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Vláda Slovenskej republiky s cieľom kompenzovať výpadok 
dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 ovplyvnený pandé-
miou ochorenia COVID-19 schválila samosprávam poskytnutie 
bezúročných návratných finančných výpomocí. Na októbrovom 
miestnom zastupiteľstve jazerskí poslanci okrem iného veno-
vali pozornosť aj tomuto návrhu Ministerstva financií SR. Mest-
ská časť požiadala o sumu 45 675 eur, teda čiastku maximálne 
vo výške výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020. 
Prijaté prostriedky použije na čiastočnú úhradu výdavkov vyčer-
paných mestskou časťou v priebehu tohto roka.

V súvislosti s COVID-om19 požiadali siedmi nájomcovia ne-
bytových priestorov v  obchodných centrách Čingov a Branisko 
o poskytnutie zľavy z nájomného za obdobie sťaženého užíva-
nia priestorov v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva. 
Z dôvodu obmedzenej možnosti predaja tovaru alebo posky-
tovania služieb poslanci odsúhlasili, že mestská časť subjektom 
poskytne 50% zľavu z nájomného. Rovnakú výšku zľavy nájom-
com poskytol aj štát prostredníctvom dotácie z  Ministerstva 
hospodárstva, o ktorú v mene nájomcov požiadala mestská časť.

 
Analýzy – o parkovaní aj detských ihriskách 
Poslanci vzali na vedomie analýzu statickej dopravy v mest-

skej časti. Primárnym problémom, ktorý definovala analýza, 
je kapacitná nedostatočnosť parkovacích miest. V  súčasnosti 
máme na sídlisku 4 566 miest na parkovanie. Ak by sme chce-
li na 1 byt mať aspoň 1 parkovacie miesto, chýba nám ďalších 
4 441 miest. Počty motorových vozidiel narastajú a uspokojivý 
stav dosiahneme: 
 výstavbou parkovacích domov,
 zlepšením cyklodopravy v meste,
 atraktívnou mestskou hromadnou dopravou 
 reguláciou parkovania
Správcom komunikácie je mesto Košice, ktoré by malo o tých-

to skutočnostiach rozhodovať. Mestská časť bude v tejto veci 
nápomocná. 

Priestor na rokovaní dostala aj analýza stavu detských ihrísk. 
Vzhľadom na prísne európske normy všetky hracie prvky osa-
dené na detských ihriskách musia byť vyrobené certifikovanými 
výrobcami a v zmysle platných bezpečnostných noriem. Väčšina 
z nich ich nespĺňala. Údržba a prevádzka detských ihrísk stojí 
nemalé finančné prostriedky (opotrebovanie, poškodzovanie 
vandalmi...). Predložená analýza má napomôcť a zosúladiť ďal-
šie postupy pri ich modernizácii, a tým prispieť k skvalitneniu 
podmienok trávenia voľného času detí a mládeže. Za obdobie 
rokov 2015 – 2020 bolo na Jazere celkovo zrevitalizovaných  
27 ihrísk, na ktoré boli vynaložené finančné prostriedky 

v sume 267 057, 67 eura. Z predloženej analýzy, ktorú poslanci 
vzali na vedomie, vyplýva, že v našej mestskej časti prešlo revi-
talizáciou už väčšie množstvo detských ihrísk a športovísk a spĺ-
ňajú všetky platné bezpečnostné normy. 

Poslanci na rokovaní schválili návrhy na udelenie Ceny a Čest-
ného uznania Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2020 
osobnostiam a kolektívom. Zaoberali sa aj informáciou o rekon-
štrukcii OC Čingov, o ktorej podrobnejšie píšeme na strane 7. 

(kj)

Rokovalo jazerské miestne zastupiteľstvo 
Prijali bezúročnú návratnú finančnú výpomoc Vlády SR 

Participatívny rozpočet: ešte viac zapájame obyvateľov 
Mestská časť Košice - Nad jazerom považuje participáciu 

občanov na správe vecí verejných za dôležitú súčasť budo-
vania občianskej spoločnosti. Proces takéhoto rozpočtovania 
otvára nový typ verejnej diskusie medzi občanmi a samosprá-
vou, štartuje proces modernizácie samosprávy a premeny 
mestskej časti na lepšie miesto pre život v zmysle pred-
stáv jej obyvateľov. Zvyšuje tiež transparentnosť samosprá-
vy a posilňuje dôveru medzi občanmi a vedením samosprávy.

Do participatívneho rozpočtu (PR) sa môže zapojiť obyva-
teľ našej mestskej časti, ktorý oň prejaví záujem, a to: 
	predkladaním projektových nápadov,
	účasťou na verejných stretnutiach,
	rozhodovaním o tom, ktoré projekty sa budú realizovať 

(rozhodovanie prebieha hlasovaním),
	vyhodnocovaním skončeného procesu s možnosťou 

vlastných návrhov zmien procesov, alebo návrhov no-
vých procesov PR, či zaslaním pripomienok.

Celý proces jedného ročníka PR trvá spravidla dva kalen-
dárne roky. V prvom roku prebieha zber návrhov projektov 
od obyvateľov, ich spracovanie, následná príprava procesu 
a končí sa hlasovaním. V druhom roku pôjde o realizáciu pro-
jektov, ktoré boli vybrané. 

Maximálna výška rozpočtu na jeden projekt je urče-
ná pre „malý“ projekt do 1 699,99 eura, pre „veľký“ projekt 
do 20 000 eur. Podrobnejšie informácie budú zverejnené 
prostredníctvom oficiálnych informačných kanálov mest-
skej časti vo výzve, v ktorej budú uvedené aj podmienky 
návrhov. 

Začnite teda rozmýšľať, ako zlepšiť náš život v  mestskej 
časti Košice - Nad jazerom.
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otvorili ste posledné tohtoročné číslo nášho časopisu. Prichádza k vám 
v neobyčajnom roku, ktorý sa o pár dní skončí.

Posledné mesiace nám zmenili život. Všetci to žijeme a  každého 
z nás to zasiahlo inak. Niekoho menej, niekoho až likvidačne a niekto 
si už možno nikdy nesadne za vianočný stôl so svojím blízkym...

Iné budú aj prichádzajúce vianočné sviatky, keďže obmedzenia 
stále pretrvávajú. Ešte stále by sme nemali navštevovať našich senio
rov, stretávať sa vo väčšom počte s priateľmi... Najkrajšie sviatky roka 
si preto užime inak – pri spoločenských hrách s  deťmi, pri rozhovore 
s partnerom, čítaní dobrej knihy či  Jazerčana. Záver roka je aj obdo
bím, kedy hodnotíme, čo sa nám podarilo v mestskej časti zrealizovať 
a dosiahnuť. Aký teda bol rok 2020 na Jazere? 

Začiatok roka bol pre nás veľkou výzvou, keďže sme sa spoločne 
s vami pustili do súťaže o detské ihrisko Žihadielko, a veľmi úspešne. 
Každý, kto sa pridal do súťaže a pomáhal v hlasovaní vie, a pamätá 
si aký to bol adrenalín a napätie, konkurencia „ihriskachtivých“ bola 
veľká. Tešiť sa zo Žihadielka budú naši najmenší na budúci rok, kvôli 
pandémii spoločnosť LIDL výstavbu posunula. Po výhre moderného 
ihriska sme sa v  ďalších jarných plánovaných aktivitách nestihli na
dýchnuť a prišli výrazné opatrenia a obmedzenia.

Dôležité pre nás boli rýchle rozhodnutia, a preto v snahe pomôcť 
našim obyvateľom sme na miestnom úrade zriadili krajčírsku manu
faktúru, stihli sme v predstihu nakúpiť šijacie stroje, látky, nite a pomo
cou úradníčok a dobrovoľníkov sme ušili viac než 20tisíc rúšok, ktoré 
sme rozdávali bezplatne. Rozvážali sme seniorom stravu, realizovali 
nákupy a nevedeli sme, čo nás čaká, ani aké budú nasledujúce dni, 
týždne, mesiace...

Napriek epidémii trvajúcej zvyšných 10 mesiacov roka sme pra
covali aj na zveľadení miesta našich domovov – našej krásnej mest
skej časti. Realizovala sa bežná údržba v sídlisku i osádzanie nových 
lavičiek či parkových košov. Aj počas tohto leta nás navštívil profesor 
Maršálek so svojím odborným tímom. Zmenou prechádzali detské ih
riská v troch lokalitách, postavili sme šieste agility ihrisko pre našich 

štvornohých miláčikov, zainvestovali sme do osvetlenia popri Myslav
skom potoku, mesto Košice ako správca chodníkov nám v  mestskej 
časti položilo nový asfaltový koberec a obrubníky na ôsmich uliciach. 
V  novom šate bude aj trhovisko pri OC Ždiar, ktorého rekonštrukcia 
aktuálne prebieha, okrem nového povrchu pribudnú do konca roka aj 
nové trhové stoly. 

Poslanci mestskej časti odsúhlasili pravidlá participatívneho roz
počtu. Znamená to, že od budúceho roka budeme vás, obyvateľov 
mestskej časti, ešte viac zapájať do rozhodovania o veciach verejných 
týkajúcich sa sídliska. Kvôli pandémii svoje aktivity museli pribrzdiť aj 
inak veľmi iniciatívni seniori. A predsa stihli s pomocou mestskej časti 
a vlastných rúk postaviť a sprevádzkovať pétanquové ihrisko. Absolvo
vali tiež niekoľko výletov a športových zápolení. Bohužiaľ, počas roka 
výraznú stopku dostali športové, spoločenské i kultúrne akcie. Praco
vali sme teda na „covid akciách“  veľkom celoplošnom testovaní oby
vateľov v  závere októbra a  začiatkom novembra. Na Jazere dopadli 
na výbornú aj vďaka veľkému počtu dobrovoľníkov, zdravotníkov, ad
ministratíve, ktorí boli ochotní pomôcť počas testovania. Právom mô
žeme povedať, že to boli najväčšie logistické, personálne, materiálne 
akcie v histórii mestskej časti. 

Napriek sťaženým podmienkam aj naše školy majú novinky. Vý
raznými opravami prešla Základná škola Jozefa Urbana na Jeni
sejskej ulici. Základná škola na Družicovej ulici sa zase pýši novým  
atletickým oválom, ktorý otvoril a vyskúšal aj minister školstva, vedy, 
výskumu a  športu Branislav Gröhling na jeho slávnostnom uvedení 
do života začiatkom školského roka. 

Počas celého roka sú súčasťou života veriacich návštevy kostolov, 
no pandémia výrazne zasiahla aj tie. Ako, o tom píšu páni farári Peter 
Kentoš a Vladimír Varga.

Milí Jazerčania, pomaly sú tu Vianoce, na ktoré sa všetci tešíme. 
Z rádií vyhrávajú vianočné koledy, byty rozvoniavajú perníkmi a gaz
dinky vyratúvajú, čo ešte musia stihnúť urobiť, kým zasadnú k štedro
večernému stolu. 

Ale zastavme sa na chvíľu...
Okná v našich bytoch sa nemusia stopercentne lesknúť a nič sa ne

stane, ak na stoloch nebude desať druhov koláčov. Najdôležitejšia je 
pohoda v rodine, zdravie a prítomnosť našich blízkych. Z nich sa 
tešme, ich si užívajme.

LÁSKYPLNÉ A POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY 
VŠETKÝM ĽUĎOM DOBREJ VÔLE A DOBRÝ ROK 

    S úctou Lenka Kovačevičová,
                         starostka

Milí Jazerčania, 

Na budúci kalendárny rok nás čaká sčítanie obyvateľov, domov a  bytov 

Sčítanie domov a  bytov 2021 v  Slo-
venskej republike vykoná obec, v  prípa-

de mesta Košice, mestské časti. Predme-
tom sčítania sú všetky byty v  domoch 
bez ohľadu na to, či sú obývané alebo ne-
obývané a iné obydlia, ktoré sú obývané 
k  rozhodujúcemu okamihu sčítania. Tým 
je polnoc z 31. decembra 2020 na 1. janu-
ára 2021. 

Pri sčítaní sa zisťuje forma vlastníctva, 
obývanosť a podlahová plocha bytu, zá-
sobovanie vodou, existencia WC a kúpeľ-
ne, typ kúrenia, zdroj energie používaný 
na vykurovanie, materiál nosnej konštruk-
cie a ďalšie parametre domu. Sčítanie do-
mov a  bytov sa uskutoční výlučne elek-

tronicky. Obec si môže vyžiadať údaje 
o  bytoch v  bytových domoch od osôb 
vykonávajúcich správu bytových domov. 

Sčítane obyvateľov je štatistické zisťo-
vanie osobných, sociálnych a  ekonomic-
kých údajov osôb k určitému okamihu raz 
za 10 rokov. Povinnosť sčítať sa vyplnením 
sčítacieho formulára majú všetci obyvate-
lia Slovenskej republiky, s  výnimkou ne-
plnoletého obyvateľa a  obyvateľa, ktorý 
nie je spôsobilý na právne úkony. Sčíta-
nie za nich vykoná ich zákonný zástupca. 
Sčítanie obyvateľov sa uskutoční od  
15. februára 2021 do 31. marca 2021.  
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Spoločenské podujatia, ktoré mala mestská časť v pláne v dru-
hom polroku zrealizovať, korona úplne zastavila. Usilovne sa 
však pracovalo na opravách, údržbe, modernizácii a investíciách 
na zariadeniach a vybavení sídliska, ktoré zabezpečovali pracov-
níci oddelenia výstavby a investičných činností miestneho úradu.

Revitalizácia detských ihrísk
Do konca roka mestská časť ukončí revitalizáciu troch detských 

ihrísk – na Irkutskej, Jenisejskej a Raketovej ulici. Na mieste det-
ských hier na Irkutskej ulici dochádza k výmene všetkých herných 
prvkov aj mobiliáru. Staré, poškodené, a teda nefunkčné, nahrádza-
jú postupne nové herné zostavy a  prvky v  prevedení antivandal. 
Ako už i názov naznačuje, mali by dlhšie odolávať vandalom i pove-
ternostným vplyvom. Také isté sa aplikujú aj na detských ihriskách 
na Raketovej a  Jenisejskej ulici. Spoločne investícia predstavuje 
sumu 40-tisíc eur (Irkutská ulica 20-tisíc eur a po 10-tisíc Jenisejská 
a Raketová ulica).

Revitalizáciu všetkých troch detských ihrísk má na starosti Správa 
mestskej zelene na základe kapitálovej dotácie poskytnutej z  roz-
počtu mestskej časti. Podobné obnovy určite menia vzhľad oddy-
chových priestorov, najdôležitejšie ale je, že certifikované detské 
ihriská predstavujú vysokú úroveň bezpečnosti pre hrajúcu sa mlaď, 
čo je jedna z priorít činnosti mestskej časti. Za 6 rokov bolo na Ja-
zere vybudovaných alebo obnovených spolu 27 ihrísk v sume  
267 057 eur. V budúcom roku budú tieto aktivity pokračovať. Navy-
še, Jazerčania získali aj investíciu za 87-tisíc eur - ihrisko Žihadielko.

Niečo pre psíkov – nové agility ihrisko
Radosť majú určite aj psičkári, keďže pre nich a ich miláčikov 

na polostrove Amurská pribudol voľný výbeh a agility ihris-
ko s rozlohou 2 100 m2. Je v poradí šiestym ihriskom pre psíkov 
v našej mestskej časti. Bezpečné agility prvky a realizáciu zabez-
pečovala spoločnosť KELBEL agility s. r. o. Sú tam rôzne prvky 
na výcvik psov, koše na exkrementy, lavičky na oddych či znač-
kové stĺpiky. Aj v tomto prípade sú prvky a zostavy certifikované 
a sú navrhnuté tak, aby zodpovedali platným predpisom. Nákla-
dy na projekt boli vo výške 10 813,86 eura a voľný výber zrealizo-
vala Správa mestskej zelene z kapitálovej dotácie mestskej časti.

Aký význam má vytváranie výbehov pre psov? to je otázka 
pre veterinárneho lekára MVDr. René Mandelíka, PhD

Zdravý pohyb ešte nikomu neublížil. Ani psíkom nie. Dôležitý je 
pre ich správny vývoj, ale na ihrisku si vedia nájsť i nových štvor-
nohých kamarátov, čo tiež potrebujú. Po dobrom výbehu sa   stá-
vajú poslušnejšími, priateľskejšími, pokojnejšími. Agility ihrisko 
je vhodné predovšetkým pre aktívne plemená psov, ktoré milujú 
pohyb a počúvajú povely. Je to pre nich zábava a zmena oproti kla-
sickému venčeniu. Kto prvýkrát privedie na takéto ihrisko šteniatko, 
ale i staršieho psa, musí mu nechať čas, aby sa s novým priestorom 
zoznámil. Treba sa teda vyzbrojiť trpezlivosťou, ale tiež zohľad-

niť  psíkovu kondíciu i   jeho individuálne možnosti a  dopriať mu 
odpočinok a relax. Pokiaľ by tréning trval príliš dlho, žiadaný efekt 
sa nedostaví. Ak si niekto nevie v začiatkoch rady, treba sa obrátiť 
na agility trénera, ktorý pri výcviku psíka určite pomôže.

Smetné koše, lavičky, opravy
Jeden má hmotnosť 260 kilogramov, takže dopraviť ho na miesto 

určenia nie je najľahšie. Takíto „zdatní junáci“ v podobe 27 betóno-
vých košov sa v priebehu polroka na sídlisku objavili. Postupne by 
mali v  celej mestskej časti nahradiť klasické parkové koše. Dôvo-
dov je niekoľko. Okrem estetického vzhľadu určite aj praktickosť. 
Sú objemovo väčšie, takže sa do nich vmestí oveľa viac odpadkov 
ako do parkových košov, ktoré 
sú skoro zaplnené a  mestská 
časť ich nestíha obratom vy-
prázdňovať. K  ich rýchlemu za-
plneniu prispievajú aj niektorí 
obyvatelia, ktorí majú vo zvyku 
počas prechádzky alebo cestou 
do práce, „igelitku“ s  domovým 
odpadom nedať do kontajnera, 
ale do parkového koša. Ľudská 
pohodlnosť ešte drží prím...

Čím žije mestská časť
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Príjemné prostredie a  priestor na oddych určite pomáha-
jú dotvárať miesta na sedenie, ktoré mestská časť po sídlisku 
rozmiestňovala. Na miesto starých, rozbitých lavičiek pribudlo 
32 nových na uliciach Jenisejská, Galaktická, promenáda 
pri Hornáde, Polárna, Irkutská, Ždiarska, Gagarinovo ná-
mestie, fitpark Sputniková, Baltická a Donská. 

Cena jednej je cca 140 eur a  financované boli z  rozpočtu 
mestskej časti. 

Posledné roky je snaha z estetického i architektonického hľa-
diska, aj zjednodušenia údržby, celé ulice a promenády vybaviť 
jedným typom parkových lavičiek. Popri výmene starých za nové 
reaguje mestská časť aj na občanov, ktorí žiadajú umiestniť la-
vičku do prídomovej zelene. Tento rok splnila podobné prosby 
z Jenisejskej ulice č. 55, Ždiarskej i niektorých ďalších. V budú-
com roku má v pláne lavičkami zjednotiť vzhľad Irkutskej a Le-
vočskej ulice.

Naše sídlisko patrí k  tým bohatším na prírodné krásy a  ve-
rejnú zeleň. Sú však ešte miesta či už vnútroblokové priestory, 
fontány a parky, ktoré si zaslúžia väčšiu starostlivosť v podobe 
investícií do obnovy pri zachovaní objemu zelene. Pri týchto zá-
meroch hľadá mestská časť prieniky s mestom Košice a Správou 
mestskej zelene. 

* * *
Tí, čo radi športujú, určite, kým to počasie dovolilo, privítali 

stolnotenisové stoly, ktoré pribudli v lesoparku. Rozšírila sa tak 
ponuka možností na príjemný pobyt v prírode. V lesoparku je už 
detské ihrisko Ježko, fit park, workoutové ihrisko a teraz i priestor 
na ping-pongové turnaje. Pravda, pri rešpektovaní proticovido-
vých opatrení, ktoré stále platia. 

V  troch lokalitách sídliska – na plochách medzi ulicami 
Galaktická – Stálicová, Námestie kozmonautov – Raketová 
a v  lesoparku - pribudlo dokopy šesť ping-pongových stolov. 
Jazerčania si teda ako prví v meste mali možnosť zahrať stolný 
tenis pod holým nebom. Nákup financovala mestská časť a ich 
osadenie mali na starosti silní chlapi z úradu. Táto aktivita urobi-
la radosť obyvateľom a je to aj splnenie sľubu nadšencom stol-
ného tenisu z Memoriálu Gálovcov.   

K výrazným aktivitám rozhodne treba zaradiť osvetlenie ce-
lej rekreačnej promenády od začiatku Baltickej ulice po Krásnu 
výstavbou lámp. Do moderného LED osvetlenia mestská časť 
investovala približne 15-tisíc eur, aby spríjemnila večerné pre-
chádzky či urobila bezpečnejším beh športovcom. V druhej po-
lovici novembra bol dokončený a 10 svetlami  rozjasnený úsek 
medzi Jenisejskou a Ladožskou ulicou popri Myslavskom poto-
ku, čo bol ďalší z projektov mestskej časti. 

V štádiu príprav sú projekty na zlepšenia osvetlenia na ďalších 
uliciach, napríklad Rovníkovej, Ždiarskej, Dneperskej, Levočskej. 
Veľa podnetov okolo tmy prišlo od občanov z Rovníkovej ulice. 
Vyriešené boli výmenou obyčajných svietidiel na LED - kové.   
Sliepňajúce sú aj ďalšie úseky „trpiace“ koncepciou z minulosti, 
ktorej podstatou bolo nasvietené cesty a tmavé chodníky. Nega-
tívnym príkladom sú Dneperská či Jenisejská ulica. V spolupráci 
s mestom Košice ako vlastníkom verejného osvetlenia a DPMK 
ako jeho správcom chce mestská časť postupne nedostatky od-
straňovať.                               

Dvojstranu spracovala: (lia)
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Čím žije mestská časť

Pozornosti oddelenia výstavby a investičných činností MÚ 
neušlo ani čistenie ulíc a drobné opravy, napríklad futbalovej 
bránky na uliciach Uralská – Čingovská alebo zámok na kliet-
kach kontajnerovísk, ktoré sa akosi priveľmi kazia... 

Pracovníci tiež pripravovali prostredie v exteriéroch na ploš-
né testovanie proti covidu.

Keďže Vianoce sú tu čo nevidieť, aby bola na sídlisku vianoč-
ná výzdoba, po viacerých stromoch rozvešali nové svetielka. 
Pribudli aj vianočné stromčeky pri obchodnom centre Čingov 
na Važeckej ulici, pri predajni Suzuki i  na niektorých ďalších 
miestach, aby, či už so snehom alebo bez neho, dotvorili malým 
i veľkým Jazerčanom sviatočnú atmosféru.                                     (lia)

Nové stoly zatiaľ čakajú v dielniPráce na obnove pravidelne kontrolovala starostka MČ 

Pandémia sa podpísala i pod zdržanie rekonštrukcie trhovis-
ka na Ždiarskej ulici. Všetko sa však na dobré obrátilo. Najprv sa 
upravil terén, aby sa mohla urobiť podkladová plocha a  nový 
dlažobný povrch. Po nich pribudne desať nových trhových sto-
lov s kvalitnou povrchovou úpravou do exteriéru a v prevedení, 
aby vedelo vydržať prípadné útoky vandalov. Opraví sa prípoj-
ka vody vrátane osadenia nového pitníka a  budú k  dispozícii 
predajcom i nakupujúcim. Rekonštrukcia trhoviska by mala byť 
ukončená do decembra. 

Okolo trhoviska a priľahlých ulíc sa v budúcom roku dobu-
duje nové osvetlenie, na ktoré je už spracovaná projektová do-
kumentácia. Teraz ju posudzujú zodpovedné orgány. Trhovisko 
a verejný priestor bude kontrolovať kamerový systém a  na jar 
budúceho roku prídu na rad aj sadové úpravy. Zrekonštruova-
né trhovisko bude moderným miestom pre predajcov, ako aj 
pre návštevníkov, ktorí sa pri nákupoch budú príjemne cítiť. 

 Rekonštrukcia trhoviska na Ždiarskej ulici

* * *

Úprava terénu trhoviska
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Októbrové zastupiteľstvo jazerských poslancov sa okrem iné-
ho zaoberalo aj vývojom najväčšej plánovanej investície mest-
skej časti – rekonštrukciou obchodného centra Čingov. Spra-
covaná architektonická štúdia, ktorú odobril aj Útvar hlavného 
architekta mesta Košice,   priniesla okrem vizuálu, akým by sa 
mohol objekt uberať, aj vyčíslenie predpokladaných nákladov 
rekonštrukcie spolu s priľahlými objektmi (parkovisko, zásobo-
vací dvor, námestie). Sú vo výške 1 523 623 eur (vrátane DPH, 
bez projektových dokumentácií a inžinierskych činností).

Vzhľadom na to, že zákon o  rozpočtových pravidlách nám 
umožňuje čerpať úver najviac do výšky 730-tisíc eur, obnovu bu-
deme musieť dofinancovať z voľných zdrojov rozpočtu mestskej 
časti, a stále bude časť finančných zdrojov chýbať na celkovú re-
konštrukciu. Preto obnova parkoviska, námestia či zásobovacie-
ho dvora budú musieť počkať. 

V  súčasnosti mestská časť eviduje výpadky na podielových 
daniach a poplatkoch za rok 2020, ako aj na samotnom príjme 
za prenájmy priestorov v obchodnom centre, ktoré súvisia s ne-
dobrovoľným prerušením podnikania počas núdzového stavu 
alebo s ukončením prevádzky. 

Poslanci mestskej časti sa na rokovaní, vzhľadom na rizi-
ká, pretrvávajúci stav pandémie a nejasný vývoj ekonomi-
ky, pred rozhodnutím spustenia vypracovania podrobnej 
projektovej dokumentácie a realizácie rekonštrukcie zhodli, 
že je potrebné počkať na vývoj finančných príjmov mestskej 
časti v budúcom roku a na stabilizáciu podnikateľského pro-
stredia po koronakríze.

Obchodné centrum si vyžaduje   rozsiahlu rekonštrukciu, ak 
chceme zachovať jeho funkčnosť, zvýšiť atraktivitu, ale aj kvalitu 
a kultúrnosť vnútorných prevádzok. V  súčasnosti si na tak dô-
ležité rozhodnutie, či prijať maximálny úver, ktorý môže mest-
ská časť zobrať bez obavy, že nebudú ďalšie výpadky príjmov, 
a ešte rekonštrukciu dofinancovať z rozpočtu, musí počkať. Naj-

bližšie mesiace ukážu, či bude mestská časť schopná aj naďalej, 
ako jediná samospráva v Košiciach, spravovať obchodné centrá 
a zabezpečiť aj ich významnú obnovu. Posledné roky realizuje 
mestská časť na obchodných centrách (Čingov a Branisko) opra-
vy, ktoré sú nevyhnutné pre ich ďalší chod – hlavne izolovanie 
striech či výmeny schodísk a rámp.                                                   

(kj)

Architektonická štúdia, ktorú máme 
pripravenú, navrhuje tieto riešenia: 
• odstránenie stavebno - technických 

porúch 
• prestavbu a zmeny v dispozíciách pre-

vádzok 
• bezbariérový prístup aj na poschodie
• presvetlenie a otvorenie priestoru me-

dzi schodiskom a budovou 
• prestavba umožní využitie skrytého át-

ria na poschodí pre potreby knižnice 
• dostatok parkovacích miest

VÝZVA POTENCIÁLNYM NÁJOMCOM 
Mestská časť Košice – Nad jazerom ako vlastník budovy ob-

chodného centra Čingov, ktoré má lukratívnu polohu v strede 
sídliska, má zámer rekonštruovať tento objekt.

Nachádzajú sa v ňom prevádzky, ktoré poskytujú predaj 
tovarov a služieb.

V súčasnosti sa v objekte na prvom poschodí nachádza aj 
priestor o výmere od 429 m2 do 1 168 m², ktorý nie je využí-
vaný.

Z tohto dôvodu mestská časť vyzýva všetkých potenciál-
nych investorov, prevádzkovateľov a nájomcov, ktorí majú 
predbežný záujem o dlhodobý nájom v budúcnosti rekon-
štruovaných priestoroch, o predloženie vlastných podnika-
teľských zámerov.

Záujemcovia majú zároveň možnosť spolupodieľať sa 
na návrhu vnútorného usporiadania priestorov pred re-
konštrukciou v čase tvorby projektovej dokumentácie, 
a tým si zabezpečiť výhodnejšie podmienky pre budúce 
pôsobenie a rozvoj. Budova bude do budúcnosti vybavená 
výťahom a priestor je možné využiť napríklad aj na zriadenie 
polikliniky alebo iných zdravotníckych zariadení.

Privítame vaše zámery, nápady a návrhy. V prípade zá-
ujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle: 055/3027 731 
Ing. Zuzana Bundžová, zuzana.bundzova@jazerokosice.sk.

Vizualizácia

Rekonštrukciu obchodného centra Čingov je nevyhnutná,
 „ručnú brzdu“ nateraz zatiahla koronakríza 

Vizualizácia
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Jazerskí seniori museli aktivity veľmi pribrzdiť
Stihli len šport a výlety

Jazerskí seniori sú aktívni, to je o nich dávno známe. Od mar-
ca tohto roku sa však kvôli korone museli v činnostiach veľmi 
obmedziť, a ešte aj tým sa mohli venovať len vonku, v prírode.

Denné centrum
Čiastočnou výnimkou bola oslava MDŽ. Výbor na svoje členky 

nezabudol, ale... ale oslávenkyniam odovzdali symbolický kvietok 
a malý darček pred dverami centra. To bolo všetko. Na budúci rok to 
snáď bude veselšie...

Viacerí, najmä muži z Denného centra, si povedali, že takto ne-
môžu fungovať. Seniori sa potrebujú schádzať, potrebujú sociálne 
kontakty. A  tak aj vďaka   iniciatíve predsedu klubu Ivana Hudeca 

najprv dumali a potom sa s pomocou mestskej časti pustili do vý-
stavby pétanqového ihriska. Dielko vlastnými silami i dokončili a od-
vtedy ho v čase, keď nebol obmedzený pohyb vonku, radi využívali. 
Najaktívnejšími „stavbármi“ boli okrem predsedu F. Fertaĺ, L. Furik, 
Š. Ševčík, J. Minařík, J. Griger, P. Vereš, M. Širák, Š. Kaňuch, L. Dudič, 
J. Michal a z dám H. Kancová a G. Galajdová. Ihrisko je v priestoroch 
ZŠ na Bukoveckej ulici.

Spestrením športovania boli aj dve súťaže v minigolfe na Banko-
ve, kde si prišla vyskúšať dobrú „mušku“ i starostka. Viacerí členovia 
sa v lete stihli tiež vykúpať v Aquaparku v Poprade či v Podhájskej. 
Ďalší turisticky zdatní navštíviť naše krásne Vysoké Tatry. 

Klub kresťanských seniorov
Výrazné zbrzdenie aktivít sa dotklo aj členov ďalšieho klubu pô-

sobiaceho na našom sídlisku – Klubu kresťanských seniorov. Ani oni 
však napriek tomu nepresedeli celý čas so založenými rukami.

V  dňoch uvoľnenia opatrení boli na zájazde v  Levoči a vybrali 
sa aj na Zemplínsku Šíravu, kde absolvovali i plavbu loďou. Tretím 
miestom, ktoré stihli vidieť, bola Vysoká nad Uhom. Je to malá obec 
s  ani nie osemstovkou obyvateľov, ktorá je známa viacerými cir-
kevnými stavbami. Je tam rímskokatolícky kostol Sedembolestnej  

Panny Márie, gréckokatolícky kostol Narodenia Presvätej Boho-
rodičky a tiež reformovaný kostol. Pristavili sa aj pri domčeku - Pas-
toračnom centre Anny Kolesárovej – ktoré navštevujú hlavne mladí. 
Venované je pamiatke Anny Kolesárovej, ktorú počas druhej sveto-
vej vojny zastrelil vojak Červenej armády. 

Všetko ostatné, čo mali oba klubu do konca roka ešte napláno-
vané, musia presunúť. Zatiaľ na neurčito.    (lia)
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Dnes predstavujeme poslanca miestneho zastupiteľstva Mgr. Martina Semana
 „Vždy ma lákalo a láka ľuďom pomáhať“

V  jazerskom miestnom zastupiteľstve, kde ste členom ko-
misie finančnej, sociálno-zdravotnej i  členom poslaneckého 
klubu s názvom Fungujúce Jazero, ste prvé funkčné obdobie. 
Dovtedy ste v samospráve ani v štátnej správe nepôsobili. Aká 
teda bola vaša doterajšia životná cesta? 

Moje prvé „pracovné roky“ som sa venoval najmä práci v gastro-
nómii, najprv v Košiciach a neskôr v USA, kde som dokonca jednu 
reštauráciu v New Jersey aj zakladal ako hlavný manažér. Za oce-
ánom som prežil spolu sedem rokov. Bolo to veľmi zaujímavé ob-
dobie a musím povedať, že mi v mnohom otvorilo pohľad na svet. 
Stále ma to však ťahalo domov. Hneď po návrate som začal praco-
vať pre americkú IT firmu v Košiciach a neskôr aj v Bratislave. Popri 
tom som mal stále veľa iných aktivít, ako dobrovoľník som pomáhal 
vo viacerých združeniach a externe som pracoval aj pre Úrad splno-
mocnenca vlády SR pre rómske komunity na Ministerstve vnútra SR.  

Popri manažérskej pozícii ste sa rozhodli skúsiť post poslan-
ca. Bola trochu vzorom mama,  v minulých rokoch tiež jazerská 
poslankyňa?

Mama sa o politiku vždy zaujímala a bola v tom veľmi aktívna. Aj 
keď momentálne nie je poslankyňou, stále má o všetkých veciach 
prehľad. Určite bola aj ona pre mňa vzorom. Vždy ma však lákalo 
najmä to, aby som ľuďom mohol pomáhať. Pri mojich zahraničných 
pracovných cestách som videl veľa samospráv, ktoré by mohli byť 
vzorom v  pomoci svojim obyvateľom a  v  podpore komunitného 
života v meste, či na veľkom sídlisku. Aspoň niečo z  toho by som 
chcel priniesť do Košíc. Práca poslanca je na tejto ceste len prvým 
krokom.  

Vo voľbách ste kandidovali na post starostu i  poslancov 
v miestnom i Mestskom zastupiteľstve. Poslancom v oboch or-
gánoch ste sa aj stali.  Dlhé roky ste pritom na našom sídlisku 
ani nebývali. Nebolo odvážne to skúsiť, veď ste problémy a si-
tuáciu nemuseli poznať? Alebo ste človekom, ktorý rád vstúpi 
do neznámych vôd?

Útokov na to, že nie som „skutočný“ Jazerčan, lebo som na na-
šom sídlisku dlho nežil, som si v predvolebnej kampani užil naozaj 
dosť. Reálne som bol mimo nášho mesta len počas obdobia v USA. 
A  to beriem ako pridanú hodnotu, nie ako obmedzenie. Keď je 
človek len na jednom mieste a nemá možnosť spoznať iné krajiny 
a iných ľudí, uzatvára sa vo svojej bubline a stráca nadhľad. Na na-
šom sídlisku žijem od narodenia. Aj keď som pracoval v Bratislave, 
takmer každý víkend som sa vracal. Tam som sa nikdy necítil ako 
doma. Srdcom som vždy Košičan a Jazerčan. Takže to pre mňa nikdy 
neboli „neznáme vody“, ale domov. 

Čo ste si povedali, že by sa malo na Jazere zmeniť?
Keď sa rozprávam s našimi obyvateľmi, zdá sa, akoby všetci riešili 

najmä parkovanie, cesty a chodníky. To boli najčastejšie otázky. Ale 
záujem bol aj o aktivity a priestory pre mladých, pre mamičky s deť-
mi, keď je vonku zlé počasie a nemôžu byť na ihrisku a podobne. 
Osobne vnímam potrebu rozvoja nášho sídliska ako „smart sídliska“, 
aj keď si uvedomujem, že na to je potrebné rozšíriť kompetencie 
pre mestské časti. Tiež by som chcel, aby sme sa viac venovali pod-
pore komunitného života, aby sme v spolupráci s mestom zapoji-
li viac „zelenej politiky“ a udržali tak naše sídlisko ako najzelenšie 
v meste.

Čím chcete vy osobne 
k zmenám prispieť?

V tomto roku som chcel zre-
alizovať komunitný audit na na-
šom sídlisku a urobiť prieskum 
medzi obyvateľmi, ako vnímajú 
našu sídliskovú komunitu a čo 
by najviac potrebovali. Kvôli 
protipandemickým opatre-
niam sa to nepodarilo zatiaľ 
zrealizovať. Verím, že keď táto 
„koronakríza“ pominie, tak sa 
dám do toho. Okrem toho pra-
cujem na viacerých aktivitách 
pre naše sídlisko, ktoré spus-
tím čoskoro. V  ďalšom roku 
nás čaká okrem iného aj parti-
cipatívny rozpočet, pri ktorom 

bude potrebné veľa vecí obyvateľom vysvetľovať, a verím, že aj via-
cero iných noviniek. Ja som vždy pripravený pomôcť pri všetkom, 
čo považujem za prospešné pre našich obyvateľov. Aj ako poslanec 
Mestského zastupiteľstva viem presadzovať záujmy Jazera, všetci zá-
stupcovia našej mestskej časti sme v tom jednotní.

V čase, keď sme robili tento rozhovor, došlo k ďalšej význam-
nej zmene – stali ste sa po výberovom konaní prednostom 
okresného úradu. Zvládnete všetky tieto funkcie? Najmä ak tá 
posledná je pre vás určite zase nová, neprebádaná.

Od 26. 10. 2020 ma vláda vymenovala za prednostu Okresného 
úradu Košice. Je to, samozrejme, veľká zodpovednosť, keďže je to 
druhý najväčší okresný úrad na Slovensku. Pozícia prednostu je 
v tomto prípade najmä manažérska, a to pre mňa nie je nová ob-
lasť. Do práce som skočil priamo, bez akejkoľvek šance na prípra-
vu, keďže práve po mojom nástupe začalo celoplošné testovanie 
obyvateľstva a  prvé tri týždne som nemal ani jeden deň voľno. 
Rovnako na tom boli aj predstavitelia samosprávy a  doslova sme 
si „odmakali“ riadny kus práce. Ako prednosta chcem najmä priblí-
žiť okresný úrad obyvateľom, zlepšiť obraz miestnej štátnej správy 
a v maximálnej možnej miere odstrániť akékoľvek korupčné sprá-
vanie. Rovnako chcem, aby zamestnanci úradu mali zabezpečené 
všetko, čo potrebujú pre svoju prácu a aby mali motiváciu sami sa 
zlepšovať a zdokonaľovať v prístupe ku klientom. Som odhodlaný 
pustiť sa do toho naplno.

A čo voľné chvíle? Máte a budete mať na ne čas? 
Najviac sa odreagujem vo fitness centre, to je pre mňa najlepšia 

forma relaxu. Počas cvičenia si prečistím aj hlavu. Tiež mám rád ly-
žovanie, na snehu a aj vodné, na našom jazere. Filmy si pozriem skôr 
doma a väčšinou pri nich zaspím. Veľmi rád cestujem a objavujem 
nové miesta, na Slovensku či vo svete. Najradšej mám destinácie, 
ktoré nie sú plné turistov a kde mám možnosť spoznať reálny život 
miestnych ľudí. Na Slovensku sú to rôzne skryté dedinky, drevené 
kostolíky a  ešte nie príliš objavené prírodné zákutia. V  zahraničí 
som poslednú takúto cestu absolvoval do Lesotha. Je to nádherné 
kráľovstvo s  takmer nedotknutou prírodou, skryté v  horách v  Ju-
hoafrickej republike. Takéto netypické „dobrodružné výpravy“ sú 
pre mňa najzaujímavejšie. Okrem prednostovania a poslancovania 
sa venujem dobrovoľníckym činnostiam zameraným na výchovu 
a vzdelávanie znevýhodnenej mládeže, gastronómii a  tzv. zelenej 
ekonomike. To sú moje osobné plány na najbližšiu dobu.

Ste manuálne zručný? Na čo si pri opravách trúfnete?
Trúfnem si na všetko. Pokladám sa za zručného, či už v rôznych 

opravách v domácnosti, pri technike. Okrem iného mám talent aj 
na varenie, takže ani v kuchyni sa nestratím. 

Je niečo, čo chcete v prezentácii o sebe ešte prezradiť?
Skôr by som chcel vyzvať obyvateľov sídliska, najmä mladých 

ľudí, ale týka sa to všetkých. Ak máte nejakú predstavu alebo ná-
pad, ako život na našom sídlisku zlepšiť, dajte o sebe vedieť. Pokiaľ 
je to reálne riešenie, veľmi rád ho podporím alebo pomôžem s jeho 
realizáciou.                                                                                                       (lia)
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Vianoce 2020

Jediná Istota

Nesmieme sa Krista zrieknuť – nechať ho narodiť sa, a potom  
si ho nevšimnúť.

(V. Judák, biskup)

Milí priatelia, sú pred nami Vianoce. Budeme sláviť Sviatky Ježi-
šovho narodenia. Ale ak ho necháme narodiť sa a potom si ho ne-
budeme všímať, zriekli by sme sa ho.

Tohtoročné Vianoce budú v našom živote iste výnimočné
Pri štedrovečernom stole si mnohí ľudia uvedomia Božiu dob-

rotu. Aj keď bol tento rok ťažký, aj napriek tomu nás Boh obdarúva 
a neprestáva v tom pokračovať. On nás obdarúva naďalej, neustále. 
Celá tá elektrizujúca atmosféra Štedrého dňa pri štedrovečernom 
stole priam kričí o tejto Božej dobrote. 

Takmer celý tento rok sme prežili pod vplyvom udalostí súvisia-
cich s pandémiou Covid-19. Boli to náročné mesiace neistoty, cho-
roby, obmedzení, improvizácie, rušenia akcií a podobne. O to viac 
si uvedomujeme tú Božiu dobrotu aj napriek veľkej skúške. Carlo 
Carretto hovorí: Keby nás Boh nenechal trpieť, prešli by sme životom 
a nič by sme nepochopili. Ľudia kvôli tejto pandémii zakúsili veľa utr-
penia. A to asi aj kvôli tomu, aby veľa pochopili, alebo aspoň niečo. 

Keď sme sa na Silvestra 2019 pri ďakovnej svätej omši na koniec 
roka modlili „Ochraňuj nás aj v budúcom roku, aby sme vždy cítili tvoju 
otcovskú lásku“, iste sme ani netušili, ako veľmi budeme túto Božiu 
ochranu potrebovať. Aj život vo farnostiach sa zastavil, resp. spoma-
lil. V marci sme zrazu v nemom úžase stáli pred situáciou bez mož-
nosti voľby, že nemôžeme ísť na svätú omšu do kostola. V marci 
sme mali naplánované Misie. Misie sú veľkou udalosťou v  živote 
farnosti. Je to akási duchovná obnova pre celú farnosť. Pripravovali 
sa celý rok. Posledné Misie boli v našej farnosti v roku 1999. Svedčí 
o tom misijný kríž stojaci pred kostolom. Po 21 rokoch sa teda mali 
zopakovať. Rehoľníci pod vedením pátra Michala Zamkovského ich 

v sobotu 7. marca aj začali, ale ukončiť sme ich museli už v utorok  
10. marca ráno. 

Od 11. marca sa všetko zastavilo
Neboli sväté omše, neboli krížové cesty, ani slávenie Veľkej noci. 

Sväté omše slúžili kňazi iba súkromne. Kostol bol každý deň niekoľ-
ko hodín otvorený k súkromnej modlitbe. Pozastavili sa všetky ka-
techézy, stretnutia a podobne. Veľkou slávnosťou každý rok je prvé 
sväté prijímanie, ku ktorému pristupujú naše deti. To sa koná zvyčaj-
ne na konci veľkonočného obdobia koncom mája. Aj to muselo byť 
zrušené. Po uvoľnení opatrení sa stanovili nové termíny, a to na po-
sledné dve nedele v  septembri, kedy sa aj slávnosti uskutočnili.  
Tu treba vyzdvihnúť veľkú trpezlivosť detí, ktoré sa na slávnosti tešili 
už v máji, a museli čakať štyri mesiace. Opäť sa potvrdilo, že trpezli-
vosť ruže prináša. 

Skutočnosť, že sa neslávili verejné bohoslužby, farnosť využila 
na aj tak plánovanú akciu, vymaľovanie nášho farského kostola aj 
kaplnky. Práce sa začali 22. apríla a trvali do 6. mája, čo bol deň, kedy 
boli znovu povolené sväté omše pre obmedzený počet ľudí. A tak 
sme si mohli 28. júna 2020 za účasti Mons. Alojza Tkáča, emeritného 
arcibiskupa, pripomenúť 25. výročie posviacky nášho kostola v ob-
novenom kostole.

Prajem Vám všetkým, aby sme zvládli situáciu okolo tejto pan-
démie a posilnení a poučení vrúcne objali novonarodeného Ježiša, 
aby sme ho vo svojom živote vnímali a  túžili ho mať stále blízko 
seba.

Všetkým Vám prajem 
Požehnané a milostiplné Vianočné sviatky a Šťastný a pokojný 

nový rok 2021.
Peter Kentoš, farár

Farnosť sv. košických mučeníkov

Tak ako každý rok v tomto čase, tak sa aj teraz pripravuje svet 
na sviatky Vianoc. Pre veriacich kresťanov sú to sviatky Narode-
nia Pána. Pre veriacich v niečo iné sú to najčastejšie nazývané 
sviatky pokoja. Čo jedných i druhých dnes spája je pocit ľudskej 
neistoty. Táto doba nás naučila kývať plecami. Na otázky: „Ako 
to bude na Vianoce?“, „Ako to bude o týždeň?“, Ako to bude zajtra?“, 
väčšinou iba pokrčíme plecami so slovíčkom: „Neviem.“ Lebo na-
ozaj nevieme.

Každá skúsenosť neistoty je pozvaním k hľadaniu
K hľadaniu toho, čo alebo kto je jedinou istotou, ktorá nikdy ne-

sklame. A takouto istotou nemôže byť ani slabý a zraniteľný človek, 

ani ten najväčší ľudský filantrop. Jedinou Istotou pre celé ľudstvo, 
pre celý svet, je Ježiš Kristus.

To, ako sme prežili tento rok 2020, sa nám hlboko vryje do na-
šej pamäti. Kiež by nielen negatívne, ale aj ako rozpoznanie výzvy 
k niečomu novému.

To niečo „nové“ sme našli v čase, keď sme sa nemohli stretávať 
na bohoslužbách. Zistili sme, že aj Veľká noc sa dá sláviť bez obra-
dov a bez chrámu. Ale zistili sme aj to, že to, čo nám v tom čase naj-
viac chýbalo, bolo spoločenstvo. Ten dovtedy častokrát tak nedoce-
nený okamih stretnutia ľudí žijúcich na našom sídlisku a hlásiacich 
sa k farnosti, nastavených na rovnakej „vlnovej frekvencii“ hľadania 
živého Ježiša Krista. 



Jazerčan 03 / 2020 11

Cirkev uzavretá vo svojich domácnostiach nie je v dejinách sveta 
nič nové. Môžeme spomínať na prvých kresťanov, ktorí boli skoro 
tri storočia prenasledovaní a mučenícky zabíjaní. V  tomto roku si 
naša cirkev pripomenula 70-te výročie od tzv. Prešovského soboru  
(r. 1950), počas ktorého Gréckokatolícka cirkev bola zrušená, bisku-
pi a kňazi so svojimi rodinami násilne vysťahovaní do českého po-
hraničia a mnohí aj uväznení. Naši veriaci sa ocitli na dlhých 18 ro-
kov bez svojich kňazov, chrámov, bohoslužieb, sviatosti i pohrebov. 
Avšak všetky tieto obety, či už pri prenasledovaní prvých kresťanov, 
alebo aj našich pradedov, priniesli pre cirkev veľké požehnanie, 
z ktorého čerpá do dnešných dní.

Čo prinesie súčasná obeta nám a ďalším generáciám? 
Raz Ježiš povedal svojim ustráchaným apoštolom: „Pokoj vám! 

Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás!“ Nemôžeme si dnes dovoliť 
prehliadnuť tieto Ježišove slová poslania. Posielam vás – znamená 
vyjsť! Znamená novú evanjelizáciu, ktorá potrebuje vyjsť nielen 
z našich „zamknutých“ bytov, ale aj z našich „zamknutých“ chrá-
mov. Tie naše chrámy boli „zamknuté“ už dávno pred začiatkom 
epidémie. Častokrát sme svoj vzťah s Bohom obmedzili len a len 
na priestor chrámu. Preto Boh ostal zatvorený v našich chrámoch. 
Až prišiel tento vzácny čas, v ktorom si uvedomujeme, aké je pre nás 

dôležité spoločenstvo a aká je škoda, keď sme svoj vzťah k Bohu 
práve cez spoločenstvo obmedzovali len na slávenie Eucharistie. 
Dnes viac ako inokedy zisťujeme, že nemôžeme ostať upätí len 
na chrám a obrady. Dnes je okolo nás množstvo ľudí, ktorí stratili 
svoje istoty a ktorí strácajú zmysel života. Čo im chceme ponúknuť? 
Dnes v cirkvi máme návody, ako oživiť život vo farnostiach tak, aby 
sa stali naozaj živými organizmami v mystickom Kristovom tele. 
A takéto spoločenstvo sa stáva istotou pre druhých aj v tej najťažšej 
dobe. Preto sa netreba báť. Stačí sa modliť a chcieť.

Jedinou istotou pre celé ľudstvo, pre celý svet, je Ježiš Kristus. 
Jeho narodenie sa chystáme oslavovať v dobe, ktorá pre naše gene-
rácie ešte taká neistá nikdy nebola. A on znova prichádza, aby bol 
s nami. To je ten najvýstižnejší vianočný spev východných kresťa-
nov spievajúcich: „S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo 
s nami Boh!“

Z  úprimného srdca a  v  modlitbe prajem všetkým bez rozdielu 
nájdenie Toho, ktorý prišiel, aby z tej najväčšej lásky k nám dal svoj 
vlastný život za každého jedného z nás. Hľadať a nájsť Ho sa určite 
oplatí.
„Christos raždajetsja!“ – „Slavite jeho!“

o. Vladimír Varga,
farár Gréckokatolíckej farnosti

K vianočným sviatkom patria rôzne tradície a zvyky
 I na Slovensku máme niekoľko, hoci sa postupom času vytrácajú

	Patrí k nim šupina z kapra, ktorá sa vkladala počas štedrej večere 
pod obrus, aby mala rodina v budúcom roku dosť peňazí. 

	Na stole nemali chýbať orechy. Počas večere sa hádzali do kútov 
v byte alebo v dome. Boli symbolom hojnosti a bohatstva. 

	Cesnak na stole mal zabezpečiť pevné zdravie. 
	K zvykom patrilo rozrezanie jabĺčka. Ak malo jadro tvar hviezdič-

ky, rodine malo priniesť šťastie a zdravie, tvar kríža naznačoval 
chorobu alebo smrť. 

	Ako symbol spolupatričnosti niektoré rodiny majú aj dnes 
na štedrovečernom stole tanier navyše pre náhodného hosťa 
alebo pre zosnulých členov rodiny. 

	V niektorých regiónoch dodržiavajú aj tradíciu, že na stole musí 
byť párny počet tanierov, inak by toho, kto sedí posledný, mohla 
čakať smrť. 

	Smrť by mohla prísť aj na človeka, ktorý by sa počas večere po-
stavil od stola. Všetko jedlo muselo byť teda blízko alebo priamo 
na stole. 

	Súčasťou večere býva aj dnes modlitba ako poďakovanie za bo-
hatý stôl. Niekde sa strúčikom cesnaku namočeným do medu 

zvykne urobiť členom rodiny krížik na čelo, aby boli zdraví.
	Skôr ako sa začali jesť oblátky s medom a cesnakom, hlava rodiny 

mala vo zvyku podať prípitok so silným alkoholom.
	Na stole má mať svoje miesto aj vianočné pečivo. Domáca pani 

ho musela mať napečené do východu slnka.
	Po štedrovečernej večeri sa uprostred stola zapálila sviečka. Čle-

novia rodiny postupne sfúkli plameň a pozorovali dym. Ak stúpal 
rovno, dotyčný bude zdravý, ak sa točil k dverám alebo do boku, 
naznačoval, že ten človek do roka zomrie. 

	A  ešte pôst. Dodržiavať sa mal, pokiaľ nevyšla na oblohe prvá 
hviezda.

Dodržiavate niektoré
 z týchto zvykov?

(lia)
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Už aj na Jazere BalíkoBox

Platenie kartou

Pribudli zelené pľúca

Pár dní sme sa s obavami pozerali 
na Hornád

Slovenská pošta sa snaží kráčať s  dobou a  vychádzať čo naj-
viac v ústrety občanom. Jednou z foriem, ako na to, je balíkobox. 
Na svojom portáli pošta uvádza, že ak sa človek teší na balík, ale 
nestíha poň ísť na poštu alebo sa mu nechce dohadovať si termín 
s kuriérom, výbornou možnosť je práve táto novinka. Jej využíva-
ním sa vyhnete čakaniu v dlhom rade na pošte či iným nepríjem-
nostiam. Balík si časovo vyzdvihnete vtedy, kedy to vám vyhovu-
je. Cez box sa dá zaplatiť tiež SIPO či poštové poukážky.

Ako stý BalíkoBox na Slovensku a  prvý u  nás, na Jazere, bol 
nedávno sprístupnený BalíkoBOX FRESH na Bukoveckej ulici. 
Na jeho slávnostnom uvedení do prevádzky spolu so zástupca-
mi Slovenskej pošty bola i jazerská starostka, ktorá si novinku aj 
vyskúšala.

Daždivé počasie, ktoré nám jeseň priniesla, spôsobilo šarapatu 
na mnohých miestach Slovenska, kde sa potoky a rieky rozhodli 
„zväčšiť“ svoje korytá. 

Obavy priniesol aj Hornád, ktorý najmä v hornej časti, od Ťa-
hanovského tunela, ukázal svoju silu. Na našom sídlisku, aj keď to 
občas vyzeralo len tak tak, sa voda predsa len udržala na pôvod-
nom mieste a nespôsobila žiadne vážne problémy. I keď najkrajšie 
to nevyzeralo....                                                                                         (lia)

Korona a  k  nej patriace hygienické a  epidemiologické opat-
renia ovplyvnili aj chod Centra materiálnej pomoci, ktoré je 
na miestnom úrade. Až do odvolania nie je v prevádzke. Zname-
ná to, že sa nedajú prijímať ani vydávať žiadne veci. Rovnako nie 
je v prevádzke ani miesto stretávania sa našich seniorov – Denné 
centrum – v budove Braniska na poschodí. 

Pokiaľ si prídete na miestny úrad niečo vybaviť a je s tým spoje-
né platenie, nemusíte sa už obávať či máte v hotovosti dosť finan-
cií. Pri akejkoľvek úhrade si vystačíte platobnou kartou, ktorou 
zaplatíte v pokladni miestneho úradu to, čo potrebujete.

Správa mestskej zelene začala s príchodom jesene výsadbu 
stromov a kríkov. Na sídlisku pribudlo 58 stromov – buky, javo-
ry, gaštany jedlé, jasene a 105 krov.

Dreviny vysádzala na uliciach Čingovská, Ladožská, Jenisejská, 
Meteorová, Uralská, Irkutská, Čiernomorská, Baltická, Spišské ná-
mestie, Amurská, Rovníková. Tento rok po dohode  s  mestskou 
časťou záhradníci pridali výsadbu aj v mobilných kvetináčoch. 

Jazero patrí v  meste k  tým najzelenším mestským častiam. 
K tomu, aby mala pekné a zdravé prostredie, určite prispeje i ďal-
šia výsadba zelene v rámci projektu Sadíme Strom života pripra-
vovaná v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košíc. Len nech 
sa uvoľnia opatrenia v súvislosti s koronou a hor´ sa do sadenia. 

Miestny úrad informuje  

Centrum materiálnej pomoci 
i Denné centrum zatvorené
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Rozsiahla oprava chodníkov

Mesto Košice prichádza s iniciatívou proti snehu
Adoptujte si chodník  

Všetci to poznáme. S pribúdajúcimi rokmi sa takmer pravidel-
ne niečo pokazí, rozpadne, doslúži. Výnimkou nie sú ani chod-
níky na našom sídlisku, z ktorých niektoré sú v neuspokojivom 
stave.

Mestská časť má spracovaný ich zoznam, harmonogram 
opráv a  ambíciu postupne poopravovať všetky, aby boli bez-
pečné i príjemné na prechádzanie po nich. Ich tohtoročná dlho 
očakávaná reparácia sa kvôli korone síce posunula, ale v novem-
bri mesto Košice ako správca komunikácií zafinancoval v našej 
mestskej časti tieto opravy v rozsahu 7 240 m2:

• Promenádny chodník Polárna vo vnútri od Ladožskej 
po Rovníkovú ulicu

• Chodník na Raketovej ulici č. 1 – 6, 7 – 10

• Chodník okolo venčoviska Polárna smerom k Hornádu 
• Chodník na Jenisejskej č. 20
• Chodník na Čiernomorskej ulici č. 3
• Chodník na Dneperskej pri Levočskej ulici
• Chodník na Azovskej ulici pred materskou školou
• Chodník na Važeckej ulici č. 9 – 12
• Chodník okolo venčoviska na Rovníkovej ulici  
• Chodník na Meteorovej ulici

Práce, ktoré sa kvôli počasiu nestihnú ukončiť, budú pokračo-
vať v budúcom roku. Ak ste v uvedenom harmonograme práve 
ten váš chodník nenašli, nebuďte sklamaní, v najbližších mesia-
coch sa aj on dočká nového „kabáta.“                                              (lia)

Novinka, s ktorou mesto Košice prichá-
dza, predstavuje „adoptovanie“ si časti 
chodníka a  starostlivosť o  jeho čistenie 
od snehu a poľadovice.

Aktivita trvá od 15. novembra 2020 
do 31. marca 2021. Zapojiť sa do ručné-
ho dočisťovania chodníkov od snehu 
a ľadu môže ktokoľvek, aj seniori či štu-
denti. K dispozícii bude v rámci mesta 800 
úsekov chodníkov s  celkovou dĺžkou asi  
40 km. Jeden úsek má asi 50 štvorcových 
metrov. Mesto zabezpečí posypový ma-
teriál, ale náradie nie. Odmena je paušál  
200 eur za sezónu a k tomu 5 eur za každý 
deň čistenia a solenia. 

Vďaka tejto aktivite obyvateľov budú 
chodníky bezpečne schodné podstatne 
skôr, ako by sa na ne dostali pracovníci 
Kositu, ktorý má na ich vyčistenie podľa 
zmluvy s mestom limit do 24 hodín od na-
sneženia. Zodpovednosť za prípadné úra-
zy chodcov na týchto úsekoch ponesie 
ako doteraz samotné mesto Košice, nie tí, 
ktorí si ich adoptujú na čistenie. 

Viac informácií záujemcovia nájdu 
na webstránke zimnaudrzba.kosice.sk 
a na ich otázky zodpovedia aj zamestnanci 
mesta na e-mailovej adrese: 
zima@kosice.sk

Miestny úrad informuje  

Ilustračné foto

Nový chodník na Polárnej ulici Nový chodník na Dneperskej uliciNový chodník na Raketovej ulici
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Tento rok bol Dušičkový víkend na Slovensku iný. Vláda 
SR rozhodla, že sa počas soboty a  nedele uskutoční celo-
plošné testovanie obyvateľov na COVID -19. Ľudia teda ne-
chodili na cintoríny, ale na odberné jednotky. Nakoniec bola 
účasť ľudí vysoko nad očakávaným číslom. V našej mestskej 
časti sa za dva dni prišlo otestovať 11 141 ľudí, z  ktorých 
bolo 63 pozitívnych. 

Celoplošné testovanie organizovali Ozbrojené sily SR v spo-
lupráci so samosprávami. Aj v  našej mestskej časti sa začalo 
s prípravou na testovanie hneď, ako sme dostali prvé informá-
cie. Starostka mestskej časti Lenka Kovačevičová s pracovným tí-
mom navrhli a osobne prešli všetky možné odberné miesta, kde 
sa plánovali zriadiť odberné jednotky. „Prioritou bolo otestovať 
ľudí bezpečne, preto boli navrhované miesta v exteriéri, ale kvô-
li vysokému počtu Jazerčanov, ktorým bolo odporúčané dať sa 
otestovať (vek od 10-65 rokov = 16 329 obyvateľov, poznámka), 
vytvárali sme miesta aj vo vnútri škôl. Aby mali ľudia možnosť 
podstúpiť test aj vo svojom aute, navrhli sme i plochy na väčších 
parkoviskách, na ktorých to bolo možné zabezpečiť,“ povedala 
starostka. Vojaci posúdili, či mestskou časťou navrhnuté miesta 
vyhovujú prísnym podmienkam. Následne ich schvaľovali aj hy-
gienici. Odhad krízového štábu mestskej časti bol správny, a tak 
armáda aj hygienici asi týždeň pred testovaním schválili lokality, 
kde sa bude testovať. Vtedy sa začala 2. fáza práce. 

13 odberných miest a 19 odberných jednotiek 
Zamestnanci miestneho úradu z oddelenia výstavby a inves-

tičných činností zariaďovali všetky technické záležitosti – ohra-
denie stanovíšť, pristavenie unimo buniek a stanov, vnútorné 
vybavenie - ohrievače, stoly, stoličky... Ďalší zabezpečovali de-

zinfekciu a  organizovali rozloženie odbernej jednotky priamo 
v teréne, označovanie príjazdových trás, propagáciu odberných 
jednotiek....Týždeň pred testovaním miestny úrad vyzval zdra-
votníckych pracovníkov, aby sa hlásili na spoluprácu – pot-
rebovali sme ich priamo na testovanie ľudí a  vyhodnocovanie 
výsledkov. Dôležití boli aj administratívni pracovníci, ktorí na ak-
cii zabezpečovali vstupnú registráciu, prípadne koordinovali ľudí 
na jednotkách. V mnohých mestách (aj v Košiciach) bol problém 
s účasťou zdravotníckych pracovníkov, no mestskej časti sa po-
darilo hneď v prvých dňoch dohodnúť približne potrebnú po-
lovicu. Pred spustením testovania sme mali registrovaných 335 
dobrovoľníkov, pri dvojdňovom testovaní pracovalo 170 ľudí. 
Pomáhali aj poslanci miestneho zastupiteľstva - Anna Jen-
čová - vyhodnocovala výsledky ako zdravotníčka a Bernard 
Berberich, Róbert Schwarcz, Roman Frnčo - ako administra-
tívni pracovníci odovzdávali testovaným certifikáty. Okrem 
odberných miest prioritne pre motoristov, ktoré boli na veľkých 
parkoviskách pred obchodnými domami na sídlisku aj pri spla-
ve, boli ďalšie miesta v exteriéri pri Výmenníku na Važeckej uli-
ci, na parkovisku za Slovenskou poštou na Levočskej ulici, pred 
miestnym úradom či na zbernom dvore spoločnosti Kosit. Aj 
päť základných a jedna stredná škola premenili svoje telocvične 
na odberné jednotky. Vstupovalo sa z bočných vchodov, aby sa 
ľudia nepohybovali po škole (triedy boli od začiatku vylúčené 
z procesu testovania kvôli možnému zavlečeniu infekcie).

Sobota = maximálne nasadenie, nedeľa = voľnejšia
Atmosféra v  krajine v  súvislosti s  celoplošným testovaním 

bola skôr pesimistická. Jazerčania cez sociálne siete zo začiatku 
vyjadrovali pochybnosti, či sa prísť otestovať, či sa to celé stihne 
pripraviť a či nakoniec budú mať testy význam z pohľadu zasta-
venia šírenia koronavírusu. Mestská časť v spolupráci s armádou 
všetko pripravila a samotné celoplošné testovanie obyvateľov 

Najrozsiahlejšia tohtoročná akcia v mestskej časti
Celoplošné testovanie obyvateľov sme zvládli na výbornú 



Jazerčan 03 / 2020 15

odštartovalo v  posledný októbrový deň o 7.00 hodine. Ľudia už 
hodinu pred otvorením jednotiek čakali v  radoch, aj v autách. 
Prvé hodiny bola situácia náročnejšia, pretože každý sa chcel 
na odbernom mieste zdržať čo najkratšie. Tvorili sa zápchy (pri 
pošte na Levočskej, aj na Jenisejskej ulici smerom k splavu). Pred 
školami stáli rady záujemcov. Každý chcel mať istotu, že „nálož 
vírusov“ je mimo jeho tela.   

Postupne sa situácia upokojovala, ale až so západom slnka 
nastal aký - taký pokoj. Zdravotníci si však vydýchli až po 21.00 
hodine, kedy naozaj už viac ľudí čakalo na výsledky ako na vý-
ter. V nedeľu sa situácia obrátila o 180 stupňov. Rady čakajúcich 
zmizli a ten, kto prišiel na odbernú jednotku v ktorýkoľvek čas, 
bol do polhodiny vybavený. 

Druhé testovanie byť nemuselo
Druhé celoplošné testovanie sa v Košiciach konať nemuse-

lo, pretože počet pozitívnych ľudí bol nižší ako 0,7 %. Tí, ktorí 
sa na prvom kole testovania nezúčastnili  a chceli ísť na poštu, 
k lekárovi či za prácou do červeného okresu,  potrebovali nega-
tívny antigénový test. Preto sa Mesto Košice, Okresný úrad v Ko-
šiciach a Mestská časť Nad jazerom dohodli, že týmto ľuďom po-
môžu a pretestujú ich počas ďalšieho víkendu. Na 2 odberných 
miestach – 4 odberných jednotkách na sídlisku (pri Výmenníku 
Važecká a na parkovisku pri Kauflande) sa za 2 dni otestovalo  
3 660 ľudí, z toho bolo 22 pozitívnych.

„Moje poďakovanie patrí všetkým obyvateľom, ktorí sa 
správajú zodpovedne, zamestnancom miestného úradu, ktorí 
boli v plnom nasadení pri príprave testovania a počas neho. 
Všetkým zdravotníkom, dobrovoľníkom, vojakom i  policaj-
tom, vďaka ktorým boli odbery bezpečné. Aj všetkým subjek-
tom, ktoré boli súčinné pri organizovaní a prispeli k tomu, že 
testovanie Jazerčanov, aj mnohých cezpoľných, bolo úspešné,“ 
uzavrela starostka mestskej časti Lenka Kovačevičová.             (kj)

Z NÁZOROV OBYVATEĽOV I ZDRAVOTNÍKOV: 
Na testy došla aj pani Klára z Námestia kozmonautov: „Prišla 

som, pretože potrebujem certifikát do práce. Čakala som asi 2 ho
diny, ale som spokojná, bola som na vzduchu, kde je podľa mňa 
menšie riziko nákazy.“ 

Pán Jozef zo Ždiarskej ulice si pochvaľoval organizáciu od-
berných miest, hoci proces testovania sa mu zdal zdĺhavý.
„Chcem byť so svojimi vnúčatami, preto potrebujem vedieť, či som 
zdravý.“ 

Ako zdravotník pomáhala aj Anka Gajová, známa ako 
Usmievanka: „Som diplomovaná zdravotná sestra, preto som 
s  pomocou neváhala ani minútu. Prvý deň som urobila 540 vý
terov, druhý 200. Bolo mi cťou pracovať so skvelým tímom ľudí 
a  na fantasticky organizovanom mieste na Jazere.“ Na ďalšom 
odbernom mieste bola Renáta Gibódová, ktorá pracuje ako 
sestra v  špecializovanom zdravotníckom zariadení: „Celý deň 
testovania bol náročný, nakoľko byť v ochrannom overale, mať 
štít a respirátor FPP3 nie je nič pohodlné, ale vedomie, že každý 
čakajúci chce byť otestovaný, nás hnalo dopredu.“



16 Jazerčan 03 / 2020

Na jar tohto roka, keď boli školy pre žiakov z dôvodu korona-
vírusovej epidémie zatvorené, sa na  Základnej škole (ZŠ) na Dru-
žicovej ulici začala výstavba nového atletického oválu. Stroje sa 
do výkopových prác pustili 9. apríla. Veľkú trávnatú plochu, ktorá 
bola na dvore, rozdelili na dve polovice. Na jednej ostal priestor 
na futbal, druhá dnes patrí atlétom. „Predtým tu boli spevnené 
a trávnaté plochy. Takáto investícia bola v strategickom a kon-
cepčnom zámere rozvoja školy. Veľmi ma teší, že po schválení 
Mestským zastupiteľstvom a odobrení primátorom, sme sa do-
pracovali k  tomuto krásnemu športovému areálu. Vybudoval 
sa nový atletický ovál s  integrovaným pieskoviskom pre skok 
do diaľky a trojskok. Máme tu aj nové zavlažovanie a osvetlenie, 
vďaka ktorému môžeme športovisko využívať aj pri zníženej vi-
diteľnosti a po večeroch,“ povedal pri septembrovom otvorení 
oválu riaditeľ školy Mgr. Jozef Varga.

Nový atletický ovál je 200 metrov dlhý, rozdelený do 4 dráh. 
Okolie je zatrávnené, a  tak sa tam môžu konať ďalšie atletické 
disciplíny – napríklad hod  kriketovou loptičkou. 

Vyskúšal ho aj minister školstva 
Atletický ovál uviedol do života dva dni po otvorení školské-

ho roka minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav 
Gröhling. S primátorom mesta Jaroslavom Polačekom, bývalými 
reprezentantkami v atletike Danou a Janou Velďákovými, ako aj 
v sprievode  niekoľkých desiatok žiakov školy a  ich riaditeľa, si 
beh po ovále aj vyskúšal. „Naše ministerstvo chce podporovať 
samosprávy tým, že im na výstavbu a  rekonštrukciu športovej 
infraštruktúry poskytneme finančné prostriedky. Dúfam, že spo-
ločne budeme čoraz častejšie otvárať takéto športoviská. Ak 
chceme mladých ľudí vzdelávať, musíme ich viesť aj k umeniu 
a k športu, aby tam „vybili“ energiu, ktorú majú v sebe. Verím,  

že si tento vynovený areál budú krásne užívať v škole, aj vo svo-
jom voľnom čase,“ vyhlásil minister. 

Na otvorení okrem poslancov miestneho zastupiteľstva Joze-
fa Skonca, Róberta Schwarzca a Martina Semana, bola aj starost-
ka mestskej časti Lenka Kovačevičová. „Teší nás, že práve škola 
u nás v mestskej časti má nové športovisko. Areál je upravený 
a slúži 650 žiakom školy počas vyučovania, aj po ňom.“ V rámci 
spolupráce ovál budú môcť využívať aj žiaci z ostatných jazer-
ských škôl. 

Stavbu za takmer 190 000 eur zrealizovala spoločnosť  
VAAT, s.r.o. zo Žiliny. Výstavbu financovalo mesto Košice. Verej-
ným obstarávaním sa podarilo usporiť 38 000 eur. Ušetrené fi-
nancie zostali škole a išli na ďalšie investície napríklad osvetlenie 
a oplotenie jej areálu.                                                                             (kj)

Minister školstva debatuje so žiakmi školy

V mestskej časti máme nový atletický ovál 
Od septembra slúži žiakom školy 
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Na začiatku bola myšlienka. Nápad. Otvoriť školu, v ktorej 
by sa žiaci cítili ako v rodine. V rodine, ktorá je rovnaká ako ko-
náre stromu. Všetky rastú rôznym smerom, ale korene ostávajú 
rovnaké. Áno, aj to sme MY! Súkromné osemročné gymnázium 
so zameraním na programovanie so sídlom na Dneperskej ulici. 
Škola osobností žiakov s rôznymi schopnosťami, názormi, či po-
stojmi, vyrastajúcimi z rovnakých hodnôt.

Postupne sme zapúšťali korene v  povedomí našej mestskej 
časti, ale aj mimo nej, a budovali vašu dôveru. Dôveru, že investí-
cia do vzdelania má najvyššiu návratnosť. Aj  vďaka tomu sme 
už viac ako štvrťstoročie s vami a vašimi ratolesťami. S letokruh-
mi vpísanými v našich tvárach i dušiach. Letokruhmi v podobe  
542 mien a  tvárí našich absolventov, medzi ktorými nechýba 
niekoľko súrodeneckých trojíc i nespočetné množstvo súrode-
neckých dvojíc. Tak, ako sa na veľkú rodinu patrí. 

Účastníci jedinečných medzinárodných projektov
Vďaka zážitkovému a bádateľskému prístupu k učeniu v ško-

le i mimo nej sme spoločne precestovali kus sveta a stali sa ak-
tívnymi a  úspešnými účastníkmi zaujímavých a  neopakovateľ-
ných podujatí a  projektov. Medzinárodné súťažné prehliadky: 
Expo-Sciences Europe naprieč celou Európou, European Union 
Contestfor Young Scientists (EUCYS) v Moskve, Intel Internatio-
nal Science and Engineering Fair (Intel ISEF) v americkom Indian-
napolis, či International Sustainable World Energy, Engineering 
& Environment Project Olympiad (i-Sweeep) v Texase. Kozmický 
výcvik v belgickom Euro Space Center, prezentácia vlastného 
operačného systému v juhoafrickom Durbane, či rôzne iniciatívy 
Európskej únie na podporu mladých v Európe: program Euros-
cola umožňujúci zažiť pracovný deň poslanca Európskeho par-
lamentu na vlastnej koži priamo v Štrasburgu, ako aj program 
Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu. 

Spolupráca s IT odborníkmi
Ako náš „spoločný strom“ rastie a stáva sa pevnejším, pribú-

da tých, čo veria v jeho schopnosti i budúcnosť. Presne tak, ako 
na samom začiatku veril jeho zriaďovateľ, dlhoročný riaditeľ a vi-
zionár RNDr. Dušan Bosák. Ten už pred 25 rokmi videl potenciál 
informačno-komunikačných technológií a ich významu v živote 
každého z  nás. To vyústilo do rozhodnutia založiť osemročné 
gymnázium so zameraním na programovanie. V tejto súvislos-

ti za nevyhnutnú, no nie postačujúcu súčasť svojej stratégie, 
škola považuje pravidelný kontakt s  IT odborníkmi z  praxe. 
V ostatných rokoch sú to najmä zástupcovia spoločností Global  
Logic s.r.o. a Visma Labs s.r.o. Košice. Ide o poradenstvo a konzul-
tácie obsahu a vo vyšších ročníkoch aj personálne zabezpečenie 
výučby  programovania s  prihliadnutím na aktuálne IT trendy 
a požiadavky trhu práce. Škola je zároveň dlhoročným a aktív-
nym členom Klastra Košice IT Valley.

Dlhoročné skúsenosti v oblasti IT pred pár rokmi škola využila 
na rozšírenie svojich vzdelávacích aktivít nielen smerom „po ško-
le“, ale aj „pred školou“. Spomínané aktivity po škole pred ôsmi-
mi rokmi vyústili k otvoreniu pomaturitného štúdia v súčasnosti 
známeho pod názvom Košická akadémia softvérového vývoja. 
Naopak aktivity pred školou viedli pred štyrmi rokmi k otvore-
niu tzv. „IT prípravky“ v  piatom ročníku partnerskej Základnej 
školy na Dneperskej ulici. Cieľom tejto prípravky je veku prime-
raným spôsobom za pomoci hravého programovania a robotov 
(Bee-Boty, Lego roboty, micro:bity) naučiť deti digitálne "čítať", 
aj "písať". Ďalším, no nemenej dôležitým dôvodom tejto aktivity, 
je prirodzená osveta o digitálnych technológiách a ich nenahra-
diteľnom mieste v živote nielen našich detí, ale každého z nás, 
učiteľov a rodičov našich detí nevynímajúc.

Čo dodať na záver? Zmúdreli sme a  posunuli sme sa ďalej. 
Slovami Henryho Forda: Každý, kto sa prestane učiť, je sta-
rý, či má 20 alebo 80 rokov. Každý, kto sa stále učí, zostá-
va mladým. Najlepšie v  živote je zostať mladý. A  Súkrom-
né osemročné gymnázium na Dneperskej ulici, hoci má už  
25 rokov, sa stále učí...                       

  Ing. Zuzana Madárová, PhD.,
manažérka školy

Invázia Lego Mindstorms NXT robotov v Tercii

Janko a jeho obhajoba súťažného AMAVET projektu

Simča a Vikina ako budúce poslankyne EP v Štrasburgu

Súkromné osemročné gymnázium na Dneperskej ulici oslavuje štvrťstoročie existencie 
Už viac ako 25 rokov s VAMI...

Školstvo



18 Jazerčan 03 / 2020

Mesto Košice na tento rok naplánovalo na školách a škol-
ských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti cel-
kom 91 investičných akcií v sume takmer 4 milióny eur. Týkajú 
sa rôznych opráv, výmen striech alebo zlepšovania kvality vý-
učby v triedach. Základná škola J. Urbana na Jenisejskej ulici, 
ktorá má 45 rokov, bola jednou z tých, čo už potrebovali opra-
vy, lebo najmä prízemie bolo v katastrofálnom stave.

Riaditeľka školy Mgr. Zdenka Figurová je rada, že na ich ško-
le bola počas minulého roka zrekonštruovaná školská kuchy-
ňa a  vymenená značná časť okien. Teraz prišla na rad oprava 
tried. „Najmä steny boli v hroznom stave a okná boli prichytené 
skrutkami, aby nevypadli na deti. Tu sa už muselo konať. Trie-
dy sa zbúrali až do obvodových a nosných múrov, kopalo sa až 
do dvojmetrovej hĺbky, aby sa dalo opraviť kanalizačné potrubie 
a dostatočne vyriešiť spevnenie, keďže podložie sadalo. Vyzera-
lo to tu ako v zákopoch...“

Opravy v  rámci projektu „Statické zabezpečenie nenosných 
priečok, podláh a rekonštrukcia sociálnych zariadení, rozvodov 
zdravotechniky“ boli v  hodnote takmer 271 – tisíc eur a trvali 
od mája do septembra 2020. Kompletne bolo zrekonštruované 
a vynovené celé prízemie predného traktu školy. 

„V súčasnosti sa už v úplne nových triedach učia naši prváci 
a druháci, zároveň bola opravená aj administratívna časť školy. 
Triedy sú vybavené bielymi keramickými tabuľami, dataprojek-
tormi, Rada rodičov kúpila pre každú z týchto tried nový nábytok 
a korkové nástenky. Na chodbách sú relaxačné vaky a taburetky, 
aby sme školákom spríjemnili aj voľný čas počas prestávok.

Občianske združenie Našim deťom plánuje z  príspevkov  
z 2 % z daní postupne zakúpiť aj do týchto tried interaktívne ta-
bule, tak ako ich už majú všetky triedy tretieho a štvrtého roč-
níka,“ spokojne dodala riaditeľka školy.                                         (lia)

Skauting, ako uvádza wikipédia, roz-
behol britský generál búrskych vojen 
R.S.S. Baden-Powell v roku 1907 svojím 
experimentálnym táborom na ostrove 
Brownsea na juhu Anglicka. 

O pôvodne chlapčenské hnutie rých-
lo prejavili záujem aj dievčatá, a tak 
sa stalo univerzálnym hnutím pre všet-
kých mladých ľudí, ktoré sa lavínovito 
šírilo a dodnes je skautská organizácia 
najväčšou mládežníckou organizáciou 
na svete. Postupne prenikol aj k  nám, 
i  keď novodobá história slovenského 
skautingu prechádzala viacerými búr-
livými fázami. Dnes predstavuje sta-
bilizovanú organizáciu, s moderným 
programom a  aktivitami, a zároveň 
s neslabnúcim dôrazom na univerzálne 
skautské hodnoty. 

„Skauting je jedno veľké dobrodruž-
stvo. Každému umožňuje nájsť si svoj 
kúsok miesta na sebarealizáciu, na spl-
nenie svojich snov a nájdenie si priateľov 
na celý život. Slovenský skauting je dob-
rovoľná, nezávislá, nepolitická, nezisková, 
výchovná organizácia mladých ľudí. Patrí 
medzi najväčšie výchovné organizácie 
pre deti a mládež na Slovensku. Záujem 
o skauting stále rastie, dnes má viac ako 
7 000 členov.

Tohto roku zakladáme skauting aj 
na našom sídlisku, a  ponúkame tak za-
žiť pestrý skautský program aj mládeži 
z  Jazera. Skautskú základňu a  aj väčšinu 
aktivít budeme mať na pôde nášho síd-
liska. Pridať sa k nám môže ktokoľvek od  
6 rokov ako člen alebo ako dospelý k ve-
dúcim. 

Stretávať sa budeme 1-2krát do týždňa 
na družinovkách, teda menších stretnu-
tiach, raz do mesiaca pôjdeme do prírody 
na výlet, cca 2x za rok na víkend na chatu 
a v lete zakončime skautský rok stanovým 
táborom! Pripravujeme aj veľa iného. To 
všetko s  rôznorodým programom plným 

dobrodružstva či neformálneho vzdelá-
vania. S aktívnou činnosťou sme už zača-
li a  budeme v  nej pokračovať hneď, ako 
nám to pandemická situácia dovolí.

Zatiaľ nás záujemcovia môžu sledo-
vať na FB: Slovenský Skauting – Košice 
Nad jazerom alebo nás neváhajte kontak-
tovať: Jazero.skauting@gmail.com ale-
bo 0910 186 658. Viac informácií o skau-
tingu: www.skauting.sk

Tešíme sa na spoločný skauting na Ja-
zere!“

Adriána Čikotová

V Základnej škole na Jenisejskej ulici boli namiesto školákov stavbári
Prízemie predného traktu prešlo veľkou rekonštrukciou

  Na sídlisku vzniká skautský oddiel 



Jazerčan 03 / 2020 19

Šport

Počas októbrového víkendu sa na vodnej ploche v  našej 
mestskej časti konali Majstrovstvá SR vo vodnom lyžovaní 
za vlekom vo všetkých kategóriách. Zároveň to bolo závereč-
né podujatie tohtoročnej vodnolyžiarskej sezóny. Počasie ešte 
celkom prialo, aj keď v nedeľu to bolo už o dosť náročnejšie.

Aj napriek neúčasti trojice našich reprezentantov - Alexandra 
Vaška ml. (pracuje v Nemecku), Veroniky Cséploovej (choroba) 
a Karin Boříkovej (štúdium v ČR), sme videli po oba súťažné dni 
krásne preteky a výkony nielen našich reprezentantov, ale i ná-
dejí tohto športu.

V sobotu sa jazdili Majstrovstvá SR dospelých a v nedeľu o ti-
tuly bojovali už len juniori a juniorky do 15 a do 19 rokov.

Naj výkony či iné zaujímavosti z majstrovstiev:
• Daniel Vaško sa stal absolútnym víťazom Majstrovstiev SR 

OPEN a najúspešnejším lyžiarom víkendu. V kategórii mu-
žov získal: 1x zlato, 2x striebro, 1x bronz a v kategórii junio-
rov do 19 rokov, s ktorou sa aj lúčil, 3x zlato a 1x striebro.

• Samuel Saxa zajazdil v slalome výkon svetovej extratriedy, 
čo je aj nový slovenský rekord a vôbec prvýkrát na lane "dl-
hom" 9,50 metra - jedna bója.

• Skoky vyhral Nikolas Wolf výkonom 55,30 metra (najdlhší 
skok podujatia)

• Ella Pokorná je ďalším príjemným prekvapením majstrov-
stiev, keď sa stala absolútnou víťazkou v kategórii žien. Veľ-
mi úspešné boli tiež sestry Csokásové – Nika a Zuzka.

• Veľké súboje a krásne výkony predviedli aj najmladší. Cha-
lani - Adrián Eliáš, Alexander Ochotnícky, Ronald Pokor-
ný, ale aj dievčatá – Saška Štrbáková, Sára Vašková, Saška 
Strončeková a ďalší.

Ako som spomenul aj v závere vyhlasovania výsledkov, veľ-
mi som sa potešil krásnym výkonom, osobným či slovenským 
rekordom, ktoré naši športovci dosiahli a doslova vybojovali aj 
v týchto neľahkých podmienkach. Pri tejto príležitosti by som 
rád poďakoval všetkým, ktorí sa osobne na organizácii podujatia 
zúčastnili či pomohli. Zvlášť našej trénerke Temenujke Csokáso-
vej, ktorá odviedla tohto roku ťažkú a poctivú prácu. Poďakova-
nie za podporu patrí aj MČ Košice - Nad jazerom a pani starost-
ke Lenke Kovačevičovej, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, Slovenskému zväzu vodného lyžovania a wakebo-
ardingu, ako aj ďalším súkromným podporovateľom. 

Alexander Vaško st., 
predseda Klubu vodného lyžovania Trixen

foto: Gabriel Majančík

Veľké súboje, krásne výkony, slovenské rekordy 

Tobias Zámbory 
(kategória juniorov do 19 rokov) – akrobatická jazda

Samuel Saxa (juniori do 19 rokov) – slalomVíťazi   1. Daniel Vaško, 2. Tobias Zámbory 
3. Dominik Vrážel (skoky/ juniori do 19 rokov)

Katarína Strončeková 
(kategória juniorky do 19 rokov) – akrobatická jazda
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Túžite po spoľahlivom a bezpečnom aute, ale nemáte veľa 
peňazí? Vieme vám pomôcť. V autobazáre AVISO na Jazernej 
ulici v areáli David vám radi poradia s kúpou auta, jeho finan-
covaním a následným servisom. Viac o službách autobazáru 
hovoríme s konateľom Františkom Mátyásom. 

Predávajú sa autá aj dnes, v čase pandémie?
Áno, predávajú sa. Prichádzajú jednotlivci aj celé rodiny, kto-

ré si finančne nemôžu dovoliť kúpu nového auta, preto zvažu-
jú auto jazdené, ktoré je niekoľkonásobne lacnejšie. Za 5 rokov 
na trhu sme predali spokojným majiteľom cca 1 450 vozidiel. 

Aký je výber vo vašom autobazáre?
Ponúkame aj slovenské autá, ale hlavne novšie autá vyšších 

tried so servisnými knižkami s  menším počtom najazdených 
kilometrov. Dovážame ich prakticky z celej Európy. Za tie roky 
vidíme sezónne rozdiely – na zimu sú preferovanejšie väčšie 
autá, s pohonom 4x4, rodinné a na 90 % s naftovým motorom. 
Mesačne predáme 30- 35 áut, takže si dovolím povedať, že už 
nás nič neprekvapí.

Čo patrí do služieb, ktoré ponúkate? Auto iba doveziete 
zo zahraničia...?

Určite nie. Vieme, že mnoho ľudí chce zaplatiť, sadnúť si a ísť. 
Ponúkame preto komplexné služby, ktoré súvisia s kúpou a uží-
vaním auta. Zabezpečíme jeho prepis, pri slovenských autách 
odhlásenia na okresnom úrade, prihlásenie nového majiteľa 
na základe splnomocnenia, kontrolu originality, s  autom ab-
solvujeme technickú kontrolu. Takto pripravené vozidlo máme 
na dvore. Ak však niekto chce iba doviezť konkrétne auto, vieme 
mu ho v zahraničí objednať, a ak si papiere „vybehá“ sám, umož-
níme mu to. Pri objednávkach však vyžadujeme zálohu. Vždy je 
to o dohode.

Spomínate kontrolu originality. Čoho sa týka? 
Kontrola originality slúži na overenie spôsobilosti vozidla 

pre premávku na cestách. Zákon hovorí, že sa nesmie pre-
vádzkovať auto, na ktorom boli vykonané neoprávnené zmeny 
v konštrukcii a zmeny dokladov vozidla. Kontrola originality je 
nevyhnutná aj pri zmene farby auta. 

A čo je teda technická kontrola, v skratke známa ako STK? 
STK (stanica technickej kontroly) je zákonom daná povinnosť 

podrobiť motorové vozidlá kontrole v pravidelných interva-
loch – pri novom aute sú to 4 roky a potom každé 2 roky. Je to 
prehliadka technického stavu vozidla, systémov, komponentov 
alebo technických jednotiek. Týka sa všetkých vozidiel prihláse-
ných v evidencii. Pri technickej kontrole sa môže urobiť aj emis-
ná kontrola, ktorá je tiež povinná. Zjednodušene povedané, je to 
kontrola stavu motora a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu 
znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch.

Autá aj priamo vykupujete?
Vykupujeme, sprostredkúvame ich komisionálny predaj.
Garantujete kvalitu dovezeného jazdeného auta? 
Áno, každé, ktoré dovezieme, skontrolujeme v našom vlast-

nom servise. Preveríme ho na dostupných internetových strán-
kach a podľa WIN čísla karosérie overíme históriu auta, poistné 
udalosti, či bolo búrané a iné skutočnosti. Vôbec sa nebránime 
tomu, dokonca to odporúčame, ak si nový majiteľ nechá skon-
trolovať auto aj v značkovom servise. Až 80 % našich áut je po  
1. majiteľovi.

Čo si treba všímať, ak sa človek rozhodne pre „jazdenku"?
Pri jazdených vozidlách si ako budúci majiteľ viete urobiť iba 

vizuálnu kontrolu. Všímať si napriklad vysedenosť sedadla vodi-
ča, opotrebovanosť brzdového pedálu, riadiacej páky či bezpeč-
nostného pásu. Ošúchanosť volantu môže byť znakom dlhého 
užívania, ale ak je šoférkou žena, ktorá nosí prstene, volant môže 
byť vyšúchaný po 2 000 kilometroch. Ľudia sa boja tzv. stáčania 
kilometrov – nás však kontroluje obchodná inšpekcia, asi ako 
všetky autobazáre, takže niečo také neprichádza do úvahy.

Ktokoľvek z vodičov nemusí mať práve svoj deň, preto je 
iste dôležité mať pri jazde autom uzatvorené aj poistenie...

Áno, poistenie je dôležité. Každé motorové vozidlo musí mať 
zo zákona povinné zmluvné poistenie, pri nových autách si väč-
šinou majiteľ „pribalí“ aj havarijné poistenie. V prípade lízingu je 
poistka dokonca podmienkou. Pri jazdených autách neexistuje 
jednoznačná odpoveď na to, či poistiť alebo nepoistiť vozidlo aj 
havarijne. Majiteľ auta si musí odpovedať sám, podľa svojich šo-
férskych skúseností. Ale pre slabšieho vodiča má uzavretie hava-
rijného poistenia určite význam. Krádeže sa týkajú ako nových, 
tak aj starších vozidiel - toto môže pokryť aj havarijné poistenie. 
Aj v otázke poistenia vieme poradiť.

Kto sa rozhoduje prevažne pre jazdené vozidlo?
Ľudia, ktorí si zvážia, či majú financie na nové, ktoré je o polo-

vicu drahšie, alebo si kúpia kvalitnú a výhodnejšiu garantovanú 
jazdenku. Ponúkame autá aj na autoúver či splátky a  financova-
nie vieme navrhnúť tak, aby bolo v súlade s možnosťami kupu-
júceho. Rodiny sa k nám vracajú, pretože do domácnosti kupujú 
druhé či tretie auto. A  môžem vyhlásiť, že najčastejšie o  kúpe 
auta rozhodujú ženy. Najväčší záujem evidujeme o nemecké vo-
zidlá – wolksvagen, audi, ale aj škodu či seat. Kupujúci preferujú 
autá s naftovým motorom, pretože pri dlhšej jazde sa dá dosiah-
núť nižšia spotreba paliva. 

Viac informácií sa dozviete v Autobazáre AVISO 
na Jazernej ulici, kontakt: 0915 413 527.          

(kj)

O kúpe auta dnes rozhodujú väčšinou ženy  



Jazerčan 03 / 2020 21

Právna poradňa

Rok 2020 sa niesol v znamení pandémie, ktorá na nás všet-
kých mala a má vplyv po všetkých stránkach. Ku koncu roka pri-
chádza čas aj na bilancovanie nášho osobného života - všetkého, 
čo sme zvládli a čo nie. Vianoce sú spojené s umelo vytvoreným 
tlakom, že majú niesť punc dokonalosti, harmónie, štedrosti. 
Pramení to nielen z tlaku médií o ,,cvengu“ tohto sviatku, ale aj 
z takej ľudskej túžby, aby aspoň raz v roku bolo všetko dokonalé 
a mali sme všetkého dostatok. Nepodliehajme týmto tlakom  re-
klám! Dokonca ani tlaku nášho okolia. Nemali by sme sa sústre-
diť na to, ako by naše Vianoce mali vyzerať podľa iných ľudí. Svo-
ju energiu radšej venujme tomu, čo je podstatné pre nás a našu 
rodinu. Netreba nám trendy stromček a  darčeky k  tomu, aby 
sme pocítili radosť. Možno by viac našu tvár rozžiaril úsmevom 
stromček, ktorý ozdobilo naše dieťa, alebo stará ozdoba, čo sme 
našli v škatuli v pivnici po rodičoch alebo starkých. 

Predvianočnému zhonu a hlavne stresu sa určite dá predísť 
rozdelením úloh, či už na partnera alebo staršie deti. Na vytvore-
ní pohody by sa mali podieľať všetci členovia domácnosti. Urči-
te nám viac bude chutiť perník ozdobený nedokonalým ťahom 
detskej ruky ako perník kúpený s kresbou ako od Josefa Ladu. 
Koniec koncov, skončí rovnako zjedený... 

Mnoho ľudí je na sviatky osamelých pre svoje dlhodobé ži-
votné postoje, štýl či rozhodnutie, ale nezabúdajme, že sú medzi 

nami i takí, ktorí sú osamelí nie svojím 
rozhodnutím. Zvlášť bolestné sú prvé 
vianočné sviatky v rodinách, v ktorých 
niekto počas roka zomrel a teraz bude 
pri stole chýbať. Negatívny vplyv má aj 
rozvod, respektíve rozpad partnerské-
ho zväzku. Zavolajme im, zaujímajme 
sa o nich, nenechajme ich v tej osame-
losti.

A aký je môj recept na šťastné a ve-
selé pocity počas vianočných sviatkov? 
Keď chceme zažívať viac pozitívnych emócií – či už sami alebo 
v prítomnosti druhých, skúsme jednoducho vnímať daný mo-
ment. Buďme pri štedrovečernom stole prítomní duchom aj 
telom. Pozerajme sa okolo seba, všímajme si, ako veci a ľudia 
okolo nás vyzerajú, aké zvuky počujeme a aké vône práve teraz 
cítime. Nehodnoťme, iba vnímajme. Budeme mať viac dôvodov 
na pozitívne vianočné emócie. Nenechajme si čaro a význam 
Vianoc zatieniť pominuteľnými vecami a tešme sa z ich pravého 
významu.

PhDr. Lucia Kleinová, 
predsedníčka Sociálno – zdravotnej komisie

Prichádzajú Vianoce - najkrajšie sviatky roka a ubúda aj z kalendárneho roka   

Dedenie zo zákona - dedičské skupiny 
Z predchádzajúcich čísel Jazerčana už vieme, že v zmysle Ob-

čianskeho zákonníka sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa. 
Dedí sa zo zákona, zo závetu, alebo z oboch týchto dôvodov. Ak 
nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto 
neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť de-
dičstva, nadobúdajú zvyšnú časť tiež dedičia zo zákona. Čo zna-
mená dedenie zo zákona, má nejaké špecifiká?

Dedenie zo zákona je založené na rozdelení dedičov do štyroch 
dedičských skupín, v ktorých je presne určené, kto môže byť dedi-
čom. Ak dedia dedičia určitej skupiny, vylučujú sa tým z  dedenia 
všetci, ktorí patria do skupiny s nasledujúcim poradím.

Manžel/ka poručiteľa však vystupuje aj v prvej, aj v druhej de-
dičskej skupine. V druhej a tretej skupine vystupujú osoby, ktoré žili 
s  poručiteľom v  spoločnej domácnosti. Pojem „spoločná domác-
nosť“ znamená spoločné bývanie. 

V  prvej dedičskej skupine dedia poručiteľove deti a  manžel/
ka, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nado-
búdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti (vnúčatá 
po poručiteľovi). Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, de-
dia rovnakým dielom ich potomkovia (pravnúčatá po poručiteľovi). 
Manžel/ka dedí spolu s deťmi v prvej dedičskej skupine. Podmien-
kou dedenia manželom/kou je existencia manželstva v čase smrti 
poručiteľa. Nie je rozhodujúce, či manželia žili v spoločnej domác-
nosti alebo či medzi nimi existovalo bezpodielové spoluvlastníctvo 
manželov. Poručiteľovými deťmi sú aj deti narodené mimo man-
želstva, deti osvojené, ako aj deti ešte nenarodené za podmienky, 
že sa narodia živé (ešte nenarodené, ale už počaté- nasciturus). Ak 
poručiteľ nemal manžela/ku a mal v čase svojej smrti iba deti, celé 
dedičstvo sa rozdelí medzi nich. Ak však poručiteľ nemal potomka 
a mal manžela/ku, nastupuje druhá zákonná skupina dedičov.

V  druhej dedičskej skupine nastupujú ako dedičia: manžel/
ka, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí s ním žili najmenej po dobu  
1 roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti (až v tejto skupine 
dedí druh a  družka), a ktorí sa z  tohto dôvodu starali o  spoločnú 

domácnosť, alebo boli odkázaní výživou 
na poručiteľa. Platí, že dedičia druhej 
skupiny dedia rovnakým dielom, man-
žel/ka však vždy dedí najmenej polovicu 
dedičstva. Ak v druhej skupine niet ďal-
ších zákonných dedičov, celé dedičstvo 
pripadne manželovi/ke poručiteľa. 

Pokiaľ niet manžela/ky a nebude de-
diť ani žiaden z rodičov, nastupuje tretia 
dedičská skupina, v  ktorej dedia rovnakým dielom poručiteľovi 
súrodenci (aspoň s 1 spoločným rodičom, či osvojení) a spolužijú-
ce osoby. V tretej dedičskej skupine by netere a synovci prichádzali 
do úvahy ako dedičia za podmienky, že ich otec alebo matka (teda 
ako súrodenec poručiteľa) by už tiež nežili.

V prípade, ak by poručiteľ nemal žiadne svoje deti, ani manžela, 
ani už žijúcich rodičov, ani žiadne spolužijúce osoby, dokonca ani 
súrodencov a neprichádzali by do úvahy ani deti tých súrodencov 
ako dedičia, teda ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, nastupuje 
štvrtá, posledná dedičská skupina. V tejto skupine dedia rovna-
kým dielom starí rodičia, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým 
dielom ich deti, teda strýkovia a tety poručiteľa.

Ak niet žiadnych takýchto osôb, ktoré sme vymenovali, tak na iné 
osoby než osoby výslovne uvedené v zákone, sa dedenie zo zákona 
nevzťahuje. Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiaden dedič, pripadne 
štátu ako odúmrť. 

(V ďalšom čísle Jazerčana sa budeme venovať vydedeniu).

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
email: lydia.figura@gmail.com

Zdravotné okienko
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Realitné okienko

Inzercia

Vykúpime aj vašu nehnuteľnosť! Naozaj?
Potrebujete rýchlo predať nehnuteľnosť. Dôvodov je veľa. 

Premýšľate, ako najrýchlejšie predať a zarobiť peniaze. Mno-
ho subjektov nehnuteľnosti vykupuje. Kedy sa to neoplatí? 
A ako neprerobiť na tomto predaji?

Mnohí z nás, čo sme  v minulosti nejakú nehnuteľnosť predá-
vali, narazilo na reklamy o výkupe nehnuteľností. "Peniaze ihneď, 
na ruku, do 2 dní, do týždňa, až 120 % reálnej trhovej hodnoty." 
Pri týchto stimuloch by mal človek hneď spozornieť a všetko 
si riadne premyslieť. Nikto vám nedá viac, než za koľko to sám 
predá, pretože z 99 % budete konať iba s obchodníkom s ne-
hnuteľnosťami. Dokonca vám ani nezaplatí toľko, za koľko by ste 
reálne vašu nehnuteľnosť predali, keby išlo o klasický obchod. 
Musí na tom mať zisk, pretože ho to živí. Vo finále si do kúpnej 
zmluvy tieto spoločnosti nastavia pravidlá podobné tým, ktoré 
fungujú pri všetkých kúpach / predajoch. Prepis na katastri ne-
bude zo dňa na deň, zmluvy nebudú pripravené za 2 minúty. 
Ich odhadovaná cena, z ktorej vám dajú horko ťažko 70 %, bude 
rovnako nižšia, než realita.

Ak ste v situácii, kedy nemáte inú voľbu, zistite si aspoň infor-
mácie o spoločnosti či osobe, s ktorou do obchodu vstupujete. 
Aby ste neskončili bez nehnuteľnosti, aj bez peňazí.

Pokiaľ predsa len trošku času máte, obráťte sa na renomova-
ného makléra. Zistíte, že predajná cena nehnuteľnosti nemusí 
byť nižšia o desaťtisíce preto, aby ste rýchlo predali. Správne 
nastavená cena a prezentácia nehnuteľnosti vám zaistí veľmi 
dobrý predaj, z praxe koľkokrát aj za vyššiu predajnú cenu, ako 
sa predpokladalo. Nebola by škoda prísť o tie tisíce? Nehľadiac 

na fakt, že ísť s cenou nadol sa dá vždy. 
Niečo príliš lacné je často podozrivo 
lacné.

Ako teda správne predať a čo naj-
rýchlejšie?

Konzultovať cenu s niekým, kto 
lokalitu pozná, má napríklad aj záu-
jemcov z už realizovaných prehliadok 
v okolí. Maklér urobí nehnuteľnosti 
vhodnú inzerciu, vrátane fotiek. Veľa maklérov je schopných 
nehnuteľnosť propagovať aj na rôznych sociálnych sieťach, vy-
tvoriť bytu/domu vlastné webové stránky, urobiť reklamu, vi-
deo prehliadku, 3D scan nehnuteľnosti, pôdorysy, nehnuteľnosť 
upraviť na predaj.

Každý krok pri predaji nehnuteľnosti starostlivo zvážte, ne-
bojte sa pýtať, zisťovať, hľadajte referencie. Nepodceňte dôle-
žitý a pomerne drahý obchod vášho života.

Štefan Čarnoký, realitný maklér 
s bohatými skúsenosťami s predajom nehnuteľností 

a s viac ako 280 spokojnými zákazníkmi 
od roku 2005. 

Špecializujem sa na lokalitu mestskej časti Košice - Nad ja-
zerom.

Viac o mojej práci na www.stefancarnoky.sk, 
kontakt: 0915 941 854

PREKLADY A

TLMOČENIE
20 rokov skúseností, tím profesionálov 

RÝCHLO  A  KVAL I TNE

WWW.KASTELY .SK  

+421 905 523 660  

POMÔŽEME  VÁM  DOROZUMIEŤ  SA

TALINSKÁ 1
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2,30 
             

0911
0917
0949

už od

€

OSOBNÁ TAXISLUŽBA - NÁKLADNÁ DOPRAVA - ROZVOZ TOVARU

PRIJMEME VODIČOV
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OC IDEA  ¦  NAPÁJADLÁ 18
NAD JAZEROM (vedľa TESCA)

OC IDEA  ¦  NAPÁJADLÁ 18
NAD JAZEROM (vedľa TESCA)

Najlacnejšia BIO
DROGÉRIA v meste

Najlacnejšia BIO
DROGÉRIA v meste

NAČAPUJ SI
KOĽKO

POTREBUJEŠ

PRACÍ GÉL, AVIVÁŽ,
MYDLO, OSVIEŽOVAČ
VZDUCHU, atď...




