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Ak chcete byť stále informovaní, čo sa 
na Jazere deje, klikajte na internetovú stránku, 
ktorá je tu práve pre vás.

Sledujte nás na Facebook.com /Nad jazerom, 
na Twitter.com /MC Kosice Nad jazerom 
a na Instagram.com /Jazerokosice
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* * * 

Náš miestny úrad je druhý rok zapojený do duálneho vzdelá-
vania. V praxi to znamená, že stredoškoláci – v našom prípade 
prváci a teraz už aj druháci z Obchodnej akadémie na Polárnej 

ulici - majú praktické vyučovanie na miestnom úrade. „Prvý rok 
to boli dve dievčatá, ktoré sa raz do týždňa 6 hodín zaúčali do čin-
ností Kancelárie prvého kontaktu na úrade. Poskytovali tlačivá 
k žiadostiam potrebným k vybaveniu agendy na jednotlivých 
odborných oddeleniach a samostatných referátoch, učili sa, ako 
obyvateľom poradiť pri vyplňovaní týchto žiadostí, formulárov, 
dotazníkov a tlačív,“ hovorí koordinátorka duálneho vzdelávania 
na miestnom úrade Ing. Jana Janotková. Okrem toho pomáhali 
s administratívou počas akcií či návštev na úrade. Vypisovali tiež 
obálky k februárovým voľbám do NR SR, ktoré úrad odosielal vo-
ličom do zahraničia. 

Čo je duálne vzdelávanie a aký má význam?

Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára 
partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom a je defi no-
vaný vo forme učebnej zmluvy. Je to aj vzťah medzi zamestná-
vateľom a školou uzatvorený na zmluvnom základe vo forme 
zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje rozsah, podmien-
ky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka. Tento systém 
vzdelávania zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na vý-
kon povolania plne zodpovedajú požiadavkám zamestnávate-
ľa. Tým, že študent vstúpi do duálneho vzdelávania, má oproti 
ostatným spolužiakom oveľa väčšiu šancu nájsť si po skončení 
školy zamestnanie, v ktorom uplatní nadobudnuté odborné 
zručnosti.

Nový outfi t museli zvoliť všetci 
školáci a ich rodičia, ktorí sa 2. sep-
tembra vrátili po takmer pol roku 
(aj s letnými prázdninami) do škôl. 
Úsmev schovávali pod rúškom, kto-
ré je nateraz najbezpečnejšou zbra-
ňou proti koronavírusu, s ktorým 
zvádzame boj od jari. Všetky naše 
jazerské školy privítali tých najmen-
ších aj najstarších žiakov. Prakticky 
na každom stupni škôl (MŠ, ZŠ, SŠ) 
platí, že rodičia pri doprevádzaní 
musia mať v interiéri rúško. Deti 
v škôlkach a na 1. stupni základných 
škôl majú nosenie rúška odporúča-
né, na druhom stupni a stredoškolá-
ci ho musia mať povinne po celý čas 
vyučovania. Situácia sa môže v prie-
behu septembra meniť. Telocvične 
či bazén sa môžu využívať tiež až 
od polovice septembra. Epidemio-
lógovia takto rozhodli, aby aspoň 
počas prvých dvoch týždňov po let-
ných prázdninách eliminovali kontakt s prípadne nakazeným 
žiakom či učiteľom. Čo však zostane v platnosti pravdepodobne 
celý školský rok, bude dezinfekcia rúk a bezpečné odstupy. No-
vinkou na školách je zriadenie izolačnej miestnosti pre prípad 
náhleho zhoršenia zdravotného stavu dieťaťa - teplota, kašeľ. 
Na izolačke musí byť, kým si ho nevyzdvihnú rodičia. 

Jazerské školy sú pripravené na riadne vyučovanie

Na Obchodnej akadémii na Polárnej ulici v prvý deň prichá-
dzali študenti do školy v časových rozostupoch podľa ročníkov, 
aby sa ich naraz nezhromaždilo pri bráne veľmi veľa. Pedagó-
govia na škole používajú pri kontakte so žiakmi ochranné ští-
ty. Na Základnej škole Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici vedia 
dodržať všetky hygienické odporúčania. „Máme dezinfekčné 

stojany pri vstupe do školy a do jedálne, mydlo/dezinfekčný 
prostriedok v každej miestnosti s umývadlom, dezinfekcia WC 
a dotykových plôch sa vykonáva v častejších intervaloch,“ hovorí 
riaditeľka školy Mgr. Zdenka Figurová. Dezinfekčné prostriedky 
dodáva školám zriaďovateľ, teda Mesto Košice a podľa riaditeľ-
ky Materskej školy na Jenisejskej ulici Margity Jančišinovej sú 
v dostatočnom množstve. „V úvodných týždňoch sme upravili 
rozvrh v triedach tak, aby sa žiaci nemiešali a bola s nimi prevaž-
ne ich triedna učiteľka, popoludní ich vychovávateľka,“ hovorí 
riaditeľka zo Základnej školy na Bukoveckej ulici PaedDr. Zuzana 
Zajacová.

Semafor aj v školských zariadeniach 

Fázy, v ktorých školy budú prijímať opatrenia, sú tri - zele-
ná, oranžová a červená. Zelená znamená, že škola nemá ani 
jedného nakazeného žiaka či učiteľa a funguje v bežnom reži-
me, ale so sprísnenou hygienou. Oranžová - to je jeden nakaze-
ný žiak alebo učiteľ, riadia sa rozhodnutím hygienikov. Červená 
znamená, že sa nákaza potvrdila u viac ako dvoch deťoch ale-
bo u jedného učiteľa. V takej situácii škola obmedzí počet žia-
kov v triedach, niektoré triedy zatvorí a prejde na vyučovanie 
na diaľku. „Školy sa nebudú zatvárať plošne na celom Slovensku, 
vyhodnocovať sa bude vždy situácia v konkrétnej škole,“ ozná-
mil minister školstva Branislav Gröhling.

Mama prváka: „Nemáme obavy“

„Nemáme s manželom obavy z nástupu do školy vzhľadom 
na súčasnú situáciu koronavírusu. Čo má byť, to bude. Človek je 
tvor prispôsobivý, snáď to zvládneme, aj keby nastala situácia, 
že sa budeme učiť doma online cez počítač. Nosenie rúšok bude 
pre deti otravné, ale aspoň si môj syn nebude obhrýzať nechty. 
Ide o bezpečnosť a zdravie, ale verím, že to nebude dlhodobé 
a že sa vráti čas, kedy sa budú môcť deti zúčastňovať na kolek-
tívnych aktivitách,“ hovorí Andrea Švecová, mama prváka Sebas-
tiána.  

Počas celého roka želáme všetkým školákom i učiteľom bez-
pečný a zdravý pobyt za katedrami a v laviciach.

Opäť v školských laviciach

Miestny úrad podporuje duálne vzdelávanie

Na snímke zľava: riaditeľ Obchodnej akadémie na Polárnej ulici 
Mgr. Michal Potoma, študentky duálneho vzdelávania, starostka 
Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, z odboru školstva Košického samo-
správneho kraja Mgr. Peter Bačkovský a koordinátorka duálneho 
vzdelávania na miestnom úrade Ing. Jana Janotková. 

Prváčik Sebastián 
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do vašich rúk sa dostáva druhé tohtoročné číslo Jazerčana, kto-
ré sme tvorili v časoch, keď sa svet po takmer štyroch mesia-
coch útlmu pomaly začal otvárať obyčajnému bežnému životu. 
Uplynulé obdobie bolo netypicky pokojné, pretože všetky spo-
ločenské, ale najmä kultúrne akcie, dostali kvôli pandémii stop-
ku. Nevyhnutné činnosti pre život na sídlisku sme však riadne 
zabezpečovali.

Hneď, ako to bolo možné, sprístupnili sme detské ihriská a fi t-
parky, ktoré sme podľa nariadenia hygienikov naďalej dezinfi -
kovali. Keďže sme od prvých dní mimoriadnej situácie v štáte 
začali na miestnom úrade, aj vy doma, šiť rúška, mali sme ich 
v dostatočnom množstve. Približne 20-tisíc kusov sme zadarmo 
rozdali  Jazerčanom. Nezabúdali sme ani na osamelých ľudí a se-
niorov, ktorým sme zabezpečovali nákupy potravín, liekov i roz-
nášku obedov. Vďaka všímavosti našej obyvateľky sme doslova 
v poslednej hodine zachránili život 81-ročnému pánovi Jurajovi, 
o ktorého sa zaujímame dodnes. Aký je jeho životný príbeh? Do-
čítate sa v reportáži Obyčajná posteľ, ktorá má cenu zlata.  

Po postupnom uvoľňovaní opatrení sme začali s pravidelnou 
jarnou údržbou sídliska – opravili sme oplotenia, ktoré boli zni-
čené, vymenili sme dosky na mostíku pri jazere, osadili nové la-
vičky a koše, pomohli sme Dopravnému podniku mesta Košice 
s úpravou električkových zastávok na sídlisku a postarali sme sa 
o ďalšie opravy a úpravy, o ktorých sa dočítate v Jazerčane. Ani 
Mesto Košice nezabudlo na našu mestskú časť. Sumu 88-tisíc 
eur investovalo do výstavby necelého 2 km dlhého úseku zdru-
ženého cyklochodníka popri Hornáde. Ďalších takmer 200-tisíc 
eur pridalo do výstavby moderného atletického oválu na Zák-
ladnej škole na Družicovej ulici. 

Pre dodávkové vozidlá s dĺžkou nad 5 metrov bude obme-
dzené parkovanie pri bytovkách. Neraz zaberali aj stovky parko-

vacích miest, preto sme sa  po vzore  iných mestských častí, ale aj 
na základe vašich podnetov, rozhodli s tým skoncovať. Od kon-
ca mája disponuje miestny úrad právoplatným stavebným po-
volením k rozšíreniu a modernizácii Slaneckej cesty. Čaká nás 
ešte veľa práce, kým reálne budeme  jazdiť po rozšírenej ceste, 
po ktorej teraz počas pracovného týždňa prejde denne takmer 
29-tisíc áut. Verím, že už nás nič nezdrží a stavba sa rozbehne, 
aby sme približne po 2 rokoch mohli využívať  na našom sídlisku 
modernú, a hlavne kapacitne postačujúcu cestu. 

V časopise sa dočítate aj o tom, že vďaka policajtom z  Mest-
skej polície, zo stanice Jazero,  sa podarilo vypátrať „maliarov“ – 
graffi  ťákov, ktorí „vyzdobili“ steny obchodov, budov a zastávok 
MHD. Policajti im už klepli po „štetci“. Snáď konečne pochopia, 
že ich umenie je síce zaujímavé, ale na vhodných miestach, nie 
na tých, ktoré sa im páčia. Našou spoločnou snahou je, aby  bolo 
sídlisko čisté a dobre sa nám v ňom žilo. Privítali sme aktivity 
skupiny mladíkov a slečny, ktorí počas pandémie, keď sa nikam 
nedalo ísť,  začali s čistením brehov Hornádu. A robia to dodnes. 
Fandíme im a veríme, že spoločne podporíme ich chcenie a ak-
tivity, o ktorých v Jazerčane tiež píšeme. 

Trochu sme aj športovali. Vzhľadom k dobrej epidemiolo-
gickej situácii sme  vonkajšie činnosti  preferovali viac ako tie 
v interiéri. Ak ste zavítali do Trixen parku na konci júla, určite 
ste to neoľutovali, pretože v rámci otvorenia tohtoročnej sezóny 
pripravil 2020 zážitkov. Klub vodného lyžovania Trixen zorgani-
zoval na „našej vode“ aj súťaž vo vodnom lyžovaní za vlekom 
Slovak Open 2020. Síce s prevažnou účasťou domácich špor-
tovcov, ale zážitok to bol famózny. Som presvedčená, že sídlisko 
dokonale spoznali i účastníci podujatia Spoznaj behom Jazero, 
ktoré zorganizoval Active life. Aj v tejto letnej sezóne za účasti 
profesora Maršáleka v spoluprácu s Mestom Košice v dvoch  eta-
pách pokračovala revitalizácia vody v jazere, aby sa v nej stabili-
zovala biologická rovnováha a nepremnožovali sa sinice.

Našich úradníkov ste mohli bližšie stretnúť a spoznať aj v re-
kreačnej lokalite, kde počas prázdninových mesiacov robili všet-
ko preto, aby vám spríjemnili kúpanie a slnenie pri vode. Jazer-
ský tím sa snaží byť všade, kde nás potrebujete.

Milí Jazerčania, verím, že ste prežili krásne leto, ste oddých-
nutí a plní elánu. Školákom želám, aby ich vyučovanie napĺňalo 
počas celého školského roka a nám ostatným pokojnú a čarov-
nú jeseň plnú pohody a optimistických správ. A bez korony...

                                        S úctou Lenka Kovačevičová,
                                                                starostka

Milí Jazerčania, 

Podporujeme čítanie u detí 

Knižnica pre mládež mesta Košice 
vznikla v roku 1955 a od prvej chvíle svoju 

činnosť zameriava na prácu s deťmi, mlá-
dežou i rodinami. Na konci prvého roku 

existencie mala jedinú pobočku, v sú-
časnosti ich je v meste dvadsať. Tri z nich 
sú na našom sídlisku, v budovách zák-
ladných škôl na Bukoveckej, Jenisejskej 
a Družicovej ulici.

Ešte pred letom naša mestská časť 
podporila spomínané pobočky kúpou 45 
kníh. Detskí čitatelia si tak môžu požičať  
okrem iných aj tituly: Yakari a veľký orol, 
Obluda z ľadu, Najhoršie deti na svete 3, 
Návraty do Nesveta či Môj dvojník je su-
perzloduch. 
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Silvester. Delobuchy, vystreľovanie šampanského, radosť 

i priania, aby bol rok 2020 rokom pokoja, pohody, šťastia, 

radosti i zdravia. Čo príde o dva mesiace neskôr sme vtedy 

vonkoncom nepredpokladali, nevedeli sme si v podstate ani 

predstaviť, čo znamená slovo COVID-19 a koľko nepríjemné-

ho, smutného i zlého prinesie. 

Aktuálnymi zrazu začali byť slová karanténa, rúška, posilňo-
vanie imunity, zvýšené dodržiavanie hygieny,  častá dezinfek-
cia, prísne opatrenia. Spočiatku sme nechápali, mnohým sa ani 
nechcelo veriť, že to vážne máme sedieť doma?, nestretávať sa 
s priateľmi?, nezájsť do kina? deti nesmú ísť na ihriská?, dôchod-
covia majú sedieť doma? Čo sme nečakali, to však prišlo a trvalo 
tri mesiace. Zatiaľ sme si po nich síce vydýchli, prísne opatrenia 
sa rušia alebo sa menia na odporúčania, ale nikto nevie, čo bude 
ďalej a či si to všetko nezopakujeme. 

Od začiatku karantény sídlisko spustlo, po uliciach chodilo 
málo ľudí, výstražnými páskami sa ohradili miesta detských hier 
i cvičebne v prírode, zakázaný bol vstup do rekreačnej lokality. 
Sem-tam bolo vidieť len psičkárov, ktorých domáci miláčikovia 
nechápali, čo je korona kríza, keď potrebujú ísť von.

Naša mestská časť bola jednou z prvých v meste, ktorá si uve-
domila, že toto všetko začína byť vážne. Dokopy sa dali pracov-
níčky úradu i šikovné mamy a dobrovoľníčky zo sídliska a začali 

 Z ničoho nič prišlo niečo, s čím sme nerátali, ale zvládli sme to

Vy, my a koronaVy, my a korona
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šiť rúška. Nie iba jeden pre druhého, ale pre každého, kto rúško 
potreboval.

Vytvorili a rozdali ich tisíce a tisíce... Starostka rúška priniesla 
aj do osady Lubina.

Na pomoc občanom zriadila mestská časť telefonickú linku 
určenú na nákupy a dovoz liekov. Využívať ju mohol každý, kto 
mal na sídlisku trvalý alebo prechodný pobyt, bol osamelým se-
niorom bez rodinného príslušníka, imobilný, ťažko chorý, v do-
mácej liečbe resp. v karanténe a z vážnych zdravotných  dôvo-
dov si nedokázal samostatne nakúpiť. 

Pomoc sa vďaka spoločnosti Philip Morris Slovakia rozšírila aj 
o rozvážanie obedov pre seniorov a sociálne znevýhodnených 
ľudí. Pri tejto dobrej myšlienke sa mestské časti Sever, Západ,  
Staré Mesto, Sídlisko Ťahanovce a my spojili, aby denne a zadar-
mo priniesli občanom teplé jedlo. Za jeden mesiac to bolo spolu 
až 800 obedov.

Od  piatku 13. marca 2020 do skončenia mimoriadnej situácie 
bol miestny úrad pre verejnosť zatvorený. Neznamenalo to však, 
že sa na úrade nepracovalo. Riadne sa vybavovala všetka agen-
da, aj stránky. Nedialo sa to ale v Kancelárii prvého kontaktu, ale 
pri vyhradenom okienku. 

Mestská časť urobila aj 
veľa ďalších opatrení. Ko-
rona kríza síce život  nám 
všetkým spomalila, ale ne-
zastavila. V administratív-
nej zložke miestneho úra-
du, aj na oddelení výstavby 
a investičnej činnosti, všet-
ko išlo tak ako malo.
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Od marca to síce na Slovensku vyzeralo, ako keby sa svet 
a život zrazu zastavili, ale to len na prvý pohľad. Podobne, ako 
neoddychovali zdravotníci, predavačky v potravinách, hasiči, 
policajti, vojaci a ďalšie zložky, ruky nezaložili ani pracovníci od-

delenia výstavby a investičnej činnosti miestneho úradu.  Dúfa-
júc, že obmedzenia raz skončia, najprv v dielni a potom aj v te-
réne, robili všetko pre prípravu sídliska na leto a úpravy miest 
stretávania sa Jazerčanov.

Opravili oplotenie v rekreačnej lokalite, mantinely i sieť na ihrisku polostrova Amurská.

Sprevádzkovali pitníky vody a odstránili poruchy v obchodných centrách, 
aby prevádzky potravín neostali v pre všetkých ťažkej situácii zatvorené.

Na mostíku pri jazere už zničené 
dosky nehrozia. Hoci ide o stavbu 
s prístupom len pre poverené oso-
by, pohľad na výpustný objekt je 
teraz určite krajší.

 Korona, nekorona, pracovať sa musí ...

Zo života mestskej časti  Zo života mestskej časti  
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V rámci rekonštrukcie združeného cyklistického chodníka bol opra-
vený aj chodník na Rovníkovej ulici č. 10 a odvodnené miesto, ktoré 
v minulosti zaplavovala dažďová voda.

Rozrastá sa aj počet kameninových nádob 
na odpad. V súčasnosti je po sídlisku 
rozmiestnených viac ako 220 parkových 
košov. Tie, ktoré sú najviac poškodené, 
je ich asi tridsať, sa vymenia za nové, a ďalšie, 
kde je to najviac potrebné, postupne pribudnú.

Počas minulého roka dostala mestská časť veľa vašich podnetov 
s požiadavkou, kde treba opraviť alebo vymeniť lavičku. Teraz sa 
snažíme žiadostiam vyhovieť, ale aby nevznikali zbytočné nedoro-
zumenia, musíme zdôrazniť, že každé osadenie novej lavičky v blíz-
kosti bytového domu podlieha súhlasu nadpolovičného počtu 
vlastníkov bytov v bytovom dome.

Splnením prísľubu sú už nové lavičky na Jenisejskej, Galaktickej, Polárnej a Irkutskej ulici, aj popri promenáde pri Hornáde. 

Mestská časť pomohla DPMK pri vrátení zastávok MHD do pôvodného stavu, 
pretože poniektorí „graffi  ti umelci“ ich pomaľovali.
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Po čiastočnom uvoľnení opatrení súvisiacich s vírusom sa pracovníci oddelenia pustili aj do dezinfekcie detských ihrísk, trhových 
stolov a športových zariadení pre dospelých.

* * *
S uvoľňovaním opatrení sa ako keby uvoľnili aj ruky tých, ktorí potrebujú poškodiť alebo zničiť to, čo má slúžiť všetkým. Čo na tom, 
že niekomu pridávajú prácu a nám všetkým vyťahujú zo spoločného vrecka peniaze na opravy...

* * *
V prácach, opravách, úpravách a zveľaďovaní budú pokračovať do konca roka. Okrem iného, vrátane dopĺňania mobiliáru, má mest-
ská časť v pláne viaceré veľké investičné aktivity:
- revitalizácie detských ihrísk na  Jenisejskej, Raketovej a Irkutskej ulici 
- nové svetelné body na úseku Jenisejská (od č. 49) po Ladožskú ulicu
- dlho očakávanú obnovu trhoviska pri Ždiari

Do poriadku museli dať pracovníci úradu napríklad vláčik na detskom ihrisku na Gagarinovom námestí, na múriku na promenádnom 
chodníku  novú značku, ktorú ktosi vylámal, opraviť stroj na cvičenie vo fi tparku a vymeniť zámku na kontajnerovisku na Meteorovej ulici.
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Dnes predstavujeme poslankyňu miestneho zastupiteľstva Mgr. MVDr. Annu Jenčovú
Ak si „pri tom“, môžeš to svojím konaním ovplyvniť

V tomto funkčnom období ste v jazerskom miestnom zastu-
piteľstve členkou viacerých komisií. Nie je to však vaše prvé pô-
sobenie v samospráve. V minulosti ste boli dve funkčné obdo-
bia  starostkou tejto mestskej časti, a tiež viackrát poslankyňou  
miestneho zastupiteľstva, Mestského zastupiteľstva i Zastupi-
teľstva Košického samosprávneho kraja. Z tzv. malej politiky 
máte za tie roky bohaté skúsenosti z práce pre ľudí. 

● Čo vedie človeka k tomu, že sa dá na poslancovanie a po-
litiku? 

Mojím krédom bolo a je: Ak si „pri tom“, môžeš to svojím konaním 
ovplyvniť. Nech ide o veľkú alebo malú politiku, lebo jedna i druhá 
ovplyvňujú každodenný život. To viedlo aj mňa dať sa „do služieb“ 
ľuďom. Stále ma to ťahalo a ťahá k pôsobeniu v samospráve alebo 
v štátnej správe, preto som si rozšírila vzdelanie a ukončila právnic-
kú fakultu v Košiciach. Možno to poradie mohlo byť opačné, najprv 
štúdium, potom prax, ale mnohé človeka naučí práve život. Ak sa 
obzrie späť a vidí, čo sa aj jeho pričinením zmenilo k lepšiemu, má 
radosť, že jeho pôsobenie v tejto sfére malo zmysel. 

● Voliči na Jazere krédo Ak ste „pri tom“... nepoznali a predsa 
ste získali hlasy na poslankyňu. Čo ich podľa vás oslovilo?

Určite aj to, že už z minulosti ma mnohí osobne poznali. Vídali 
sme sa na rôznych podujatiach, na úrade či sme sa stretávali na uli-
ci, veď na Jazere bývam skoro 30 rokov. Vďaka prvému starostovi 
Jánovi Jakubčiakovi sa podarilo kúpiť dve obchodné centrá, čím sa 
rozšírila sieť obchodov, služieb, vznikli aj dve kultúrne strediská. Po-
stupom času pribúdali ďalšie prevádzky, takže sa na sídlisku dosť 
zmenilo k lepšiemu. Skrásnelo i prostredie a aj ľudia sú dnes akísi 
iní. Môj synovec hovorí, že je to oproti iným mestským častiam akási 
„iná“ komunita. Jazerčania sú súdržnejší, vedia ťahať za jeden pov-
raz, sú väčšími lokálpatriotmi a ak niekoho spoznali, dokážu mu ve-
riť. Problémom ale je, že sídlisko je veľké, žije tu takmer 25-tisíc ľudí, 
každý každého teda nemá šancu osobne spoznať, a vtedy „do hry“ 
občas vstúpi nie to: Kto čo videl, ale Kto čo počul... S klebetami je to 
ako s perím. Ak ho vietor rozfúka, už ho nepozbieraš... Tí, ktorí ma 
poznali a nezabudli, čo po mne ostalo, rečiam, našťastie, neuverili a  
vo voľbách za mňa zahlasovali...  

● Čo sa vám  v súčasnosti na sídlisku páči a čo nepáči. Čo tre-
ba zmeniť, doriešiť? 

Mnohé je dnes už dobré. Mám ale obavy, že mestská časť uvažu-
je o predaji obchodného centra Čingov (Ural). Podľa mňa je to zlý 
krok, ktorý pri hlasovaní nepodporím, lebo je krátkozrakým rieše-
ním. Prečo chceme prísť o „zlaté vajce?“ Úvahy sú aj o megaloman-
skej a drahej rekonštrukcii. Tie sa mi tiež nepáčia. Viac by sa dala 
využívať rekreačná lokalita, i keď je pravda, že čistá voda je problém, 
ktorý už „spláchol“ veľa peňazí bez výrazného dlhodobého efektu 
a možností kúpania. Prevažne slúži asociálom a neprispôsobivým. 
Škoda tiež, že z pôvodných dvoch kultúrnych stredísk funguje dnes 

len jedno. Peňazí má pritom mestská časť dosť a potenciál, čo sa 
dá zlepšiť a zmeniť, je na Jazere určite.  Veľkým problémom je roz-
hodne parkovanie. Miest je málo a nové parkoviská nepribúdajú. 
Dosť sa teraz hovorí o tom, že dodávkové vozidlá nebudú môcť stáť 
v medziblokových priestoroch a na parkoviskách sídliska. Osobne 
s tým nesúhlasím, tieto autá sú zväčša súčasťou podnikania malých 
živnostníkov bývajúcich na Jazere. Premiestniť ich na parkovanie 
do priemyselnej zóny... no neviem, či nestúpne počet vykrádaní áut 
alebo ich krádeží. Ja som za to, aby sa pre každú rodinu stanovil 
počet osobných vozidiel, trebárs tri, ktoré môžu na sídlisku parko-
vať. Pokiaľ ich majú viac, vtedy by sa museli o ne nejako postarať. 
Niektorí kolegovia poslanci už začali s témou spoplatneného parko-
vania na sídlisku. Ja s tým nesúhlasím. Možno by sa dali urobiť nové 
parkovacie plochy popri električkovej trati a sledovali by ich kame-
ry. Zastávam názor, a ten platil aj keď som bola starostkou, že najprv 
treba vytvoriť podmienky, až potom sa dá niečo sankcionovať alebo 
proti tomu bojovať. Príkladom boli psičkári. Najprv sme po sídlisku 
osádzali koše na psie exkrementy, a až keď ich venčiaci nepozbieral, 
Mestská polícia  začala s pokutami.

● Od marca sme viac ako často hovorili slovo korona, ktorá 
zasiahla naše životy a každodenný kolotoč. Ako ste ju prežívali? 

Určite aj s obavami o mamku, ktorá už má svoj vek,  je tiež menej 
samostatná, takže potrebovala viac času i pozornosti. Korona vstú-
pila aj do mojej práce, som kontrolórkou na  skrátený úväzok v jed-
nej menšej obci, zbrzdila aj rozbeh cestovky. Doslova na zelenej 
lúke som vlani začala s jej naštartovaním so zameraním na Thajsko 
v podobe poznávaco-pobytového oddychu doplneného leňoše-
ním pri mori. Nápad sa zrodil dosť zvláštne. Pri surfovaní po interne-
te som objavila reklamu s lacnými letenkami do Bangkoku. Až keď 
som sedela v lietadle, pýtala som sa sama seba, kam to idem a čo 
tam chcem robiť. Thajsko mi však učarovalo.  A tak buď ja, urobila 
som si sprievodcovský kurz, alebo moji kolegovia, chceme záujem-
cov sprevádzať touto nádhernou krajinou bielych pláží, rozmani-
tých chutí a skromných ľudí. Snáď to čoskoro vyjde.

● Okrem spoznávania nepoznaného, aké sú vaše ďalšie zá-
ľuby? Ako trávite voľný čas? 

Som činorodý človek, ktorý nepozná nudu. Vždy idem do všetké-
ho so zanietením. Veľa čítam odborno - náučnú literatúru, veľkým 
koníčkom sú cestovanie, tvorba kytičiek kvetov z mydiel, záhrad-
kárčenie, huby, bylinky, naturálna medicína a všetko, čo je spojené 
s prírodou. Mojím snom je mať malú hlinenú chalúpku postavenú 
len z prírodných materiálov. Hľadám si informácie o prírodnom sta-
viteľstve, bola som aj na pár kurzoch na túto tému. Dúfam, že aj to 
sa mi raz splní. Príroda ma láka od nepamäti. Keď som organizovala 
detské tábory, spoločne sme na výletoch spoznávali bylinky, zbie-
rali ich a s deťmi si robili čajíky. Taký medvedí cesnak spojený s pre-
chádzkou v lese, treba niečo viac...? Rada zbieram i huby. Pravdou 
tiež je, že pre viacerých ľudí som žolíkom - „Priateľ na telefóne,“ ktorý 
im vždy rád poradí, pomôže. 



10 Jazerčan 02 / 2020

Dodávkové vozidlá na sídlisku dostanú stopku

Šanca skrášliť si prostredie pri bloku ešte trvá

Združený chodník popri Hornáde

Jednou z „bolestí“ našej mestskej časti, ktorá trápi aj iné MČ, 
vrátane mesta ako takého, je nedostatok parkovacích miest. 
Pri projektovaní nášho sídliska pred takmer 50 rokmi nikto ne-
rátal s tým, že sa vozový park rodín rozrastie v niektorých prípa-
doch aj na tri či štyri súkromné autá, plus služobné, pre ktoré, 
napriek tomu, že sa parkoviská na sídlisku vytvárajú, dosť miest 
na odstavenie jednoducho nie je. Čo s tým?

Mestská časť sa podobne ako ďalšie MČ, a tiež ako reakciu 
na sťažnosti vás, Jazerčanov, rozhodla problém riešiť  obme-
dzením parkovania vozidiel s dĺžkou nad 5 metrov. Väčšinou ide 
o dodávkové vozidlá fi riem a medicínskych spoločností, neraz aj 
s mimokošickými evidenčnými číslami, ktoré od večera do rána 
nájdete v medziblokových priestoroch a na parkoviskách sídlis-
ka určených pre osobné autá. Prieskum, ktorý MČ urobila, ukázal, 
že takéto autá zaberajú aj do 300 miest. Niekedy aj viac, preto-
že sa svojou šírkou a veľkosťou, či drzým zaparkovaním vodiča, 
„roztiahnu“ takmer na dve miesta určené pre osobné vozidlá...

V projekte, ktorý by sa mal dostať do života do konca tohto 

roku, sa ráta s tým, že na sídlisku budú na parkovanie vozidiel 
s dĺžkou nad 5 metrov vytypované plochy s možnosťou ich od-
stavenia v čase od 17.00 hodiny jedného do 7.00 hodiny nasle-
dujúceho dňa. V súvislosti s touto zmenou sa plánujú rokova-
nia s policajnými zložkami na zabezpečenie ochrany a zvýšenie 
hliadkovej činnosti v týchto zónach.

Miestny úrad aj v tomto roku ponúka formou príspevku mož-
nosť skrášliť si predzáhradku pri bloku. Keďže korona podanie 
žiadostí výrazne zbrzdila, mestská časť predĺžila pôvodný má-
jový termín tak, aby žiadateľ do troch mesiacov, teda do konca 
tohto roku, stihol urobiť aj vyúčtovanie nákupu zelene a kvetov.

V minulom roku príležitosť získať príspevok na revitalizá-
ciu prostredia pri bloku pôvodne využilo deväť žiadateľov. 
Správcovské bytové družstvo IV Košice, ktoré tiež podalo žia-
dosť, aby si obyvatelia skrášlili predzáhradku na Poludníkovej 
ulici č. 2, z objektívnej príčiny príspevok nestihlo využiť, a tak 
fi nancie vrátilo. (Viac informácií a tlačivo žiadosti nájdete na 
www.jazerokosice.sk v časti Predzáhradky).

Od mája tohto roku máme v našej mestskej časti nový zdru-
žený chodník v celkovej dĺžke 1 846 metrov. Je paralelnou nad-
stavbou cyklochodníka i súčasťou cyklomagistrály Eurovello 11.  
Vedie od Ladožskej ulice po Rovníkovú pozdĺž brehu Hornádu 
a využívajú ho hlavne cyklisti a korčuliari. 

Investorom stavby bolo Mesto Košice. Víťaz verejného ob-
starávania - Spoločnosť Cesty Košice - chodník  zrealizovala za 
88 085,38 eura bez DPH. 

Ilustračné foto

Ilustračné foto
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Domáci – Jazerčania, aj tí, ktorí sú nútení sa Slaneckou cestou 
presunúť do mesta alebo z neho, mávajú husiu kožu pri pomys-
lení, čo ich na komunikácii čaká. Zápchy, pomalá jazda, časté do-
pravné nehody, „lieviky“ ... Slanecká je jednoducho postrachom!

Všetko by sa malo konečne zmeniť

Papier, ktorý má cenu zlata. Tak pomenovala jazerská starost-
ka Lenka Kovačevičová prípis, ktorý prevzala na pošte Košice 12 
v pondelok 27. mája tohto roku. Bolo to právoplatné stavebné 
povolenie k rozšíreniu a modernizácii Slaneckej cesty.

„Po piatich rokoch, kedy sme od schválenia v mestskom za-
stupiteľstve tento proces v meste nanovo spustili a rozbehol sa 
kolotoč vysporiadania pozemkov, verejných prerokovaní, kona-
ní, spracovania projektu i boja s aktivistami, konečne prišiel deň 
D - malé víťazstvo v podobe stavebného povolenia. Teším sa a so 
mnou určite všetci, ktorých sa Slanecká týka. I keď k tomu, aby 
sa položil základný kameň, nás čaká ešte veľa práce, ale už sa to 
k zmene aspoň blíži,“ neskrýva radosť starostka.

Slanecká cesta je komplikovaná dopravná tepna, ktorá, keď 
sa budovala, predstavovala len bežnú cestu do Krásnej, vtedy 
ešte Krásnej nad Hornádom, lemovanú stromami. Nikto pri jej 
výstavbe nepredpokladal, ako rýchlo pôjde dopredu budovanie 
jazerského sídliska, koľko pribudne obyvateľov a s nimi i moto-
rové vozidlá. A prišiel problém. Slanecká takúto dopravnú ka-
pacitu nezvládala a dobrých niekoľko desiatok rokov naďalej 
nezvláda. Je to v Košickom kraji najviac vyťažená cesta II. triedy, 
po ktorej prejde počas pracovných dní takmer 29-tisíc vozidiel, 
cez víkend je to približne 17 500 áut. Neskutočné čísla.

Čo prinesie modernizácia?

K tomu, aby prišla zmena, sa v rámci modernizácie Slanecká 
cesta musí predovšetkým rozšíriť. Namiesto terajších dvoch pru-
hov sú v projekte rekonštrukcie štyri pruhy, a k nim aj pruhy od-
bočovacie. Plánovaná je nová štruktúra vozovky, ktorá by mala 
znížiť hluk. Ráta sa s novými svetelne líniovo koordinovanými 

križovatkami, kompletne novým osvetlením križovatky, s prie-
chodmi pre peších s bezbariérovou úpravou i cyklistickým chod-
níkom so šírkou 2,5 metra, chýbať by nemalo ani odvodnenie 
komunikácie. Ráta sa s bezbariérovou úpravou nových zastávok 
MHD a k nim prispôsobenými prístreškami. Všetko bude snímať 
kamerový systém s otočnými kamerami. Pribudnú nové chod-
níky pre peších, vrátane novej lávky cez Myslavský potok ved-
ľa mostného telesa pre autá. Plánované sú informačné tabule 
v on-line režimoch s informáciami o stave a čase príchodov spo-
jov, aj nové automaty na cestovné lístky.

V rámci prebudovania komunikácie z dvoj na štvorprúdovú 
sa uvažuje so štyrmi novými svetelne riadenými križovatkami – 
Textilná, Dneperská, Raketová a Galaktická - a zrekonštruované 
budú štyri existujúce zariadenia cestnej svetelnej signalizácie 
na priechodoch pre peších Levočská a križovatkách Napájad-
lá, Ladožská a Rovníková. Celá dĺžka úpravy komunikácie je 
2,275 kilometra.

Predpokladané náklady realizácie predstavujú 20,615 mi-
lióna eur. Z európskych fondov z IROP-u bude fi nancovaných 
95 percent a spolufi nancovanie mesta predstavuje 2,2 milióna 
eur.

 Prvé autá možno v roku 2023?

Súčasné prepočty hovoria, že ak všetko pôjde ako má, prvé 
autá by mali po rozšírenej Slaneckej ceste jazdiť na jar v roku 
2023. Odvážny, ale potešiteľný termín, lebo každý pohár trpezli-
vosti raz môže pretiecť...

Veríme, že sa medzitým nič nestane, neprídu žiadne zdržania 
a prekážky a stavba sa rozbehne. Aj za cenu poriadneho ruchu, 
prachu a špiny, ktoré s ňou budú spojené. Nečaká nás nič prí-
jemné, ale vydržíme. Bude to pre dobrú vec. Pre nás všetkých, aj 
pre novú Slaneckú.

Slanecká cesta - postrach motoristov i chodcov

 „Ľady“  sa predsa len pohli...
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Obyčajná posteľ, ktorá má cenu zlata 

Z pekla opäť medzi ľudí – tak nazval svoj životný príbeh 

dnes už 81-ročný dedo Juraj, ktorého uzimeného, hladného, 

ale s jasnou mysľou našla v apríli na lavičke pred svojím blo-

kom pani Martina. Prihovorila sa mu, a keď vycítila, že dedko 

je charakterný muž, ktorý však nemal šťastie na rodinu, nene-

chala ho napospas osudu, pomohla mu. Do jeho života vtiahla 

aj našu starostku, sociálnych pracovníkov z miestneho úradu 

i jednotlivcov zo sídliska. 

Juraj Fecko je rodený Košičan, na našom sídlisku nemá trvalý 
pobyt, no zopár mesiacov tu prespával. So svojimi rodičmi prežil 
mladosť v Starom Meste, ale po založení vlastnej rodiny žil na Kal-
várii. Bol ženatý, no manželka, ktorá už nežije, viac ako rodine hol-
dovala alkoholu, a tak vychovával 3 deti sám, ako vládal, s pomo-
cou jeho rodičov, a dával im všetko, čo dokázal. Dnes sa o neho 
nezaujíma ani dcéra, ani dvaja synovia. Má 8 vnúčat, ale láskavým 
dedkom sa cíti medzi priateľmi, ktorých našiel vďaka skvelým ľu-
ďom z Jazera. 

„Rozviedol som sa, predal som byt, peniaze som rozdelil de-
ťom. Býval som u dcéry, ale tá mi raz v zime povedala, aby som 
sa šiel prejsť. Z prechádzky som sa už nevrátil, keďže som sa cí-
til ako príťaž a „nechcený“. Po rôznych ubytovaniach som sa do-
stal do chatky nad splav, kde som manuálne pomáhal majiteľovi 
chatky, ako som vládal, hlavne s drevom na kúrenie, aby som tam 
mohol prespávať. Ale keď ma krivo obvinil z krádeže, odišiel som 
a skončil som na ulici. Sadol som si na lavičku a nevedel som, čo 
bude. Mal som myšlienky, že skočím do Hornádu... Prihovorila sa 
mi pani Martinka – môj Anjel a potom už môj život nabral iný roz-
mer,“ spomína dedo Ďurko na chvíľu počas obdobia koronavíru-
sovej pandémie. 

Martina Kovalčíková pri prvom pohľade na sediaceho dedka 
na lavičke chvíľkovo zaváhala, no vnútorný hlas jej našepkal, aby 
sa mu prihovorila. Hneď sa presvedčila, že pán Juraj je slušný člo-
vek, a tak roztočila kolotoč pomoci. „Sme natoľko posadnutí naši-
mi potrebami, neraz len materiálnymi, že posudzujeme ľudí podľa 
zovňajšku a nezaujímame sa o to, čím si reálne prešli a čo ich trápi. 
Rodičia, ktorí sú mi vzorom, ma tak vychovali, že pomoc druhým 
mi nie je cudzia. Sama mám starých rodičov vo veku dedka Ďura 
a neviem si predstaviť, že by takto skončili na ulici po tom, čo celý 
život obetovali svojim deťom. Urobila by som to znova,“ hovorí 
mama dvoch dcér, ktoré tiež navštevujú svojho „nového“ dedka. 
Martina okamžite kontaktovala zopár ubytovacích zariadení, aj 
našu starostku Lenku Kovačevičovú, ktorá takisto obvolala desiat-
ky sociálnych inštitúcií v meste či v kraji, no bez úspechu. Zúrila 
korona, mali plné kapacity, či dôchodcov nebrali, alebo naopak 
brali iba pracujúcich seniorov. Nakoniec ostala už len výzva, či 
niekto z dobrých ľudí nemá nejakú záhradnú chatku alebo hoci-
čo, čo by pani starostka zaplatila, len nech dedko nespí na lavičke. 
Martine sa podarilo v telefónnom zozname nájsť človeka, ktorý 

vedel o voľnom ubytovaní. Ujo Ďurko už v ten večer mal vankúš 
i prikrývku na obyčajnej posteli, ktorá však má pre neho doteraz 
cenu zlata. 

Pomoc z miestneho úradu

Na miestnom úrade sme dedka Juraja vykúpali, obliekli do čis-
tých šiat,  nabalili tašku s ďalším oblečením a odviezli do súk-
romného domčeka, kde ho naďalej navštevujeme. „Zriadila som 
transparentný účet, z ktorého sme mu zo začiatku platili ubyto-
vanie, a dodnes hradíme nákupy potravín, liekov a zdravotných 
pomôcok. Dedo Juraj zle počuje, ale úsmev mu už z tváre neschá-
dza,“ hovorí starostka, ktorá sa chce zároveň poďakovať mnohým  
Jazerčanom, ktorí dedkovi Jurajovi pomohli – či už darovaním 
oblečenia, obuvi, prinesením   jedla či fi nančným príspevkom 
na transparentný účet. Juraj býva v izbičke v domčeku, kde na-
šiel nových priateľov. Má posteľ, sprchu s toaletou, kuchynku 
i dvor, kde už začal aj on vytvárať domov pre zatúlanú mačičku. 
Ešte jej nedal meno, ale možno ju nazve po Anjelovi - Martinke, 
ktorej rýchlym a  vytrvalým zásahom sme mu doslova zachránili 
život. „Bol som baník, vychoval som  3 deti, viedol som ich k láske 
k ľuďom a vidíte, ako som skončil....Ale necítim k nim nenávisť. 
Nekontaktujú ma, ani ja ich nevyhľadávam. Za dcéru ešte vždy 
splácam zo svojho dôchodku pôžičku.“ 

Férový chlap

Dedo Juraj mal šťastie, že ho Martina neobišla. Ona zase mala 
šťastie, že stretla férového chlapa, ktorý pomoc nezneužil. „Plakal 
od šťastia, že sme mu našli nový domov. Viem, že si túto pomoc 
váži, je za ňu vďačný všetkým, ktorí mu pomáhajú. Aj niekoľko de-
siatok eur, ktoré som mu pri našom prvom stretnutí dala, na druhý 
deň ešte mal. Kúpil si iba niečo pod zub... Na to, že žil na ulici, bol 
v celkom čistom oblečení. Celý majetok si nosil v jednej igelitovej 
taške. Umývať sa chodil do verejných toaliet obchodného domu. 
Videla som na ňom, že nechce dožiť svoj život na ulici a neskutoč-
ne ho mrzelo, ako dopadol.“ My dodávame, že dopad to bol síce 
tvrdý, ale koniec veľmi šťastný. 

Po týždni ho Martina navštívila v novom bývaní. Aj s tortou, 
ktorú mu dodatočne upiekla k jeho aprílovým narodeninám, i so 
škatuľou plnou čerstvých vitamínov, poslal mu ich nemenovaný 
podnikateľ zo stánku s ovocím a zeleninou z Jazera. 

Má 81- ročný muž, ktorý toho v živote prežil viac ako dosť, ešte 
nejaké želanie? 

„Zdravie a pokoj,“ hovorí so sklonenou hlavou chlap, ktorý má 
vďaka aj našej spoločnej pomoci znova chuť žiť. 

Ak chcete aj vy pánovi Jurajovi pomôcť, môžete prispieť 

na transparentný účet: SK6809000000005169500580.

Poznámka: Dedko Juraj 
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Idete po ulici a do očí vám padnú farebné čarbanice. Po-

zerajú sa na vás z fasády bloku, zo susedovho auta, garáže. 

Niektoré by mohli byť aj vkusné, spestrením, ale nie na tom 

mieste, kde sú. Reč je o graffi  toch.

Wikipédia uvádza, že...

graffi  ti je osobitý spôsob písania sprejom na múry a veľké be-
tónové plochy, múry, vagóny. Označuje buď graffi  tistu (teda 
tvorcu graffi  ti – writera) alebo tvorbu graffi  ti, ako anonymný vý-
tvarný prejav rozšírený najmä od začiatku 60. rokov 20. storočia 
v New Yorku v USA. Začalo sa to tým, že mladí ľudia písali fi xka-
mi svoje mená alebo prezývky na všetko okolo seba. Spočiatku 
hlavne v metre. Písanie mena sa stalo prestížnou záležitosťou 
svojského sebavyjadrenia. Ten, kto mal najviac podpisov fi xkou 
na najrozličnejších miestach, bol uznávaný a mal rešpekt ostat-
ných graffi  ťákov. 

Koncom 70. rokov boli natoľko rozšírené, že kto sa chcel zvidi-
teľniť, musel vymyslieť niečo nové. Farba v spreji bola ten pravý 
nástroj, ktorým sa dalo v krátkom čase vytvoriť farebnú kombi-
náciu svojho mena, a tým sa odlíšiť od ostatných. Znamenalo to 
prechod z jednoduchých podpisov na komplikovanejšie maľby, 
pričom rozhodujúce bolo opäť množstvo a hlavne štýl. V 90. ro-
koch sa rozšírili aj v Európe. 

Sú aj na našom Jazere

„Prvým vážnym podnetom, že sa na sídlisku niekto nový roz-
hodol predstaviť svoju graffi  ti tvorbu, bola pre nás meteostanica 
na Jenisejskej ulici, blízko ihriska. Tvorca si však nevybral dobré 
miesto, pretože nie tak dávno predtým tam bola nainštalovaná ka-
mera, ktorá ho v plnej kráse zachytila. Šikovný bol aj jeden obyvateľ 
z okolia, a tak sme spolu s jeho záznamom mali hneď dva na sto-
tožnenie páchateľa,“ dozvedáme sa od veliteľa jazerskej stanice 
Mestskej polície Ing. Miroslava Fajčíka, čo sa im od februára toh-
to roku podarilo vypátrať.

Keďže každý graffi  ťák má svoj charakteristický rukopis a pod-
pis, nebolo pre mestských policajtov ťažké zmapovať aj ďalšie 
značenia na budovách a priestranstvách sídliska. Hoci sem-tam 
na písme niečo zmenil, urobil kvačku alebo využil trochu iný 
sklon,  to charakteristické na rozpoznanie ostalo. Spočiatku jeho 
tvorba podľa veliteľa vo vyčíslení škody vyzerala, že by mohlo 
ísť len o priestupok, teda do sumy 270 eur. Keď však Slovenský 
hydrometeorologický ústav, ktorému meteostanica patrí, vyrá-
tal, že náprava fasády bude stáť okolo troch tisícok eur, už to bol 
trestný čin. Spis teda mestskí policajti postúpili na ďalšie  rieše-
nie kolegom – štátnym policajtom.

Podľa predbežného odhadu Ing. Fajčíka má ich stanica 

v archíve už do 4-tisíc fotografi í graffi  tov od najmenších po tie 
na celú stenu, a postupne ich triedia podľa podpisov tvorcov. 
Pri odhalení ďalších sprejerov, lebo na Jazere ich je viac, budú už 
mať príslušnú dokumentáciu o ich tvorbe. Ak by si niektorý „au-
tor“ náhodou myslel, že ak ho prichytia pri jednom dielku, škoda 
nebude viac ako 50 či 100 eur, mýli sa. Spočíta sa mu totiž všetka 
„tvorba“ na sídlisku, a tá už porastie do tisícok. Mestská polícia 
má k dispozícii aj fotopasce, ktoré im pomôžu odhaliť ďalších 
sprejerov. Uvíta tiež prípadnú a rýchlu pomoc občanov, ak také-
ho tvorcu vidia. Bez podnetu sa totiž nemôžu  pustiť do pátrania. 

                          
Jedného páchateľa odhalili, ďalší si nedal pokoj...

Aj druhý „maliar“, ktorý na Jazere tvoril, sa rád pravidelne re-
alizoval. „Miloval“ okolie Bajkalu a električkové zastávky. No aj 
garážový dom, motorové vozidlá, plachty dodávok, v podstate 
teda všetko, čo mu prišlo do cesty alebo sa mu aspoň trochu 
zapáčilo... 

„Popri iných veciach, ktoré v pracovnej náplni máme, začali sme 
práve kvôli graffi  ťákom robiť častejšie kontroly, aby sme po prvom 
aj ďalším prišli na stopu. Pri jednej bežnej nočnej obhliadke, keď išla 
hliadka jedným smerom, na predajni Suzuki ešte nič nebolo, a keď 
sa asi po 10 minútach vracala, už bol na stene čerstvý náter... K in-
díciám sa teda pridalo poznanie, pátranie a vyhľadanie. Stretli sme 
ho neďaleko s priateľkou a s igelitkou v ruke, v ktorej mal spreje. „Do 
práce“  rád chodil okolo štvrtej ráno a na rováši má toho po sídlisku 
naozaj dosť...,“ doplnil veliteľ informácie o druhom tvorcovi.

Sprejer po odhalení niečo síce dal do poriadku, mestskej časti 
boli preplatené farby na opravu maľovky zastávok MHD a fi rma 
Suzuki má nový náter. Všetka škoda však nie je uhradená, tak že 
spis aj tohto tvorcu postúpili jazerskí  mestskí policajti PZ SR. 

Graffi  ti je síce určitá forma umeleckej tvorby, mala by sa však 
realizovať na vhodnom mieste a nie tam, kde robia škody, vzbu-
dzujú hnev a opravy stoja veľa peňazí.

Graffi  ťáci svojou tvorbou ničia budovy a zhoršujú vzhľad sídliska 

Sprejoval rovno pod kamerou
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Trash Heroes Košice čistia prírodu 

Mestská časť vo vašom mobile

Občianske združenie Trash Hero-

es Košice, ktoré tvoria mladí ľudia aj 

z nášho sídliska, vzniklo papierovo 

iba nedávno, ale ich prvé aktivity sme 

mohli vidieť už počas koronavírusovej 

pandémie, keď zbierali odpad na bre-

hoch Hornádu. Od smeti čistia aj parky, 

verejné priestranstvá a zeleň, ktorú 

znečisťujú rybári alebo výletníci. 

„Počas korony sme boli na brehoch 
Hornádu najčastejšie. Nebolo to preto, že 
sme sa doma nudili, ale príroda už vyzera-
la veľmi znečistene, priam to bilo do očí,“ 
hovorí „šéf“ združenia Jaroslav Stančák. 
Niekedy stihne táto partia vyčistiť za deň 
aj dve lokality, inokedy sa stretnú iba raz 
za dva týždne. Na všetky miesta, kam 

chodia, sa vracajú viac menej pravidelne, 
lebo vždy je tam čo zbierať. „Máme také 
„hviezdne“ úlovky ako detské jednorazo-
vé plienky, dámsku spodnú bielizeň, ale 
našli sme aj vyhodenú chladničku. Najviac 
nás však zarazili injekčné striekačky.“ V te-
réne je vždy okolo 6 - 8 ľudí a hoci pracujú 
v iných profesiách – a enviro oblasť to nie 
je – všetkým ide o spoločnú vec. „Vyrastali 
sme na dedine, takže každý z nás prírodu 
pozná, chceme ju chrániť, máme rovnaké 
zmýšľanie a vidíme, že naše aktivity sú po-
trebné. Žiaľ.“ 

Okrem vlastných stretávok v prírode 
chodia aj na brigády organizované miest-
nymi či obecnými úradmi v meste a okolí. 
Čistili les nad Sídliskom KVP, aj Borovicový 
háj, stále sú však „doma“ okolo Hornádu. 

„Kam by sme nikdy nešli, sú vybetónova-
né plochy uprostred sídliska. Tam si ľudia 
majú uvedomiť, že neporiadok okolo by-
tovky a kontajnerov, si musia odstrániť 
sami. Alebo s tým „bordelom“ budú žiť.“ 

Vyzbieraný komunálny odpad dávajú 
do bežných vriec, ktoré vhadzujú do kon-
tajnerov. Ak sú to objemnejšie kusy, od-
vezú ich do zberného dvora. Ako hrdino-
via sa necítia, aj keď v názve občianskeho 
združenia to majú (z anglického heroes 
= hrdinovia). Všetkým, ktorí hoci len raz 
vyhodili v prírode plastovú fľašu či pa-
pier, odkazujú: „Tým, že v nej robíme ne-
poriadok, si sami ničíme zdravie.“ Okrem 
čistenia majú v pláne aj vzdelávanie detí 
netradičnou formou. Na ich kreatívny ná-
pad si radi počkáme.

Spustili sme aplikáciu mestskej časti 
„Košice - Nad jazerom“, aby sme k vám 
boli ešte bližšie. Nájdete v nej všetky dô-
ležité informácie okamžite, kdekoľvek 
a priamo od nás. 

Zaujíma vás, aké podujatie pripravu-
jeme? Chcete vedieť, na ktorých uliciach 
a v ktorých dňoch budú rozmiestnené 
veľkokapacitné kontajnery na sídlisku? 
Hľadáte kontakt na pracovníkov miestne-
ho úradu? 

To všetko obsahuje naša aplikácia 
„Košice – Nad jazerom“. Navyše, môžete 
cez ňu podávať aj podnety na zlepšenie 
stavu prostredia okolo nás. Tento spôsob 
komunikácie je jednoduchý, prehľadný, 
nemusíte sa registrovať ani prihlasovať. 
Aby ste mali aktualizované informácie 
cez aplikáciu, musíte mať pripojenie na in-
ternet. (wifi  alebo mobilné dáta). Apliká-

ciu si stačí nainštalovať do svojho smart-
phonu (telefón s operačným systémom) 
cez Google Play (Obchod Play) pre An-
droidy a v Apple Store pre iOS (iPhone) 
zadarmo. Na starších typoch mobilných 
telefónov sa použiť nedá. Rýchly prístup 
k aplikácii získate aj naskenovaním QR 
kódu, ktorý nájdete nižšie. Aplikácia ne-
zbiera ani neukladá žiadne osobné údaje.

App Store Google Play
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Pre zdravotne znevýhodnené deti je určená Služba včasnej intervencie 

Na podporu rodiny so zdravotne 

znevýhodneným dieťaťom funguje 

v Košickom kraji Služba včasnej inter-

vencie (SVI), ktorá je prevádzkovaná 

v zariadení DOMKO DSS. Zriaďova-

teľom Domova sociálnych služieb 

DOMKO je Košický samosprávny kraj, 

ktorý službu v plnom rozsahu fi nancu-

je. SVI ponúka pomoc rodine so zdra-

votne znevýhodneným dieťaťom alebo 

deťmi od chvíle, keď sa rodina dozve-

dela o tejto skutočnosti až do sied-

meho roku veku dieťaťa. Aj o procese 

pomoci tejto služby sme sa rozprávali 

s Mgr. Annou Šeňovou zo SVI. 

“Každého rodiča zaskočí zistenie, že 
s jeho dieťaťom niečo nie je v poriadku. Sú 
rodičia, ktorí sa s tým vysporiadajú rýchlo, 
situáciu začnú riešiť hneď a ozvú sa nám. 
S rodinou a dieťaťom začíname pracovať 
včas a pokroky môžu byť viditeľnejšie. Sú 
však aj rodičia, ktorí si nechcú pripustiť, 
že vývin ich dieťaťa je oneskorený. Keď 
je problém vážnejší, mnohokrát svojím 
váhaním stratia veľa času, ktorý by mohli 
venovať práci s dieťaťom. Dieťa má naprí-
klad 6 rokov, zaužívané stereotypy, ne-
rozvinutú oblasť sebaobsluhy a o chvíľu 
má nastúpiť do školy. Tu už je naša práca 
veľmi náročná a za krátky čas spolupráce 
môže byť aj bez väčšieho efektu. Zdravot-
né znevýhodnenie dieťaťa je beh na dlhé 

trate a čím skôr ten beh začneme, tým 
skôr nás čaká pozitívny výsledok.”

Aké sú najčastejšie zdravotné hen-

dikepy detí, ktorých rodičia vyhľadá-

vajú vašu pomoc? 

“Tu je potrebné zdôrazniť, že pracuje-
me aj s deťmi, kde žiadna diagnóza ur-
čená nie je, len sa niečo nezdá rodičom, 
pediatrovi alebo okoliu dieťaťa. Rodina 
chce, aby dieťa videl niekto ďalší, aby sa 
mali s kým porozprávať o svojich pochyb-
nostiach. Máme detičky s postihnutím 
od narodenia – detská mozgová obrna, 
Downov syndróm, predčasne narodené 
deti, kombinované postihnutie. Takmer 
polovica našich klientov sú deti s autiz-
mom, pracujeme s deťmi s narušenou 
komunikačnou schopnosťou – to sú deti, 
ktoré nerozprávajú, s deťmi s ADHD, one-
skoreným vývinom, s deťmi s poruchou 
sluchu, zraku a podobne.”

Ako prebieha proces pomoci?

“Služba včasnej intervencie je terénna 
sociálna služba. Znamená to, že s rodinou 
a s dieťaťom pracujeme v ich prirodze-
nom rodinnom prostredí. Rodiny navšte-
vujeme spravidla v mesačnom intervale 
a naša konkrétna pomoc spočíva v po-
radenstve, v sprevádzaní rodiny, rodine 
poskytujeme konzultácie k témam, ktoré 

ich zaujímajú a sú dôležité pre správny 
vývin ich dieťaťa. Náš tím - špeciálne pe-
dagogičky, psychologička, sociálna tera-
peutka a sociálna pracovníčka - vie rodi-
nu usmerniť, naučiť pracovať s dieťaťom 
v domácom prostredí, porozumieť lekár-
skym správam a v praxi napĺňať ich záve-
ry, rodine pomôžeme vybaviť záležitosti 
na úradoch a postupne v rodičoch posil-
niť ich sebavedomie a schopnosť vyrov-
nať sa so situáciou v rodine. Naša služba 
je bezplatná a pôsobíme v rámci celého 
Košického kraja. Momentálne máme viac 
rodín mimo Košíc ako v meste. Za 3,5 roka 
našej činnosti stále viac a viac vidíme výz-
nam našej práce.”

SVI poskytujete deťom do 7 rokov, 

ale čo tie staršie? 

“Našou snahou je pripraviť dieťa na ná-
stup do školského zariadenia, kde už po-
tom starostlivosť o zdravotne znevýhod-
nené dieťa preberajú školskí odborníci 
– školský psychológ alebo špeciálny pe-
dagóg, alebo potom starostlivosť o dieťa 
zastrešuje centrum špeciálno-pedagogic-
kého poradenstva.”

Službu včasnej intervencie ako sú-

časť DSS Domko nájdete v Košiciach, 

v Parku mládeže č. 3. Kontaktovať ich 

môžete na tel. čísle 0911 142 138 alebo 

0911 142 139. 

Od 23. júna tohto roku si pani 
Alžbeta Hlaváčová píše pri svojom 
veku dve osmičky. Je to neuveriteľ-
né, ale táto úžasná čiperná dáma, 
ktorá okolo seba roznáša úsmev 
a pohodu, oslávila 88 rokov.

Pri listovaní jej životom nemož-
no povedať, že by jeho stránky 
boli veselé a plné pekných spo-
mienok. V rodine bola najstaršou, 
mala ešte sedem súrodencov, a tak 

školu a vyučovanie neraz vynechala, musela pomáhať rodičom. 
Keď prišiel čas postaviť sa na vlastné nohy, svojou tvrdohlavos-
ťou si presadila, že odíde z rodného Nižného Lánca čo najďa-
lej. Prišla do Košíc a začala pracovať v niekdajšej reštaurácii 
Detva. U toho istého a jediného zamestnávateľa odpracovala 
39 rokov a ako 60-ročná išla do dôchodku.

Dôchodkyňou, ktorá by mala leňošiť – bola a je len na papieri. 
Od prvej chvíle čo začal na sídlisku fungovať Klub dôchodcov, 
stala sa jeho členkou. Ako samouk sa naučila pliesť, vyšívať, mi-
luje prírodu, v záhradke dokáže vypestovať úžasnú úrodu, s kto-
rou sa pravidelne chváli na klubových výstavách Plody jesene. 
A tie torty a kdejaké ozdoby z marcipánu, ktoré na ne umiestňu-
je. Veľkonočný alebo vianočný stôl sú vďaka nim hotová báseň. 
Ak jej zdravie len trochu dovolí, zapája sa aj teraz do športových 

súťaží, posedení, výletov. Ešte donedávna pravidelne nacvičova-
la a vystupovala so známymi Jazerskými mažoretkami. Za rôzno-
rodé aktivity bola v roku 2018 ocenená Čestným uznaním mest-
skej časti. Keďže zdravie sa predsa len občas ozve, najmä hlava 
sa sem tam „zatočí“, k mažoretkám, ktoré sú stále jej srdcovkou, 
chodí aspoň na tréningy, aby bola s nimi. Miluje ľudí a ľudia mi-
lujú ju.

Pani Betka, úprimne Vám želáme ešte veľa síl, zdravíčka 

a pohody. 

Vo vienku má Alžbeta Hlaváčová dve osmičky

Veľké blahoželanie
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Vodní lyžiari z Trixenu odštartovali tohtoročnú letnú sezó-
nu podujatím „2020 zážitkov“, v ktorom ponúkli návštevníkom 
ukážky akrobacie, skokov a slalomu na vode, deťom šantenie 
v pene a všetkým vynikajúci guláš. V závere augusta sa vydarila 
aj "Rozlúčka s letom". Vrcholným podujatím leta Klubu vodného 
lyžovania Trixen Košice bola medzinárodná súťaž vo vodnom 
lyžovaní za vlekom Slovak Open 2020 pripravená v spolupráci 
s Mestom Košice a našou mestskou časťou. 

Do Košíc kvôli epidémii COVID – 19 pricestovali iba niekoľkí 
nemeckí reprezentanti a jedna holandská pretekárka. O medai-
ly a poháre sa súťažilo klasicky v troch kategóriách: juniori do 
15 rokov, juniori do 19 rokov, dospelí a v troch disciplínach – sla-
lome, akrobacii, skokoch a kombinácii. Domáca reprezentácia sa 
až na výnimky zúčastnila v kompletnom zložení. Do Košíc po dl-
hom čase pricestoval z Nemecka aj najúspešnejší slovenský vod-
ný lyžiar Alexander Vaško ml.

Samuel Saxa víťazne a opäť s najlepším svetovým výko-

nom juniorov do 19 rokov

V slalome sme boli svedkami úžasných výkonov, mnohých 
národných či osobných rekordov vrátane našej mládeže, a naj-
mä vo vynikajúcej atmosfére.

V konkurencii slalomárok z Nemecka a Holandska sa naša Ka-
rin Boříková umiestnila na druhom mieste za nemeckou lyžiar-
kou Janou Chathreen Meier a pred Holanďankou Elsendoorn. 
Karin atakovala 18 rokov starý slovenský rekord, ktorého držiteľ-
kou nie je nik iný ako Bronislava Machová (3 bóje na 11-metro-
vom lane), ktorú týmto „tam hore“ pozdravujeme.

Mužský slalom vyvrcholil pekným súbojom našich dvoch naj-
lepších slalomárov – Alexandra Vaška ml. a Samuela Saxu. V naj-
lepšom svetovom výkone juniorov do 19 rokov zvíťazil Samuel 
Saxa, a tým vyrovnal aj slovenský rekord druhého Alexandra 
Vaška.

Za spomenutie určite stoja aj druhé miesto Jakuba Szásza 
a tretie Štefana Olšavského, pre ktorého je to už 31. súťažná 
sezóna. V kategórii juniorov do 19 rokov skončil druhý Daniel 
Vaško a tretí Tobias Zámbory.

V juniorských kategóriách u dievčat do 19 rokov zvíťazila 
Laura Hillenbrand pred Luckou Fedorovou a Nikou Csókasovou. 
Víťazka dievčat do 15 rokov Ella Pokorná predviedla v kvalifi ká-
cii fantastický výsledok, ďalšie skvelé výkony či osobné rekordy 
podali aj Šárka Vraželová a Zuzana Csókasová. U chlapcov do 
15 rokov získal víťazstvo suverénny Alexander Ochotnícky pred 
Ronaldom Pokorným a bratom Viliamom.

Akrobatická jazda

Ženskú kategóriu v akrobacii vyhrala v novom slovenskom 
rekorde Karin Boříková. Alexander Vaško ml., zlatý v kategórii 
mužov, viackrát atakoval svetový rekord. Zvíťazil v novom slo-
venskom rekorde pred najlepším nemeckým akrobatom Olive-
rom Marksom a Nikolasom Wolfom z Piešťan.

V mládežníckych kategóriách spomeniem aspoň víťazov 
z domáceho klubu, a to Daniel Vaško (junior do 19 rokov), Ale-
xander Ochotnícky v kategórii chlapcov do 15 rokov a Zuzana 
Csókasová v kategórii dievčat do 15 rokov.

Skoky / Nový rekord mostíka

Súťaž vrcholila skokmi mužov, keď štartovali naši najlepší 
skokani Alexander Vaško, Wolf, Kerpčár, Zámbory, Daniel Vaško 
a Karin Boříková – spoločne na výške mostíka 165 cm.

Jednoznačným víťazom sa u mužov stal Alexander Vaško, keď 
skokom dlhým 63,80 metra vytvoril rekord mostíka a naznačil 
tak, že to v Košiciach s prinavrátením svetového rekordu (65,50) 
pred domácimi divákmi myslí veľmi vážne. Druhý skončil Ni-
kolas Wolf, ktorý veľmi príjemne prekvapil, jeho nový „osobák“ 
má hodnotu 56,40 metra. Tretí bol slovenský reprezentant Juraj 
Kerpčár výkonom 53,50 metra.

Jeden z najnapínavejších súbojov predviedli Daniel Vaško 
a Tobias Zámbory. Nakoniec sa tešil o rok mladší Tobias v pa-
rádnom osobáku 51,60 metra. Daniel Vaško skočil 50,60 metra 
a tretí Dominik Vražel 35,90 metra pri výške mostíka 150 cm.

Alexander Vaško, st.
predseda Klubu vodného lyžovania Trixen

foto: Milan Vass

Slovenskí vodní lyžiari sa predviedli vo vynikajúcej forme
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V závere augusta sme v rekreačnej lokalite Jazero privítali 

našu najúspešnejšiu reprezentantku v plávaní Martinu Mo-

ravcovú.

Ako prvá žena zo Slovenska získala na jedných olympijských 
hrách viac ako jednu medailu (dve strieborné v Sydney v roku 
2000). Na Jazere sprevádzala svoju dcéru Karolínku na 5. kole 
Slovenského pohára v diaľkovom plávaní a podujatí Jazerná de-
siatka, ktoré zorganizovala Slovenská plavecká federácia, Špor-
tový klub polície Košice a prezident Slovenskej plaveckej fede-
rácie Ivan Šulek. 

Spoluorganizátorom, ako každý rok, bola aj naša mestská 
časť. Ide o tradičné podujatie, na ktorom sa každý rok zúčastňuje 
viac súťažiacich z plaveckých klubov z celého Slovenska. Akciu 
pred piatimi rokmi inicioval terajší prezident plaveckej federácie 
Košičan Ivan Šulek, ktorý videl práve na našom jazere veľký po-
tenciál v atraktivite prostredia.  

Počasie vyšlo na jednotku a plavcov povzbudzovali vo veľkom 

počte nielen Jazerčania, ale aj naša starostka Lenka Kovačevičo-
vá, ktorá s Martinou Moravcovou a Ivanom Šulekom dekorovala 
najlepších na stupni víťazov.    

V tomto roku do vody vplávalo spolu (dospelí aj juniori) 
osemdesiatdva plavcov, ktorí absolvovali trať dlhú 3, 5 a 10 km 
podľa vekových a súťažných kategórií. Najmladší účastník mal 
12, najstarší 47 rokov. Najviac plavcov súťažilo na 5 km trati – 
21 mužov a 15 žien. Víťazom na najdlhšej trati (10 km) sa stal 
Jakub Poliačik z bratislavského klubu s časom 1:57:53,00 hod. 
a medzi ženami Michaela Dinková s časom 2:12:45,58 hod.

Popoludní štartovali plavci na 3 km a 1 km. Pre absolútne 
víťazstvo na 1 km trati si doplávala Karolina Ann Valko - dcéra 
Martiny Moravcovej, keď v čase 14:13,77 min. dosiahla cieľovú 
bránu. Organizátori, rozhodcovia i záchranné zložky prispe-
li k bezproblémovému priebehu súťaže. Plavcom ďakujeme 
za pekný zážitok a tešíme sa na ďalší ročník týchto jedinečných 
pretekov na našom jazere. 

Martine Moravcovej sa prostredie rekreačnej lokality veľmi 
páčilo. Keďže už aktívne nereprezentuje SR, striedavo žije v USA 
a na Slovensku a venuje sa hlavne rodine. Na mladých plavcov 
už iba dozerá. V USA organizovala plavecké kempy, ale už aj 
s tým je koniec. Vraví, že je to náročné na čas a rada by sa aktívne 
venovala aj svojim deťom (dcére Karolíne a synovi Michalovi). 
Na Slovensku sa mal v tomto roku uskutočniť už 11. ročník Let-
ného plaveckého kempu, ktorý tiež pripravuje každoročne, ale 
epidémia koronavírusu to pozastavila.

A čo radí rodičom, ktorí sa rozhodujú na aký šport dať svoje 
dieťa? „Všeobecná zdatnosť v športe je vítaná, plávanie môže byť 
odrazovým mostíkom, najmä kondične, pre akýkoľvek šport.

Treba vyskúšať, na čo dieťa má, čo ho bude baviť a potom ho 
v tom podporovať najviac, ako sa dá."

Olympionička Martina Moravcová na Jazernej desiatke 

M. Moravcová s prezidentom Slov. plaveckej federácie I. Šulekom.

Autor fotiek: Miroslav Vacula 

* * * 
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Nedostatok parkovacích miest je na našom 
sídlisku obrovským problémom. Vodiči pre-
to, najmä, keď sa vrátia podvečer alebo ne-
skôr večer a nájsť voľné miesto je takmer 
beznádejné, v núdzi neraz odstavia vozidlo 
na chodníku alebo pozdĺž neho. 

A zrazu vyvstane problém, mestskí policajti ich idú po-

kutovať. Prečo?, pýtame sa veliteľa jazerskej stanice Mestskej 
polície Ing. Miroslava Fajčíka.

„Vyznačenie parkovacích miest pozdĺž chodníkov by vodi-
čom umožnilo zaparkovať úspornejšie, nedovoľuje to však zákon 
č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Výnimkou sú miesta, kde je parkovanie, resp. státie povo-
lené. V našom prípade sú to okrem Irkutskej, časti Polárnej a Rake-
tovej ulice sídliskové alebo miestne obojsmerné komunikácie, ktoré 
majú aspoň 6 až 7-metrovú šírku. Ale takých je na sídlisku málo, 
väčšinou sú užšie. Iná by bola situácia na jednosmernej ulici, tam 
by sa parkovať mohlo vtedy, keby ostal na ceste pre premávku pás 
široký minimálne 3 metre. Ani tie však takmer nemáme.“ 

A čo parkovanie na chodníku, ku ktorému sa motoristi 

tiež uchyľujú?

„Chodníky sú určené predovšetkým pre peších. Auto tam nemá 
čo robiť. Zakazuje to aj vyhláška, ktorá začala platiť od 1. apríla 
2020, čo veľa motoristov doteraz nevie, a keď príde mestský po-
licajt, sú prekvapení, veď ešte nedávno sa to dalo... Výnimkou je 
chodník, ktorý je súbežný s cestou a nie je prerušený zeleňou alebo 
inou voľnou plochou. Na ňom sa dá parkovať. Musí sa však nechať 
ešte aspoň 1,5 metra široký pás pre chodcov. Podčiarkujem tiež, že 
na chodníku možno len stáť, nie po ňom jazdiť! Motoristi by si tieto 
fakty mali uvedomiť, inak sa nemôžu čudovať...“ 

Sme presvedčení, že sú aj ďalšie témy, ktoré by vás v sú-

vislosti s vyhláškami a mestskými policajtmi mohli zaují-

mať. Pokojne ich pošlite mailom na: 

koordinator.nadjazerom.msp@kosice.sk alebo listom na ad-

resu Mestská polícia, Poludníková č. 7, 040 12 Košice. Ak to 
chcete urobiť osobne, schránku nájdete na budove jej sídla 
na Poludníkovej ulici č. 7 alebo v Kaufl ande. Odpovede si prečí-
tate v najbližšom čísle Jazerčana.

Zoologická záhrada v Košiciach – 
Kavečanoch je miesto, ktoré každý 
z nás určite aspoň raz navštívil. Rozlo-
hou je najväčšou na Slovensku i v stred-
nej Európe. Patrí je 289 hektárov územia 
a nájdete tam naozaj rôznorodých predsta-
viteľov zvieracej ríše. S výstavbou ZOO sa 
začalo v roku 1979, pred rokom teda oslávila 
40. výročie, verejnosti však bola práve kvôli 
rozlohe sprístupnená až v roku 1986. 

Jej prvým a potom ešte raz šiestym ria-
diteľom bol Ing. Karol Seman, ktorý urobil 
priam sizyfovský krok – zozbieral spomien-
ky, fotografi e i novinové články a záznamy 

a vytvoril z nich knihu Moja najmilšia ZOO. 
Stále však nie je spokojný. Poprosil nás, 
aby sme zase my oslovili vás a spýtali sa, 
či nemáte nejaké fotografi e alebo vlastné 
príbehy, spomienky, postrehy z rokov mi-
nulých i menej minulých spojených so ZOO 
a prispeli nimi do jeho zbierky. 

Chystá ju ako darček košickej ZOO, keď 
oslávi 50 rokov existencie. 

Porozmýšľate? 
Poprezeráte staré albumy? 

Vašu pomocnú ruku očakáva na adrese: 
karol.seman.st.@gmail.com   

            A ďakuje.

Parkovanie pozdĺž chodníkov a na nich

Prečo nie? – odpovedá veliteľ jazerskej MsP Ing. Miroslav Fajčík

Poznáte košickú zoologickú záhradu?

Máte vy, vaši rodičia alebo starkí spomienky z jej návštevy?

Realitné okienko
Ovplyvní koronavírus ceny nehnuteľností? 

Ceny nehnuteľností závisia od vývoja ekonomiky. Nehnuteľ-
nosti sú pri tom špecifi cké v tom, že ich cena reaguje na zmeny 
v ekonomike s približne polročným oneskorením. Dopad ko-
ronavírusu na ceny nehnuteľností môžeme teda zaregistrovať 
koncom tohto roka. 

Podľa odborníkov môžu nastať tieto 2 scenáre:
1. Návrat k normálu        

Ekonomika sa opäť naštartuje, nezamestnanosť sa síce 
na chvíľu zvýši, ale rýchlo sa znovu vráti na svoje dlhodobé mini-
má. Ceny nehnuteľností budú prinajhoršom stagnovať, resp. sa 
budú každoročne zvyšovať o niekoľko percent.

2. Príde ekonomická recesia

V takom prípade sa ekonomika začne prepadávať, fi rmy sa 

dostanú do ekonomických problémov, 
nezamestnanosť bude dlhodobo rásť. 
Kúpu nehnuteľnosti budú ľudia odkladať 
na lepšie časy a znížený dopyt spôsobí aj 
pokles cien. Aký veľký pokles môže na-
stať je ťažké predpovedať. Nikto z nás nemá krištáľovú guľu, mu-
síme si počkať ako sa vyvinie epidemiologická situácia. Pokiaľ by 
však prišla 2. vlna koronavírusu, ceny nehnuteľností by sa mohli 
znížiť aj o desiatky percent. Koncom roka budeme múdrejší. Te-
raz  hlavne buďme ostražití a správajme sa zodpovedne.

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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Školy 

Rozdelením Základnej umeleckej školy 
(ZUŠ) na Kováčskej ulici vznikla 28. augus-
ta 1990 ZUŠ v našej mestskej časti na Ir-
kutskej ulici. Zakladajúcou riaditeľkou bola 
PhDr. Ľudmila Hegyesyová, ktorá školu 
viedla 24 rokov.

Škola je určená všetkým od 5 rokov, kto-
rí majú talent, chcú sa výtvarne realizovať, 
tráviť s umením svoj čas, i pre tých, ktorí 
majú radi výtvarné umenie. Školu navštevu-
jú aj stredoškoláci, ale aj tí, čo sa  pripravujú 
na vysoké školy s umeleckým zameraním. 
Jedenkrát v týždni sa u nás vyučujú pred-
mety ako kresba, maľba, grafi ka, modelova-
nie a práca s materiálom, dekoratívne čin-
nosti a s pribúdajúcim vekom aj fotografi a 
a vybrané state z dejín umenia. V prípade 
záujmu je možné navštevovať rozšírené 
vyučovanie v predmetoch animovaný fi lm, 
keramika, textil, počítačová grafi ka, drevo-
rezba, fotografi a. Ponúkame vyučovanie 
v ateliéroch, v príjemnej tvorivej atmosfére, 
organizujeme exkurzie na Slovensku i v za-
hraničí, krajinárske kurzy, návštevy galérií, 
záujemcov pripravíme na stredné a vysoké 
školy s umeleckým zameraním.

Stovky tvorivých absolventov 

Pedagógovia počas 30-tich rokov vycho-
vali stovky kultivovaných ľudí, so schopnos-
ťou myslieť tvorivo a mimoriadne pružne. 
Mnohí z nich po absolvovaní základného 
umeleckého vzdelania pokračovali na vyso-
kých školách s umeleckým zameraním u nás 
i v zahraničí a dali sa na profesionálnu ume-
leckú dráhu ako architekti, dizajnéri, módni 
návrhári, fotografi , sochári, reštaurátori, ma-
liari, grafi ci, ilustrátori, teoretici či historici 
umenia, keramici. Absolventmi našej ZUŠ 

sú napr. Julián Bosák, Martina Švarc, Lenka 
Šturmankinová, Juliana Chomová, Lucia 
Dovičáková, Svetlana Fialová, Martin Vojt-
ko, Tomáš Kaidl, Michal Gedeon, Katarína 
Krajčiová, Lucia Horkavá, Anna Mihóková, 
Zuzana Dudíková, Deana Kyseľová, Andrej 
Klobušník a mnohí ďalší. Žiaci každoročne 
reprezentujú školu, mestskú časť Nad jaze-
rom, Mesto Košice i Slovensko na domácich 
i medzinárodných súťažiach a na prehliad-
kach výtvarnej tvorby detí a mládeže, kde 
získali významné ocenenia – napr. Shan-
kar's International Children's Art Exhibition, 
India, The International Children Painting 
Competition Hong Kong, The International 
Children's Art Exhibition Tokio, Japonsko, 
The International Exhibition for Children, 
Trienále Hyvinkáá, Fínsko, Detský výtvarný 
a literárny Trenčín, Slovensko, Malý bitolský 
Montmartre Bitola, Macedónsko, Bienále 
grafi ky detí a mládeže, Toruň, Poľsko, Me-
dzinárodná výtvarná súťaž Lidice, Česká 
republika, Rainbow (bienále) Zánka, Maďar-
sko, Internationaler Kinder zeichenwettbe-
verb Schwedt, Nemecko.

V tomto roku naši žiaci dosiahli mimo-

riadny úspech - Matúš a Šimon Zajacovci 
získali hlavnú cenu - Cenu ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu SR v súťaži Zlatá 
klapka za animovaný fi lm, Dominik Nagy 
získal prvé miesto v kategórii Animovaný 
fi lm a Zuzka Takáčová získala prvé  miesto 
v súťaži JUNIOR INTERNET 2020 ONLINE.

Veríme v poslanie 

základných umeleckých škôl 

Dnes má škola spolu 400 žiakov, 8 peda-
gógov a 4 nepedagogických zamestnancov.

V súčasnosti pretrváva klesajúci záujem 
detí o výtvarné umenie všeobecne v dô-
sledku ľahko a všade dostupných vizuál-
nych možností ako sú hry, aplikácie, fi lmy, 
aj preto postavenie Základnej umeleckej 
školy na trhu záujmových voľnočasových 
aktivít je veľmi krehké a odvíja sa od intelek-
tuálneho  naladenia rodičov detí a ich vôle 
svoje deti umelecky vzdelávať. Oslabuje ho 
i fakt, že ide o dlhodobé štúdium, zatiaľ čo 
krátkodobé vzdelávanie formou rôznych 
kurzov sľubuje rodičom priestor pre akési 
manévrovanie a oslobodzuje od záväzku 
a od vecí s tým súvisiacich. My v ZUŠ verí-
me v poslanie základných umeleckých škôl 
a v to, že sa absolventi školy uplatnia na trhu 
práce v akomkoľvek odvetví, nielen v ume-
leckom, práve kvôli rozvíjaniu kreatívneho 
myslenia, sebadisciplíny, vytrvalosti, kritic-
kého myslenia. Vedieme žiakov k schop-
nosti zaujať postoj, argumentovať. Budeme 
sa naďalej snažiť zvyšovať kvalitu výchov-
no-vzdelávacieho procesu, podporovať 
profesijný rast pedagógov, zvyšovať vedo-
mostnú a umeleckú úroveň absolventov 
so zámerom docieliť nárast žiakov na škole. 
Naďalej budovať tímovou prácou školu, kto-
rá sa bude podieľať na modelovaní pozitív-
neho vzťahu žiakov, ich rodičov i priateľov 
školy k umeniu, kultúre, k mestskej časti 
i mestu samotnému. Budujeme školu, kto-
rá sa bude podieľať na zvyšovaní kultúrnej 
informovanosti a umeleckej gramotnosti, 
bude aktívne spolupracovať s materskými, 
základnými a strednými školami. Chceme 
naďalej zoznamovať žiakov s osobnosťa-
mi zo sveta umenia i ľudových remesiel, 
s kultúrnymi inštitúciami v našom meste, 
regióne i mimo neho. Vieme, že každé dieťa 
potrebuje človeka, ktorý v neho verí a my 
v naše deti veríme.

Do ďalších rokov prajem našej škole 
úspechy, tvorivosť a umenie zapálených žia-
kov a rodičov, a nám, pedagógom, prajem 
neuhasiteľnú potrebu odborne rásť, vzdelá-
vať sa a tvoriť.

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová,
           riaditeľka školy | www.zusirkutska.sk

Základná umelecká škola na Irkutskej ulici oslavuje 30 rokov 

autor: Slavko Bota

autor: Tamarka Štofková
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V príjemnom prostredí našej rekreačnej oblasti Pláž boli za-
čiatkom júla Majstrovstvá Slovenska v akvatlone. Je to moderná 
multišportová disciplína, ktorá bola spočiatku len akousi prípra-
vou pre triatlonistov v mimosezónnom období. Dnes je z nej 
samostatná disciplína a pozostáva z dvoch športov: plávania 
a behu a absolvujú sa bez oddychu. Pretekári plávali dva okruhy 
v jazere a dva okruhy behali okolo jazera, čo sú jeden a päť ki-
lometrov. Majstrovstvá Slovenska boli pre kategórie dorasten-
ci/ky, juniori/ky, muži/ženy a veteráni/ky a zúčastnilo sa na nich 
127 pretekárov.

V silnej slovenskej konkurencii výborné výsledky dosiahli aj 
domáci z usporiadateľského Triatlonového klubu Košice. Peter 
Rojtáš vyhral kategóriu juniorov a Gregor Fotul skončil me-
dzi veteránmi tretí. Vďaka Ivane Gajdošovej, Anne Hájnikovej 
a Loriá ne Popovičovej, ktoré tiež získali pódiové umiestnenia, 

nesklamali ani zástupkyne nežného pohlavia. Okrem hlavných 
kategórií domáci pretekári: Branislav Fotul, Dorota Spišáková, 
Michal Peško, Richard Fotul, Alexandra Fotulová, Viviána Popo-
vičová, Roman Cibuľa, Adam Peško, Richard Pčola, Félix Figura, 
Tereza Hájniková a Ema Durkajová, excelovali aj v žiackych ka-
tegóriách. 

„Za bezproblémový chod pretekov veľká vďaka patrí MČ Ko-
šice - Nad jazerom. Pod vedením starostky Lenky Kovačevičo-
vej aj za tejto zložitej situácie s pandémiou dokázala zabezpečiť 
všetko potrebné tak, aby sa mohol celoslovenský šampionát 
uskutočniť. Pre najmenších prispela aj na ocenenie. 

Ďakujeme za podporu motivácie k vytváraniu tých správnych 
hodnôt do života,“ vyslovil za všetkých slová poďakovania Gre-
gor Fotul z Triatlonového klubu Košice.

Tenisky, krokomerač, najskôr okolo domu, potom do lesa, a až 
tak rôzne mestské behy a polmaratóny... Vysmiate tváre, adrena-
lín a medaily na krku... Aj toto sú aktivity, ktoré milujeme. Beh 
je momentálne veľký „boom“ a každý, kto má aspoň trochu rád 
pohyb, určite neodolal. 

V júli sme Spoznávali behom Jazero. Akciu už po 7-my raz 
na našom sídlisku zorganizovala komunita bežcov z Active life. 
Dopadla nad očakávania. Práve u nás na sídlisku počet bežcov, 

ktorí sa zaregistrovali, presiahol hranicu dvesto (!), čo je rekord 
doterajších ročníkov.  

Mladí i tí trošku starší si vychutnávali zákutia krásneho sídlis-
ka, rekreačnú lokalitu, aj priemyselnú zónu so starým mlynom. 
Bežecké topánky oprášila i starostka Lenka Kovačevičová, ktorá 
sa spolu s niekoľkými zamestnancami úradu tiež pridala k bež-
com. Všetci boli nadšení, a tak sa už teraz tešíme na ďalšie spo-
ločné projekty.

ŠportŠport
Na pláži boli Majstrovstvá Slovenska v akvatlone

Súťažiaci plávali i behali

Spoznaj behom Jazero opäť úžasný

Vytvorili sme rekord v účasti
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V uplynulých mesiacoch sme zažili situáciu, ktorú sme na Sloven-
sku ešte nemali. Pandémii tohto rozsahu sme čelili v histórii Sloven-
ska po prvýkrát. V minútach sa zmenilo všetko a doteraz sme nútení 
čeliť mnohým výzvam, s ktorými sme sa nikdy nestretli. Nevieme 
ani, čo nás ešte čaká. Toto všetko malo a má vplyv aj na našu psy-
chiku. 

Práve v tomto období sa potvrdilo, aké je dôležité duševné zdra-
vie. Sociálna izolácia, ktorú sme prežívali, osamelosť, úzkosť zo zdra-
votného stavu, stres a ekonomická neistota, totiž dokážu vážne 
poškodiť duševné zdravie a pohodu ľudí. Významnú úlohu počas 
pandémie zohrávali vzťahy v domácnosti či situácia v práci. Slová-
ci, ktorým sa zmenila pracovná situácia alebo je ich pracovná pozí-
cia v súvislosti s pandémiou ohrozená, vnímali celkové zhoršenie 
svojho duševného stavu častejšie. Boli sme svedkami iracionálnych 
reakcií a správania sa ľudí. Mnohí zažívali a zažívajú počas korona 
obdobia depresívne pocity. Medzi ľuďmi je dnes prebudený veľmi 
silný strach a ten má veľmi blízko k silnému hnevu. Strach a hnev 
deformujú človeka aj morálne. Je nutné triezvo a kriticky pristupo-
vať k správam o pandémii. Predsa si ale udržiavajme prehľad o dianí 
so snahou o čo najväčšiu objektivitu a nadhľad. Potrebujeme vecne 
a racionálne pozerať na informácie, ktoré sú spoľahlivé a pomôžu 

nám orientovať sa v problematike, a tým 
zmenšovať náš strach. Informovanosť je 
dôležitá, pretože pandémia nezmizne 
tým, že o nej nehovoríme. 

Rozsah tejto pandémie je príliš vážny 
na to, aby sme ho ignorovali. Uchová-
vajme si však nádej, pretože je dôležitá. 
Keď sa pozrieme, hoci aj na naše vlastné 
životné uplynulé krízy, vždy po nich pri-
chádza úľava a nový rozvoj. V tom sa ukrýva veľká nádej, že keď toto 
všetko prejde, tak nás čakajú lepšie časy ako doteraz. Sústreďme sa 
na pozitívne veci v našom živote. Snažme sa užívať si čo najviac 
chvíle plné radosti. Spoznávajte sami seba, svoju rodinu. Dôleži-
té v tomto čase je vedieť sa podeliť aj o svoju radosť a rozdávať ju 
okoliu. Zadržiavanie smútku a zlosti či neistoty je veľmi nezdravé 
a môže vám spôsobiť nemalé problémy. Ak túto situáciu predsa len 
neviete spracovať a cítite duševnú nepohodu, verte, nie je hanba 
obrátiť sa na odborníkov z oblasti duševného zdravia.

PhDr. Lucia Kleinová, 
predsedníčka Sociálno – zdravotnej komisie

Právna poradňa

Pandémia ovplyvňuje duševné zdravie   

Dedenie zo závetu

V minulom čísle Jazerčana sme sa začali venovať téme de-
denia, ktoré sa skôr či neskôr dotkne mnohých z nás. Dnes si 
„rozmeníme na drobné“ dedenie zo závetu.

Poručiteľ – nebohý môže zanechať závet, v ktorom určí okruh de-
dičov. Závet má prednosť pred zákonom, preto ak poručiteľ spísal 
závet, ktorý spĺňa všetky zákonné predpoklady, dedí sa podľa neho. 
Ak poručiteľ závet nezanechal, dedia dedičia, ktorých určuje zákon. 
Poručiteľ môže závet, ktorý je ľudovo nazývaný aj testament alebo 
posledná vôľa, buď napísať a aj podpísať vlastnou rukou - holograf-
ný, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme (na stroji alebo na počí-
tači) – alografný  alebo vo forme notárskej zápisnice. Odporúča sa 
táto posledná možnosť, obmedzí sa tým vznik pochybností o plat-
nosti závetu. Po jeho spísaní notár závet uloží do tzv. notárskeho 
centrálneho registra závetov, takže notár, ktorý bude neskôr dedič-
stvo prejednávať, sa k nemu dostane prakticky ihneď. Nie je možné, 
aby závet spísala osoba, ktorá je obmedzená na právne úkony roz-
hodnutím súdu, alebo osoba konajúca v duševnej poruche.

Má mať závet nejakú formu?
Závet musí byť urobený v predpísanej zákonom požadovanej 

forme. Musí ho urobiť poručiteľ osobne a musí ísť o výslovný prejav 
poručiteľovej vôle, aby nevzbudzoval  žiadne pochybnosti o jeho 
obsahu. Pri alografnom závete musí byť závet poručiteľom vlastno-
ručne podpísaný. Podpis nemožno nijako nahradiť. Podmienkou je, 
aby bol prečítaný pred dvoma svedkami súčasne, pred nimi treba 
výslovne vyhlásiť, že predmetný závet obsahuje výslovnú vôľu po-
ručiteľa a týmito dvoma svedkami musí byť závet i podpísaný. Toto 
vyhlásenie musí byť urobené v jazyku, ktorému obaja svedkovia ro-
zumejú. Svedkami môžu byť iba osoby spôsobilé na právne úkony 
a nemôžu to byť osoby, ktoré majú podľa závetu dediť. Svedkovia 
sa musia na závete tiež podpísať, pričom osvedčujú podpismi ob-
sah poručiteľovho vyhlásenia. Závetca môže zanechať univerzálny 
závet na celý svoj majetok alebo môže odkázať respektíve rozde-
liť svoj konkrétny majetok  medzi dedičov.  Ak závetca nerozhodol 
o všetkom svojom majetku, platí, že zvyšný nerozdelený majetok, 
sa dedí zo zákona. Okrem uvedenia majetku musí  závetca uviesť 

v  texte závetu dediča respektíve dedi-
čov, ktorým odkazuje majetok. Závetca 
môže určiť aj podiely závetných dedičov, 
pričom platí, že ak ich neuvedie, podiely 
dedičov sú rovnaké.

Kedy by bol závet neplatný?
V prípade, ak závet nespĺňa zákonom 

požadované náležitosti, je neplatný. Zá-
vet nesmie urobiť viacero závetcov, napr. manželia by sa rozhodli, 
že spíšu spoločný závet a ním odkážu svoj majetok, napr. len niekto-
rému zo svojich detí a dajme tomu, že ešte si tam uložia podmien-
ku, alebo výhradu. V takomto prípade závet je neplatný.

Môžem si závet uložiť doma?
Závet je možné uložiť doma u  závetcu, u  príbuzného, blízkej 

osoby. Avšak závetca musí rátať s  tým, že takýto závet sa nemusí 
po jeho smrti nájsť, nemusí byť predložený v  dedičskom konaní. 
Aj preto je dobré, aby takýto originál závetu závetca uložil u notára 
do úschovy. 

Aké sú výhody a nevýhody závetu? Výhodou závetu je to, že 
závetca môže so svojím majetkom disponovať až do svojej smrti. 
Osoba, ktorej ho odkázal, sa stane jeho majiteľom až po jeho smrti. 
Závetca tak isto môže kedykoľvek do svojej smrti závet zmeniť ale-
bo odvolať. Nevýhodou závetu je napríklad to, že ak je viac zákon-
ných dedičov (potomkov) a niektorý z nich je v závete opomenutý, 
pričom ide o univerzálny závet na celý majetok, môže namietnuť 
relatívnu neplatnosť.

(V nasledujúcom čísle Jazerčana sa budeme venovať dedeniu zo zá-
kona).

JUDr. Lýdia Figura Molnárová,
advokátka so všeobecnou praxou

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

tel.: 421 911 204 422
e-mail: lydia.fi gura@gmail.com

Zdravotné okienko



22 Jazerčan 02 / 2020

INZERRCCIA

C

IINNZERC

NIN

A

INZZERCIA

CIA

IINZERC

I

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIAA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIAA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCCIIAA

INZERCIIAA

INZERCIA

INZERCIAA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIAA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIAA

Inzercia

OS



Jazerčan 02 / 2020 23

JAZERČAN - Spravodaj Mestskej časti Košice - Nad jazerom • 28. ročník • č. 2/2020
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

ZERCIA

NZERCIAA

ERCI

INZERCI
RCIA

INZERCIA

INZERCCIIAA

INZERRCCIIAA

INZERCIA

NZER
INZER

ZERC

INZERC

ERCIA

INZERCIA

A

INZERCIA

INZERCIA

IN

INZERCIA

INZERCIA

INZER

RCIA
ERCIA

INZERCIA

INZERCIA

CIA

C
ERC

NIN

ACIA

CIA
ERC

INZEERCIA
INZERC

INZERC

Č

Ž Ť

OC IDEA  ¦  NAPÁJADLÁ 18
NAD JAZEROM ( )

OC IDEA  ¦  NAPÁJADLÁ 18
NAD JAZEROM ( )

 BIO
DROGÉRIA v meste
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PRACÍ GÉL, 
MYDLO, 
VZDUCHU, 

2,30 
             

0911
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OSOBNÁ TAXISLUŽBA - NÁKLADNÁ DOPRAVA - ROZVOZ TOVARU

PRIJMEME VODIČOV




