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Mestská časť Košice - Nad jazerom
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Poslanci schválili aj dotácie 19 žiadateľom

Na prvom tohtoročnom rokovaní miestneho zastupiteľstva, 
ktoré bolo koncom februára, poslanci okrem iného venovali pozor-
nosť i návrhu Programového rozpočtu mestskej časti na tento rok 
a na obdobie rokov 2021-2022. Programový rozpočet je základným 
nástrojom fi nančného hospodárenia. Inými slovami bez jeho exis-
tencie by nemohla mestská časť fungovať, pretože by neexistoval 
vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi 
a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. 

Poslanci tiež zobrali na vedomie správu o výsledkoch kontroly 
hospodárenia mestskej časti, ktorej cieľom bolo preveriť dodržiava-
nie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti pri hospodá-
rení s verejnými fi nanciami. Kontrola nezistila žiadne porušenie zá-
kona o fi nančnej kontrole ani žiadne rozdiely čerpania fi nančných 
prostriedkov, ktoré by neboli v súlade so schváleným rozpočtom.

Hlasovaním kladné stanovisko vyjadrili k poskytnutiu fi nančných 
dotácií z bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2020 pre 19 žia-
dateľov. Dotáciou sa rozumie nenávratný fi nančný prostriedok po-
skytnutý z rozpočtu mestskej časti vymedzený v predmetnom VZN 
a za podmienok v ňom stanovených. Poslaním dotácie je podporiť 
činnosť združení, škôl, krúžkov a klubov pôsobiacich a vyvíjajúcich 
činnosť na území Jazera.

Priestor na rokovaní zastupiteľstva dostala tiež informatívna 
správa o riešení pripomienok z poslaneckých dní za minulý rok, 
ako i monitorovacia správa k Akčnému plánu rozvoja mestskej 
časti na roky 2015-2020 za obdobie štyroch kvartálov roku 2019. 
Po diskusii hlasovaním jazerskí poslanci odsúhlasili aj už spomína-
ný Programový rozpočet mestskej časti na tento rok a na obdobie 
rokov 2021-2022.

Mestská časť sa v roku 2020 zameria na tieto najdôleži-

tejšie aktivity:

● čistota a poriadok, zvýšený počet zvozov odpadu z parko-
vých košov

● nákup mobiliáru – najmä parkových košov a lavičiek

● rozšírenie kamerového systému na sídlisku, vrátane priesto-
rov trhoviska Ždiar

● revitalizácia troch detských ihrísk na uliciach Raketová a Jeni-
sejská, Sputniková, účasť na projekte spoločnosti LIDL – ihris-
ka Žihadielko

● voľný výber pre psov na ulici Amurská
● obnova trhoviska Ždiar
● realizácia projektu Zmena dopravného značenia v mestskej 

časti s cieľom uvoľnenia parkovacích miest od dodávok
● príprava projektovej dokumentácie na riešenie statickej do-

pravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici
● vybudovanie verejného osvetlenia chodníka Jenisejská popri 

Myslavskom potoku
● príprava projektovej dokumentácie na verejné osvetlenie 

chodníka Rovníková a trhoviska Ždiar
● spracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie rekreačnej 

lokality Jazero
● pokračovanie spolupráce s mestom Košice a Masarykovou 

univerzitou v Brne  pri riešení problému siníc v jazere
● formou poskytnutia dotácií podpora verejnoprospešných ak-

tivít v mestskej časti
● podpora činnosti Denného centra seniorov 
● zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stra-

vovanie seniorov
● poskytovanie jednorazových dávok občanom a rodinám 

v hmotnej núdzi
● aktivácia dlhodobo nezamestnaných občanov formou rôz-

nych programov v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR

● realizácia kultúrno – spoločenských a športových aktivít 
v mestskej časti

● elektronizácia mestskej časti
● analýza stavu a návrh riešení parkovacích miest v mestskej časti
● duálne vzdelávanie

Stanovisko kontrolóra MČ PhDr. Patrika Géciho:

Predložený návrh viacročného rozpočtu je v súlade s parag-
rafom 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
v územnej samospráve na obdobie rokov 2021 – 2022. Viacroč-
ný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj fi nančnej politi-
ky, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia obce a potrieb 
jej obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky vrátane rozpočtu 
na bežný rok.  Dôvodom na zostavenie viacročného rozpočtu je 
aj to, že fi nancovanie úloh v pôsobnosti obcí je z hľadiska reali-
zácie rozvojových zámerov na obdobie jedného rozpočtového 
roka krátke, ako aj to, že v niektorých prípadoch obce vstupujú 
v rámci zmluvných vzťahov do ich dlhodobejšieho plnenia, čo 
ovplyvňuje vo veľkej miere ich rozpočty.

Viacročný rozpočet MČ je zostavený v rovnakom členení ako 
rozpočet bežný. V predloženom návrhu MČ vychádzala zo zná-

mych a predpokladaných fi nančných údajov, ktorých použitie 
by malo byť obdobné ako v riadnom rozpočtovom roku, zohľad-
ňujúc všetky potreby obyvateľov a zákonné nároky súvisiace 
so správou obce.

Podľa okolností a potrieb bude viacročný rozpočet upravo-
vaný priebežne v závislosti na vývoji rozpočtovaných výdavkov 
a v nadväznosti na vlastné a cudzie príjmy.

Podľa paragrafu 9 ods. 3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpoč-
tových pravidlách v územnej samospráve zostavenie príjmov 
a výdavkov viacročného rozpočtu nie je záväzné a na základe 

uvedeného odporúčam návrh rozpočtu MČ Košice – Nad ja-

zerom na roky 2021 – 2022 po prerokovaní v Miestnom za-

stupiteľstve mestskej časti vziať na vedomie.

Poslanci hlasovaním tento návrh zobrali na vedomie.

Hlavný bod rokovania Miestneho zastupiteľstva - Programový rozpočet mestskej časti

Návrh viacročného rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom pre roky 2021 - 2022
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dostáva sa vám do rúk prvé tohtoročné číslo vášho obľúbeného 
Jazerčana. V čase, keď píšem tento príhovor, prežívame jedno 
z najťažších období  v našich životoch. Celosvetová pandémia 
koronavírusu ochromila aj náš štát – vyhlásená je mimoriadna 
situácia, v ktorej sa nám nežije ľahko a komfortne. Ťažko vie-
me pochopiť, prečo sa zrazu nemôžeme stretávať s priateľmi 
na káve, ísť na kultúrne alebo športové podujatie. Zovšadiaľ nás 
zasypávajú informácie hlavne o tom, čo sa deje, aké opatrenia 
sa prijímajú, koľko chorých pribúda, ako je dôležité dodržiavať 
aspoň základy hygieny, ak ideme von, máme sa chrániť, ale naj-
lepšie je nikam nechodiť... 

Situácia s koronavírusom COVID-19 síce zaskočila aj nás 
v mestskej časti, ale nezastavila. Pomerne rýchlo sme začali ko-
nať. Už v polovici marca, ešte skôr ako mesto či štát, sme prijali 
opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu. Zrušili sme všetky hro-
madné akcie na území sídliska naplánované na marec či apríl. 
Zakázali sme vstup na naše detské ihriská, zvýšili sme informo-
vanosť vás – obyvateľov cez sociálnu sieť i webovú stránku úra-
du. 

A rozhodli sme sa vás chrániť. Na dva týždne sa miestny úrad 
premenil na krajčírsku dielňu. Zamestnankyne úradu šili látkové 
rúška pre Jazerčanov, bez ktorých sa dnes nedá existovať. Môžu 
sa vyprať a vyžehliť, čo je dôležité, pretože v obchode, lekárni 
či v prostriedkoch MHD, ich musíme mať. Okrem nás, na úrade, 
aj mnohé dobrovoľníčky z Jazera ich doma šijú, aby sme rúška 
potom distribuovali k vám. Jazero ukázalo, že tak, ako sa vedelo 
spojiť pri hlasovaní za Žihadielko, vie sa zomknúť aj v tejto ne-
ľahkej situácii.  Veľké poďakovanie všetkým, ktorí konajú pre ro-
diny, priateľov, susedov, seniorov, známych i neznámych.

Koronavírus vyvoláva obavy z neznámeho, nepoznaného. 
Niektorí v ňom vidia neschopnosť niekoho, kto riadi tento štát, 
iní ho vnímajú ako zásah prírody, varovanie, aby sme spomalili.

Hľadať príčinu nemá význam. Isté je, že rodiny sú viac po-
kope, rodičia majú čas porozprávať sa deťmi, zahrať sa s nimi, 
ísť do prírody, či len tak byť spolu. Mobily, ktoré väčšinou slúžili 
len na krátku správu, dnes ponúkajú príležitosť zavolať jeden 
druhému, spýtať sa, ako sa má, či je všetko v poriadku, a tešiť sa 
z toho, že o mesiac, dva či tri sa znovu aj osobne stretnú.

To  všetko ale až potom, keď pandémia skončí. Dnes musíme 
byť trpezliví, ohľaduplní, zodpovední, opatrní. Berme tento čas 
ako prestávku. Na prečítanie dobrej knihy či hoci aj Jazerčana, 
ktorý máte v schránke. Nájdete tam témy zo života mestskej čas-
ti, seniorov, z rokovania poslancov, jedného v čísle aj predsta-
vujeme. Spoznáte mladú dámu, ktorá reprezentovala Slovensko 
na ďalekých Filipínach, prečítate si o tom, ako sa nám podarilo 
vyhrať detské ihrisko Žihadielko, v tento predsviatočný veľko-
nočný čas sa vám prihovoria aj páni farári z dvoch cirkví, ktoré 
na sídlisku pôsobia. 

Je nám ľúto, že viaceré podujatia, ktoré sme mali v pláne pri-
praviť, sme museli zrušiť alebo preložiť na neurčito. Veríme však, 
že toto všetko nebude dlho trvať, i keď nikto dnes nevie odhad-
núť, ako sa táto epidemiologická situácia vyvinie a aké budú dô-
sledky vo všetkých oblastiach života.

Držme si prsty a berme tieto dni ako príležitosť naplno preja-
viť svoju ľudskosť, zodpovednosť, ohľaduplnosť. Či máme desať, 
štyridsať, sedemdesiat alebo viac rokov. Každý máme len jeden 
život. Vážme si ho.

V tejto neľahkej situácii vám prajem pokojné veľkonočné 

sviatky a Božie požehnanie.

                                                             S úctou Lenka Kovačevičová,
                                                                                           starostka

Milí Jazerčania, 

Privítali sme prvé bábätko roku 2020 z nášho sídliska

Milú návštevu sme privítali na miestnom úrade v závere ja-
nuára. Rodičia Iveta a Matúš predstavili starostke mestskej časti 
Lenke Kovačevičovej svoje bábätko, ktoré je prvé z nášho sídlis-
ka narodené v tomto roku. 

Natálka návštevu na úrade síce prespinkala, ale obrovský 
macko a ďalšie darčeky, ktoré dostala, jej budú túto chvíľu pri-
pomínať. Dievčatko sa narodilo v Univerzitnej nemocnici Louisa 
Pasteura na Rastislavovej ulici, je prvým vnúčatkom v rodinách 
rodičov. Ocko síce túžil po synovi, ale dcérku miluje od prvej 
chvíle. Mamičke so všetkým pomáha, najradšej Natálku kúpe. 
Malá slečna je veľmi zvedavá – otáča sa za svetlom i za hlasom 
svojej mamky. A hoci noci nie sú v tejto rodinke najpokojnejšie, 
s láskou a trpezlivosťou sa mamke a ockovi darí bábätko utíšiť. 

Tak teda - Natálka, vitaj medzi Jazerčanmi! 
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Od plánov do skutočného života s poslancom Ing. N. Borovským

S predsedom Komisie výstavby, verejného poriadku a život-
ného prostredia miestneho zastupiteľstva Ing. Norbertom Bo-
rovským sme sa rozprávali o tom, čo sa v rámci činnosti tejto 
komisie z minuloročných plánov podarilo dostať aj do života. 

Hry a zábava pre všetkých
„V minulom roku sme, verím, pragmaticky spojili potreby našej 

mestskej časti (MČ) s podmienkami spolufi nancovania verejnopro-
spešných projektov, ktoré určilo mesto Košice. Našou snahou je vrá-
tiť deťom ihriská, aby mali pozitívny vzťah k pohybu a aspoň trochu 
sa priblížiť k stavu z minulosti, keď bolo na sídlisku viac ako 50 ihrísk. 
Na otázku niektorých, "načo vznikajú nové ihriská?, mám odpoveď: 
vo väčšine len zachraňujeme pôvodné,“ rozhovoril sa Ing. Borovský. 
Obnova či revitalizácia miest detských hier sa deje po konzultáciách 
so Správou mestskej zelene a podľa možnosti rovnomerne po ce-
lom sídlisku. Vlani boli, aj za fi nančnej podpory mesta, obnovené 
ihriská na Baltickej, Ladožskej, Talinskej a najväčšie na Čingovskej 
ulici. Väčšina jazerských poslancov v rozpočte aj na tento rok pod-
porila ďalší rozvoj ihrísk. Revitalizáciou by mali prejsť ihriská na Ra-
ketovej, Jenisejskej a Sputnikovej ulici. „V posledných rokoch sa stre-
távame s podnetmi, aby sme nerealizovali iba ihriská pre deti, ale aj 
pre starších či aktívnych seniorov,“ pokračuje v bilancovaní predse-
da komisie. Obrovský záujem a vyťaženie fi tparku v lesoparku boli 
jedným z impulzov, že sa vlani na jeseň podarilo mestskej časti spo-
lu so Správou mestskej zelene postaviť a odovzdať do užívania fi t 
športovisko na Talinskej ulici. Je tretím na sídlisku.

Myslí sa aj na rekreačnú lokalitu,
ktorú spravuje mestská časť. „V minulom roku na pláži, vďaka fi -

nančnému príspevku Slovenskej sporiteľne, za čo vďaka, pribudla 
lanová pyramída. Stihla sa oprava pódia a mostíka cez prítok vody 
do priemyselného jazera. V areáli sa tiež podarilo vymeniť všetky la-
vičky a parkové koše, pričom ich dizajn bol zosúladený s dreveným 
obložením lavičiek. Silvestrovské oslavy však potvrdili, že takmer 
všetko sa dá zničiť. Aj dobrá myšlienka úpravy a pekného vzhľa-
du. Je bolestné sledovať ako fi nančné prostriedky mestskej časti, 
s ktorými sa snaží nakladať čo najzodpovednejšie, vychádzajú kvôli 
jednotlivcom navnivoč...“ V minulom, aj v tomto roku, MČ obmieňa 
a dopĺňa parkové koše aj na sídlisku, aby ich bolo čo najviac k dispo-
zícii na udržiavanie čistoty, a pre psičkárov aj na exkrementy. V tom-
to roku pribudne približne 30, takže s celkovým počtom okolo 200 
parkových košov je MČ lídrom medzi mestskými časťami. 

Zberný dvor
V čistote a ochrane životného prostredia je veľkým posunom 

zriadenie zberného dvora na našom sídlisku. Jeho otvorenie a pre-
vádzkovanie neďaleko Tesco ponúka zadarmo prevzatie čohokoľ-
vek, najmä nadrozmerného odpadu a sutín. Miestna samospráva 
spolu s mestom Košice a Kositom tak vytvorila ďalšie podmienky, 
aby kultúrne prostredie na našom sídlisku mohlo existovať.

Pribúda verejné osvetlenie i opravy chodníkov
„Napriek tomu, že podľa Štatútu mesta naša MČ nespravuje ve-

rejné osvetlenie, je jej poslaním riešiť požiadavky obyvateľov a po-
máhať vytvoriť prostredie, v ktorom sa lepšie žije. Dnes si už má-
lokto spomenie, že pred bytovým domom na Donskej či Ždiarskej 
ulici 2 - 20 nebolo verejné osvetlenie. Rovnako bol v minulom roku 
rozsvietený promenádny chodník od cukrárne Amor na Družicovej 
ulici po Krásnu, aj ďalšie ulice. Vlani sa podarilo mestu Košice za-
bezpečiť súvislú opravu chodníka na Sputnikovej ulici a niektoré 
havarijné výtlky. Mestská časť zase opravila parkovisko na Ždiar-
skej a komunikáciu zásobovacieho dvora obchodného centra, kto-
ré spravuje. V tomto roku už mesto začalo s opravami výtlkov, aj 
s veľkou akciou „Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku 
Ladožská - Rovníková - Golianova“. Ide o rekonštrukciu existujúceho 
chodníka pre peších od Ladožskej po Rovníkovú ulicu.”

Prístrešok pre cestujúcich, 
automaty na cestovné lístky, opravy v stredisku
Splnenie prosieb obyvateľov na prístrešok k zastávke Napájadlá, 

aj doplnenie automatov na lístky MHD, sa nerodili ľahko. Vysporia-
danie pozemkov, aj fi nančná náročnosť automatov na lístky, si vy-
žadovali veľkú ústretovosť vedenia DPMK i vlastníkov pozemkov. 
Napriek ťažkostiam dnes tieto zariadenia slúžia všetkým obyvate-
ľom, nielen Jazerčanom. „Vďaka fi nančnej podpore mesta,“ ako ďa-
lej hodnotí Ing. Borovský, „sa zamestnanci miestneho úradu pustili 
do kladenia podláh, výroby nábytkov, výmeny svietidiel a ďalších 
prác v Kultúrnom stredisku Jazero, ktoré je centrom činnosti krúž-
kov, aj spoločenského diania. Zároveň sme po technických ťažkos-
tiach, ktoré sprevádzali priestory Domácich potrieb, v Branisku pri-
stúpili k rekonštrukčným prácam.“ Dnes sú podľa Ing. Borovského 
modernejšie, a energeticky úspornejšie.

Vozidlo na vrtochy zimy, aj dobrá spolupráca
„I keď táto zima veľa šancí "predviesť sa" nedala, miestny úrad kú-

pil vlani vozidlo na zimnú údržbu. Investíciu považujem za rozumnú 
aj z dôvodu, že vždy sme v minulosti čakali aj niekoľko dní, kedy 
v operačnom pláne mesta prídu na rad vnútrosídliskové komuni-
kácie. Dnes máme vozidlo, ktoré môže do niekoľko minút vyraziť 
do terénu. Úprimne ma potešila informácia, že veliteľ stanice Mest-
skej polície Nad jazerom, Ing. Miroslav Fajčík bude členom našej ko-
misie. Ihneď môže reagovať na prejednávané body, plánovať akcie, 
objasňovať podnety aj vysvetliť postoj a pohľad Mestskej polície 
k zisteným skutočnostiam. Úspešné zásahy proti pôvodcom sklá-
dok, grafi ťákom, dopravnému značeniu či nepojazdným vozidlám, 
sú veľmi prospešné. Chcem však poprosiť občanov, ktorí „pravidel-
ne“ volajú na linku 159, aby našli odvahu, prišli na rokovanie našej 
komisie a priamo na nej predniesli svoje výhrady. Veci nie sú len 
čierno-biele a nedá sa na ne dívať iba z jedného pohľadu.“

Máme len šesť rúk...
„Na oddelení výstavby a investičných činností pracujú traja muži, 

ktorých stretnete za pluhom, keď sneží, sypačom, keď mrzne, opra-
via fontánu, lavičky, koše, vyrobia skrine pre kultúrne stredisko, po-
kosia pláž, pripravia loďky pre Košické Benátky, stánky pre Jazerské 
Vianoce či pomôžu dopravnému podniku pri maľovaní zastávok... 
Keď by si povedali, že padla, zazvoní o 20.00 hodine telefón, lebo 
kanalizačné potrubie na niektorom z našich obchodných centier 
je upchaté alebo praskol vodovod na pláži... Aj takto vyzerajú dni 
dvoch referentov a údržbára. Pokiaľ niekedy riešenie vášho podne-
tu trvá dlhšie, nemajte nám to za zlé. Máme veľkú ochotu byť všade 
a pomáhať, ale máme len šesť rúk...,“ dodal Ing. Norbert Borovský. 
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Neprejde deň, aby sa na sídlisku niečo nemenilo, nestava-
lo, neopravovalo, len aby sa obyvateľom vytvárali čo najlep-
šie podmienky bývania. 

Podobne ako vlani, aj tento rok, je v pláne revitalizácia det-
ských ihrísk. Úžasný úspech sa podaril vám všetkým, čo ste 
hlasovali a bublinkovali, vďaka čomu v lete pribudne na Sput-
nikovej ulici za takmer 90-tisíc eur nádherné ihrisko Žihadielko. 
Okrem neho prejdú revitalizáciou a doplnením novými hernými 
zariadeniami ihriská na Raketovej a Jenisejskej ulici, no najväč-
ším projektom bude určite Sputniková. Všetky obnovy ihrísk re-
alizuje mestská časť v spolupráci s mestským podnikom Správa 
mestskej zelene v Košiciach.

Plánované je rozšírenie kamerového systému z dotácie 
zo štátneho rozpočtu. Kamery budú mapovať ihrisko Žihadielko, 
aj trhovisko Ždiar, na ktorom pribudnú modernejšie trhové stoly 
a v budúcom roku verejné osvetlenie. Rozsvietený by mal byť 
aj chodník na Jenisejskej ulici popri Myslavskom potoku. Každý 
rok je snahou zlepšovať na sídlisku verejné osvetlenie. Najbliž-
šie zainvestuje mestská časť do výstavby lámp od Jenisejskej 
ulice 49 po Ladožskú ulicu. Pribudne 15 led svietidiel, ktoré do-
plnia osvetlenú promenádu cez celé sídlisko od Vyšného Opát-
skeho po Krásnu. 

Na ďalších projektoch a zámeroch dobudovania sa pracuje 
v lokalitách Rovníková, Ždiarska a Dneperská. Prísľub na osvet-
lenie priechodu pre chodcov na ulici Rovníková a masívnejšiu 
obnovu svietidiel má Jazero aj od mesta Košice.

Do rozpočtu na tento rok sa dostala tiež výstavba a revitalizá-
cia venčoviska na Amurskej ulici, doplnenie dopravného znače-
nia v mestskej časti i urbanisticko-architektonická štúdia rekre-
ačnej lokality. Priestor by počas roka mala dostať tiež realizácia 
projektu Zmena dopravného značenia v mestskej časti, ktorej 

cieľom je uvoľnenie parkovacích miest na sídlisku od dodávok. 
Podľa kontrolného sčítania denne na Jazere parkuje aj do 300 
dodávkových áut.

Začiatkom marca v našej mestskej časti odštartovala rekon-
štrukcia existujúceho chodníka pre peších vedúceho po pravom 
brehu rieky Hornád, v časti od Ladožskej po Rovníkovú ulicu. 
Investičná aktivita určená nielen pre cyklistov sa uskutočňu-
je z rozpočtu mesta Košice. Spoločnosť Cesty Košice ako víťaz 
verejného obstarávania ju zrealizuje za sumu 85 152 eur s DPH. 
Hlavným zámerom tejto „investičky“ je vybudovanie delenej 
komunikácie s jedným obojsmerným peším pruhom a dvojpru-
hovou obojsmernou komunikáciou slúžiacou cyklistom. Počasie 
stavbárom zatiaľ ako - tak praje, predpokladaný termín ukonče-
nia stavebných prác - apríl 2020 - by mohol byť dodržaný. Sta-
vebné práce vyžadujú úplné vylúčenie pohybu peších a prejazd 
cyklistov na rekonštruovanom úseku. Obchádzka od Ladožskej 
cez Polárnu, Poludníkovú a Rovníkovú ulicu je vyznačená na za-
čiatku a na konci dopravnými značkami. Dočasná obchádzková 
trasa vedie od Ladožskej cez Polárnu, Poludníkovú a Rovníkovú 
ulicu. Výstavba síce komplikuje Jazerčanom život, ale je dôleži-
tá, pretože rekonštrukciou sa zlepšia podmienky a bezpečnosť 
chodcov a cyklistov na tomto frekventovanom chodníku. 

Kvôli vandalstvu, ale aj plánovanej obmene, vymeníme a do-
plníme 30 nových parkových betónových košov a 30 parkových 
lavičiek v lokalitách Polárna ulica, Jenisejská a ďalšie. Zároveň pri-
stúpime k zvozu a likvidácii odpadu z parkových košov aj počas ví-
kendov, nakoľko Jazero túto službu potrebuje. Naším cieľom je mať 
pekné a čisté sídlisko, k čomu určite prispieva nový zberný dvor, 
naše komunálne vozidlo, aj posilnenie vyprázdňovania košov. 

Organizované športové turnaje komisiou športu, ale i podne-
ty cez Komisiu výstavby, verejného poriadku a životného pro-
stredia naznačili, že ak sú vytvorené podmienky, mladí i starší 
chcú športovať. A tak je na svete myšlienka osadenia šiestich 
exteriérových stolnotenisových stolov v lokalite Stálicová – Ga-
laktická ulica a v rekreačnej lokalite. 

Pracovné rokovania čakajú mestskú časť aj so zástupcami 
mesta ako územno-plánovacieho orgánu a správcu komuniká-
cií v meste, kde sa prediskutujú možnosti zlepšenia parkovania 
a regulatívy, ktoré mesto pri návrhu parkovísk začalo uplatňovať. 

Počas roka, čo je samozrejme, budú na Jazere okrem inves-
tičných aktivít pokračovať aj športové, kultúrne a spoločenské 
podujatia, ktoré deťom i dospelých prinesú spríjemnenie voľ-
ných chvíľ.

Čo prinesie rok 2020   
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Na sídlisku investor postaví moderné detské ihrisko Žihadielko 

509 233 hlasov a 15 581 hlasujúcich = 3. miesto v súťaži 

o detské ihrisko Žihadielko. To je výsledok, ktorý sme vytvo-

rili spoločne. My, Jazerčania, ale aj podporovatelia z iných 

mestských častí, miest a dokonca zo zahraničia, keď sme sa 

zapojili do súťaže.

Spoločnosť Lidl zmenila podmienky účasti v súťaži o detské 
ihrisko Žihadielko, a tak sa mohla aj naša mestská časť, hoci 
Lidl nemáme, zapojiť. Rozhodli sme sa, že ak nové ihrisko, tak 
na mieste toho, ktoré už nespĺňa certifi kát bezpečnosti pre hra-
júce sa deti. Voľba padla na ihrisko na Sputnikovej ulici. Odde-
lenie výstavby miestneho úradu nás zaregistrovalo do projektu 
Lidl ihrisko „Žihadielko 2020“ a 13. januára sa začal 48-dňový boj 
o ihrisko. A to do slova a do písmena! 

7 týždňov hlasovania a hrania bonusovej hry 

Ak sme chceli nové ihrisko, znamenalo to 7 týždňov kaž-
dodennej disciplinovanej hry – hlasovania a hrania extra hry, 
za ktorú sa tiež započítaval bod. Zapájali sa celé rodiny, triedy 
v školách, starí rodičia aj seniori z nášho Denného centra. A mo-
tivovali sme ďalej – priateľov z iných častí mesta, aj z okolitých 
obcí. Za prvý týždeň súťaže sa nám podarilo iba „výtlakom“ 
cez sociálnu sieť zistiť, že dobrovoľne sa do hry zapojilo niekoľ-
ko stoviek hlasujúcich, a prakticky od začiatku sme boli medzi 
15 najlepšími z 93 obcí, ktoré sa zapojili. Náš cieľ však bol dostať 
sa medzi desať najlepších, pretože len pre prvých desať miest 
postaví Lidl Žihadielko. Tak sme spolu s dobrovoľníkmi „olepili“ 
sídlisko plagátmi, rozniesli tisícky letákov do všetkých schrá-

nok, zapojili do spolupráce všetky školy na sídlisku – materské, 
základné aj stredné. Keď sme sa dostali cez magickú hranicu 
(10. miesto), naše umiestnenie bolo pár dní krehké (kolísalo na 
7. – 8.), išli sme aj za hranice mestskej časti. Postupne sme oslo-
vili a rozniesli plagáty do mestských častí – Juh, Košická Nová 
Ves, Dargovských hrdinov, Vyšné Opátske, Krásna, Šebastovce, 
Barca, Západ a obce Čaňa. Všetci už o Žihadielku vedeli a roz-
hodli sa nás podporiť. Za ich úžasný príspevok do hry im srdeč-
ne ďakujeme. Posledné týždne sme do ulíc sídliska vyšli aj my 
– Jazerčania, mamičky na materskej dovolenke spolu s deťmi, 
ockovia vo svojom voľne. Priamo v teréne sme registrovali ľudí, 
ktorí boli ochotní pomôcť dobrej veci, len doteraz nemali čas, 
či nevedeli ako na to…

Motiváciou boli aj skvelé ceny 

Pre všetkých sme vyhlásili súťaže o hodnotné ceny. Pobyt 
v hoteli Bankov vyhral Roman Gajdoš a spolu s rodinou si užil 
krásny Valentínsky víkend. Z nového televízora, ktorý venovala 
bývala poslankyňa NR SR Alena Bašistová, sa teší Karin Kečké-
šová. Ďalšie ceny sme do uzávierky tohto čísla Jazerčanu ešte 
nevyžrebovali, ale čakajú na všetkých, ktorí sa do hlasovania za-
pojili. „Poďakovanie patrí všetkým, ktorí zahlasovali hoci iba 

jedinýkrát, ale hlavne tým, čo hodiny presedeli pri počítači 

s jediným cieľom: aby sa naše deti mohli na Žihadelku vy-

šantiť,“ uviedla starostka.

A ešte jedna báseň, ktorú sme našli na facebooku, 

od Malá Drzá: 

Hlasujem. Hlasujte. Hlasujme. Žihadielko vyhrajme.
Na sídlisku Nad Jazerom, to je naším veľkým cieľom.
Koho by to napadlo, že tam bude žihadlo.
Hrať sa budú detičky, oddychovať mamičky.
Preto prosím všetkých vás, dajte nám tam ten svoj hlas.
Každý hlas si vážime, a preto vás prosíme:
Krátku hru si zahrajte, bonus nám tak pridajte.
Hrať však treba každý deň, nech sa splní ten náš sen. 

Vyhrali sme, ďakujeme!Vyhrali sme, ďakujeme!
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Celá súťaž prebiehala aj na facebooku, kde miestny 

úrad zriadil skupinu Žihadielko na Jazere. V závere sme 

zozbierali vaše zaujímavé ohlasy na otázku „Čo vám dala 

táto súťaž?“ 

Jolana Kell: Spoznala som tu veľa skvelých ľudi, úžasnú 
Lenku Kravcovú Marcinovú, ktorá dala dokopy pár nadšených 
ľudí so super nápadmi. ochotných venovať svoj voľný čas, bo-
jovala po svojej línii, aby výsledky boli čo najlepšie.

Katarína Dittel: Mňa prekvapila súdržnosť, ochota a elán 
bojovať o to krásne ihrisko, všetci boli úžasní. 

Natália Homolová: Ja som precestovala 700 km, aby som 
podporila partiu ľudí, ktorú som nikdy predtým nepoznala… 
začala som jednou registráciou, pribudla ďalšia, ďalšia až som 
nakoniec skončila na čísle 146… dlhé hodiny bublinkovania, 
chodenia do ulíc, chatovania s úžasnou skupinou "žihadielkoví 
nadšenci"… úplne najlepší je pocit, že tie dlhé hodiny, ktoré 
som nevenovala dcérke, jej vynahradím na novom ihrisku, keď 
sem prídeme …

Ivana Eš: Pri všetkých tých nervových záchvatoch, keď 
nepripisovalo body za bublinky, neodosielalo maily na po-
tvrdenie, hádzalo chybu 502, pri všetkých tých prebdených 
nociach a ránach s ťažkým vstávaním, cez choroby, stŕpnuté 

palce na rukách a podobne, poviem len toľko: STÁLO TO ZA 
TO! Hoci nie som z Jazera a nemám ani detičky, som rada za to, 
že som mohla prispieť k takejto skvelej veci.

Lenka Lenulík Niková: Ďakujem, že som vás mohla spo-
znať a verím tomu, že sa spolu všetci budeme na ihrisku stretá-
vať a spomínať, ako sme makali a smiať sa na zážitkoch zo Ži-
hadielka…

Ľuba Virostková: Krásne sme sa spojili. Mladí, starší, aj takí, 
čo vôbec nemajú deti alebo ich už majú dospelé…

Martin Balky Balkovský: Táto súťaž mi dala niekoľko zis-
tení: 1. Máme odvážnu starostku, ktorá šla do projektu, kto-
rého úspech či neúspech nezávisel od nej, ale od tisícky ľudí. 
2. V niektorých častiach sídliska som bol asi prvýkrát v živote 
3. Sklamali ma niektorí Jazerčania v strednom veku s deťmi, 
ktorí pre súťaž nezdieľali nadšenie a spolupatričnosť 4. Veľ-
mi ma potešili jazerskí seniori, 5. Svojím nasadením ma milo 
prekvapili "NeJazerčania" – ĎAKUJEM za ich ochotu 6. Napriek 
prvotným rozpakom sme sa nádherne zmobilizovali 7. Na po-
predné priečky sme sa úspešne drali zo začiatku aj bez moti-
vačných cien, jedinou motiváciou bolo nové ihrisko 8. Vytvo-
rila sa výborná skupina ľudí, kde vznikli aj nové kamarátstva 
9. Mnohí zistili, že dokážu prekonávať vlastné limity 10. Po sú-
ťaži si robím poriadok v priateľoch na fb :-) 

Štatistika od Martina Balky Balkovského, ktorý denne hla-
soval postupne až z 208 účtov: S manželkou sme odhlasovali 
9 428 hlasov, k tomu ešte 103 stratených, nezapočítaných hla-

sov pre Jazero. 30 účtov spolu s bonusovými hrami som hla-
soval približne 50 minút. Vyšlo mi, že sme doma v jednom kuse 
hlasovali 10 dní 21 hodín a 53 minút.  
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Denné centrum seniorov

Klub kresťanských seniorov

Čo je nové u jazerských seniorovČo je nové u jazerských seniorov
Nástup nového kalendárneho roka je už akosi automatic-

ky spájaný s bilancovaním uplynulého, ktorý sa vybral „na 

odpočinok“ a s plánovaním, čo všetko sa pripraví, zorganizu-

je, zabezpečí počas 12 mesiacov nového roka. Časť z nich je 

medzitým síce už ta-tam, veď máme apríl, ale pozornosť treba 

venovať aj tomu, čo už naši seniori medzitým stihli prežiť.

Na Košickom Trojkráľovom behu, ktorý je v našom meste 
otvorením športovej časti života, tentokrát denné centrum 
zástupcov nemalo, športuchtivým chýbala správna kondička. 
Novoročné bilancovanie vlaňajška Klubu dôchodcov i jazerskej 
časti Jednoty dôchodcov Slovenska však absolvovali. Úspešne, 
o nich je predsa známe, že kde sa niečo šustne, tam idú. Nech 
už je to prezentácia v kultúrnej alebo v športovej oblasti, alebo 
výlety spojené s oddychom a relaxom. Začiatkom roka napríklad 
na vlak nasadla a do Aquacity v Poprade odcestovala skupinka 
z nich urobiť po vianočných sviatkoch niečo pre svoje telo. 

Mali tiež hodnotiacu schôdzu Jednoty dôchodcov Sloven-
ska, kde činnosť zbilancovala predsedníčka Margita Galajdová. 
Po nej sa ako predseda Klubu dôchodcov slova ujal Ivan Hudec. 
Spomenul, čo všetko vlani absolvovali a s akými výsledkami, ne-

vynechal však ani tému veku. Priemer dosahuje 71 rokov, čo je 
dosť. Privítali by preto medzi sebou i tých mladších. Na podujatí 
bol aj predseda Rady seniorov mesta Ján Caban, ktorý nešetril 
slovami chvály za aktivity a súdržnosť členov centra. K dobrej 
pohode a spokojnosti prispeli aj hudobníci z Kysaku, ktorí im 
na ústnych harmonikách zahrali niekoľko slovenských piesní. 

V trende dobrej nálady pokračovali aj na fašiangovej zába-
ve, na ktorú prišlo 95 členov. Niektorí „zamaskovaní“, iní v civile, 
ale všetci s úsmevom na tvári. Veľkou zábavou bol ich vlastný 
program z detského ihriska Žihadielko, ktorým sa detskými 
pesničkami, básničkami a hrami vrátili do rokov radosti a bez-
starostnosti. Po programe sa k slovu dostal sprievod 24 masiek, 
tancovačka pri reprodukovanej hudbe, o ktorú sa postaral ich 
člen Jaroslav Farbár. A samozrejme, tombola.

Tento klub, ako pri hodnotení uviedla jeho predsedníčka 
Mária Semanová, každý rok začína športom. Aj v tomto ročníku 
Košického Trojkráľového behu sa na štart postavilo 15 ich se-
niorov a dvaja vystúpili aj na stupne víťazov. Medzi mužmi nad 
60 rokov prvé miesto získal Ján Čigáš a medzi ženami nad 
60 rokov na druhom mieste dobehla Genovefa Vincová. 

„Sme na nich pyšní, pretože počtom športovcov a dosiahnu-

tými výkonmi úspešne reprezentujú náš klub medzi mestskými 
časťami,“ spokojná je predsedníčka klubu. 

Koncom januára mali aj slávnostné stretnutie s novozvolený-
mi predstaviteľmi Združenia kresťanských seniorov Slovenska. 
Na podujatie boli pozvaní i predsedovia klubov z východného 
Slovenska. 
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Dnes predstavujeme poslanca miestneho zastupiteľstva Mgr. Pavla Slivku
„Myslím si, že človek by sa mal zaujímať o politiku. Vysokú  i regionálnu“.

Ste predsedom osobitnej komisie na ochranu verejného zá-
ujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, členom posla-
neckého klubu Fungujúce Jazero, členom komisie výstavby, 
verejného poriadku a životného prostredia, členom komisie 
mládeže, vzdelávania, kultúry a športu, ale aj vekovo najmlad-
ším poslancom. Môžete sa Jazerčanom trochu predstaviť?

Na našom sídlisku bývam od narodenia a mám dve staršie ses-
try. Minulý rok som ukončil právo na Právnickej fakulte UPJŠ v Ko-
šiciach. Som 25-ročný a zatiaľ slobodný. V budúcnosti si plánujem 
založiť rodinu. 

● Prečo ste sa rozhodli kandidovať za poslanca? Mladí ľudia 
sa o politiku, aj keď len regionálnu či samosprávu, nezvyknú 
zaujímať. Vy ste svojím spôsobom výnimkou. Bol vám vzorom 
otec, ktorý poslancoval na Jazere niekoľko funkčných období?

Politiku som začal vnímať asi v prvom ročníku gymnázia pro-
stredníctvom televíznych relácií a diskusií. Svojím dielom ma zaujal 
významný rímsky rečník Marcus Tullius Cicero, o ktorom som písal 
vo svojej bakalárskej a diplomovej práci. Tento velikán fi lozofi e sa 
od malička zaujímal o veci verejné a vyrástol z neho veľký štátnik. 
Myslím si, že človek by sa mal zaujímať o politiku, „vysokú“ i re-
gionálnu. A ak má príležitosť pokúšať sa ju ovplyvniť pre dobro nás 
všetkých. Samozrejme, bol to otec, od ktorého som čerpal infor-
mácie o našej mestskej časti a bol to on, ktorý mi dodal odvahu ísť 
do toho.

● Čo sa vám, možno aj jeho vplyvom, zapáčilo na postavení 
poslanca? Uvedomovali ste si, že to nie je len o účasti na zastu-
piteľstvách, ale aj o zodpovednosti voči voličom? S akými osob-
nými predsavzatiami ste išli do komunálnej politiky?

Je pravda, že spočiatku som sa skôr zaujímal o vrcholovú poli-
tiku, no uvedomoval som si aj skutočnosť, kde žijem a nebolo mi 
jedno, čo sa tu deje. Politika je zodpovedná činnosť. Občania vkla-
dajú dôveru do ľudí, o ktorých si myslia, že sa v kľúčových situáciách 
zachovajú správne, v prospech celej spoločnosti. Vždy bol pre mňa 
na politikoch najdôležitejší charakter. Nedá sa povedať, že k vstupu 
do politiky ma motivovali osobné ambície. Byť poslancom znamená 
viac príležitostí pri presadzovaní dobrých myšlienok, ktorých reali-
zácia napomôže všestrannému rozvoju našej mestskej časti. 

● Čo konkrétne ste mali vo svojom volebnom programe? 
Viac možností rekreácie, športu, zdravotníctva či niektorej inej 
oblasti, kde cítite, že to ešte nie je to pravé orechové...

Veľký potenciál vidím v ďalšom rozvoji rekreačnej časti. Chcem 
sa spolupodieľať na organizácii a chode športových a kultúrnych 
podujatí našej mestskej časti. Mojou prioritou je aj podpora výstav-
by kontajnerovísk na tých miestach, kde sa zatiaľ nezrealizovala.

● Po viac ako roku práce vidíte, už aj vaším pričinením, neja-
ké zmeny? K lepšiemu, ale možno aj k horšiemu?

Myslím, že spolupráca zastupiteľstva so starostkou funguje 
na vysokej úrovni, a to je pre každú mestskú časť veľmi pozitívna 
správa. Práve z tejto spolupráce sa zrodili veľmi dobré projekty ako 

revitalizácie ihrísk, kúpa motorového vozidla na zimnú aj letnú 
údržbu ciest a chodníkov, výstavba workoutových ihrísk... 

● Čo je podľa vás veľkým problémom Jazera? 
Po rozhovoroch s občanmi, aj z vlastnej skúsenosti viem, že je 

veľký problém s parkovaním. Proces výstavby parkovísk je kompli-
kovaný, vyžaduje trpezlivosť, a, samozrejme, fi nancie. Na našom 
Jazere pretrváva problém so Slaneckou cestou, prehustenou pre-
mávkou, ktorý, žiaľ, nedokážeme sami vyriešiť. Myslím si, že rezervy 
sú aj v zmýšľaní ľudí vzhľadom k čistote prostredia. Stačí sa pozrieť 
na okolie niektorých kontajnerov a každý si domyslí na čo narážam... 

● Myslíte si, že by mestské časti potrebovali viac samostat-
nosti v rozhodovaní a fi nancovaní?

Jednoznačne! Miestnu samosprávu majú spravovať miestni 
poslanci v spolupráci s občanmi, lebo najlepšie vedia, aké sú priori-
ty pre tú – ktorú mestskú časť. Každý starosta, ktorý zodpovedne vy-
konáva svoj úrad, konštruktívne spolupracuje so zastupiteľstvom, 
zákonite má dobré výsledky. Zaslúžil by si viac kompetencií v podo-
be rozhodovania a viac nezávislosti od vedenia mesta.

● Od politiky prejdime k vám. Čo vás zaujíma? Čomu sa ve-
nujete?

Vo svojom voľnom čase rád športujem. Hrávam futbal, navštevu-
jem posilňovňu a venujem sa turistike. Okrem toho od malička cho-
dím na Terasu k saleziánom, kde sa podieľam na formovaní mladých 
ľudí, organizujem zaujímavé akcie, „stretká“ a prímestské tábory.

● Zvyknete chodievať na kultúrne a športové podujatia? 
Mám veľmi rád hokej. Spolu s priateľkou fandíme HC Košice. 

Na MS v hokeji, ktoré sa konali nedávno na Slovensku, som bol 
na zápase Slovenska s Nemeckom. Napriek prehre to bol neuveri-
teľný zážitok. Rád chodím na hudobné koncerty a do kina na dobré 
fi lmy. Ale špeciálnym koníčkom, ktorý si ma získal, je futbal. Vždy 
ma to ťahalo na ihriská. Každý deň po škole, no niekedy aj pred ňou, 
sme s kamarátmi kopali do lopty. Okrem toho, že ho doteraz hrám, 
aj ho sledujem. Od malička fandím FC Chelsea. Dokonca som bol 
s otcom a sestrou v Londýne na jednom ligovom zápase.

● Ste manuálne zručný?
Ťažká otázka. Defi nujte zručnosť. Myslím, že základné zručnosti 

som získal. Pokiaľ ide o závažnejšie problémy, musím volať odbor-
níka.

● Dnes je módou, že nejeden muž sa rád postaví k sporáku. 
Dokázali by ste získať za kulinárske výkony titul Master Chef 
alebo by ste skončili pri čaji a praženici?

Je pravda, že praženicu aj omeletu si robím často. Snažím sa 
stravovať zdravo, jem veľa ovocia a zeleniny. Z jedál si najčastejšie 
robím cestoviny. Neviem, či by to bolo na titul, no niekedy sa mi 
paradajkové penne fakt podarí dobre pripraviť. 

● Je niečo, čo ešte chcete o sebe prezradiť?
Očarili ma Vysoké Tatry. Prial by som každému zažiť východ slnka 

na Rysoch, alebo čarokrásne pohľady z Kôprovského štítu. Voľný čas 
často trávim potulkami po našich veľhorách.
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Zostaňme doma a chráňme sa navzájomZostaňme doma a chráňme sa navzájom
Koronavírus zasiahol aj naše životy, úrad sa premeníl na krajčírsku dielňu 

Od 12. marca 2020 sa zmenil život v Slovenskej republike. 
Vláda SR na odporúčanie Ústredného krízového štábu po náras-
te nakazených ľudí vyhlásila na celom území štátu mimoriadny 
stav. Znamená to, že pre všetkých občanov SR začali platiť mi-
moriadne opatrenia vedúce k zabráneniu šírenia koronavírusu, 
ktorý spôsobuje nákazlivé ochorenie COVID - 19.

Hneď na ďalší deň sa nedalo a odvtedy sa nedá vstúpiť do ak-
vaparkov, lyžiarskych stredísk, zábavných podnikov, detských 
kútikov a nákupných centier. Od 16. marca sú zatvorené mater-
ské, základné, stredné školy ako aj univerzity a všetky školské 
zariadenia (ZUŠ, CVČ). Zastavili sa lety na 3 slovenských medzi-
národných letiskách, uzavreli hranice s okolitými štátmi. Mestá 
prijali opatrenia – do MHD môžete vstúpiť iba s rúškom, rovnako 
tak do obchodov, lekární a drogérií, ktoré sú naďalej otvorené. 

Pomôžme sebe aj ostatným 

Na celoštátne opatrenia medzi prvými reagovala aj naša 
mestská časť – zrušili sme plánované hromadné akcie pre Jazer-
čanov a na sídlisku zatvorili všetky detské ihriská. Tieto opatrenia 
znamenali obmedzenie pohybu ľudí. Zároveň sme náš miestny 
úrad premenili na krajčírsku dielňu, kde sme dva týždne šili rúš-
ka, ktoré sa nedali kúpiť.  

Bavlnené, ktoré sa dajú vyprať, vyžehliť a znova použiť. 
Na výzvu starostky zareagovali aj desiatky žien zo sídliska, aj 
z iných častí mesta, ktoré rovnako ako my, šili. Strihali sme lát-
ky, gumičky, prešívali, zošívali, distribuovali. Bolo to náročné, ale 
tento nedostatkový tovar sme chceli zabezpečiť aspoň pre na-
šich obyvateľov, aby sa mohli chrániť. Nakoniec sme spoločne 
ušili a zadarmo rozdali viac ako 8 000 rúšok. 

   6 PRAVIDIEL, KTORÉ BY SME MALI DODRŽIAVAŤ

■ Zostaňme doma – príklady z iných štátov ukazujú, že obmedzenie kontaktov pomáha k zvládnutiu epidémie 

■ Umývajme si ruky mydlom a teplou vodou, dezinfi kujme kľučky, kľúče či mobilné telefóny 

■ Pomáhajme najzraniteľnejším – seniorom – nakúpme im potraviny, zavolajme im, aby sa necítili osamelo 

■ Nosme rúško vždy, keď opustíme byt či dom – prípadne použime šál, nákrčník, šatku 

■ Oddychujme a sledujme svoj zdravotný stav, jedzme vyváženú stravu plnú vitamínov 

■ Nepodliehajme panike a nakupujme s rozvahou
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COVID-19COVID-19

  ČO JE KORONAVÍRUS? 

■ Nový koronavírus (na začiatku označovaný ako nCoV-2019) má názov SARS-CoV-2 a choroba, ktorú spô-
sobuje, má názov COVID-19 (z anglického názvu COrona VIrus Disease 2019).

■ Je príbuzný vírusom známym z nedávnej histórie, t. j. SARS-koronavírus (z roku 2002) a MERS-koronaví-
rus (2012).

■ Všetky tieto vírusy prekročili medzidruhovú bariéru, boli prenesené zo zvierat na človeka a následne 
sa šírili v ľudskej populácii.

■ Najväčšia hrozba nového SARS-CoV-2 spočíva v tom, že sa šíri vzdušnou cestou (kvapôčkovou náka-
zou) a že ho môžu prenášať aj také infi kované osoby, ktoré nemajú žiadne alebo len veľmi mierne von-
kajšie prejavy ochorenia.                                                                                                                                Zdroj: ProCare
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Zo života mestskej časti  Zo života mestskej časti  
Miestny úrad informuje

Chcete si skrášliť prostredie pri bloku?

Vaše peniažky pre jazerské detičky 

Poznáte niekoho, kto je možno nenápadný, a pritom výnimočný?

V tomto roku pokračujú stretnutia s poslancami na poslanec-
kých dňoch, kde máte možnosť povedať im svoje pripomienky, 
návrhy, kritiky či podnety. Stretnutia sú spravidla prvú stredu 

v mesiaci od 16:00 do 17:00 hodiny v malej zasadačke na príze-
mí miestneho úradu na Poludníkovej ulici č. 7. Výnimkou je do-
volenkové obdobie (júl, august), vtedy poslanecké dni nebudú. 

Jazerské Vianoce 2019 mali dozvuky vo februári 2020. Päť 
našich materských škôl prevzalo výťažok z ponuky starostov-
ského punču. Opäť ste boli štedrí, vaše srdiečka bili pre dobrú 
vec, a tak sa v kasičke zozbieralo 965,82 eura. V podobe symbo-
lického šeku na 193,16 a raz 193,18 eura ich prevzali riaditeľky 
na pôde úradu. Na stretnutí okrem starostky Lenky Kovačevi-
čovej bol aj jej zástupca Bernard Berberich. Na čo výťažok pôj-
de, riaditeľky ešte presne nevedeli, ale určite pôjde každé euro 
pre deti. Niekde chcú trošku zrenovovať triedy, inde nakúpiť far-
by na maľovanie, aby sa mohli zapájať do súťaží alebo ich využi-
jú na nové didaktické pomôcky. 

Vám všetkých, ktorí ste cez starostovský punč potešili 

najmenších, patrí veľké ĎAKUJEME.

Mestská časť i v roku 2020 pokračuje v tradícií oceňovania 
Cenou Mestskej časti Košice - Nad jazerom, Čestným uznaním 
Mestskej časti Košice – Nad jazerom alebo Cenou starostky 
Mestskej časti Košice – Nad jazerom občanov, ktorí sa význam-
ným spôsobom podieľajú na rozvoji sídliska, svojou aktivitou 
a prácou pomáhajú iným ľuďom a prispievajú k šíreniu dobré-
ho mena mestskej časti v meste, kraji i na Slovensku. Ocenenia 

odovzdáva starostka a poslanci miestneho zastupiteľstva zväčša 
v decembri, na slávnostnom koncoročnom miestnom zastupi-
teľstve. Určite žije aj vo vašom okolí niekto, kto si takéto morálne 
ocenenie zaslúži. Pouvažujte, poobzerajte sa okolo seba a dajte 
nám o ňom či o nich vedieť. 

(Viac informácií nájdete na www.jazerokosice.sk v časti 
Výzva na predkladanie návrhov na ocenenia MČ).

Miestny úrad takú možnosť ponúka formou príspevku 

na úpravu predzáhradky. Vlani si spríjemnili zeleňou a kvetmi 

bývanie:

Spoločenstvo vlastníkov bytov AMUR na Amurskej ulici č. 4, 5, 6 
Spoločenstvo vlastníkov bytov METEOR na Meteorovej ulici č. 3 
Spoločenstvo vlastníkov bytov ROVNÍK na Rovníkovej ulici č. 6 
Spoločenstvo vlastníkov bytov na Dneperskej ulici č. 4 
Správcovské bytové družstvo IV Košice v predzáhradke na Bu-
koveckej ulici č. 10 
Byty -Servis, spol s. r. o. v predzáhradke na Ladožskej ulici č. 4 

Správcovské bytové družstvo IV Košice v predzáhradke na La-
dožskej ulici č. 14 
Správcovské bytové družstvo IV Košice v predzáhradke na Po-
ludníkovej ulici č. 2 
Správcovské bytové družstvo IV Košice v predzáhradke na Bal-
tickej ulici č. 14
Tento rok to môžete urobiť aj vy. Príspevok na revitalizáciu 

prostredia okolo paneláku je maximálne 200 eur a požiadať oň 

treba najneskôr do konca mája 2020. 

(Viac informácií a tlačivo žiadosti nájdete na 
www.jazerokosice.sk v časti Predzáhradky).

Toto sú poslanci, ktorí majú v tomto roku stretnutia s vami, občanmi, ešte pred sebou:

Dátum: Meno a priezvisko: Meno a priezvisko:

6. máj Norbert Borovský Renáta Lenártová

3. jún Zuzana Dlhá Martin Seman

2. september Andrea Gajdošová Bernard Berberich

7. október     Roman Frnčo Norbert Borovský

4. november Renáta Lenártová Zuzana Dlhá

2. december  Martin Seman Andrea Gajdošová
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Rozpis rozmiestnenia nadrozmerných kontajnerov do konca roka 2020

„Štvorkolka“ proti snehu

Rozpis rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov po sídlisku do konca roka 2020

Dvanásty december 2019 je v živote mestskej časti význam-
ným dňom, pretože cez verejné obstarávanie kúpila vtedy úžit-
kové vozidlo na čistenie chodníkov počas zimy. Vybavené je rad-
licou s možnosťou šípového, rovného aj bočného pluhovania, 
aj zadným sypačom na posyp chodníkov soľou alebo zmesou 
soli a drviny. Autíčko je rozmermi, obratnosťou a brodivosťou 
vhodné na chodníky a úzke uličky sídliska, kde bežné nákladné 
vozidlá nie sú schopné zabezpečiť strojové čistenie. 

Čata okolo vozidla bola od tohto dátumu v pohotovosti, 
pani Zima ale neponúkla veľa šancí, aby sa predviedlo v ostrej 
prevádzke. Na jednej strane je to, samozrejme, dobre, na druhej, 
ešte bude mať určite dosť príležitostí ukázať sa v najbližšej zime...

V priebehu tohto roka mestská časť obstará k vozidlu, našej 
„štvorkolke“, motorovú metlu na zametanie lístia, kamienkov 
alebo aj malých nádielok snehu z chodníkov. 

Jeden kontajner bude umiestnený pri miestnom úrade na Poludníkovej ulici č. 7 takto:

Spoločnosť Kosit, a. s. si vyhradzuje právo zmeny stanovišťa veľkokapacitného kontajnera na najbližšie možné miesto s ohľadom 
na aktuálnu priestorovú a dopravnú situáciu v čase dodávania kontajnera. Kosit dočasne pozastavil pristavovanie veľkokapacit-

ných kontajnerov na zber objemného odpadu z rekreačných, chatových či záhradkárskych lokalít. 

Veľkokapacitné kontajnery budú pristavované a odvážané vždy vo štvrtok.

  9. 4. – 16. 4. 2020
14. 5. – 21. 5. 2020
11. 6. – 18. 6. 2020

9. 7. – 16. 7. 2020
6. 8. – 13. 8. 2020
3. 9. – 10. 9. 2020

 1. 10. – 8. 10. 2020
29. 10. – 5. 11. 2020
26. 11. – 3. 12. 2020

Dátum 30.4. - 3.5. 4.5. - 7.5. 28.5. - 31.5. 1.6. - 4.6. 25.6. - 28.6. 29.6. - 2.7. 23.7 - 26.7. 27.7. - 30.7.

Lokalita Baltická 10 Čiernomor. 2 Bukovecká 9 Azovská 6 Bukovecká 1 Kaspická 2 Bukovecká 2 Kaspická 5

Lokalita Donská 12 Levočská 2 Galaktická 22 Jenisejská 20 Amurská 5 Jenisejská 4 Amurská 9 Jenisejská 8

Lokalita Jenisejská 53 Čingovská 16 Levočská 4 Čingovská 16 Jenisejská 65 Čingovská 9 Jenisejská 71 Čingovská 10

Lokalita Uralská 7 Ladožská 16 Ladožská 6 Ždiarska 1 Uralská 11 Polárna 8 Uralská 13 Polárna 12

Lokalita Ždiarska 11 Ždiarska 23 Ždiarska 20 Rovníková 7 Ždiarska 8 Poludníková 4 Ždiarska 12 Rovníková 2

Lokalita Sputníková 1 Gagar. nám. 7 Sputniková 13 Nám. kozm. 9 Sputníková 5 Nám. kozm. 12 Sputniková 7 Nám. kozm.2

Lokalita Raketová 6 Stálicová 18 Stálicová 4 Galaktická 16 Raketová 10 Galaktická 7 Družicová 2 Galaktická 4

Lokalita Meteorová 3 Talinská 9 Važecká 12 Stálicová 3 Važecká 3 Talinská 11 Važecká 5 Čechovova 29

Dátum 20.8. - 23.8. 24.8. - 27.8. 17.9. - 20.9. 21.9. - 24.9. 15.10. - 18.10 19.10. - 22.10. 12.11. - 15.11. 16.11. - 19.11.

Lokalita Baltická 7 Čiernomorská 1 Bukovecká 6 Azovská 4 Baltická 14 Čienomorská 3 Bukovecká 12 Donská 2

Lokalita Donská 8 Irkutská 12 Amurská 8 Jenisejská 16 Amurská 2 Irkutská 16 Irkutská 6 Jenisejská 43

Lokalita Jenisejská 49 Čingovská 4 Irkutská 14 Čingovská 14 Jenisejská 59 Čingovská 8 Levočská 5 Dneperská 2

Lokalita Uralská 5 Ladožská 14 Ladožská 7 Polárna 20 Uralská 9 Polárna 4 Ladožská 9 Ždiarska 5

Lokalita Ždiarska 7 Ždiarska 21 Ždiarska 18 Rovníková 6 Ždiarska 4 Poludníková 3 Ždiarska 24 Rovníková 8

Lokalita Rovníková 10 Gagar. nám. 5 Sputniková 11 Nám. kozm. 6 Sputníková 3 Gagar. nám. 9 Sputniková 15 Nám. kozm. 13

Lokalita Raketová 4 Stálicová 16 Stálicová 3 Galaktická 12 Raketová 8 Galaktická 3 Stalicová 8 Galaktická 28

Lokalita Meteorová 1 Talinská 8 Važecká 10 Stálicová 5 Talinská 1 Talinská 10 Meteorová 5 Talinská 3
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Veľká noc

 Pascha je vždy koniec a vždy začiatok

Milí Jazerčania!

V tomto roku uplynie 30 ro-
kov od historickej návštevy 
pápeža sv. Jána Pavla II. v Bra-
tislave - Vajnoroch 22. 4. 1990 
(ČESKOSLOVENSKO 21. - 22. 4. 
1990 PRAHA-VELEHRAD-BRATI-
SLAVA), počas ktorej požehnal 
aj základný kameň nášho kosto-
la sv. Košických mučeníkov.

22. 4. 1990 bola Druhá Veľ-
konočná nedeľa. Osobne som 
bol na tejto slávnosti a zostali 
mi na to nezabudnuteľné spo-

mienky. V homílii vte dy pápež povedal: „Blahoslavení tí, čo ne-
videli a uverili" (Jn 20,29). Tieto slová vzkrieseného Krista sa 

ozývajú z jeruzalemského Večeradla do ďalekej budúcnosti.

Cez stáročia a generácie budú znieť až do konca vekov. To bol 
naozaj „deň, ktorý učinil Pán" (Ž 118,24): deň, v ktorom Kristus, 

ukrižovaný a uložený do hrobu, vstal z mŕtvych. V ten istý 
deň sa zjavil apoštolom zhromaždeným vo večeradle. Videli ho 
na vlastné oči. V ten istý deň dýchol na nich a povedal: „Prijmite 

Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpuste-

né, komu ich zadržíte, budú zadržané" (Jn 20,22-23). Odvtedy 
ten deň prechádza cez všetky stáročia a generácie. Možno tiež 
povedať, že Tomášova viera ďaleko prevýšila jeho neveru. Stala 
sa nielen istotou, ale ozajstným osvietením. Z jednej strany To-
máš dosvedčuje, aké je ťažké pre človeka prijať pravdu zmŕt-

vychvstania, z druhej strany zasa ukazuje, že zmŕtvychvstanie 

je dôležitým a rozhodujúcim svedectvom o Božej všemohúc-

nosti. Je to kľúčová udalosť Božieho diela v dejinách človeka 
a celého stvorenia.“

Sv. Ján Pavol II. bol pápežom od r. 1978 do r. 2005. Vlastným 
menom Karol Wojtyla sa narodil 18. mája 1920 vo Wadoviciach, 
zomrel 2. apríla 2005, v sobotu večer pred Druhou Veľkonočnou 
nedeľou, Sviatkom Božieho milosrdenstva 18. mája 2020 si svet 
pripomenie 100 rokov od narodenia pápeža sv. Jána Pavla II.

Našich patrónov sv. Košických mučeníkov svätorečil pri náv-
števe Košíc 2. júla 1995. Tohto roku si pripomenieme 25 rokov 
od tejto udalosti, rovnako 25 rokov od posviacky nášho kostola 
sv. Košických mučeníkov (25. júna 1995). Vtedy bol náš oltárny 
obraz umiestnený pri oltári na letisku v Barci. Počas sv. omše 
uctil relikvie sv. Košických mučeníkov, ktoré sa dnes uchovávajú 
v našom kostole.

Na 1. pôstnu nedeľu 1. marca 2020 sme prijali z rúk Mons. 
Mieczysława Mokrzyckeho, ľvovského arcibiskupa – metropoli-
tu, relikvie sv. Jána Pavla II. Budú nám stále pripomínať odkaz 
tohto veľkého pápeža. Popri relikviách sv. Košických mučení-
koch sme vďační za tento dar relikvií Sv. Jána Pavla II. Relikvie 
si ctíme kvôli uctievaniu Boha. Mons. Mieczysław Mokrzycki, 

ľvovský arcibiskup – metropolita, nar. 1961 v Poľsku (Majdan Lu-
kaveckij), bol v rokoch 1996 – 2005 osobitným druhým tajomní-
kom pápeža Jána Pavla II. V rokoch 2005 – 2007 bol tajomníkom 
pápeža Benedikta XVI. Od r. 2007 arcibiskupom koadjutorom 
v arcidiecéze Ľvov a od roku 2008 ľvovským arcibiskupom – 
metropolitom.

Všetkým Vám prajem 

pokojné a požehnané veľkonočné sviatky! 

Peter Kentoš, farár

Farnosť sv. Košických mučeníkov

Najväčším kresťanským sviatkom, od ktorého sa odvíja nielen 
liturgický život cirkvi, ale aj život každého človeka, je Kristovo 
vzkriesenie – Zmŕtvychvstanie –Pascha (z hebr. Prechod). Čo je 
vzkriesenie? Vzkriesenie je jav, ktorý úplne ovláda čas, a teda 
smrťou sa život neskončí. Ten, ktorý vstal z mŕtvych, už neumie-
ra. V našom svete, nie v inom, ale v našom svete, sa jedného rána 
objavil niekto, kto je už po smrti a ešte v našej dobe. Tento vý-
znam Kristovho zmŕtvychvstania, tejto veľkej radosti, je ústred-
nou témou kresťanstva a bol zachovaný v plnosti v liturgii cirkvi.

Avšak modernému človeku hrozí, že stratí tohto ducha kres-

ťanstva. Zaoberáme sa smrťou oveľa viac ako zmŕtvychvstaním 
a aj životu cirkvi niekedy viac dominuje pohreb ako vzkriesenie. 
Nikto však nemôže porozumieť liturgickému životu cirkvi, pokiaľ 
nerozumie, že centrom, dňom ktorý dáva zmysel všetkým dňom, 
a teda aj všetkým časom, je každoročná spomienka Kristovho 
zmŕtvychvstania – Pascha. Pascha je vždy koniec a vždy začiatok. 
Vždy žijeme po Pasche a vždy smerujeme k Pasche. Táto jedi-
nečná veľkonočná slávnosť sa každý týždeň odráža v kresťanskej 
nedeli. Každý týždeň prechádza cirkev tou istou ústrednou skú-
senosťou v prežívaní Kristovho vzkriesenia. 
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Vďaka Kristovmu vzkrieseniu už nie sme ľudia v nezmysel-
nom čase, ktorý vedie k nezmyselnému koncu. V živote máme 
nielen nový zmysel, ale aj samotná smrť získala nový význam.  
A hoci kresťan stále čelí smrti, keďže je týmto spôsobom podob-

ný každému inému, má pre neho smrť nový význam. Stáva sa 
prechodom (Paschou), zo starého do nového života.  

Sviatok Kristovho vzkriesenia je vyjadrením radosti. Keď učí-
me deti, sprostredkujeme im nielen určité vedomosti, ale aj du-
cha, ktorý je za tými vedomosťami. Vieme, že jedna vec, ktorú 
dieťa ľahko prijíma, je radosť. Naše kresťanstvo sme však urobili 
tak dospelým, tak vážnym, smutným, slávnostným, že sme ho 
prakticky zbavili tejto radosti. Kristus však povedal: „Kto neprij-
me Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň“ (Marek 10:15 a Lu-
káš 18:17). Stať sa dieťaťom podľa Kristových slov znamená byť 
schopný takej radosti.

Veľkonočná radosť je preto začiatkom kresťanskej skúsenosti. 
A iba v rámci tejto radosti môžeme porozumieť všetkému ostat-
nému. 

Prajem vám Radosť! 

Christos voskrese!

o. Vladimír Varga

farár gréckokatolíckej farnosti

Najväčším sviatkom kresťanov je Sviatok ukrižovania 

a zmŕtvychvstania Krista. Korene siahajú do minulosti, 

do čias starého Izraela a Mojžiša. Postupne kresťanský a po-

hanský sviatok splynuli v jeden. Dnes je Veľký piatok kres-

ťanským sviatkom. Veľká noc a jej symboly – veľkonočné 

vajíčka a zajačiky, majú korene v oslavách jarnej bohyne 

plodnosti, kým baranček a koláč sú spomienkou na starozá-

konné židovské sviatky.

Zelený štvrtok

V rodinách sa vtedy konali spoločné večere ako symbol po-
slednej večere Ježiša Krista s učeníkmi. V ten deň sa ľudia rôz-
nymi spôsobmi chránili pred démonickými silami. Vodu spod 
mlynského kolesa preliali napríklad cez kľúčovú dierku kostol-
ného kľúča alebo dvere obydlia natreli cesnakom. Pastieri vyhá-
ňali zlých duchov trúbením a plieskaním bičov. Gazdiná behala 
okolo domu a štrkotala kľúčmi, aby odohnala myši.

V tento deň sa posledný raz rozozvučali zvony v kostoloch, 
potom sa ozvali až na Bielu sobotu.

Veľký piatok

Je to najsmutnejší deň roka, pretože bol umučený Ježiš Kris-
tus. Je aj časom pôstu, jesť sa mohli len pečené zemiaky a kyslá 
kapusta. Platil zákaz robiť čokoľvek, pri čom by človek prišiel 
do styku so zemou alebo drevom. Nič sa nesialo ani nesadilo.

Biela sobota

Bola oslavou Ježišovho zmŕtvychvstania. V kostoloch sa svä-
til oheň, svetlá, veľkonočné sviece, voda. Liturgia sa končila vy-
zdvihnutím kríža a vynesením Pánovho tela z hrobu. V domác-
nostiach sa pripravovali veľkonočné pokrmy – paska, šunka, 
údená klobása, hrudka, vajíčka. Niekde sa svätí v sobotu popo-
ludní, inde v nedeľu ráno. S posvätenými košíkmi sa veriaci po-
náhľali domov. Gazdiná ako prvé olúpala vajíčko a rozkrojila ho 
na toľko častí, koľko bolo členov v rodine. Bol to symbol rodinnej 
súdržnosti.

Veľkonočná nedeľa

Je dňom radosti – Kristus vstal z mŕtvych. Vrcholia prípravy 
na pondelok. Chlapci a chlapi splietajú korbáče, dievčatá zase 
chystajú farebné stužky, ktoré im na ne pripnú. Dokončuje sa 
maľovanie kraslíc.

Veľkonočný pondelok

Je to čas šibačiek a oblievačiek dievčat, ktoré za to dávajú 
mládencom na tvrdo uvarené vajíčka – symboly sily a nového 
života. Mäkké by nemali takú zázračnú moc… Dosť sa hoduje. 
Muži oblievajú dievčatá vodou, aby boli nielen pekné, svieže, ale 
i voňavé. Neskôr pribudli aj voňavky, aby boli nielen pekné, svie-
že, ale i voňavé. Plynutím času sa mnohé z týchto zvykov vytratili 
z našich životov, preto si ich aspoň takto pripomíname…

Veľká noc a ľudové, pomaly zabudnuté tradície a zvyky
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V našej mestskej časti sú nádherné dievčatá. Nie je to len kon-
štatovanie od stola, nedávno to potvrdila aj Stanka Lučková, 
ktorá na súťaži krásy získala titul MISS EARTH 2019. A keďže sme 
vycítili, že Stanka nie je len taká obyčajná MISS, ale je to osob-
nosť, ktorá má jasné plány so životom, chceli sme ju bližšie spo-
znať. Stanka je takmer nezastihnuteľná, pracuje na sebe a svojej 
kariére, ale vďaka obojstrannej snahe si môžete o MISS EARTH 
z JAZERA prečítať viac. 

Stanka, pamätáte si, kto vám prvýkrát a pri akej príležitosti 
povedal, že ste šarmantná a máte sa prihlásiť do súťaže krásy? 

„Už si nepamätám, kto ma prvýkrát spájal so súťažami krásy, 
no moja kamarátka Natálka, zhodou okolností rodená Jazerčanka, 
mi písala každý rok. Aj keď sme neboli sústavne v kontakte, takáto 
správa mi od nej prichádzala pravidelne a niekoľko týždňov pred 
samotným castingom vo forme: "Lučková, v júni je zase casting Miss 
Universe. Ideš, ok?!" (úsmev) A tak som sa zúčastnila na súťaži Miss 
Universe, ktorá bola vlani spojená s organizáciou Českej Miss. Finá-
lová dvanástka pozostávala zo šiestich Sloveniek a šiestich Češiek. 
Zo súťaže som si odniesla titul Miss Earth 2019. Takže to vyšlo.“ 

V jeseni minulého roka ste boli takmer mesiac na Filipínach. 
Reprezentovali ste Slovensko, aj seba, na 3. najprestížnejšej 
svetovej súťaži Miss Earth. Aké to tam bolo?

„Mesiac na Filipínach bol veľmi pestrý, krásny a poučný. 
Po príchode nás bolo 80 dievčat, ktoré organizátori rozdeli-
li do troch skupín – Water, Air, Fire (voda, vzduch, oheň – pozn. 
red.) Ja som bola v skupine Water, každá skupina mala svoj vlastný 
program. Všetky dievčatá sa stretávali v rámci menších súťaží, ktoré 
predchádzali záverečnému fi nále. Veľa sme cestovali, navštevova-
li rôzne destinácie, spoznávali pamiatky a kultúru. Všade nás víta-
li zabávajúci sa miestni ľudia - to bolo pre mňa také elektrizujúce, 
že ako vedia žiť svoj niekedy aj neľahký život s úsmevom na tvá-
ri. Všade boli vyvesené naše fotky. Medzi miestnymi sme sa zdržali 
2 - 3 dni a vrátili sme sa do dejiska súťaže - do Manily. Hostiteľmi 
boli aj sponzori tejto súťaže, ktorí si vždy na šerpe prečítali najprv 
názov krajiny až potom sa zadívali na nás. Vtedy som si uvedomila, 
že reprezentujem krajinu, nie seba :-)“.  

Mala by podľa vás každá pekná a súmerná slečna s odvahou 
skúsiť súťaž krásy? Čím to obohatilo vás?

„Myslím si, že v prvom rade by sme mali vedieť, čo v živote chce-
me a čo od života očakávame. Ak je táto súťaž záležitosťou, ktorú 
by chcela nejaká slečna skúsiť a byť jej súčasťou, rozhodne nech to 
skúsi. Strach nám bráni k šťastiu. Je pekné, ak je žena krásna a sú-
merná, ale to nestačí. Dôležité je aj vnútro a vnútorná energia. Ak je 
žena krásna, ale necítiť z nej dobro, ľudskosť, inteligenciu a pozitív-
nu energiu, prestane sa páčiť. Naša vnútorná energia je taká silná, 
že niekedy preváži náš zovňajšok, a to ľudia cítia. Ak toto pochopí, 

je na správnej ceste. Je motivovaná na sebe nielen zvonku, ale aj 
vnútorne pracovať, čím sa stáva lepšou verziou samej seba. Pre mňa 
bola súťaž veľkou skúsenosťou, ktorá sa už nebude opakovať. Spo-
znala som množstvo ľudí, našla priateľstvá a bola súčasťou krás-
nych udalostí. Myslím si, že každý z nás môže byť šťastný a každému 
z nás sa môžu plniť sny. Je to len sila chcenia a vibrácií. Ak je niečo, 
po čom túžime, musíme len veriť a byť pripravení to prijať.“

Vďaka titulu chodíte na mnohé prezentácie, eventy. Ako sa 
k vám správajú ľudia? Na čo sa vás pýtajú? Máte nejakú milú 
príhodu?

„V rámci súťaže a titulu sa zúčastňujem na viacerých eventoch 
najmä v Prahe, kde sa konalo československé fi nále. Ak by som mala 
porovnať správanie ľudí na Slovensku a napríklad na Filipínach, 
bolo to veľmi odlišné. Zatiaľ čo na Slovensku sa ľudia správajú viac 
zdržanlivo, na Filipínach nás oslavovali vo veľkolepom štýle. Privítali 
nás s obrovským orchestrom, všade navôkol postávali vojaci a strá-
žili nás. Keď sme sa presúvali napríklad z hotela na určité miesto, 
náš autobus sprevádzalo niekoľko policajných skútrov so zapnutý-
mi majákmi. Ľudia si nás neustále fotili a nakrúcali. V očiach mali 
obrovskú radosť, keď sa s nami mohli odfotiť. Boli veľmi priateľskí 
a vďační. Počas môjho pôsobenia v Miss Universe a Česká Miss som 
už od prvých dní účasti na súťaži cítila od ľudí obrovskú podporu, 
ktorá sa neustále stupňovala. Veľmi ma tešila od mojich blízkych, 
aj od ľudí, s ktorými som sa roky nekontaktovala alebo s ktorými 
som sa dokonca nikdy osobne nestretla. Stovky ľudí zdieľali moje 
príspevky na sociálnych sieťach. Obrovskú podporu som cítila 
od východniarov. Uvedomila som si, že východ je veľmi súdržný 
a dobrosrdečný. Pre mňa to boli neskutočné baterky.“

Čo ďalej, plány …? „V rámci “misskovských povinností“ sa zú-
častňujem na rôznych eventoch a módnych prehliadkach. Na každú 
akciu sa veľmi teším. V čase, keď tvoríme teno článok, plánujem pár 
fotení s košickou módnou fotografkou Máriou Baloghovou. Snívam 
o cestovaní a poznávaní nových krajín. Dúfam, že Filipínami sa to 
neskončilo. Práve naopak.“ 

Žije svoj sen – MISS EARTH 2019 Stanislava Lučková 

Stanislava Lučková má 26 rokov a titul z Filozofi ckej fakulty 
v Prešove z odboru Mediálne štúdiá. Venuje sa vizáži, veľmi rada 
skrášľuje ženy a dúfa, že raz bude vlastniť salón krásy v ruskom štýle. 
Hovorí anglicky,  rozumie ruskému a ukrajinskému jazyku. V ruštine 
sa chce v budúcnosti zdokonaliť, pretože sa jej  tento jazyk páči. Po-
chádza z hudobnej rodiny a vie hrať na akordeóne. Vo voľnom čase 
rada pečie, varí. Našťastie, na svojej postave nemusí veľa pracovať, 
rada si dopraje akékoľvek jedlo. V minulosti veľmi aktivne cvičila 
a rada by sa k tomu vrátila, pretože pohyb  považuje za dôležitú 
súčasť zdravého života.. Je však vďačná mame za dobrú genetiku:-) 
Má veľkú slabosť pre zvieratá a Stankiným snom je mať raz pro-
striedky na to, aby vo veľkej miere mohla podporovať rôzne útulky. 
Sníva o pomoci iným - deťom zo sociálne slabších rodín a dôchod-
com. „Bola by som veľmi šťastná, ak by som mohla potešiť tých, 
pre ktorých sú aj základné potreby alebo veci ťažko dosiahnuteľné.“
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V závere minulého roka sme po zasadnutí jazerského miest-
neho zastupiteľstva oceňovali výnimočné osobností našej mest-
skej časti. Sú to ľudia, ktorí sa významným spôsobom podieľajú 
na rozvoji sídliska, svojou aktivitou a prácou pomáhajú iným 
ľuďom, osobnosti, ktoré prispievajú k šíreniu dobrého mena 
MČ Košice - Nad jazerom v meste, kraji aj na celom Slovensku. 
Ocenenia odovzdávala starostka a poslanci miestneho zastupi-
teľstva.  

Cenu Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2019 
za osobitý prínos pre rozvoj a prosperitu MČ udelilo miestne 
zastupiteľstvo Štefanovi Čabalovi - in memoriam. Ocenenie pre-
vzala jeho dcéra. Za príkladnú prácu a aktivity Centra pomoci 

Ligy proti rakovine získala rovnaké ocenenie projektová mana-
žérka centra a aktívna obyvateľka mestskej časti Ing. Ľubica Sla-
tina. Za dlhoročnú prácu s mládežou s mentálnym i kombino-
vaným postihom bola udelená táto cena aj riaditeľke Špeciálnej 
základnej školy na Rovníkovej ulici Mgr. Jane Valenčákovej.  

Za príkladnú prácu a pomoc zdravotne znevýhodneným 
občanom mestská časť udelila Čestné uznanie MČ Košice - 

Nad jazerom štatutárke OZ Tvoja šanca Kataríne Hermelyovej. 
Rovnaké ocenenie dostal za vyše 40-násobné dobrovoľné da-
rovanie krvi a Zlatú plaketu prof. Jána Jánskeho Vladimír Švec. 
Mestská časť udelila čestné uznanie za krásnu prácu s deťmi 
a úspešnú spoluprácu s mestskou časťou i učiteľke a vychováva-
teľke zo Súkromnej ZŠ na Galaktickej ulici Rozálii Klempárovej.

Cenu starostky MČ Košice - Nad jazerom udelila starostka 
za prácu s klientmi so zdravotným či sociálnym znevýhodne-
ním neziskovej organizácii Facilitas. Za kolektív cenu prevzala 
jeho riaditeľka PhDr. Monika Piliarová. Za dlhoročnú spoluprá-
cu pri organizovaní športových a kultúrno - spoločenských po-
dujatí v MČ prevzal rovnaké ocenenie riaditeľ Základnej školy 
na Družicovej ulici Mgr. Jozef Varga. Tretím oceneným za celo-
životný prístup pri budovaní a rozvoji bedmintonového športu 
v Košiciach bol Mgr. Jaroslav Kozák. 

Na slávnosti sa zúčastnili poslanci miestneho zastupiteľstva 
MČ Nad jazerom, pedagóvia zo škôl sídliska, kolegovia i rodinní 
príslušníci odmenených. V kultúrnom programe sa predstavili 
žiaci zo Súkromnej základnej školy na Galaktickej ulici a študent-
ka zo Súkromnej strednej odbornej školy na Bukoveckej ulici. 

Ocenili sme výnimočných ľudí z Jazera  

Významné akcie Významné akcie 
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Zo života mestskej časti  Zo života mestskej časti  

Dva dni trvajúci program minuloročných Jazerských Vianoc po-
tešil malých aj veľkých návštevníkov. Aj keď o snehu sme iba sní-
vali, výborný program, o ktorý sa postarali účinkujúci, zabavil azda 
každého návštevníka. Želanie pokojných a šťastných Vianoc v kruhu 
rodiny popriala starostka MČ Lenka Kovačevičová spolu s poslan-
kyňou miestneho zastupiteľstva Luciou Kleinovou. V stánku potom 
ony, aj ďalší poslanci, ponúkali starostovský punč. Výťažok bol ve-
novaný materským školám na sídlisku na ich činnosť. Magické Jaze-
ro ponúkla Detská organizácia Frigo a Tramtária – na vysvietených 
atrakciách sa vytešovali najmä najmenší návštevníci. Na pódiu to 
odštartoval spevokol Jazerčan, UsmievAnka vyčarila radosť i úsme-
vy, v programe sa striedali žiaci našich základných a materských 
škôl – z Azovskej, Dneperskej, Družicovej, Jenisejskej a Galaktickej 

ulice, zo ZUŠ na Irkutskej ulici, a tiež študentky zo Súkromnej SOŠ 
na Bukoveckej ulici. S vianočným prekvapením „pritancovali“ G mini 
dance team a Angel dance school. Z ďalekej a mrazivej krajiny prišli 
za deťmi Mikuláš s čertom, ktorí rozdali malým Jazerčanom sladké 
balíčky. Odpálili to aj tanečníci z D.S. Studia, deti navštevujúce záuj-
mové krúžky v Centre voľného času na Orgovánovej ulici, do spevu 
a tanca zanôtili Košickí špivaci. Na záver potešil Jazerčanov obľúbe-
ný sused - spevák Peter Stašák, ktorý urobil náladu každému náv-
števníkovi. Druhý deň Jazerských Vianoc ukončil program superstá-
ristov. Tomi Súčik a Marek Lacko, ktorí milujú Jazero, „pridali“ šou, 
ako sa na hviezdy patrí… Okrem punču ste mohli ochutnať aj sta-
rostovskú kapustnicu či dobroty zo stánkov. Remeselníci ponúkali 
aj darčeky pod stromček.

Posledný piatok v novembri bol veľkým dňom pre najmlad-
ších obyvateľov našej mestskej časti. V Kultúrnom stredisku Jaze-
ro vyše stovka ratolestí privítala Mikuláša. Najprv sa s nadšením 
zapojili do divadelného predstavenia o Dobrodružstvách Santa 
Clausa a jeho putovaní za Severný pól. Herec Alexander Palesitz 
vtiahol do deja aj poslanca miestneho zastupiteľstva Martina 

Semana a úsmev na tvári vyčaril aj starostke Lenke Kovačevi-
čovej. A keď deti spoločne s rodičmi odprevadili Santa Clausa, 
objavil sa medzi nimi slovenský Mikuláš, ktorý rozdával úsmevy, 
pozdravy, a samozrejme, balíčky. Pomáhali mu Anjelik a dvaja 
čertíci. Deti Mikulášovi s radosťou spievali, recitovali. Dobrá ná-
lada každému spríjemnila novembrový podvečer.

Jazerské Vianoce priniesli na sídlisko atmosféru najkrajších sviatkov roka 

Mikuláš medzi deťmi
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Vnášame do školy viac kultúry

Zábava s knižnicou

Krok späť k prírode so zelenou chémiou

Školy / Knižnica

V období roka, keď je menej možností na aktivity vonku, na na-
šej škole sme pripravili viacero kultúrnych podujatí. Chceme, aby 
žiaci poznali zásady spoločenskej etikety, rozhodli sme sa teda viac 
v nich rozvíjať a podporovať kultúrne cítenie. Počas vlaňajšieho de-
cembra sme po dlhom čase obnovili tradíciu Vianočnej akadémie. 
Vystúpenia našich talentovaných žiakov si v dopoludňajších hodi-
nách pozreli ich spolužiaci a popoludní boli pozvaní do hľadiska ro-

dičia. Ďalšou akciou bola návšteva divadelného predstavenia „Naši 
furianti“ v Štátnom divadle v Košiciach v deň odovzdávania výpisov 
známok. Zúčastnili sa na ňom žiaci druhého stupňa, ktorí prišli vy-
obliekaní, ako sa na spoločenskú akciu patrí. Niektorí boli v histo-
rickej budove divadla prvýkrát a sme radi, že odchádzali obohatení 
o nový príjemný zážitok. Prvýkrát sme v tomto školskom roku zor-
ganizovali pre žiakov 8. a  9. ročníka trojmesačný tanečný kurz spo-
ločenských tancov pod vedením Miloša Poprockého. Ukončili sme 
ho Venčekovou slávnosťou. Pozvaní rodičia ocenili snahu svojich 
detí a všetci sme boli milo prekvapení, ako sa nám v spoločenských 
šatách zmenili naši žiaci na distingvovaných „takmer dospelákov." 

Pre dospelých sme usporiadali Valentínsky ples, ktorý je našou 
pilotnou akciou tohto druhu. Zúčastnila sa na ňom viac ako stov-
ka záujemcov spomedzi učiteľov, rodičov a priateľov školy. V úvode 
plesu vystúpili žiaci s krátkym programom a potom už nasledovala 
tanečná zábava spojená s tombolou. 

V rozvíjaní kultúrneho života našej školy chceme určite pokračo-
vať a o akciách vás budeme informovať na stránkach školy. 

Mgr. Zdenka Figurová, 
riaditeľka ZŠ J. Urbana na Jenisejskej ulici 

Napriek pretechnizovanej dobe radi čítate? Sú vaše deti kni-
homole? Je tu pre vás Knižnica pre mládež mesta Košice. Prio-
ritne sa venuje detskému čitateľovi, ale nezabúda ani na čítajú-
ce rodiny. V súčasnosti má 20 pobočiek po celom meste, ktoré 

počas roka pripravia pre návštevníkov až 3 000 podujatí. Jej 
čitatelia s platným preukazom môžu využívať služby ktorejkoľ-
vek pobočky a navštevovať všetky jej podujatia.

Tri z týchto pobočiek nájdete na našom sídlisku. Dve sú v školách, 
v ZŠ na Bukoveckej a v ZŠ Jozefa Urbana Jenisejskej ulici. Ich služby 
využívajú žiaci škôl a tiež deti z okolitých materských škôlok. Tretia 
pobočka sa nachádza v ZŠ na Družicovej ulici, ale jej pridanou hod-
notou je samostatný vchod, ktorý nie je viazaný na vstup do školy. 
Navštevovať ju teda môžu všetci, ktorí radi čítajú. Jej knižný fond 
bol rozšírený o literatúru pre dospelých a výpožičné služby poboč-
ka poskytuje aj v čase letných prázdnin, kedy je škola zatvorená. 
Knižnica ponúka počas celého roka množstvo zábavných podujatí, 
veselých čítaní, tvorivých dielní. Informácie o podujatiach nájdete 
na www.kosicekmk.sk, či na FB profi le @kniznicapremladez.

Viera Ristvejová, 
Knižnica pre mládež mesta Košice 

Ľudia niekedy vnímajú chémiu ako zdroj problémov v životnom 
prostredí. Platí však úplný opak. Chémia ako centrálna veda je zák-
ladom riešenia problémov typu energetická kríza a javov, akým je 
napr. globálne otepľovanie. Zelená chémia nahrádza priemyselnú 
chémiu. Prináša návody od prírody. Umožňuje nám žiť v  súlade 
s prírodou a vedie k budovaniu zelenej ekonomiky. 

Vedenie Súkromného gymnázia na Dneperskej 1 v  Košiciach 
si uvedomuje naliehavosť progresívnych zmien vo vzdelávacom 
procese, ktoré musia smerovať k  novým zručnostiam študentov 

tak, aby čo najlepšie obstáli na pracovnom trhu 21. storočia. Vzhľa-
dom na to, že gymnázium je školou rodinného typu, má možnosť 
individuálne pristupovať k študentom, rozvíjať ich talent v rôznych 
oblastiach a podľa ich konkrétneho záujmu. Vďaka vedeniu Prírodo-
vedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Sú-
kromného gymnázia vznikla platforma pre zanietených chemikov 
z   Dneperskej. Majú možnosť navštevovať experimentálne labo-
ratóriá na Katedre fyzikálnej chémie, kde robia dvakrát týždenne 
chemické experimenty. Tie im umožňujú nielen získať laboratórne 
zručnosti, ale poskytujú im aj čas na identifi káciu problému, ktorý 
chcú experimentálne dokázať a  overiť ním pravdivosť vedeckých 
tvrdení, o ktorých sa učia v škole. Študenti pracujú s laboratórnymi 
prístrojmi 21. storočia, ktoré absolútne menia pohľad na chemické 
laboratórium ako priestor. Ten sa dnes vyznačuje takmer sterilnou 
čistotou a prístrojmi, ktoré využívajú v plnej miere nové technoló-
gie. Študenti zároveň „na vlastné oči“ vidia, že predpokladom ich 
úspešného uplatnenia v  oblasti vedy a  techniky v  budúcnosti je 
komplexné osvojenie si poznatkov a zručností z oblasti matemati-
ky, fyziky, chémie a informatiky. 

Mgr. Ivana Šmelková,
zástupkyňa riaditeľky školy
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Memoriál Gálovcov opäť úspešný

Jarné prázdniny sme štartovali korčuľovačkou 

Sedemdesiat rokov bol vekový rozdiel medzi najstarším 
a najmladším účastníkom Memoriálu Gálovcov, ktorý Jazerčania 
odohrali začiatkom februára. Turnaj v stolnom tenise organizu-
je mestská časť v spolupráci s Komisiou mládeže, vzdelávania, 

kultúry a športu pri miestnom zastupiteľstve. Koná sa na počesť 
zosnulých Jazerčanov a poslancov - otca Jána a syna Mariána 
Gálovcov - nadšencov tohto športu. Najstarším hráčom bol An-
toním Štoček (78 rokov), najmladším Adam Derfi ňák (8 rokov). 
Na turnaji sa zúčastnilo 45 hráčov, ktorí 5 hodín bojovali vo vzá-
jomných zápasoch o víťazstvo v skupinách. Zahral si aj zástupca 
starostky Bernard Berberich. Usmerňovala ich a nad pravidlami 
bdela Marta Brúderová, reprezentantka v stolnom tenise, ktorá si 
pomedzi „papierové“ povinnosti aj zahrala. Niekedy bol pre hrá-
čov ping - pongový stôl “krátky”, inokedy loptička podskakova-
la trochu viac, ale športové srdce a príjemná nálada nakoniec 
prevážili. Každý zápas bol férový. Vo fi nále sa azda najväčší boj 
zvádzal medzi najstaršími mužmi - dvaja Petrovia - Polák a Ru-
žička - podali famózny výkon. Ocenenia si z rúk členov komisie 
a starostky Lenky Kovačevičovej prevzali títo víťazi:

S týždňovým predstihom (kvôli voľ-
bám do NR SR) sme odštartovali jarný 
oddych školákov. Trošku sa pokorčuľovať, 
zasúťažiť si a stráviť príjemné popoludnie 
s rodinou - to bol cieľ Prázdninovej korču-
ľovačky v Crow aréne. 

Všetkým - hlavne deťom - zaspievala 
UsmievAnka a na jej piesne predviedla 
tanečné umenie na ľade krasokorčuliar-
ka Natália Šumichrastová z Kraso Centra 
Košice. 

Nechýbala súťaž o sladkosti - každý si 

chcel vyskúšať, aké je “hrať” ľadový hokej 
s umelou hokejkou a loptičkou. Vydarenú 
akciu zorganizovalo Oddelenie kultúry, 
športu a marketingu miestneho úradu 
pod záštitou starostky Lenky Kovačevi-
čovej. 

V kategórii muži nad 50 rokov: 
1. miesto - Peter Ružička
2. miesto - Peter Polák
3. miesto - Peter Barsa
 
V kategórii muži do 50 rokov:
1. miesto - Tibor Rijavec
2. miesto - Patrk Palenčík
3. miesto - Branko Pogány

 V kategórii ženy:
1. miesto - Patrícia Fodrová

2. miesto - Marta Brúderová
3. miesto - Mária Jakcsiová
 
V kategórii junior:
1. miesto - Alexej Derfi ňák
2. miesto - Tibor Suti
3. miesto - Matúš Štefanik

V kategórii deti: 
1. miesto - Adam Derfi ňák
2. miesto - Alexander Takáč
3. miesto - Martin Takáč

ŠportŠport
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Právna poradňa
Čo je dedenie? Dnes o hygiene rúk 

V Jazerčane otvárame novú rubriku 
- Právnu poradňu. Dnes urobíme struč-
ný prierez na stále aktuálnu tému - de-
denie, ktoré sa skôr či neskôr dot kne 
každého z nás. Je teda namieste mať 
aspoň akú - takú predstavu v otázkach 
dedičského práva.

Dedičské právo
je v Slovenskej republike súčasťou a najdôležitejšou podsku-
pinou všeobecného súkromného práva a jeho právna úprava 
je upravená v siedmej časti zákona č. 40/1964 Zb. Občianske-
ho zákonníka. V platnom znení v  ustanoveniach § 460 až 487 
(hmotnoprávna úprava alebo hmotné/materiálne/ právo), upra-
vuje, akým spôsobom vznikajú, menia sa alebo zanikajú práv-
ne vzťahy, aké sú právne skutočnosti, práva a povinnosti účast-
níkov a zodpovednosť za porušenie povinnosti. V druhej časti, 
v druhej hlave - konanie o dedičstve zákona č. 161/2015 Z. z. 
Civilného mimosporového poriadku v ustanoveniach § 158 až 
219 (procesná úprava alebo procesné /formálne/ právo) upra-
vuje, ako účastníci právnych vzťahov uplatňujú svoje práva, ako 
musí príslušný orgán postupovať pri zisťovaní, či právo alebo 
povinnosť vlastne existujú, alebo nie. 

Smrť poručiteľa 
teda nebohého. Matrika oznámi úmrtie človeka súdu (príslušný 
okresný súd). Ten poverí príslušného notára ako súdneho komi-
sára na vyporiadanie dedičstva. Notár zistí, či nebohý nezanechal 
závet (testament, tzv. poslednú vôľu), zistí okruh dedičov, aj to, 
aký majetok (aktíva a pasíva) poručiteľ zanechal. Takmer všetky 
majetkové práva, ale i  povinnosti, sú dediteľné a spravidla pre-
chádzajú na dedičov. Niektoré ale úmrtím defi nitívne zaniknú, na-
príklad právo na výživné, právo na dôchodok a podobne. Úmrtím 
zaniká aj manželstvo, preto sa v rámci dedičského konania vyspo-
riadava aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Z vecných 
práv, teda majetkových, zaniká právo zodpovedajúce vecnému 
bremenu, napríklad právo doživotného užívania bytu či domu, 
ktoré patrilo poručiteľovi, aj záväzky z pracovnej zmluvy. 

To, aby boli práva nedediteľné, je skôr výnimočné a viažu sa 
len na osobu poručiteľa. Predovšetkým je to právo na bolestné 
a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Hmotným majetkom nebohého
je všetko, čo má hodnotu a možno ju vyjadriť v peniazoch. Teda 
aj záväzky a pohľadávky majetkovej povahy a iné peniazmi oce-
niteľné hodnoty najmä obchodné podiely, dematerializované 
cenné papiere, ovládateľné a ľudským potrebám slúžiace prí-
rodné sily, ktoré majú majetkovú hodnotu a s ktorými je možné 
na základe právnych skutočností disponovať. K dedeniu môže 
dôjsť len vtedy, ak bol človek, ktorý zomrel, subjektom majet-
kových práv a povinností, ktoré smrťou nezanikli a sú spôsobilé 
byť predmetom dedičstva. V rámci dedičského konania sa dedia 
aktíva, teda majetok poručiteľa, ale aj pasíva, čiže dlhy a pohľa-
dávky, ktoré mal a nevyrovnal ich. 

Dedičmi môžu byť dediči zo závetu alebo zo zákona.
(V nasledujúcom čísle Jazerčana sa budeme venovať dedeniu 
zo závetu).

JUDr. Lýdia Figura Molnárová,
advokátka so všeobecnou praxou 

na prípravu zmlúv a zastupovanie na súdoch 
v rodinnom práve, vlastníckych a dedičských právach

tel.: +421 903 962 372
e-mail: lydia.fi gura@gmail.com

V  súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolané-

ho novým koronavírusom COVID-19, verejnosti odporúča-

me dodržiavať všetky preventívne opatrenia, ktoré sú účin-

né na zamedzenie šírenia kvapôčkovej nákazy.  
ZDROJ: RÚVZ

Ak ste pricestovali zo zahraničia, alebo máte nariadenú 
karanténu, dodržiavajte nasledujúce pokyny. 

Zdravotné okienko



22 Jazerčan 01 / 2020

JAZERČAN - Spravodaj Mestskej časti Košice - Nad jazerom • 28. ročník • č. 1/2020
Vydavateľ: Mestská časť Košice - Nad jazerom • IČO 00691038 • Vychádza ako občasník, maximálne 4 x ročne 

Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Miestny úrad MČ Košice - Nad jazerom, Poludníková č. 7, 040 12 Košice, tel. sekretariát starostky: 302 77 11 
Výtlačky dostávajú obyvatelia MČ Košice – Nad jazerom do schránok zadarmo • Objednávky inzercie v redakcii • Registrovaný pod číslom EV 348/08 MK • ISSN 1339-1151

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZZEERRCCIA

INZEERRCCIIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIAA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INNZZEERCIA

INZZEERRCIA

INZERCIA

INZERCIAA

Inzercia

Č

Ž Ť

REALITNÝ  ROK  2020

Rekorný rast cien bytov v minulom roku zaskočil nielen od-
borníkov, ale aj bežných ľudí. Pôvodné odhady, že ceny už ne-
majú kam rásť sa ukázali ako nepravdivé. Ceny nehnuteľností sa 
v roku 2019 vyšplhali na historické maximum a podľa mnohých 
predbehli aj hladinu cien v čase realitnej bubliny v roku 2008. 
Dôvodom rastu bola nízka ponuka bytov a na druhej strane 
vysoký dopyt spôsobený lacnými hypotékami a ekonomickým 
rastom.

Konkrétne v Košiciach sa cena pri najžiadanejších star-
ších 3-izbových bytoch v minulom roku zvýšila o takmer 17 % 
na úroveň 1750,- eur/m2. V Banskej Bystrici ceny stúpli až o 25 % 
na 2000,- eur/m2. A najdrahšie byty na Slovensku sú v bratislav-
skom Starom Meste, kde jeden m2 stojí až 3200,- eur.

Zdražovaniu nehnuteľností sa nevyhneme ani v roku 

2020. Malo by však ísť už len o jednociferný nárast na úrovni 
5 – 7 %. Ceny nahor bude aj naďalej ťahať dobrá ekonomická 
situácia, ktorá ovplyvní záujem ľudí o kúpu nehnuteľností. Na-
opak, brzdiť rast cien budú opatrenia NBS. 

Od januára totiž musí žiadateľovi o hy-
potéku zostať po zaplatení splátky väčšia 
rezerva z príjmu ako doteraz. Kým v mi-
nulom roku stačila rezerva vo výške 20 % 
z príjmu, tento rok je to už 40 %. Preto sa 

k úveru dostane menej klientov. Pote-
šiteľné však je, že aj v tomto roku budú 
banky ponúkať úvery s nízkym úrokom, 

okolo 1 %.

Na záver môžeme skonštatovať, že ceny bytov budú rásť aj 
v tomto roku, aj keď menším tempom. Ak plánujete kúpu ne-
hnuteľnosti, nie je na čo čakať. Do budúcna budú totiž ceny bý-
vania aj naďalej rásť.

Pre viac informácií sa na mňa obráťte, rada Vám poradím.

Ing. Soňa Kovačevičová, 
certifi kovaná realitná maklérka 

www.reality-kosice.com.
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