa vecí, ktoré by sa dali opraviť a ďalej 
používať, a nie  len tak vyhodiť do smetiakov.“

Malí živnostníci to podľa žien v tejto prevádzke nemajú 
v dnešných časoch ľahké. Musia sa riadne obracať, aby zarobi-
li. „Z nízkych tržieb musím vyrobiť peniaze na platy zamestnancom, 
na odvody štátu, prenájom priestorov a spotrebu energie, na nákup 
materiálu a ešte aj, aby sme prežili do ďalšieho mesiaca. I preto povo-
laní, ktoré boli kedysi bežné, vo všetkých oblastiach ubúda. Chýbajú 
murári, tesári, maliari... Niektoré profesie sa na školách celkom vytra-
tili z osnov. Nikto nemyslí na to, čo bude, keď títo odborníci prestanú 
existovať.“ Na našom sídlisku, ktoré má 25-tisíc obyvateľov, sú podľa 
Ľ. Grešovej z  ich „fachu“ len tri krajčírstva a  dve opravovne obuvi 
(vrátane tej ich). Remeslo  jednoducho prestáva mať zlaté dno a je 
stále hlbšie naň dosiahnuť… „Snažíme sa robiť všetko preto, aby sme 
fungovali, lebo vieme, že zákazníci naše služby potrebujú. Púšťame sa 
niekedy aj to nezvyklých opráv a šitia, nech od nás odchádza každý čo 
najviac spokojný,“ dodáva Ľ. Grešová.

V malom krajčírstve Obnova – Vkus  sa snažia zvládnuť všeličo
Vraví sa, že: Remeslo má zlaté dno, no stále ťažšie sa dá dosiahnuť
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Na slovenskom realitnom trhu je trendom, že ak si kúpi-
te nehnuteľnosť a nepotrebujete v nej bývať, ponúknete ju 
na prenájom. Z peňazí od nájomcu splácate hypotéku, aj 
náklady na byt. Takýto vývoj už niekoľko rokov pozoruje aj 
Vladimír Gaži z PARTNERS REAL Košice, s ktorým sme sa po-
rozprávali o prenajímaní bytov v našom meste.

„V čase pomerne výhodných hypotekárnych úverov sú penia-
ze z banky najlacnejšou alternatívou pôžičky. Pri výbere správnej 
nehnuteľnosti a nájomníka sa dá povedať, že ide o pozitívnu in-
vestíciu.“

Aké typy bytov sa najlepšie prenajímajú a prečo?
„Závisí od lokality, ale najvyhľadávanejšími sú 1,5 - 2-izbové za-

riadené byty. Niektoré typy bytov sú vhodné na krátkodobý pre-
nájom - sú najmä okolo centra mesta. Z fi nančného výnosu je ten-
to prenájom atraktívny, ale zväčša ide o podnikateľskú činnosť, 
s ktorou sú spojené ďalšie povinnosti. V meste je viac zaužívaný 
dlhodobý prenájom, ktorý prináša menej starostí pre majiteľa 
a primeraný dlhodobý výnos.“

Na čo mám ako majiteľ nehnuteľnosti myslieť?
„Určite treba vyžadovať najmä dlhšiu obsadenosť bytu za 

podmienky minimálneho poškodenia bytu. 
Pre obe strany je dôležité mať kvalitnú 
a vyhovujúcu nájomnú zmluvu, ktorá urču-
je všetky podmienky prenájmu. Vhodná je 
aj fotodokumentácia vzhľadu bytu, ktorá 
chráni obe strany. K povinnostiam majiteľa 
patrí odvod dane z príjmu a prípadne aj vy-
bavenie parkovacej karty pre auto nájomní-
ka v rezidentských zónach. Pri dlhodobom prenájme je lepšie mať 
v byte menší počet osôb, s nižším odberom energií a menším opot-
rebovaním bytu. Majitelia preferujú jednotlivcov, bez zvieraťa, rodi-
ny s oboma pracujúcimi rodičmi alebo pracujúce páry.“ 

Ako sa pohybujú ceny prenájmov v Košiciach?
„Ceny dlhodobých prenájmov ovplyvňuje dopyt. Jednoizbový 

byt sa dá prenajať od 350 - 450 € mesačne, 450 - 750 € dáte mesačne 
za 2 či 3-izbový, s ohľadom na lokalitu a vybavenie. Pri väčších by-
toch či domoch býva cena pri rôznych úžitkových plochách rôzna. 
Na Sídlisku Nad jazerom sa môže pohybovať prenájom 3-izbového 
bytu okolo 500 €/mesiac, pri nadštandardnej rekonštrukcii aj viac.

Všetci Jazerčania sú v našej realitnej kancelárii PARTNERS REAL 
so svojimi otázkami a požiadavkami z realitnej oblasti vždy vítaní.“

Prenájom bytu môže byť pozitívna investícia 
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