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Jazerskí poslanci sa ešte pred letom a dovolenkami zišli 
v júni na riadnom miestnom zastupiteľstve. Hlavnými bod-
mi rokovania boli Záverečný účet mestskej časti za rok 2020 
a Výročná správa mestskej časti za rok 2020, ktorej súčasťou 
je podľa už schváleného rozpočtu rozvoj mestskej časti, posla-
nie, vízie a najdôležitejšie aktivity v roku 2021.    

NAPRIEK NEPRIAZNIVEJ PANDEMICKEJ SITUÁCII SA 
MESTSKEJ ČASTI VLANI PODARILO DOSIAHNUŤ V OB-
LASTI INVESTÍCIÍ VŠETKO, ČO BOLO NAPLÁNOVANÉ.  

Zamerali sme sa na:
- Čistotu a poriadok formou denného monitoringu a čiste-

nia sídliska a rekreačnej lokality 
- Nákup mobiliáru
- Rozšírenie kamerového systému na sídlisku 
- Revitalizáciu detských ihrísk na uliciach: Raketová, Jenisej-

ská, Irkutská, 
- Vybudovanie podkladovej plochy na budúcom ihrisku Ži-

hadielko na Sputnikovej ulici
- Vybudovanie  výbehu pre psov na Amurskej ulici, ktoré je 

kombináciou venčoviska a agility ihriska
- Obnovu trhoviska Ždiar – úpravu terénu, nákup stolov
- Realizáciu projektu Zmena dopravného značenia
- Prípravu projektovej dokumentácie na riešenie statickej 

dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici
- Vybudovanie verejného osvetlenia chodníka s 10 svetelný-

mi bodmi na Jenisejskej ulici popri Myslavskom potoku
- Prípravu projektovej dokumentácie na verejné osvetlenie 

chodníka Rovníková a trhoviska Ždiar
- Spoluprácu s mestom Košice pri opravách chodníkov  
- Spoluprácu s mestom Košice a Masarykovou univerzitou 

v Brne na riešení problému siníc.

Plánované investičné projekty na tento rok:
- Revitalizácia detského ihriska na Poludníkovej ulici
- Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v Rekreačnej lokalite 

Jazero
- Vybudovanie fitparku v lokalite Baltická - Kaspická - Buko-

vecká
- Dokončenie ihriska Žihadielko na Sputnikovej ulici
- Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici
- Pokračovanie projektu Zmena dopravného značenia 

v mestskej časti s cieľom uvoľnenia parkovacích miest 
na sídlisku od dodávok

- Projektová dokumentácia Verejné osvetlenie chodníkov 
na Dneperskej a Levočskej ulici

- Verejné osvetlenie chodníkov na uliciach Ždiarska – trho-
visko – Rovníková

- Kamerový systém na trhovisku Ždiar

- Projektová dokumentácia – sociálne zariadenie na trhovis-
ku Ždiar

- Projektová dokumentácia – rekonštrukcia južného scho-
diska v OC Branisko

- Technické vybavenie

Najdôležitejšími aktivitami v tomto roku sú:
- Čistota a poriadok na sídlisku a v Rekreačnej lokalite Jazero 
- Nákup mobiliáru – najmä parkovým košov a lavičiek 
- Spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou 

v Brne na riešení problému siníc v jazere  
- Podpora verejnoprospešných aktivít v mestskej časti   
- Príprava zámeru na vybudovanie Športového parku (ska-

teparku alebo bikeparku)
- Príprava zámeru na vybudovanie promenádneho chodní-

ka v Rekreačnej lokalite Jazero
- Podpora činnosti Denného centra seniorov podľa vývoja 

epidemickej situácie
- Duálne vzdelávanie podľa vývoja epidemickej situácie
- Realizácia projektu Terénni asistenti COVID-u na riešenie 

mimoriadnych situácií, ktoré  môžu vzniknúť neplánovane 
v súvislosti so šírením koronavírusu v obciach s prítomnos-
ťou marginalizovaných rómskych komunít.

Okrem toho sú na tento rok a roky 2022 – 2023 plánované 
tieto ďalšie investičné projekty: 
- Rekonštrukcia budovy obchodného centra Čingov
- Revitalizácia detských ihrísk na uliciach Donská, Baltická, 

Amurská
- Rekonštrukcia detského ihriska Radka v Rekreačnej lokali-

te Jazero
- Výstavba viacúčelového ihriska na uliciach Čingovská – 

Uralská
- Verejné osvetlenie chodníkov na uliciach Dneperská a Le-

vočská
- Doplnenie dopravného značenia 
- Revitalizácia vnútroblokových lokalít  
- Realizácia a vybudovanie uzamykateľných kontajnerovísk

Poslanci na návrh kolegu – poslanca Róberta Schwarcza 
- schválili tiež registráciu občianskeho združenia (OZ) Jazero 
so sídlom na miestnom úrade. Jeho založením sa vytvoria lep-
šie podmienky pre športové, kultúrne a spoločenské vyžitie 
všetkých vekových kategórií obyvateľov a návštevníkov sídliska, 
na spoluprácu s ďalšími partnermi a subjektmi a rozšíria sa tiež 
možnosti získavania finančných prostriedkov pre mestskú časť 
aj z verejných a nadačných zdrojov.

Na rokovaní a hlasovaní sa zúčastňoval i Bc. Miroslav Belo-
horský, ktorý sa po slávnostnom sľube stal ako prvý náhradník 
za druhý volebný obvod poslancom miestneho zastupiteľstva. 

Poslanci sa na rokovaní venovali Záverečnému účtu  a Výročnej správe za rok 2020
V plánovaných investíciách sa bude napriek obmedzeniam pokračovať

Rokovanie poslancov miestneho zastupiteľstva Miroslav Belohorský pri podpise sľubu poslanca
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toto je prvé tohtoročné číslo Jazerčana, ktoré k vám prichádza 
tesne pred prázdninami, dovolenkami, oddychom. Užime si každý 
deň čo najlepšie a najpríjemnejšie, zaslúžime si to. Od marca mi-
nulého roka sa naše životy výrazne zmenili. Obmedzil sa pohyb, 
stretnutia, podujatia. Ani naša mestská časť, hoci mala dosť plá-
nov, časť z nich nemohla zrealizovať kvôli množstvu opatrení, tie 
zatiahli „ručnú brzdu“ v oblasti hromadných podujatí v kultúre či 
v športe. Finišom koncom roka sa nám podarilo na doraz naplniť 
aspoň plánované úlohy a ciele v investičnej oblasti. 

Aj veľkonočné sviatky boli v tzv. bubline a v kruhu rodiny, či zú-
žené oslavy Dňa mesta Košice, do ktorých sme nemohli prispieť 
naším podujatím Jazero žije. Tak sme aspoň rozprávkovými posta-
vičkami - maskotmi spestrili tohtoročný Deň detí. I samotný úrad 
sa musel prispôsobiť dobe. Čo najviac sme sa snažili vychádzať 
v ústrety našim občanom, riadne sme vybavovali všetku agendu, 
i keď cez okienka na prízemí miestneho úradu. K tomu sme roz-
nášali rúška, respirátory, vitamínové balíčky, pomáhali pri sčítaní 
občanov i pri ich nahlasovaní na očkovanie. Mali sme tu aj MOM 
– mobilné odberné miesto - na antigénové testovanie, aby bolo ľu-
ďom čo najbližšie. 

Toto číslo občasníka je venované prehľadu všetkého, čím sme 
žili na Jazere uplynulé mesiace. Jarná sídlisková brigáda ešte 
v obmedzenom režime vytiahla úradníkov do sídliska, aby vyme-
nili kancelárie za vrecia, rukavice a zbieranie nečistôt. Pracovníci 
oddelenia výstavby a investičných činností opravovali, čo zimné 

mesiace poškodili. Vymenili piesok v pieskoviskách na ihriskách 
na Bukoveckej a Meteorovej ulici, na Gagarinovom námestí okrem 
piesku opravili poškodené oplotenia a bránku a okolo vláčika dali 
zatrávňovaniu dopadovú plochu. Postupnou kontrolou a údržbou 
prešli všetky detské ihriská, aj tie, ktoré sú v správe Správy mestskej 
zelene. Po obnovách budú ihriská, ktoré ešte nie sú, oplotené. Ve-
rím, že potešíme aj mládežníkov, v rámci športovej infraštruktúry 
sme zaradili do cieľov výstavbu Športového parku. Jeho súčasťou 
by mal byť skatepark resp. bikepark. V súčasnosti hľadáme s odbor-
níkmi vhodnú lokalitu. V júli sa konečne najmenší obyvatelia síd-
liska dočkajú toho, na čo rok čakajú – detského ihriska Žihadielko. 
Bude na Sputnikovej ulici. Presný termín otvorenia včas oznámime. 

Uplynulé týždne prechádza jarnou údržbou aj rekreačná loka-
lita, v novom šate bude tribúna a mostík, ktorý po rokoch vyťa-
ženia odchádza do plánovaného „dôchodku“ a nahradí ho nový. 
Na základe vašich podnetov a návrhov kam ich dať, pustili sme sa 
do osadzovania nových lavičiek. Tento rok ich pribudne cez 130 ku-
sov. Na sídlisku pokračovali opravy chodníkov, ktoré ostali z vlaňaj-
ška a mesto ich nestihlo v termíne dokončiť. Ďalšie chodníky sme 
si zobrali do parády my, mestská časť, pretože stav poniektorých 
bol zúfalý. Podarilo sa nám led osvetlením „svetlejší“ život dodať 
Jenisejskej ulici a dokončiť trhovisko Ždiar, na ktorom už panuje 
čulý obchodnícky duch. Predávajúci a kupujúci majú k dispozícii 
kultúrne prostredie, nové moderné stoly, pitník s vodou a čoskoro 
bude nad jeho chodom „bdieť“ oko kamery. Rozpracovávaný je tiež 
projekt výstavby parkoviska pre 50 áut na Ladožskej ulici. Do zimy 
pribudne osvetlenie a pracuje sa i na sadových úpravách. Správa 
mestskej zelene na základe dotácie z rozpočtu mestskej časti po-
staví ďalší vonkajší fitpark, bude v lokalite Baltická – Kaspická – Bu-
kovecká. Viacero podujatí pripravujeme na leto, s predstihom sa 
o nich dozviete. 

Teší nás, že nám zlepšujúca sa epidemická situácia po roku 
umožňuje otvoriť dvere úradu dokorán...

Prajem vám krásne leto, oddýchnite si, užite si pohody, slnka 
a vody.

    S úctou Lenka Kovačevičová,
                             starostka

Milí Jazerčania, 

Trinásty jún dal bodku za naším takmer polročným sčítavaním 
Dosiahli sme 86,36 percenta  

V termíne od 15. februára do 31. mar-
ca tohto roku Slovensko žilo sčítaním 
obyvateľov. Rozhodujúcim okamihom 
bola polnoc zo Silvestra 2020 na Nový 
rok 2021 a týkalo sa každého, kto má 
v Slovenskej republike (SR) trvalý, pre-
chodný alebo tolerovaný pobyt. Oby-
vateľom sa chápal aj občan Európskej 
únie, ak má na území SR obvyklý pobyt.

Sčítanie či presnejšie samosčítanie sa 
dialo elektronicky v podobe formulára 
s otázkami, na ktoré bolo treba odpove-
dať. Šikovnejším to trvalo možno desať 
minút, menej zručným alebo čo nemajú 
internet, bolo treba pomôcť. Prostred-
níctvom člena rodiny, ktorý internet má, 
cez miestny úrad, pri tejto službe tiež 
pomáhal, alebo asistovaným dosčítaním.  
To sa začalo 1. apríla a trvalo do 13. júna.

Naše sídlisko patrí v aktivitách k agil-
nejším. Bolo to tak aj pri sčítaní, do kto-
rého sa zapojilo 20 696 občanov, čím sme 
dosiahli úspešnosť 86,36 percenta. Ako 
vo všetkom, aj tu sa možno dalo ešte neja-
ké to plusové percento získať. Obyvatelia 
z poniektorých ulíc nemali ale „svoj“ deň. 
Menej sa zapojili vchody: Raketová ulica 
č. 6 (58,51%), Amurská ulica č. 5 (62,5%), 
Jenisejská ulica č. 43 (65,54%), Galaktic-
ká ulica č. 14 (65,82%), Raketová ulica  
č. 8 (65,82%), Uralská ulica č. 14 (67,29%), 
Meteorová ulica č. 3 (67,39%) Naopak 
stopercentnú sčítanosť dosiahli rodinné 
domy na Baltickej ulici č. 14 a Jenisejskej 
ulici č. 24. Z bytových domov: Čechovova 
ulica č. 29, Baltická ulica č. 4, Baltická ulica 
č. 19, Rovníková ulica č. 1 či Talinská ulica 
č. 2.

Aký malo sčítanie obyvateľov, robí sa 
raz za desať rokov, význam? Na každé-
ho zaevidovaného občana je z rozpočtu 
štátu stanovená peňažná čiastka, ktorú 
mesto či obec dostanú a môžu využiť na-
príklad pri budovaní novej infraštruktúry, 
parkov či jednoduchšie získať peniaze 
z eurofondov. I preto bol každý sčítaný 
Jazerčan dôležitý. 
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Plány a program aktivít na tento rok boli krásne v každej ob-
lasti nášho jazerského života. Korona a hygienické obmedzenia 
mnohé veci výrazne pribrzdili. Mestská časť je však živý organiz-
mus, kde sa pri dodržiavaní opatrení hygienikov musí aj uprato-
vať, čistiť, opravovať poškodené a vytvárať nové, lebo život sa 
úplne zastaviť nedá. Treba byť pripravení, keď sa raz všetko vráti 
do pôvodných koľají.

IHRISKÁ PRE RATOLESTI
Rukávy si vysúkali chlapi z tohto oddelenia pri úpravách a opra-

vách mobiliáru a detských ihrísk, ktoré má mestská časť v správe. Čo 
bolo poškodené, to dali do pôvodného stavu. Na Bukoveckej a Me-
teorovej ulici doplnili piesok do pieskovísk, na Gagarinovom ná-
mestí okrem pieskoviska sfunkčnili poškodené oplotenie a bránku. 
Okolo vláčika dali zatrávňovaciu dopadovú plochu, ktorá prispieva 
k bezpečnosti hrajúcich sa detí. 

Radosť menším a najmenším prináša revitalizované ihrisko na Ir-
kutskej – Levočskej ulici, kde je nový trávnatý koberec. Vynovené sú 
miesta ich hier aj na Raketovej a Jenisejskej ulici. Naprojektované 
má mestská časť tiež obnovy ihrísk na Amurskej ulici a Radky na plá-
ži, pracuje sa so zámerom rekonštrukcie ihrísk na Donskej a Baltickej 
ulici č. 3. Práce sa začnú i na ihrisku na Poludníkovej ulici. 

ČO NÁM NECHALA ZIMA...
V tomto roku nebola síce krutá a ani tak veľa snehu neprinies-

la, a predsa v mestskej časti urobila šarapatu. Sneh odkryl veľa od-
padkov, ktoré namiesto v košoch a kontajneroch skončili v zeleni. 

Do ich zberu sa pustili pracovníci Správy mestskej zelene. „Kosiťáci“ 
zase začali zametať kamienky na hrádzi, na cyklochodníku Eurove-
lo, aj na uliciach sídliska, všade ich totiž bolo neúrekom. Na ručné 
a technické čistenie od posypového materiálu bol spracovaný har-
monogram, ktorý vopred odsúhlasilo mesto Košice a spolu s dispe-
čingom Kositu ho koordinoval referát dopravy magistrátu. S od-
straňovaním a upratovaním posypu prednostne začali na hlavných 
križovatkách, po nich na vozovkách, po ktorých premáva MHD, 
a nakoniec na bočných komunikáciách, chodníkoch a parkoviskách. 
Do odstraňovania kamienkov sa zapojili aj pracovníci oddelenia vý-
stavby a investičných činností miestneho úradu. Čakalo na nich tiež 
častejšie vyprázdňovanie parkových košov na sídlisku a v rekreač-
nej lokalite. 

NOVÁ ZELEŇ
Na Talinskej a Čechovovej ulici Správa mestskej zelene vysadila 

túto jar 21 stromov. Zaujímavosťou je nový spôsob závlahy, kto-
rý použila. Ak sa osvedčí, aplikovať ho budú aj pri výsadbe drevín 
počas jesene. Druhové zloženie stromov navrhujú na mestských 
pozemkoch záhradní architekti a arboristi, ktorí berú do úvahy na-
príklad aj ochranné pásma. V tomto roku pribudnú na sídlisku pre-
važne javor cukrový, okrasné čerešne, buk lesný, smrek, jedľa biela, 
pagaštan i niektoré kríky. Budú súčasťou projektu Strom života, 
do ktorého sa v roku 2019 výsadbou stromov mestská časť pustila, 
a minulý rok mal pokračovať, no pandémia to nedovolila. Snáď aj 
vďaka uvoľňovaniu opatrení by sa túto jeseň mohlo dielo dokončiť. 
Všetko je pripravené. Na viacerých miestach vďaka záhradníkom 
pribudli záhony kvetov, ktoré sídlisko nádherne spestrili a „rozkvitli.“ 

Život na sídliskuŽivot na sídlisku
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MESTO DOKONČILO REKONŠTRUKCIU CHODNÍKOV
 Z VLAŇAJŠKA
S príchodom priaznivejších jarných dní sa mesto Košice pustilo 

do opráv ucelených chodníkov, ktoré nestihlo dokončiť v minulom 
roku. Išlo o výmenu krytu na promenádnom chodníku od pošty Ir-
kutská ulica č. 5 po č. 18, teda križovatku s Dneperskou ulicou. Tam 
bola výmera takmer 1 600 m2. Na tomto úseku sa zabezpečilo aj 
odvodnenie chodníka. Po dokončení sa cestári presunuli na Rovní-
kovú ulicu od č. 1 po č. 7, kde na opravu čakalo takmer 800 m2. A tiež 
na Galaktickú ulicu, za obratiskom električiek bol katastrofálny stav, 
chýbal asfalt a prepady boli nebezpečné. Dnes má týchto približne 
600 štvorcových metrov plochy nový povrch.

Zoznam ďalších chodníkov, o opravy ktorých ste úrad aj vy žiada-
li, mestská časť spísala a predložila mestu Košice ako ich správcovi. 

Obnovy spojníc pre peších stále pokračujú. Na Čingovskej ulici 
č. 10 boli vymenené obrubníky. Položením asfaltu sa okrem tejto 
ulice zmeny dočkali aj Irkutská, Raketová, Galaktická – Meteorová 
a Čingovská. Ešte na sklonku minulého roka prešli opravou chod-
níky na Sputnikovej, Azovskej, Polárnej, Námestí kozmonautov, Ra-
ketovej, Čiernomorskej, Meteorovej, Dneperskej, Važeckej č. 9 - 12 
a ďalších. V tomto roku sa začalo s opravami na Rovníkovej a Ga-
laktickej, ale poslednými asi nebudú. Súvislú nápravu si zaslúžia aj 
Sputniková č. 13 - 15 - Važecká promenáda po Galaktickú ulicu.

NOVÉ LAVIČKY A VÝMENA KOŠOV 
Určite ste zaregistrovali, že nový mobiliár pribudol na prome-

nádnom chodníku od Rovníkovej po Družicovú ulicu. Postupne sa 
lavičky objavovali v ďalších lokalitách sídliska. Tešia už obyvateľov 
na Gagarinovom a Spišskom námestí, na Galaktickej, Levočskej 
a Donskej ulici, v parku vedľa polikliniky na Spišskom námestí, 
na Irkutskej, Čingovskej, Rovníkovej, Jenisejskej, Amurskej, Ladož-
skej, Ždiarskej ulici, na Kaspickej a Baltickej ulici pri detskom ihrisku 

Loďka i v rekreačnej lokalite. Niektorí žiadate, aby bolo hlavne lavi-
čiek po sídlisku podstatne viac. Umiestniť ich pri každom bloku nie 
je možné a nebolo by to ani logické. Platí tiež, že žiadosť o lavičku 
v prídomovej zeleni vie mestská časť akceptovať len vtedy, ak s jej 
osadením súhlasí viac ako polovica vlastníkov bytov príslušného 
vchodu. V tomto roku sa celkový počet lavičiek rozšíri o 70 kusov 
a ďalších 60 miest na sedenie sa pre váš veľký záujem ešte objedná.  
Za tri roky sa urobilo nemálo práce, nové lavičky v mestskej časti 
počtom kusov už vyhrávajú nad staršími. Tie, ktoré už majú nejaký 
ten rôčik, sa opravujú. Po sídlisku je tiež rozmiestnených do dvesto 
parkových košov. Počas roka sa dvadsať malých vymení za veľké, 
betónové.

PARKOVISKÁ A PARKOVACIA POLITIKA
Mestské časti nemajú v rukách kompetencie pre zmysluplnú re-

guláciu parkovania so zameraním na uprednostňovanie obyvateľov 
s trvalým pobytom a nehnuteľnosťou na sídlisku. Jedinou možnos-
ťou ako aspoň trochu zmierniť nedostatok možností parkovania je 
zvyšovať počet miest na odstavenie vozidiel. V tejto oblasti vyda-
lo však mesto ako vlastník pozemkov a územnoplánovací orgán 
prísne pravidlá týkajúce sa vytvárania parkovacích plôch. Pribúdať 
budú v obmedzenom počte, aby sa znižoval počet vozidiel a viac 
využívala MHD. Jedna vec sa mestskej časti predsa len vydarila - 
získala kladné stanovisko na vybudovanie 50 parkovacích miest 
na Ladožskej ulici. Vyrastie na mieste súčasného ihriska pri plote 
materskej školy.

ODPADKY DO VRIEC
Posledný marcový deň zamestnanci úradu vymenili prácu v kance-

láriách za rukavice i vrecia na odpad a išli čistiť sídlisko od neporiadku. 
Najviac našli obaly od kdečoho a prázdne PET fľaše, ktorými naplnili 
desiatky plastových vriec. Upratovalo sa aj cez veľkonočné sviatky.
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PRŠÍ, PRŠÍ... A TRÁVA RASTIE
Vodu príroda potrebuje, ale v poslednom období sme jej mali  

priveľa. Mestská časť spravuje takmer 60-tisíc metrov štvorcových 
zelene. Mesto Košice má prostredníctvom Správy mestskej zelene 
na starosti ďalších 575-tisíc štvorákov. Spolu je to rozsiahle územie, 
ktoré sa nedá zbaviť rastúcej trávy a burín za deň či dva dni. Prvú 
a druhú kosbu máme na sídlisku za sebou. Ak 
ste predsa len našli neupravený kúsok zele-
ne, nemusí to byť nedôslednosť záhradníkov 
či mestskej časti. O zeleň v okolí obchodných 
centier, čerpacích staníc a rôznych firiem sa 
totiž majú postarať tieto spoločnosti. 

SLANECKÁ CESTA BEZ TOPOĽOV
Projekt rozšírenia tejto najvyťaženejšej cesty II. triedy v kraji je 

o krok bližšie k postupnej realizácii. Časť topoľov túto komuniká-
ciu už nelemuje. Bol to nevyhnutný krok k ďalším prácam, ktoré sa 
majú začať toto leto.

ČISTOTA, PORIADOK, ÚDRŽBA
Pred šiestimi rokmi mestská časť kúpila komunálnu dodávku, 

ktorá predstavovala prvý výrazný krok k zlepšovaniu a udržiavaniu 
čistoty na sídlisku. (Starostlivosť o ňu je úlohou mesta z poplatkov 
za odpad, nie vždy však boli všetci občania s výsledkom práce, naj-
mä v zime, spokojní). Mestská časť preto pred dvoma rokmi doplni-
la svoj technický park o vozidlo  na zimnú údržbu - na pluhovanie 
snehu a posyp chodníkov. Do tretice zvažuje, že v rámci lepšej ope-
ratívy sama bude zabezpečovať aj dočisťovanie chodníkov. V zime 

od kamienkov, v ostatné mesiace od lístia, prachu, kamienkov a ďal-
ších nečistôt, pretože na tie tiež často počuť sťažnosti. Mesiace ča-
kať a prosiť, aby si kompetentní plnili to, čo majú, sa nedá. Viacúče-
lové zariadenie alebo technické vozidlo mestskej časti by v prípade 
potreby mohlo ihneď vyraziť do terénu a chodníky dočisťovalo.

POMOHLI MESTU
Pracovníci miestneho úradu nedávno promptne pomohli DPMK 

pri očistení a dezinfikovaní zastávky MHD na Levočskej ulici. Za-
siahli a opravili i kontajnerovisko na tej istej ulici, ktoré spravuje 
mesto Košice.

PRE RADOSŤ Z POHYBU
Fit parky či workoutové ihriská sú obľúbené medzi mladšími 

i staršími. Po lesoparku vzniklo podobné miesto cvičení aj medzi 
Sputnikovou ulicou a Námestím kozmonautov i na Talinskej ulici. 
V tomto roku nový fit park pribudne na ploche ohraničenej Kaspic-
kou a Bukoveckou ulicou. 

KAMEROVÉ SYSTÉMY
Kamerové systémy po vybudovaní odovzdáva mestská časť 

do prevádzky Mestskej polície, ktorá disponuje dobrým a odbor-
ným personálom pri ich využití. V tomto roku je v pláne dať monito-
rovaciu kameru na Ždiarskej ulici, ktorá bude prioritne kontrolovať 
trhovisko Ždiar a ihrisko Žihadielko. Dopĺňanie kamier je vo veľkej 
miere závislé na ochote vlastníkov bytov uzavrieť s mestskou čas-
ťou nájom na umiestnenie kamier. Dôležitú úlohu hrá aj finančná 
náročnosť úhrad prenosov dát, energií, servisov a personálu strie-

Život na sídliskuŽivot na sídlisku
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dajúceho sa v nepretržitej prevádzke. Hoci by sa v mestskej časti 
zišlo viac kamier, ako má v súčasnosti, počty nových nemôžu z rôz-
nych dôvodov pribúdať tak, ako by bolo potrebné.

VEREJNÉ OSVETLENIE
Nové verejné osvetlenie z rozpočtu mestskej časti minulého roka 

rozsvietilo Jenisejskú ulicu od Myslavského potoka po Ladožskú uli-
cu. To ale nie je všetko. Osvetlenie sa doplní na Ždiarskej ulici, popri 
trhovisku a časť aj na Rovníkovej ulici. Svietidlá postupne podľa fi-
nančných možností mení aj DPMK, ktorý má túto činnosť na sta-
rosti. V pláne je pokračovanie Dneperskou ulicou a aspoň čiastočné 
výmeny svietidiel na uliciach, kde je nedostatočné osvetlenie. 

PING – PONG BAVÍ 
Vznik stolného tenisu siaha asi dvetisíc rokov do minulosti a dnes 

ho mladí znovu objavujú. Ako im to s loptičkou a raketou ide, môžu 
sa presvedčiť na stoloch umiestnených v troch lokalitách sídliska 
na plochách medzi ulicami Galaktická - Stálicová, Námestie kozmo-
nautov - Raketová a v lesoparku. Posledne spomínané síce „niekým 
dostali do tela“, ale po oprave sa znovu vrátili na pôvodné miesto 
na plážové kúpalisko. Tento rok pribudnú v mestskej časti ďalšie dva 
stoly na stolný tenis.

ŠTVORNOHÍ KAMARÁTI
Mestská časť vlani pre nich odovzdala do užívania šieste ven-

čovisko. Je na polostrove Amurská aj so zónou s agility prvkami. 
V ústrety vychádza majiteľom havkáčov aj bezplatným rozdáva-
ním vrecúšok na zber exkrementov, ktoré dostanú na miestnom 
úrade. Podmienkou je, že pes musí byť prihlásený. Viac pozornos-
ti sa bude venovať aj vyprázdňovaniu parkových košov, kde tiež 
môžu skončiť použité vrecká.

JAR AJ PRI MIESTNOM ÚRADE
Skrášľovacím procesom vďaka Správe mestskej zelene prešlo 

na jar i prostredie okolo miestneho úradu. Staršie kríky a porasty 
nahradili nové, pribudli kvietky. Spolu vytvorili príjemnejší prístup 
k úradu a zmenili vzhľad.

OPRAVNÉ ZNAČENIA 
Neúnosný stav s dodávka-

mi a nákladnými autami začala 
mestská časť riešiť investovaním 
do dopravného značenia, ktoré 
tieto vozidlá vytlačilo z vnútrob-
lokových priestorov. Postupne 
obnovuje a dopĺňa dopravné 
značenie aj na parkoviskách. 
Zmenou prešla Rovníková uli-
ca č. 9-10, Ladožská pri budove 
štátnej polície a do konca roka by 
sa malo zlepšiť značenie na Čier-
nomorskej, Uralskej a Levočskej 
ulici. Postupne sa v spolupráci 
s mestom obnoví dopravné zna-
čenie na všetkých parkoviskách. 

KNIŽNÁ BÚDKA
Naša mestská časť a ob-

čianske združenie Útulňa kníh 
v lesoparku blízko workoutové-
ho ihriska osadili prvú knižnú 
búdku. Obyvatelia aj návštevníci 
si z nej môžu zadarmo knihy zo-
brať, hoci aj domov, a prečítať. 
Dobrovoľníci ich budú pravidel-
ne dopĺňať, nech sa dostanú aj 
k tým, ktorí si ich kúpu nemôžu 
dovoliť. Ak chcete aj vy knihy da-
rovať, menší počet môžete vložiť 
priamo do búdky. 

Pokiaľ ich máte viac, kontak-
tujte mailom občianske združe-
nie kontakt@utulnaknih.sk ale-
bo ich doneste na miestny úrad, 
Poludníková ulica č. 7. 
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PAMÄTÁTE SI HLASOVANIE A TRIAFANIE BUBLINIEK? 
Vyčkávanie neraz do polnoci, aj niečo po nej, lebo vtedy bolo 

na sociálnej sieti predsa len menej ľudí a skôr ste sa dostali „k slo-
vu“? Popri samotnom hlasovaní v rámci bonusovej hry likvidácia 
bubliniek, lebo znamenali plusový bod.  Ach,  tie nervy...

Do súperenia o novučičké ihrisko Žihadielko spoločnosti 
Lidl sa vlani na Slovensku zapojilo 93 obcí a miest a naša mest-
ská časť, ktorá túto hru nevynechala, bola spočiatku niekde na  
15. mieste. To nemohlo stačiť, lebo len tí od jedného po desiate 
miesto dostanú Žihadielko. Napätie, hľadanie nových kontaktov, 
pomoc kamarátov, známych, sledovanie výsledkovej tabuľky. 
Plagátmi oblepené sídlisko, výzvy o zapojenie sa každého, kto 
len trochu vedel pracovať na internete. 

Materské školy, základné, stredné, rodičia, starí rodičia, mamy 
na materských dovolenkách, seniori z Denného centra, aj iné 
mestskej časti Košíc či rodiny a priatelia z rôznych kútov re-
publiky. Bola to neskutočná sila, ktorá sa spojila, aby hlasovala 
za jazerské Žihadielko každý deň sedem týždňov(!). A poľaviť sa 
nesmelo, nedalo. Vďaka obrovskej vzájomnej podpore  hlasujúci  
nestratili trpezlivosť, elán, chuť súťažiť.

JAZERSKÉ ŽIHADIELKO DOSTALO 509 233 HLASOV 
A ZAPOJILO SA 15 581 HLASUJÚCICH. 

ZNAMENALO TO MEDAILOVÉ UMIESTNENIE – 3. MIESTO.

Pôvodne malo ihrisko na Sputnikovej ulici vyrásť už vlani. Ko-
rona, opatrenia, príkazy a zákazy jeho postavenie neumožnili. 
Až teraz sa to snáď podarí. 

Mestská časť urobila prvé výkopy budúceho základu a do 
konca júla by mohlo Žihadielko stáť. Jeho slávnostné otvorenie 
bude komornejšie, aby sa v eufórii radosti neurobilo niečo zlé. 
Určite sa ale včas dozviete, kedy sa na jeho hracie prvky bude 
môcť drobizg  konečne rozbehnúť...

Spoločnosť KOSIT a.s. si vyhradzuje právo na zmenu stanovišťa veľkokapacitného kontajneru s prihliadnutím na aktuálnu priestorovú 
a dopravnú situáciu v čase dodávania kontajnera.                                                                                                                                             Zdroj: Kosit a.s.

22. 7. - 29. 7. 19. 8. - 26. 8. 16. 9. - 23. 9. 14. 10. - 21. 10. 11. 11. - 18. 11.

Bukovecká 3 Baltická 15 Čiernomorská 3 Bukovecká 7 Kaspická 3

Amurská 7 Donská 4 Irkutská 7 Amurská 9 Donská 11

Jenisejská 45 Jenisejská 6 Čingovská 3 Jenisejská 55 Jenisejská 14

Ladožská 4 Uralská 13 Polárna 16 Ladožská 9 Čingovská 10

Poludníková 3 Ždiarska 6 Rovníková 9 Poludníková 4 Ždiarska 18

Sputniková 14 Gagarinovo nám. 12 Nám. kozmonautov 6 Ždiarska 19 Sputniková 5

Stálicová 6 Raketová 9 Galaktická 3 Stálicová 14 Družicová 2

Meteorová 5 Galaktická 32 Čechovova 30 Talinská 11 Važecká 11 

Rozpis veľkokapacitných kontajnerov VKK na 2. polrok 2021 – Nad jazerom

Žihadielka sa toto leto detičky dočkajú



Jazerčan 01 / 2021 9

Vždy, keď prechádzam okolo nového trhoviska Ždiar, spome-
niem si na babku na starom „pľaci“ na Dominikánskom námestí. 
Bolo to už riadne dávno, keď som ju videla a počula, ako z plného 
hrdla volala: „Kupce ľudze bo nebudze...“ Lákala tak okoloidúcich, 
aby si pozreli, ale hlavne vymenili svoje peniažky za jej tovar. Bolo to 
sympatické a patrilo to ku koloritu mesta. Trhoviská a trhy sú od ne-
pamäti miestom, kde sa ľudia radi zastavujú. Poobzerať si, čo by sa 
im mohlo hodiť, očami zhodnotiť kvalitu, polamentovať nad cenou 
a skúsiť ju aspoň o niečo skresať a sem-tam s predávajúcim aj slov-
ko, dve prehodiť. 

Chvíľu si všímam zákazníkov, ktorí sú na našom, od jari fungu-
júcom trhovisku. Nahradilo pôvodné miesto predaja na Ždiarskej 
ulici, ktoré už nepatrilo medzi moderné, kultúrne ani hygienicky 
zodpovedajúce. Kupujúcich nie je veľa, čo je príležitosť pokojne sa 
pozerať, kto si čo obzerá. Sezóna výsadby kvetov na balkóny a do 
záhrad skončila, teraz už všetko len rastie a prináša radosť. V popre-
dí ich záujmu je teda zelenina, ovocie, a tiež priesady. 

Pani Mária s ich ponukou prichádza na trh každý deň. Dochádza 
z dedinky blízko Košíc. „Mám doma fóliovník a v ňom priesady pes-
tujem. Nie je to ľahké, ale zatiaľ ma to ešte baví. Vie ma potešiť, keď mi 
rastlinka zo semena vyklíči a darí sa jej. Niečo, napríklad zeler, musíme 
sadiť už v decembri a potom do ústupu zimy dopestovať na parape-
tách okien, vo fóliovníku by zmrzol. Som pyšná hlavne na priesady pa-
radajok. Máme červené, žlté, veľkoplodé, ale najviac sa kupuje torná-

do. Vlani sme mali 220 priesad. Kto túto prácu nerobí, nevie pochopiť 
a oceniť, že je to pekné, ale najmä drina. Možno, že pomaly aj skončím. 
Starostlivosť o ne, voda na polievanie, benzín, čas a ľudia vám povedia, 
že som drahá, to zabolí. Nech to sami skúsia...“ smutná je pani Mária 
z reakcií niektorých kupujúcich.

Na stoloch po mojej pravej ruke sa na zákazníkov „usmieva“ 
bohatá ponuka vitamínov, vrátane červených melónov. „Máme tu 
tovar z Maďarska, Španielska. Čo kde rástlo, je napísané na cenovke, 
nech ľudia vidia, odkiaľ sú produkty, ktoré tu na nich čakajú. Niečo je 
z veľkoskladu, a teraz takmer každú noc chodí vedúca do Maďarska. 
Najmä kvôli jahodám, aby sme ich mali čerstvé, lebo rýchlo strácajú 
chuť i tvar.“ rozhovorila sa pani Sandra, ktorá tu za firmu predáva. 
Na trhu je každý deň, okrem nedele od rána približne do pol štvrtej 
popoludní. „Čo ľudia najviac kupujú? Prakticky všetko, od reďkoviek 
počnúc. Konkurencia je dnes veľká, ovocie i zeleninu len na Jazere po-
núkajú viaceré predajne a obchodné centrá, preto sa musíme obracať, 
nech najmä kvalitou bodujeme nad veľkými obchodníkmi,“ prejavuje 
bojovnosť. Mladá dáma Gabika, ktorá je s ňou, súhlasne pritakáva. 
Pokiaľ príde kupujúci, ktorý si nie je istý, či je niečo čerstvé, kva-
litné, pani Sandra má pre neho radu: „Ochutnajte, tak sa najlepšie 
presvedčíte... Báť sa nemusia, je tu pitník, takže čokoľvek sa dá pred 
konzumáciou umyť. Jeden melón napríklad máme narezaný na malé 
kúsky, nech ľudia sami zistia, že je naozaj sladký.“ Medzi banánmi, ja-
hodami, brokolicou a všeličím ďalším vykúkajú ako milý doplnok 
farebné plyšáky podobné ponúkaným produktom. Lákadlo najmä 
pre deti, takže kým rodič nakupuje, ratolesť, ktorá sa vtedy zvykne 
nudiť, sa medzitým s nimi hrá. Nové trhovisko si pani Sandra celkom 
pochvaľuje. 

„Joj, to sa nedá porovnávať,“ aj kývaním hlavou svoj názor na otáz-
ku: či vidí rozdiel medzi pôvodným a terajším trhoviskom, potvrdzu-
je kupujúca pani Katarína. „Tovar je na pekných, čistých stoloch, je tu 
aj voda, takže umyť si ruky aj zeleninu môžem ja, aj predávajúci. Škoda 
len, že toto miesto ešte všetci pestovatelia a predávajúci neobjavili. 
Miesta je tu dosť, takže aj by sa pomestili, aj by sa ešte rozšírila ponuka,“ 
zhodnotila situáciu. Z trhu si niesla jarnú zeleninu. „Kvietky nepo-
trebujem, kúpila som ich dávnejšie a už mi zdobia balkón,“ dodala 
a pomalým krokom smerovala domov.

Pred vynovením terajšieho trhoviska na pôvodnom pracovníci 
oddelenia výstavby miestneho úradu zlikvidovali staré stoly a upra-
vili terén. Potom sa urobila podkladová plocha a položil nový dla-
žobný povrch. Na ňom je dnes desať nových trhových stolov s kva-
litnou povrchovou úpravou. Vedie tu prípojka na vodu a osadený je 
pitník. V súčasnosti prebieha územné konanie na doplnenie verej-
ného osvetlenia na Ždiarskej a Rovníkovej ulici, ktoré bude zahŕňať 
dobudovanie svetla aj pre trhovisko. Už o pár dní sa dostane plocha 
trhoviska pod monitoring Mestskej polície prostredníctvom kame-
rového systému. V pláne je ešte vybudovanie malého sociálneho 
zariadenia a postupné skrášľovanie okolia. To všetko môže prispieť 
k tomu, aby sa časom Ždiar stal miestom s príjemnou trhovou at-
mosférou. Tou našou, jazerskou.

Boli sme sa pozrieť na trhovisku na Ždiarskej ulici
„Kupce ľudze bo nebudze..."
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Miestny úrad informujeMiestny úrad informuje
Covid, rúška, respirátory, vitamíny, MOM-ka

Miestny úrad sa vlani s vypuknutím Covid-u 19 medzi prvými 
v meste pustil do šitia rúšok a ich rozdávania obyvateľom sídliska.

Od druhej polovice minulého roka participoval pri vytváraní 
miest na plošné testovanie občanov. Jedno odberné miesto bolo 
priamo na úrade.

S priestorovou pomocou pokračoval aj tento rok. Najprv 
s miestom plošného testovania na úrade, od februára pri vytvorení 
priestoru pre MOM – teda mobilné odberové miesto na antigénové 
odbery. Na úrade fungovalo do konca júna. Otvorené bolo celý týž-
deň, aj cez víkendy.

Tento rok, vo vyššom levele, 
pokračovala aj materiálna pomoc 
občanom. Priamo na úrade sa im 
zadarmo dávali rúška a respirá-
tory, prostredníctvom dobrovoľ-
níkov roznášali priamo k dverám 
Jazerčanov alebo vložili do pošto-
vých schránok. Pozornosťou, naj-
mä starším a chorým občanom, 
boli aj vitamínové balíčky, s ktorý-
mi sa im tiež dalo pomôcť vďaka 
ústretovosti sponzorov, aj z roz-
počtu mestskej časti. S rúškami 
a respirátormi bolo navštívených 
viac ako 9-tisíc domácností. 

KONTAKTY CEZ OKNÁ
Covid a s ním spojené rôzne nariadenia, predpisy a upozornenia, 

zmenili chod miestneho úradu. Všetko, čo občan potrebuje vyba-
viť, aj teraz vybaví, ale s istým obmedzením - cez okná na prízemí 
budovy. Nie je to najkomfortnejšie riešenie, ale pre obyvateľov bez-
pečnejšie. To len dievčatá z evidencie, aby overili podpis žiadateľa, 
potvrdili originalitu dokladu alebo vydali stravné lístky, absolvujú 
od kancelárie k okienkam denne aj stovky metrov. Neveríte? Skúste 
to a presvedčíte sa... Niektorí obyvatelia sú možno z tejto formy vy-
bavovania stránok nervóznejší, že musia čakať, ale takéto riešenie je 
aj v ich záujme. Podstatné je, že miestny úrad pre občanov po celý 
čas fungoval.

REGISTRÁCIA NA OČKOVANIE
Popri klasickej agende miestny úrad vyšiel v ústrety aj tým, kto-

rých priatelia, príbuzní či rodičia nemajú internet alebo sa sami 
na očkovanie proti COVID-u 19 nedokážu registrovať. Stačí len 
zavolať na čísla 055 302 77 14 alebo 055 302 77 36 a pracovníčka 
na úrade registráciu vybaví. Predtým však žiadateľ musí svoj zdra-
votný stav konzultovať s ošetrujúcim lekárom. 

CENTRUM MATERIÁLNEJ POMOCI
Od 19. mája sa čiastočne a teraz už úplne obnovila prevádzka 

Centra materiálnej pomoci fungujúceho na miestnom úrade. Priniesť 
môžete pre deti a dospelých obuv, oblečenie, doplnky, hračky. Šat-
stvo tak ako v minulosti má byť čisté, vypraté. Ďalší chod závisí od vý-
voja pandemickej situácie a zmierňovania hygienických opatrení.
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 Po zmene v miestnom zastupiteľ-
stve ste sa ako „prvý pod čiarou“, teda 
náhradník za druhý obvod, zložením sľu-
bu stali poslancom. Prečo ste ako mest-
ský policajt na tento post kandidovali?

Od narodenia som spätý s našou mest-
skou časťou. I keď bola medzitým krátka 
prestávka, ale ako hovorí stará klasika - dob-
rý holubi se vracejí - aj ja som sa po troch 
rokoch na sídlisko vrátil. Aj s rodinou, ktorú 
som si založil. Mal som teda dostatok mož-
ností, nielen pohľadom občana, ale aj mest-
ského policajta v časoch, keď som tu slúžil, 
sledovať našu mestskú časť, ako sa vyvíja, 
mení, čo sa tu deje. Najmä v začiatkoch síd-
liskového života som mal pocit, že všetko je 
tu akési pomalé, bez výrazných zmien. To 
bol asi prvotný štartér, že chcem byť člove-
kom, ktorý do tohto kolobehu vstúpi, lebo 
je jednoduché kritizovať pri pive, no zmeniť 
sa takto nič nezmení. A aký som alebo ako 
by som sa charakterizoval? Pokiaľ môžem, 
rád pomôžem či už radou, myšlienkou ale-
bo nájdením vhodného riešenia. A je jedno 
o koho ide, či suseda, známych alebo aj úpl-
ne cudzích ľudí. To by vám určite potvrdila 
nie jedna moja stránka v práci. Viacerí ľudia 
z môjho okolia ma nahovárali, aby som kan-
didoval a prejavovali mi podporu, že mám 
ich hlas a... raz po rokoch sa to „zlomilo“, 
a som poslancom. 
 Ste typom človeka, ktorý je tvrdo-

hlavý alebo pripustíte aj iné názory, ako 
je váš?

Určite nie som tvrdohlavý či hádavý. 
Rád si vypočujem pripomienky a nápady 
druhých, nie som predsa najmúdrejší. Ak 
však mám zmeniť názor, mám zato, že by 
ma tí druhí o svojej pravde mali presvedčiť 
vhodnými argumentmi, čo, samozrejme, 
platí aj opačne. Nie raz v rôznych situáciách 
zvyknem na odľahčenie pridať nejaký ten 
bonmot. Som za to, aby sa ľudia usmieva-
li, nie hnevali a mračili, keďže negatívnych 
vecí je okolo nás viac než dosť. 
 Je niektorá oblasť, ktorej by ste sa 

chceli ako poslanec prednostne venovať?

Logicky bezpečnosť a poriadok. A keď-
že ako neposlanec som najprv vypomáhal 
športovej komisii a neskôr som sa stal jej 
členom, aj šport je mi blízky, hoci na to už 
nevyzerám (ha-ha). V mladšom veku som 
sa celkom úspešne venoval ľahkej atletike 
a získaval aj dosť ocenení, takže určite bu-
dem pokračovať športom. V tejto počítačo-
vej dobe športovanie našej mládeži chýba. 
Blízka je mi aj sociálna a zdravotná oblasť, 
čo trochu vyplýva i zo štúdia, ktoré som ab-
solvoval. Zaujíma ma aj, ako a kde trávia čas 
rodičia so svojimi ratolesťami. No myslím si, 
že netreba zabúdať ani na našich seniorov, 
im sa treba obzvlášť venovať. Za ich starost-
livosť a lásku. Nebyť ich, tak tu dnes nie sme. 
I v starobe si zaslúžia dôstojný život plný 
radosti. Mám však sen aj o vytvorení vodné-
ho ihriska pre deti, s nenáročnými prvkami, 
ktoré by prinieslo deťom i dospelým svieži 
vzduch v horúčavách, aj s blízkym parčíkom 
na prechádzky mám s kočíkmi. Určite to nie 
je utópia. Len sa musíme naučiť vytvárať viac 
funkčných zelených plôch, nie betónové, čo 
by u nás nemal byť problém. Iste, na všetko 
treba peniaze. Keby sa dalo dokopy viac ľudí, 
určite by sa vec, ktorá na prvý pohľad vyzerá 
draho, dala urobiť lacnejšie. A hrejivý pocit, 
že sa to podarilo, ten sa nedá peniazmi za-
platiť... Dúfam, že raz to naozaj vyjde...
 Športovci, najmä futbalisti, ktorí sa 

zapájali do jazerských turnajov, vás poz-
najú ako kuchtíka, hlavne gulášu. Rád 
varíte? A čo ďalšie záľuby?

Varím rád, i keď synovia ma už tromfli, 
tí už aj pečú (haha). Je jednoduché variť ak 
viete čo. Obdivujem však všetky ženy, kto-
ré sú schopné vykúzliť každý deň niečo iné. 
Občas ma tiež možno stretnúť na rybačke. 
Aj keď na ňu nemám veľmi čas. Neradím sa 
však medzi klasických tzv tichých bláznov. 
Ja všade uprednostňujem spoločnosť, aj 
na rybách. V pokoji sa porozprávať a zažiť 
s niekým ten neopakovateľný adrenalín, 
keď zdolávate rybu.

Medzi mojimi snami bolo zažiť rôzne 
veci. Záľubou sa mi stalo potápanie, aj keď 

začiatky neboli ľahké. Samozrejme, do vody 
nechodím sám, ale s inštruktorom. Je to 
neopakovateľný zážitok, odporúčam každé-
mu odvážlivcovi, aby si to vyskúšal. Pohľad 
pod hladinou na faunu aj flóru je neopako-
vateľný. Báť sa netreba. Aj mne sa stalo, že 
som pri prvom ponore stresoval, dokonca 
som chytil aj paniku a robil presný opak 
toho, ako boli inštrukcie. No po tom, čo som 
sa vžil aspoň trochu s vecami okolo, odvaha 
sa mi vrátila, a to by som nebol ja, keby som 
nemal na inštruktora väčšie nároky a nepre-
hováral ho, aby sme sa išli pozrieť aj hlbšie. 
Odskúšal som si už aj jazdu na koni a v pláne 
mám zoskok padákom. Na ten síce ešte ne-
prišiel čas, ale raz iste aj to bude.
 Podľa potápania či zatiaľ neuskutoč-

neného zoskoku s padákom to vyzerá,  
že ste človekom, ktorý rád riskuje. 

Určite nie. Rád síce skúšam nové veci, lá-
kajú ma, ale nie bezhlavo. Mám pred všet-
kým veľký rešpekt a všetko si nechám nie-
koľkokrát prejsť hlavou. Vyhodnocujem aj 
riziká, kým sa do niečoho vrhnem. Platilo to 
asi stále, ale ak sa obzriem dozadu, poviem 
si, že ako chlapec som bol predsa len dosť 
odvážny. Vekom odvahy ubúda a pribúda 
rozvážnosť a ostražitosť, čoho sa od začiat-
ku roka držím dvojnásobne.
 Prečo?
Covid–19 ma totiž neobišiel a liečil som 

sa z neho takmer tri mesiace. Bolelo ma 
úplne všetko, ešte aj korienky vlasov. Do-
teraz nie som celkom fit. Neviem pochopiť 
ľudí, ktorí túto pliagu podceňujú, nenosia 
rúška, nerešpektujú hygienické nariadenia 
a opatrenia. Veľmi si cením, že kým manžel-
ka sa starala o svoju mamu, mladší syn Ró-
bert bol mojím „lekárom i ošetrovateľom.“ 
Okrem neho mám staršieho syna Miroslava, 
ktorý žije v Prahe, kde sa usadil a založil si 
so Zuzkou rodinu. Nakoľko súčasná situácia 
nám neumožnila cestovanie jediný kontakt 
bol cez videohovory a už sme ani nedúfali, 
že sa nám podarí inak osláviť tretie narode-
niny nášho vnúčika Leonarda - Miroslava. 
Ale podarilo sa.

Bc. Miroslav Belohorský sa stal 2. júna poslancom nášho miestneho zastupiteľstva
„Rád varím, milujem rybárčenie i svet pod vodou“
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Riaditeľka Základnej školy na Bukoveckej ulici 
PaedDr. Zuzana Zajacová sa rozhodla pre životnú zmenu 

CHYBY NEROBIA ČLOVEKA HORŠÍM, ALE ĽUDSKEJŠÍM
Základná škola na Bukoveckej ulici bola prvou, ktorá vznikla 

na našom sídlisku. Písal sa rok 1972, keď do nej v septembri vstú-
pili školáci. Odvtedy sa vystriedalo veľa žiakov, učiteľov i riadi-
teľov. Tou aktuálnou a symbolicky desiatou je PaedDr. Zuzana 
Zajacová. Od septembra ani to už ale nebude platiť. Rozhodla sa 
rozlúčiť a prejsť do kategórie dôchodcov.

„Odchádzať sa mi bude ťažko, to viem. Aj slzičky sa objavia. Predsa 
len som tu bola viac ako deväť rokov, čo je kus života. Nie veľký, ale 
z môjho pohľadu podstatný,“ s povzdychom sa rozhovorila. „Do tejto 
funkcie som nastúpila z pozície školskej inšpektorky, ktorá mala cel-
kom dobrý prehľad o stave viacerých škôl v Košickom kraji. O to väčší 
bol šok, keď som prišla na Bukoveckú. Budova vytopená od poschodia 
po prízemie, samé „mapy“ na stenách, pre poruchu elektroinštalácie 
sa nevarilo, nebolo jediného nového nábytku v triedach, všade staré 
linoleum, dažďovou vodou presiaknuté čalúnené stoličky v zborovni 
pre učiteľov ... Na zaplakanie!“

LAMENTOVAŤ NEBOLO ČASU 
Blížilo sa 40. výročie založenia školy, a tak sa mohlo jediné. Prijať 

výzvu, pripraviť kultúrny program, no hlavne vyhrnúť rukávy a me-
niť interiér na taký, za ktorý sa nebudú hanbiť. Pomáhali rodičia, 
sponzori, zamestnanci školy, aj rodinní príslušníci. Dosť sa investo-
valo aj do materiálneho vybavenia. Viditeľné je to okrem príjemné-
ho vzhľadu aj vo výchovno-vzdelávacom procese – moderné učeb-
né pomôcky, softvéry, vybavenie počítačovej učebne... 

“Dnes máme v každej triede interaktívne tabule, nové školské lavi-
ce, nábytok, linoleá, vynovenú zborovňu. Vytvorila som „kaviarničku“ 
pre bývalých zamestnancov, s ktorými sa raz ročne stretávame na „po-
kec pri čiernom moku a koláčikoch.“ Žiaci zase využívajú nádherné 
relaxačné kútiky. Ako jediní na Slovensku máme na dvore školy inline 
korčuliarsky ovál, ktorý využíva aj široká verejnosť. Nebyť podpory 
mesta Košice, jazerskej mestskej časti i všetkých, ktorí nám nepovedali 
nie, určite by sa toto všetko nepodarilo.“

DNES MÔŽE BYŤ HRDÁ
Zuzana Zajacová je hrdá na to, ako dnes škola vyzerá, akých má 

úžasných kolegov, učiteľov, rodičov, aj ako sa žiakom darí. Pekné 

úspechy dosahujú v rámci testovania piatakov, v predmetových 
a športových olympiádach a výtvarných súťažiach v rámci mesta, 
obvodu, aj kraja a Slovenska. Ako učiteľka výtvarnej výchovy je 
ešte o trochu viac pyšná na úspechy vo výtvarnej oblasti a v aran-
žovaní. Jej práce a dielka školákov zdobia vestibul školy a ostat-
né priestory. Vianočné ozdoby dokonca putovali aj do kancelárie 
pani prezidentky.

„Zapájame sa do projektov na medzinárodnej úrovni, neustále 
spestrujeme proces vyučovania zaujímavými akciami ako sú Ocko, 
mami, zakorčuľujte si s nami, Bukovecká deťom, Educate Slovakia, Pes-
trý týždeň, karneval a iné. Dobrovoľníctvo máme v krvi, podporujeme 
deti u nás aj v Afrike či Afganistane. Myslím, že tu žijeme ako jedna rodi-
na. Na chodbe máme galériu Učili sa v našej škole s fotografiami býva-
lých žiakov, ktorí svojimi vedomosťami, schopnosťami či zručnosťami 
doma i vo svete dosiahli niečo výnimočnejšie.“

Netvrdí, že sa počas riaditeľovania neurobili aj chyby. Veď sú sú-
časťou života. S odstupom času by niektoré veci urobila inak alebo 
sa do nich vôbec nepustila. Chyby však pomáhajú rásť, aj sa poučiť. 
Omyly preto dnes prijíma ako fakty. Čo však pre ňu neboli suchými 
faktami sú ľudskosť, porozumenie a chápanie druhých. To dávala 
vo svojej práci na prvé miesto.

PROSTREDIE, KOLEGOVIA I ŽIACI 
JEJ BUDÚ CHÝBAŤ, ALE ...
„na dôchodok sa teším, konečne plánujem dobehnúť všetko, čo som 

doteraz zameškala. Chcem sa viac venovať rodine a hlavne vnúčatám, 
potom chalupa, výlety, maľovanie, prechádzky do prírody a určite aj 
kúpele. Je toho veľa, preveľa. Život je zvláštny. Od detstva som sa doma 
hrávala na školu. Bábiky a plyšáky som posadila na schody a mali sme 
„vážne“ hodiny. Už vtedy bolo všetkým, aj mne jasné, ktorým smerom 
sa vyberiem. A teraz...“

S posledným zvonením v tomto školskom roku sa celoživotná 
etapa Zuzany Zajacovej a jej učiteľovania, posledných takmer desať 
rokov aj riaditeľovania v Základnej škole na Bukoveckej ulici, skon-
čí. Nie však myšlienky, ako sa im darí ďalej, aké úspechy dosahu-
jú. Na tie bude stále zvedavá a zaujímať sa o ne. Občas aj do školy 
plánuje nakuknúť. Putá a pomyselná niť, ktorá začala kedysi dávno 
s „nemými žiakmi“ na schodoch, v jej živote stále ostanú. 
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Deň mesta Košice aj s oceňovaním  jednotlivcov a kolektívov
Hodnota človeka sa posudzuje podľa toho, čo robí pre druhých, nie pre seba 

Naše mesto každý rok v rámci osláv Dňa mesta Košice pri-
pravuje okrem kultúrnych, športových a spoločenských akcií aj 
slávnostný ceremoniál spojený s odovzdávaním najvyšších mest-
ských ocenení. Pandemická situácia tento rok pôvodný program 
osláv veľmi zúžila a ak sa aj niektoré z podujatí uskutočnilo, bolo 
s obmedzeným počtom účastníkov, divákov a hostí. Rodiny, pria-
telia či navrhovatelia nemohli byť ani v Kulturparku na Kukučí-
novej ulici, kde bolo 7. mája dekorovaných za rok 2020 Cenou 
mesta Košice, Cenou primátora mesta Košice či Plaketou primá-
tora mesta Košice 27 jednotlivcov a kolektívov z rôznych oblastí 
života. O laureátoch Cien mesta za rok 2020 rozhodlo Mestské 
zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie, ktorá z došlých 
návrhov vybrala 10 jednotlivcov a tri kolektívy. Ocenenia odo-
vzdával primátor mesta Jaroslav Polaček.

Medzi dekorovanými, na čo je mestská časť zvlášť hrdá, sú aj Mgr. 
Jana Valenčáková a RSDr. Ivan Hudec. Obaja pôsobia tu, na Jazere.

CENA PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 
Mgr. Jana VALENČÁKOVÁ - za dlhoročnú aktívnu činnosť a vý-

znamné výsledky v oblasti výchovy, podpory a rozvoja športu detí 
a mládeže so zdravotným znevýhodnením v meste Košice.

Od roku 2010 je riaditeľkou Špeciálnej základnej školy (ŠZŠ) 
na Rovníkovej ulici, predtým v nej 13 rokov pôsobila ako učiteľka. 
V práci sa okrem pedagogickej činnosti zameriava aj na rozvoj akti-
vít v oblasti podpory a rozvoja športu detí a mládeže so zdravotným 
znevýhodnením – mentálnym a viacnásobným postihnutím (men-
tálnym v kombinácii so sluchovým či telesným) a často zo sociál-
ne znevýhodneného prostredia. V tejto škole, ale rovnako aj v jej 
podobným, má telesná a športová výchova špecifické postavenie. 
Život ukazuje, že správnym vedením a prístupom môžu žiaci zís-
kať kladný vzťah k pohybu a k športu a vo viacerých disciplínach 
dosahovať výborné výsledky. V roku 2001 sa škola stala členkou 
Slovenského hnutia špeciálnych olympiád, ktoré sa v roku 2017 
premenovalo na Špeciálne olympiády Slovensko a poskytuje celo-
ročný cyklus tréningov a domácich i medzinárodných súťaží v rôz-
nych olympijských i neolympijských športoch pre deti a dospelých 
s intelektuálnym znevýhodnením. 

Žiaci z Rovníkovej sa do projektov špeciálnych olympiád pravi-
delne úspešne zapájajú. V roku 2010 Darinka Gézová zápolila na Eu-
rópskych hrách špeciálnych olympiád vo Varšave a domov priniesla 
dve strieborné medaily. O rok neskôr boli Svetové letné hry špeciál-
nych olympiád v Aténach a dvaja žiaci školy získali tri ocenenia: Ro-
mana Balogová vo vrhu guľou zlatú medailu a Dávid Sedlák striebro 
v behu na 800 metrov a bronz v behu na 1 500 metrov. Rovníkovej 
sa darí aj v unifikovanom športe. Je to výnimočný program, ktorý 
umožňuje športovcom s mentálnym postihnutím trénovať a sú-
ťažiť spoločne s ich zdravými partnermi v zmiešaných družstvách. 
Najväčším úspechom unifikovaného družstva futbalistov bol zisk 
bronzových medailí a pohára za 3. miesto v medzinárodnom futba-
lovom turnaji Gothia Cup vo Švédsku v roku 2018.

ŠZŠ na Rovníkovej ulici okrem iných už 25 rokov organizuje 
športovo-branný pretek KROS, zapája sa do Futsalovej ligy žiakov 

košických základných škôl, aj do Školskej športovej ligy v stolnom 
tenise v rámci projektu Zober loptu, nie drogy. V roku 2011 dokonca 
škola prispela svojou aktívnou účasťou v nepretržitom 7-dňovom 
hraní badmintonu k zápisu do Guinessovej knihy rekordov. Žiaci 
aj zamestnanci školy sa pravidelne zapájajú do projektu „... ideme 
hrať ping-poóóóng“. Veľmi úspešná bola i účasť trojice dievčat školy 
na Svetových letných hrách Special Olympics v Abú Dhabí v Spo-
jených arabských emirátoch v marci 2019. Adela Mižigárová tam 
získala zlato v skoku do výšky a striebro v behu na 200 m, Simo-
na Horváthová dosiahla zlato v skoku do diaľky a 7. miesto v behu 
na 400 m a Denisa Horváthová striebro v behu na 100 metrov 
a rovnako striebro vo vrhu guľou. Už aj tieto spomenuté úspechy 
z mnohých ďalších sú dôkazom, že aj s hendikepovanou mládežou 
sa dá dobre pracovať a dosahovať vynikajúce výsledky. Treba len 
mať vôľu, chuť a veriť im.

PLAKETA PRIMÁTORA MESTA KOŠICE  
RSDr. Ivan HUDEC - pri príležitosti významného životného ju-

bilea za dlhoročnú aktívnu činnosť v prospech seniorov v meste 
Košice. 

Dlhé roky bol členom krajského výboru celorepublikovej rady 
Jednoty dôchodcov Slovenska, predsedom jej okresného výboru 
i základnej organizácie a stále je predsedom Klubu dôchodcov – 
Denného centra v našej mestskej časti. Svojím ľudským, priateľským 
a serióznym prístupom k ostatným, rozhľadenosťou, vážnosťou, ale 
i zmyslom pre humor, si vybudoval prirodzenú autoritu a vážnosť. 
Denné centrum seniorov pod jeho predsedovaním už pred piatimi 
rokmi potvrdilo, že patrí medzi najlepšie v meste, získalo ocenenie: 
Najaktívnejší klub roku 2016. 

Cieľom Denného centra je aktívne vypĺňanie voľných chvíľ senio-
rov zmysluplnou činnosťou, stmeľovanie kolektívu, rozvíjanie pria-
teľských medziľudských vzťahov a spoločná klubová činnosť. Chys-
tajú bežné voľnočasové aktivity, chodia na zájazdy a krátkodobé 
kúpeľné pobyty, športujú v hádzaní šípok, hrajú billiard, šachy, 
kartové hry, bowling. V prírode ich baví pétangue, kopanie lopty 
do bránky či hod loptičky do koša. Organizujú spoločenské podu-
jatia, mali besedy o našom meste a jeho histórii, o ochrane zdravia, 
i s policajtmi, ktorí ich poúčali, ako sa správať pri nepríjemnom stre-
te napríklad so zlodejom. Odborníci im zase radili, ako šetriť tep-
lom a energiou. Prezentujú mestskú časť na mestských podujatiach 
a súťažiach. Len málokedy sa stane, že by na niektorej z nich ne-
získali medailové umiestnenie. Osobitne treba spomenúť spevácky 
súbor Jazerčan a známe Jazerské mažoretky, ktorých účinkovanie 
šíri dobré meno centra, mestskej časti i mesta aj za hranicami Košíc.

Vo vymenúvaní, kde všade možno jazerských seniorov stretnúť, 
by sa dalo dlho pokračovať, pretože na vek nepozerajú, pre nich je 
to len číslo. Snažia sa žiť veselo, pestro, zábavne, zmysluplne, kul-
túrne i športovo. Ivan Hudec za svoju prácu pre nich už v roku 2017 
prevzal v rámci oceňovania osobností Cenu starostky našej mest-
skej časti. 

Obom oceneným mestská časť úprimne blahoželá.
Foto: Miroslav Vacula
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Vedeli ste, že najväčšia pekáreň na Slovensku je práve na Jazere?
Poctivá „pekárčina“ sa inak ako od srdca robiť nedá

Latinské príslovie Panem et circenses – Chlieb a hry – pod-
ľa Wikipédie charakterizovalo prístup cisárov v úpadkovom 
období Rímskej ríše, kedy sa za jedlo a hry získavala priazeň 
prostého ľudu. Odvtedy sa vo svete všeličo zmenilo. Hry máme 
aj dnes radi a chlieb je u väčšiny z nás stále dôležitou zložkou 
každodenného stravovania, ale hlavným aktérom predaja 
a kúpy je dnes zákazník.

Nedávno niekto povedal, že na východe nič nie je. Je až neu-
veriteľné, ako veľmi sa mýli. Dokonca nie na východe, ale v na-
šom meste a priamo na sídlisku je v priemyselnej zóne fabrika, 
ktorá dennodenne zásobuje Košický a Prešovský kraj, aj mestá 
smerom na západ republiky, chlebom a sladkým i slaným pe-
čivom. Je to spoločnosť VAMEX, a. s., Košice a jej Vaša pekáreň. 

KÝM SA NAPLNO ZAČALA VÝROBA, ČOSI Z HISTÓRIE
MVDr. Vladimír Kopaničák, dovtedy veterinárny lekár a po-

tom súkromný podnikateľ so zameraním na opravy výškových 
stavieb, sa v roku 1994 rozhodol zmeniť svoj život. Založil firmu, 
ktorá prevádzkovala niekoľko maloobchodných predajní. I keď 
ponúkali rôzny tovar, základom v každej musel byť chlieb a pe-
kárenské výrobky. Je teda samozrejmé, že v roku 2000 zriadil 
akciovú spoločnosť, ktorá mala v predmete činnosti aj peká-
renskú výrobu a prevádzkovala v meste spočiatku tri pekárne. 
Na uliciach Park mládeže, Zuzkin Park a Benadova. O rok neskôr 
pribudla pekáreň aj na našom sídlisku v obchodnom centre Ural. 
(Mimochodom mnohí Jazerčania doteraz hovoria, že idú nakú-
piť do VAMEX-u, i keď predajňa už patrí niekomu inému. Zvyk je 
železná košeľa...)

„Hoci sa v pekárenskej oblasti spoločnosti darilo, stále nebola 
tým, čo bolo v pláne dosiahnuť. Keď začala vznikať sieť obchod-
ných domov zakladateľ spoločnosti ukončil prevádzku svojich 
maloobchodných predajní i pekární a kúpil priestor na Lubine. Ten, 
kde bola kedysi mliekareň a istý čas i Jednota,“ spomína na dôle-
žitú etapu vývoja členka predstavenstva a hlavná hygienička Va-
mex-u MVDr. Eva Ötvösová. „Postupne sa tu začala sústreďovať 
pekárenská výroba a ponuka výrobkov sa rozširovala. Nešlo to ani 
rýchlo, ani ľahko, ale cieľ sa podarilo dosiahnuť – vypracovali sme 
sa a sme najväčšou pekárňou na Slovensku. Pozícia, ktorá teší, ale, 
samozrejme, aj veľmi zaväzuje.“

PRÍBEH CHLEBA A PEČIVA POKRAČUJE
Vedeli by ste opísať kvalitu a vôňu čerstvého, práve dopeče-

ného chleba? Asi nie, pretože to sa nedá. Tú treba zažiť, vdycho-
vať čosi, čo i keď to nechcete, šteklí nos a „naštartuje“ chuťové 
poháriky. Mäkký, čo sa prispôsobí vašej ruke a po stlačení sa vráti 
do pôvodného stavu, to je pre pekára obraz dokonalosti a pre 
zákazníka spokojnosť s ponúknutým tovarom.

„Kvalita je pre rodinnú spoločnosť VAMEX alfou a omegou. Ne-
písaným i písaným zákonom, ktorý sa snažíme dodržiavať. Určite 
netreba hovoriť o tom známom, že stokrát môže byť všetko v po-
riadku a potom narazí kupujúci na niečo, čo nespĺňa jeho predsta-
vy, a naše dobré meno sa v jeho prípade rozplynie,“ uvádza ďalej 
MVDr. Ötvösová.

Pred prípadnou kritikou alebo podnetom sa neskrývajú. Zria-
dili kontaktnú e-mailovú adresu podnety@vamex.sk, kde uvítajú 
reakciu odberateľov, aj zákazníkov. „Spätnú väzbu potrebujeme, 
aby sme vedeli, ako zákazníkom chutia naše výrobky, a ak sa niečo 
nepríjemné stane, nech vieme obratom nedostatok napraviť. Víta-
me aj podnety na spestrenie ponuky. Jeden zákazník nám poslal 
svoju zbierku nápadov, čím by sme mali sladké pečivo plniť alebo 
vyrábať. Napísal to dokonca rukou.“

Pri prípadnej reklamácii je dôležité mať obal z tovaru. Na kaž-
dom je totiž šarža, identifikačné číslo, podľa ktorého vedia zistiť, 
o aký výrobok išlo, a ktorými rukami pracovníkov prešiel. Pokiaľ 
zákazník povie, že obal vyhodil, vinník sa nedá zistiť. Reklamovať 
výrobok je potrebné ihneď, keďže ide o nepretržitú výrobu, ob-
rovský počet kusov a krátke záručné lehoty. Dôkazom, že kvalita 
je vo firme skutočne dôležitým faktorom, je pravidelná štatistika 
o tom, na ktorý produkt majú viac ako jeden negatívny či pozi-
tívny ohlas.

MY EŠTE SPÍME, A ONI UŽ VYRÁŽAJÚ DO OBCHODOV
„V pekárni sa pracuje 24 hodín. Prvé vozidlá vyrážajú ich tova-

rom zabezpečiť predajne potravín, gastro prevádzky, školské za-
riadenia, alebo domovy dôchodcov, okolo jednej v noci. Rozvoz sa 
robí trikrát denne. Niekedy, najmä pred sviatkami, priamo v meste 
aj viackrát, podľa potrieb zákazníka. S ponukou tovarov s označe-
ním Vám sa stretnete vo viac ako 480 prevádzkach, ktoré zásobu-
jeme,“ pokračuje v informáciách o pekárni obchodná manažérka 
spoločnosti Mgr. Tímea Szabóová.

„Je len jediný deň v roku, keď sa pekáreň úplne zatvorí. Sú to 
sviatky Vianoc, konkrétne 24. december, kedy sa výroba ukon-
čí ranným rozvozom. Ale už 25. decembra sa od rána ide znovu 
na plné obrátky, takže to nie je ani 24 hodín, čo majú pracovníci 
voľno.“ Nie každému to vyhovuje, s fluktuáciou sa teda stretáva-
jú, nedá sa jej vyhnúť. Jedným z dôvodov je, že to nie je ľahká 
práca. Druhým, že „fachmani“ pomaly dosluhujú a noví pekári 
neprichádzajú, o tento odbor je minimálny záujem. Ako keby 
sme v budúcnosti chlieb a pečivo nemali potrebovať...

Majú ale aj verných, ktorí vo VAMEX-e pracujú od začiatku, 
teda od roku 1994. Sú medzi nimi členka predstavenstva a hlav-
ná hygienička MVDr. Eva Ötvösová, člen tímu dopravy a logistiky 
Marcel Jelcs či technológ chlebovej výroby Ivan Vojtko.



Jazerčan 01 / 2021 15

TONY A TONY SUROVÍN A TISÍCKY KUSOV 
CHLEBA A PEČIVA
Nech má človek slušnú fantáziu, predstaviť si 200-tisíc rožkov 

a 20-tisíc chlebov, ktoré denne vyrobia, sa nedá. Najviac obľú-
beným a kupovaným je kilový pšenično-ražný chlieb a z pečiva 
klasický rožok. Ozaj, viete o tom, že na výrobe jedného chleba 
sa podieľa sedem pracovníkov a trvá osem hodín, kým je hoto-
vý? Okrem spomínaného a najviac kupovaného z pecí vychádza 
chlieb Farmársky, Kyjevský, Kváskový, Hornád, Extra a vo vyme-
núvaní by sa dalo pokračovať do počtu 22 druhov. K tomu pri-
dajme 50 druhov ostatného pečiva z kysnutého, plundrového 
a lístkového cesta i parené výrobky v rôznych baleniach, gramá-
žach, príchutiach či náplniach. 

Spoločnosť VAMEX, a.s., Košice sa snaží neustále obnovovať 
tradície, ale v rovnakej miere aj inovovať a zlepšovať sa. Pre zvý-
šenie kvality sa rozhodli spustiť aj špeciálnu výrobu metódou 
COOL RISING, čo je spomalené kysnutie výrobkov v chlade.

„Výrobky sa vyrobia a uložia do špeciálnych sivých prepraviek 
s dvojitými stenami do boxov, ktoré majú riadiacu jednotku kvô-
li časovému programu a kvôli udržiavaniu požadovanej teploty 
a vlhkosti. V boxe sú uložené na 12 – 15 hodín a prebieha v ňom ča-
sový program, ktorý udržiava stanovenú vlhkosť a teplotu. Teplota 
v čase uloženia prepraviek je cca mínus 5 stupňov a pomaly stúpa 
až na asi 20 stupňov Celzia. V tom čase je už výrobok podkysnu-
tý a schladzujeme ho na cca 8 stupňov. K zákazníkovi sa výrobky 
dodajú v chladiarenskom aute, v prepravkách ako podkysnuté 

cesto so zárukou 36 hodín. Pečenie trvá od asi 15 až do 35 minút, 
v závislosti od výrobku. Vzhľadom na špeciálne prepravky je tu ob-
medzenie vo veľkosti výrobku, a teda aj gramáže,“ vysvetlila túto 
technológiu T. Szabóová.

OBCHODOVANIE SO SUSEDNÝMI ŠTÁTMI 
MÁ PLU SY, ALE ...
Už pri založení spoločnosti bolo zrejmé, že činnosťou chce 

pokračovať v remesle našich predkov a stavať na kvalite výrob-
kov, aj používaných surovín.

„Kvalita, ktorá od nás ide k zákazníkom, je skutočne alfou a ome-
gou našej práce. Viaceré výrobky, momentálne je ich 22, získali 
Značku kvality. Ocenenia by sme mohli dostať aj na naše ďalšie 
kvalitné výrobky, avšak podmienkou je, že 75 percent ingrediencií 
v chlebe či pečive musí byť slovenských. Niektoré vstupné surovi-
ny je však na Slovensku nemožné zadovážiť, pretože ich produkcia 
skončila...,“ uviedla manažérka kvality Ing. Zdenka Vašková.

PRE ZAUJÍMAVOSŤ

MESAČNÁ SPOTREBA: 

Múka asi 1 000 000 kg

Masť 12 000 kg

Oškvarky 3 000 kg

Slivkový lekvár 4 000 kg 

Mak 4 000 kg
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Karolína Likérová Michal Sýkora

Vaše pohľady na sídlisko
Naše sídlisko je aj vďaka jazeru a prírode krásne. Vo dne i v noci. To, že ho má väč-

šina skutočne rada, potvrdzujú fotografie, ktoré sa objavujú na facebookoch mest-
skej časti. Či už na tom oficiálnom – Jazero Košice, aj neoficiálnom – Košice - Sídlisko 
nad jazerom, pri ktorom je uvedené:  Najkrajšie sídlisko v Košiciach a text pokračuje: 
Táto aktívna skupina Jazerčanov je pre každého, komu sa naše sídlisko páči, má ho 
rád, býva tu, býval či chce bývať, je na zdieľanie fotiek, udalostí, vzdelania, kurzov, 
športu a všetkých aktivít, ktoré sa dejú na Jazere. 

A práve na tomto portáli sme siahli po fotografiách niektorých z vás. Rozhodli sme 
sa dať im priestor a príležitosť na prezentáciu v občasníku, nech ich môžu obdivovať 
aj tí, ktorí nefungujú na sociálnych sieťach, ale tiež sú naši, Jazerčania.

Milan Vass

Denisa Pašková Beáta Sýkorová

Daniel Jesenský
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Milan Vass

Martin Matica

Milan Vass

Vlado Kap

Daniel Jesenský

Daniel Jesenský

Karolína Likérová

Milan Vass
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Sviatok mám si mestská časť pripomenula veľkým spoločným 
Srdcom pre mamu zaveseným v parčíku pri úrade. Kto chcel 
pozdraviť mamku alebo babku mohol naň napísať odkaz, po-
ďakovanie alebo na konštrukciu zavesiť vlastnoručne urobené 
srdiečko. 

Veľa bolo tých, medzi nimi aj deti z materských škôl a mladí 
z občianskeho združenia ArtEst, čo prišli odovzdať vrúcne po-
zdravy. Vyjadrili nimi úctu mamičkám, ktoré sú od ich narodenia 
veľa ďalších rokov pripravené pomôcť im, poradiť, pochopiť ich, 
pofúkať boliestku, pridať láskyplné objatie alebo utrieť slzu. Pre-
čo to robia? Lebo sú to MAM Y. 

Kde sa vzal, tu sa vzal, na Veľkonočný pondelok sa po sídlisku prechádzal Zajko s košíkom plným sladkostí. Myšlienka netradične oživiť 
sviatky jari patrí jazerskému a mestskému poslancovi Róbertovi Schwarczovi, ktorému sa  podarilo prekvapiť hrajúce sa deti. 

Mamička, ľúbim ťa

Potešenie pre deti  v Zajkovom košíku so sladkosťami
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História oslavy Dňa Zeme siaha do roku 1969, kedy aktivista 
John McConnell na konferencii v San Franciscu navrhol stanoviť 
deň, ktorý by bol venovaný  jej a konceptu mieru. Vytvoril dokon-
ca  vlajku Dňa Zeme. Po prvýkrát sa  pôvodne oslávil 21. marec 
v San Franciscu. O rok neskôr sa presunul na apríl a stal sa eko-
logicky motivovaným sviatkom, ktorý upozorňuje ľudí na vplyv 
ničenia životného prostredia a pomáha hľadať možné riešenia, 
ako tomu zabrániť.

Detičky v Materskej škole na Azovskej ulici sa stretli s BIO slo-
níkom, ktorý im ukázal, čo treba robiť, aby okolo nich nebol nepo-
riadok. Po vytriedení odpadu vytvorili z plastových fliaš BIO tehly, 
zhotovili papierové odpadové nádoby a postarali sa o kreatívne 
obrazy a mandaly, ktoré spestrili ich škôlku. Podobne sa zabavili 
aj drobci v Materskej škole na Jenisejskej ulici. Hrali sa na zvie-
ratká, sadili rastlinky a z odpadového materiálu zostavili panáčika 
„Recykláčika.“  Učiteľky pridali pokusy a zaujímavosti o vetre a po-
hybe prírodnín a predmetov. Dievčatká a chlapci si vo Waldorfskej 
škôlke Studnička vytvorili drevený plot okolo domčeka, ktorý 
majú na dvore a zasadili kvietky. Ich starší spolužiaci zo Súkromnej 

základnej školy waldorfskej s príchodom jari zveľadili pozemok 
školy, upratovali, a keď im to počasie dovolilo, aj sadili.

Žiaci 2. stupňa Základnej školy na Bukoveckej ulici v rámci 
projektu 200 ton z lesa von len v blízkosti nášho jazera vyzbierali 
47 kg rôzneho odpadu. Nezaháľali ani žiaci 1. stupňa a Školského 
klubu detí. Od nečistôt vyčistili areál školy aj okolité detské ihriská, 
mandalu, dozvedeli sa množstvo zaujímavostí o ochrane prírody, 
zoznámili sa s funkciou lesa, konkrétnymi rastlinami aj ich pôsobe-
ním na človeka a živočíchov. Deviataci zase zisťovali kvalitu vody 
v našom jazere. Šikovní tvorcovia zo Súkromnej základnej školy 
na Dneperskej ulici „zostrojili“ z recyklovaných materiálov Titanic. 
Environmentálne interaktívne hry na triedenie a recykláciu odpadu, 
diskusie o ochrane prírody a čistote prostredia a dôležitosť aktív-
nej ochrany prírody a čistoty prostredia, v ktorom žijeme, boli témy, 
ktorými sa zaoberali žiaci zo Základnej školy Jozefa Urbana z Je-
nisejskej ulice. Aktivity rozšírili o výtvarné i  literárne práce, rieši-
li  tajničky, kvízy, osemsmerovky, tvorili básne, kreslili na chodník, 
zbierali odpad, hrabali lístie, sadili rastlinky a upravovali areál školy 
i blízkeho okolia sídliska. 

Pozdravy Dňu Zeme z materských i základných škôl sídliska 

Waldorfská škôlka Studnička  

Súkromná základná škola na Dneperskej ulici

Základná škola na Bukoveckej ulici

Materská škola na Azovskej ulici

Materská škola na Azovskej ulici Tvorba detí z Materskej školy na Jenisejskej ulici

Základná škola na Jenisejskej ulici

Materská škola na Jenisejskej ulici
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MIROSLAV BELOHORSKÝ
Od začiatku pandémie som mal 

pred touto chorobou veľký rešpekt, 
maximálne som sa snažiť ochoreniu 
vyhnúť. Nepodarilo sa. Covid som do-
stal. Celé toto obdobie bolo pre nás 
naozaj dosť stresujúce a ťažké. V čase 
nedostatku rúšok sme sa snažili prilo-
žiť ruku k dielu a posunúť ich ľuďom 
z okolia alebo čo sa o ne prihlásili. 
Sem tam spraviť nejaký nákup alebo 

doniesť obed, ak bolo treba. Bol som nadšený z toho, ako sa 
v prvej vlne ľudia zomkli a pomáhali si. Aj preto som bol veľmi 
rád a chcel by som sa touto cestou znova poďakovať susedom 
a známym, ktorí sa nám postarali o nákupy, lieky. Vďaka aj tým, 
čo nám pomoc ponúkali. Česť patrí i všetkým, ktorí nezištne po-
máhali a ponúkali v tom období svoju pomoc. Nech bola aká-
koľvek.

BERNARD BERBERICH
V poslednom roku sme zažili ob-

dobie, ktoré bolo úplne iné. Život 
sa spomalil, ale nezastavil. Už vlani 
v marci som sa na miestnom úrade 
zapojil do šitia rúšok, ktorých bol ab-
solútny nedostatok. A tiež do iných 
aktivít spojených s pandémiou, ako 
bolo celoplošné testovanie či distri-
búcia respirátorov. Cítil som, že svoj 
čas chcem venovať pomoci rodine, 

blízkym, aj úplne neznámym. I takto som vnímal, ako si vedia 
ľudia pomáhať. Covidové obdobie prinieslo so sebou veľa ob-
medzení , ktoré boli menej príjemné aj v mojom pracovnom či 
osobnom živote. Neostalo nič iné, iba ich prijať, ale myslím si, 
že aj ich dodržiavaním sa mi podarilo pomáhať, kde bolo treba, 
a neochorieť. Osobne som sa snažil využiť ten čas ako príležitosť 
na spomalenie, zamyslenie. Chcem veriť a prajem to všetkým, 
aby obdobie po pandémii bolo lepším, krajším a spokojnejším.

NORBERT BOROVSKÝ
Covidové obdobie som prežil 

a prežívam väčšinou prácou z domu. 
Pre zachovanie „duševného" zdra-
via som sa snažil chodiť pravidelne 
na dlhé vychádzky, a aj tak sa udržia-
vať v kondícii. Stihol som dvakrát chy-
tiť COVID, no mal iba mierny priebeh. 
Najťažšie bolo ostať poctivo 14 dní 
v karanténe. Rovnako bolo zložité, 
keď sme ako rodina všetci pracovali 

a učili sa z domu. Na strane druhej som si uvedomil, aké zložité 
to majú tí ľudia, ktorí aj mimo COVID-u žijú svoje dni medzi štyr-
mi stenami.

ROMAN FRNČO
Musím povedať, že najprv som 

prežíval covidové obdobie so stra-
chom o to, ako to bude vyzerať s mo-
jou prácou - advokáciou. Na súdoch 
sa prestalo pojednávať, výsluchy sa 
nekonali, a preto som prirodzene ne-
vedel, čo sa bude ďalej diať. Po krát-
kom čase však ľudia začali mať právne 
problémy tak ako predtým, a prišli aj 
nové profesionálne výzvy. Po súkrom-

nej stránke som mal taktiež zaujímavé obdobie – vďaka mojej 
kamarátke Carle zo Španielska som spoznal veľa zahraničných 
študentov, ktorí žijú v Košiciach, naučil som sa celkom plynulo 
po španielsky, či spoznal španielsku kuchyňu. Počas zimy som sa 
venoval skialpinizmu, a tiež som začal jazdiť na elektrickej jed-
nokolke. Covid som, našťastie, prekonal bez väčších problémov.  

ANDREA GAJDOŠOVÁ
COVID-19 priniesol do našich živo-

tov odchody blízkych, obmedzenia, aj 
uvedomenie si hodnoty rodiny a zdra-
via. Pracovne mi toto obdobie nepri-
nieslo viac pohody ani home officu, 
bola som zodpovedná za zriaďovanie 
a fungovanie troch karanténnych za-
riadení pre repatriantov. Počas pan-
démie som prišla o ocka a, bohužiaľ, 
obmedzenia mi nedovolili sa s ním 

rozlúčiť. S rodinou sme veľa chodili na prechádzky. Aj karanténu 
po pozitívnom covid teste som trávila s ňou. Spoločne chvíle nás 
veľmi zblížili, mali sme konečne na seba čas. Uvedomili sme si, 
že obchody nám až tak nechýbajú a aj na cestách je pokojnejšie. 
Verím, že nás toto obdobie zmenilo. Pochopili sme, že konzum-
ný život je síce pohodlný, ale nie nevyhnutný na to, aby sme do-
kázali byť spokojní a tešiť sa jeden z druhého. 

SILVIA HRICKOVÁ
Pre mňa bolo covidové obdobie, 

ako pre mnohých, skúškou zvláda-
nia záťažových situácií, a zároveň 
objavením vnútornej sily zvládnuť 
v sťažených podmienkach postarať sa 
o rodinu, a tiež pomáhať iným. Ľudia, 
bez ohľadu na ich status, pociťovali 
nedostatok zdravia, financií a sociál-
nych kontaktov. COVID každému ubli-
žoval, preto som mala aj vlastné akti-

vity na podporu Jazerčanov, aby som im v tých ťažkých chvíľach 
vyčarila úsmev na tvári. Darovala som krv, ktorej bol nedostatok, 
bola som Čerticou v jazerských uliciach na Mikuláša, rozdávala 
perá, respirátory a SIM karty s internetom od Telekomu. Covido-
vé obdobie ukázalo aj jedno krásne pozitívum: my, Jazerčania, si 
dokážeme v ťažkých chvíľach pomáhať. Ďakujem každému, kto 
vtedy myslel na svojho blížneho.

Poslanci jazerského miestneho zastupiteľstva a starostka 
O tom, ako prežívali covidové obdobie

Pandemické dni, týždne, mesiace sa dotkli aj našich poslancov. Teraz, keď sa situácia trochu upokojila a vieme voľnejšie dý-
chať, boli sme zvedaví, ako ich vnímali a čo im priniesli alebo vzali.
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ANNA JENČOVÁ
Chýbali mi stretnutia s rodinou 

a priateľmi, ktoré boli dovtedy sú-
časťou môjho života. Prekážalo mi 
obmedzenie cestovania a pohybu, 
fungovania úradov a služieb, čo často 
aj mnohí zneužívali "lebo Covid...". 
Na druhej strane som mala viac času 
na seba a na veci, ktoré som predtým 
nestíhala. Veľa som bola v prírode, 
čítala a vzdelávala sa. V domácnosti 

sa upratali šuflíky, skrine, niečo vynovilo, iné zlikvidovalo, takže 
nuda nemala miesto. Asi sme aj niečo ušetrili, nebolo kde mí-
ňať... Celkovo, aspoň v mojom prípade, bolo menej stresu, všet-
ko sa ako keby spomalilo. Čo mi však vadilo, boli až agresívne 
reakcie niektorých ľudí hlavne na sociálnych sieťach. S uvoľňo-
vaním opatrení sa snáď tieto negatívne emócie zmiernia.

RENÁTA LENÁRTOVÁ
Začiatok pandémie ochorenia 

COVID-19 znamenal v mojom ži-
vote obrovskú zmenu. Ako lekárka 
som od začiatku pôsobila a pôsobím 
v prvej línii. Nikto z nás nevedel, čo 
môžeme od tohto ochorenia oča-
kávať, ako veľmi v celej spoločnosti 
ovplyvní ľuďom každodennú prácu 
a životy. Naše laboratórium medzi 
prvými v Košiciach začalo s mobilný-

mi odbermi, ktoré boli v mojej kompetencii. Znamenalo to nau-
čiť sa robiť odbery, obliekať sa do ochranných pomôcok, všetko 
úplné nové skúsenosti. Moji kolegovia dokázali, že vysoká pro-
fesionalita, húževnatosť a ľudský rozmer dokážu neuveriteľné 
pracovné výkony.

MARTIN SEMAN
Pozitívne som vnímal najmä to, ako 

sme si navzájom pomáhali a ako sa ľu-
dia vedeli obetovať jeden pre druhé-
ho. Počas posledného roka som videl 
mnoho úžasných príkladov pomoci 
aj v rámci nášho sídliska. Negatív-
ne som vnímal najmä nárast hoaxov 
a nepravdivých správ, ktoré ľudia me-
dzi sebou šírili bez overenia. Myslím, 
že sa musíme opäť naučiť dôverovať 

odborníkom a vedcom, namiesto sociálnych sietí. Môj pracovný 
život to ovplyvnilo najmä odkedy som sa stal prednostom OÚ. 
Odvtedy doslova „žijem COVID-om“ každý deň. 

RÓBERT SCHWARCZ
Tridsať rokov som aktívnym v ob-

lasti organizovania kultúrnych podu-
jatí a rôznych akcií pre deti a mladých 
ľudí, a tak mi pandémia urobila veľký 
škrt v mojom životnom režime. Bolo 
to náročné obdobie najmä po psy-
chickej stránke, lebo možnosť seba-
realizácie je pre mňa veľmi dôležitá. 
Len doma som ale nesedel, ponúkal 
som dobrovoľnícku pomoc, a tiež po-

máhal rôznym subjektom ako fakultná nemocnica v Košiciach, 

mimovládna organizácia Spoločnosti priateľov detí z detských 
domovov Úsmev ako dar, nadácia DEDO a ďalším. Zároveň som 
veľa času strávil s rodinou. S dcérami sme prešli asi všetky prírod-
né a iné turistické atrakcie v okolí Košíc. Verím, že sa čo najskôr 
vrátime do bežného života bez obmedzení.

JOZEF SKONC
Aj tento rok sa začal ako každý iný. 

S postupnými obmedzeniami prišli 
nové nápady. Dovolenka zahranič-
ná sa zmenila na tú slovenskú. Pri-
šiel priestor na spoznávanie nových 
a krásnych miest Slovenska a Košic-
kého kraja. Covidový rok si vzal sta-
ré starosti a priniesol hlavne radosti 
v mojom živote osobnom aj pracov-
nom. Ako trvalá spomienka na toto 

obdobie je brada, ktorú som si nechal narásť prvýkrát v živo-
te. Medzičasom už síce prešla korektúrou, skrátil som si ju asi  
o 5 cm, no ostáva súčasťou môjho života. S novou bradou, moti-
váciou a predsavzatiami kráčam ďalej v ústrety novým výzvam.

PAVOL SLIVKA
Pandémia ma naučila vážiť si bež-

né vecí, ktorých hodnotu som si 
za normálneho stavu neuvedomoval. 
Zatvorené obchodné domy, športo-
viská, kaviarne, služby, no najmä ne-
možnosť osobne sa zúčastniť na svä-
tej omši, som vnímal dosť negatívne. 
Na druhú stranu sa mi otvorili mož-
nosti pre jednoduchý, no zároveň 
hodnotný život. Viac času som trávil 

v prírode, športovaním, čítaním kníh a turistikou. Myslím si, že 
nás toto obdobie naučilo viac si vážiť to, čo obyčajne pokladáme 
za samozrejmosť. Verím, že táto situácia plná obmedzení čosko-
ro úplne pominie. 

LENKA KOVAČEVIČOVÁ
Covidové obdobie sme prežívali každý 

inak. Ja hlavne v práci, pri zabezpečova-
ní dodržiavania pandemických opatrení 
a všetkého čo s tým súviselo, keďže časť 
povinností pristála na pleciach samosprá-
vy. Bola to tiež výzva, či sa o Jazerčanov 
dokážeme v náročnej  situácii postarať. 
Išli sme na doraz. V prvej vlne sme ušili 
viac ako 20-tisíc rúšok, ktoré sme rozdali 
obyvateľom, pomáhali sme s nákupmi 

potravín, liekov, roznáškou obedov, respirátorov, vitamínových balíč-
kov,  pri sčítaní občanov, zaviedli sme službu nahlasovania na očkova-
nie, kto si nevedel rady alebo nemal prístup k internetu.  Úrad pritom 
riadne fungoval, občanov sme vybavovali cez okienka na prízemí bu-
dovy. Zabezpečiť sme museli aj  testovacie manévre v podobe celo-
plošného testovania i skríningov. Od februára sme po dohode s Minis-
terstvom zdravotníctva SR dopomohli k vytvoreniu MOM – mobilného 
odberového miesta – priamo na úrade. Službu antigénového testova-
nia sme tak vedeli poskytnúť tým, ktorí to potrebovali, a pritom to ne-
bol tlak na financie z rozpočtu mestskej časti. COVID ani mňa neobišiel, 
koncom januára som skončila v povinnej karanténe. Našťastie, ako–tak 
som sa vystrábila a 20 dní v domácej karanténe mi nakoniec prospelo, 
strávila som ich spoločne so synom.
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Jazerskú stanicu MsP covid neobišiel, dve tretiny mužov v uniformách ochoreli 
AJ TAK ZVLÁDLI DODÁVKY, VRAKY 
I „PRACUJÚCICH“ BEZ ZMLÚV
Všetkým nám už, či si to chceme pripustiť alebo nie, riadne 

lezú na nervy slová pandémia, korona, covid, ktoré výrazne 
ovplyvnili úplne všetko. 

„Neobišli ani našu stanicu Mestskej polície mesta Košice – Nad jaze-
rom (MsP), ktorá má na starosti mestské časti Vyšné Opátske, Krásna 
a Nad jazerom. Zo sedemnástich policajtov boli v marci v službe iba 
šiesti, ostatných skolila choroba.“ približuje veliteľ stanice Ing. Miroslav 
Fajčík.   

CHÝBAME ČI NECHÝBAME?
„Práve vtedy, zákon schválnosti, sa na našu adresu 

„zosypali“ na sociálnych sieťach kritiky. Poniektorí 
„nespokojenci“ v bežnom živote neraz navrhujú, že 
nás treba zrušiť, lebo nič nerobíme, vyvážame sa 
v autách a len berieme platy z ich daní... A keď nás 

bolo v službe „jeden a pol“, tým istým sťažovateľom 
sme zrazu chýbali, pýtali sa, kde sme, prečo nás nevi-

dieť? Je to na zamyslenie...,“ dodal M. Fajčík. 
Ešteže si v najhoršom pandemickom období vzájomne stanice 

Mestskej polície (MsP) vypomáhali, inak by bola v meste neriešiteľ-
ná situácia. Dnes sa personálny stav na jazerskej stanici stabilizoval, 
znova sa obnovila nepretržitá prevádzka. Opäť sa naplno vedia ve-
novať rôznorodým podnetom či oznámeniam občanov a ich pre-
šetrovaniu, psom, čistote, parkovaniu, asistujú mestu a miestnemu 
úradu pri niektorých jeho činnostiach. A práce, i keď sa to niekomu 
nezdá, pribúda.

PARKOVANIE DODÁVOK DLHÝCH NAD 5 METROV
„K obmedzeniu parkovania dodávkových vozidiel sme museli pri-

stúpiť, pretože parkovacích plôch pre osobné autá je v mestskej časti 
málo a v blízkej budúcnosti ďalšie asi ani nepribudnú. Iste, občas sa 
niekto z majiteľov dodávok ešte previní a začuť aj hlasy tých, čo sa sťa-
žujú na tento zákaz. Mám pocit, že od začiatku platnosti dopravnej 
značky sa u nás, na stanici, vystriedali „na prejednaní“ asi všetci maji-
telia týchto vozidiel. Hlavné je, že sa tento problém v podstate podarilo 
vyriešiť...“ Podobne je priaznivá situácia s vrakmi. Priaznivá v tom, že 
na celom sídlisku, aj vďaka dobrej spolupráci s Okresným úradom, 
zaberá dnes parkovacie miesta do desať nepojazdných áut.  

NIEKTORÍ VONKU BEZ RÚŠOK A PRACOVNEJ ZMLUVY
Počas covidového obdobia celkovo mestskí policajti dosť 

riešili aj oznámenia o pohybe neprispôsobivých občanov, ktorí 
nedodržiavali pandemické opatrenia. Často chodili  bez rúška 
či inej ochrany, a pohybovali sa vonku, i keď na nich neplatila 
výnimka, nešli do práce. Teda nie do tej ozajstnej na základe pra-
covnej zmluvy. 

Do hľadáčika kontrol sa dostali i niektoré prevádzky, čo tiež 
nedodržiavali stanovené príkazy a zákazy. Zaznamenané prípa-
dy boli postúpené na ďalšie riešenie Okresnému úradu, alebo 
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Od kedy žiaci za-
čali znovu chodiť do školy, obnovili ranný dozor na priechodoch 
pre chodcov pri školách. Robia pravidelne kontroly na sídlisku 
a vybavujú občanov.

ČO ICH ČAKÁ V LETE? 
„Určite všetko, čo prinesú letné dni. Dúfajme, že sa marec a apríl 

u nás nezopakujú, obyvatelia si budú užívať pohodu, relax, psičkári 
vždy pozbierajú po svojich miláčikoch exkrementy, nikto nebude 
rušiť nočný pokoj, dodávkové vozidlá nenájdeme parkovať pri blo-
koch a všetci budeme veriť, že sme konečne vstúpili do „normálne-
ho“ života,“ vyslovil nádej Ing. M. Fajčík. 

Pohybovali sa vonku, ale „pracovnú zmluvu“ nemali...

Dozor na priechodoch pre chodcov pred školami

Dopravná značka zóny 
zákazu parkovnia vozidiel dlhších nad 5 m

Červená dodávka ešte aj parkovanie na zeleni...

Jeden z posledných vrakov
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Jazero malo ako jediná mestská časť Košíc zriadené MOM priamo na úrade
Od februára prešlo testami takmer 37-tisíc občanov

Mestská časť sa od prvých chvíľ, čo sme sa vlani nútene teore-
ticky i v reálnom živote stretávali so slovami Covid, pandémia, hy-
gienické opatrenia, zapojila do viacerých foriem pomoci druhým. 
Bola i pri vytváraní miest na plošné antigénové testovanie obča-
nov. Jedno fungovalo priamo na miestnom úrade a okrem hodino-
vej obedňajšej prestávky bolo v prevádzke od rána do podvečera. 
Na odber sa dalo objednať cez známy portál www.korona.gov.sk

• Pani starostka, od februára tohto roku, v spolupráci 
s Ministerstvom zdravotníctva SR, vzniklo na úrade mobil-
né odberové miesto (MOM). Tam sa pokračovalo v testovaní 
na COVID-19. Bolo povinnosťou mestskej časti ho vytvoriť?

Pre nás to bola taká nepísaná povinnosť, keďže sme chceli 
obyvateľom túto službu zabezpečiť z úrovne mestskej časti, a zá-
roveň nezaťažovať rozpočet mestskej časti výdavkami v súvis-
losti s testovaním. MOM-ky začali vznikať skôr na úrovni miest 
a krajov. Jazero má viac ako 24-tisíc obyvateľov, čo je už menšie 
mesto. A my, úrad, sme chceli jeho obyvateľom vyjsť v ústrety, 
aby nemuseli za potvrdením alebo SMS-kou chodiť hore – dole. 
Mnohí totiž spočiatku takmer denne a neskôr týždenne potre-
bovali sa v zamestnaní alebo u lekára preukazovať negatívnym 
testom. Sme jedinou mestskou časťou Košíc, kde bolo MOM 
mestskou časťou zriadené aj z dôvodu, že na samom začiatku 
mnohé samosprávy ani nevedeli o výzve ministerstva zdravot-
níctva. Neboli správne informované, že sa tiež môžu zapojiť, nie 
len súkromné zdravotnícke zariadenia, ktoré následne vznikali 
po celom Slovensku ako huby po daždi. 

• Jazerčania, aj obyvatelia z blízkeho okolia, záznamy 
o tom hovoria, túto pomoc využívali. Niekedy viac, inoke-
dy menej. Od domácich občas zazneli hlasy: Je fajn, že tu 
funguje, ale stojí to peniaze, ktoré idú z rozpočtu mestskej 
časti...

Môžem všetkých ubezpečiť, že naše peniaze na to nešli. Práve 
preto, že sa nám podarilo zapojiť do výzvy vyhlásenej minister-
stvom zdravotníctva a byť úspešnými, znamenalo, že výdavky 
na ďalšie testovanie sú hradené z vopred stanovených paušálov. 
Tie pokryli chod celej prevádzky mobilného odberového miesta 
plus štát poskytol antigénové testy. 

Zapotili sme sa však pri samotnom zriaďovaní, kedy sme mu-
seli zabezpečiť vhodné priestory na miestnom úrade podľa vo-
pred daných štandardov a predpisov. Za „obeť“ padla veľká za-
sadačka, a ďalšie priestory na prízemí miestneho úradu, ktoré sa 
prispôsobili doslova na zdravotnícke zariadenie. Vhodne upraviť 
bolo treba aj zázemie okolo a pred miestnym úradom, keďže sa 
testovalo cez okienko. Naše pripravené priestory následne musel 
schváliť Regionálny úrad verejného zdravotníctva.  

• Spočiatku, v začiatkoch pandémie, ľudia boli ústreto-
vejší, ohľaduplnejší, všade bolo dosť ochoty pomáhať si. Aj 
zdravotníkov viac vnímali, dokonca sa im na balkónoch tlies-
kalo. Upadla časom táto eufória?

U nás určite nie. Pred MOM-kou sme im síce netlieskali, ale slo-
vo ďakujem často zaznelo. Alebo sa poniektoré jazerské kuchárky 
a pekárky pristavili pri okienku, aby „dievčatám,“ len tie sme mali, 
trochu spestrili jedálniček. „Trafilo“ k nám aj zopár sponzorov.

• Dnes o tomto mieste hovoríme ešte v prítomnom čase, 
ale k 30. júnu sa MOM na úrade stane minulosťou. 

Je to tak. Ministerstvo zdravotníctva vďaka zlepšujúcej sa situ-
ácii na území republiky výrazne znižuje počet MOM. I u nás sme 
videli, že tých, čo sa prišli testovať, v poslednom období dosť 
ubudlo. Dobré znamenie. Konečne sa môžeme voľnejšie pohy-
bovať, ku každému kroku nepotrebujeme papier ani absolvovať 
pre mnohých nepríjemné „paličkovanie.“ Obavy však sú. Už teraz 

sa začína vážne hovoriť o tretej vlne pandémie, ktorú môžu ľudia 
po dovolenkách v zahraničí domov priniesť.

• Čo to znamená?
Nikto z nás niektoré slová už nechce ani počuť. Pľúcna ven-

tilácia, viac ako 12-tisíc obetí, depresie, obmedzenia, strata so-
ciálnych kontaktov, karanténa, zatvorenie doma, obavy, čo bude 
ďalej... Určite po ničom takom netúžime. Bola som z titulu svo-
jej práce dobrovoľne povinne xy-krát testovaná, aj v karanténe 
s covidom, takže viem, o čom hovoríme. Realita však môže byť 
aj taká, akú nechceme. A vtedy budeme znovu s MOM-kom pri-
pravení. 
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Denné centrum duševného zdravia Facilitas n. o. funguje aj v lete

Starajme sa o nohy, nosia nás celý život                                               

ROZHOVORY, RELAXAČNÉ PLENÉRY, ZÁŽITKOVÁ AKTIVITA 
Aktivity nášho centra aj v lete venujeme pomoci tomu, čo nevie 

každá duša človeka stráviť. Starostiam, zodpovednosti za svoje 
zdravie i zodpovednosti za druhých, rôznym postojom a skúse-
nostiam, ktoré formujú naše reakcie a ich emočná a fyziologická 
odozva sa prejaví v myšlienkach, bezsenných nociach i zmenou 
činnosti jednotlivých orgánov, ktoré zrazu hľadajú pomoc. 

DUŠEVNÉ ZDRAVIE JE KREHKÉ, 
TREBA MU VENOVAŤ POZORNOSŤ
V centre ponúkame možnosť porozprávať sa a s pomocou od-

borníka nahliadnuť na svoje životné udalosti. Využiť sa dajú aj pí-
somne položené otázky, na ktoré sa pokúsime odpovedať, resp. 
nasmerovať vás na možnosti riešenia. Vieme zabezpečiť tiež online 
konzultácie s odborníkom alebo skupinové stretnutia na témy sú-
visiace s adaptáciou na nové životné udalosti, stres. Obsahovo sú 
postavené na zvládnutie sociálnych a komunikačných zručností 
pre prácu so sebou v záťažových situáciách, posilnenie vlastných re-
zerv a primeraného nastavenia denných rytmov. V širokej verejnosti 
pretrváva predstava, že odborník je expertom a za niekoľko chvíľ vie 
dať recept, radu ako na to. Skúsenosť z odbornej konzultácie pomo-
cou slov, ale trebárs i farieb, dokáže pritom presunúť komunikáciu 

do polohy, v ktorej sa expertom na svoj 
život stáva klient sám. Je to cyklus dá-
vania a odovzdávania v podobe Letnej 
zážitkovej aktivity – Farbami sa pohni 
z miesta. Ponúka skúsenostné artetera-
peutické a verbálne techniky, rôzne vý-
tvarné médiá a ich využitie v osobnom či 
pracovnom živote, no najmä v prospech 
zdravia. 

AJ TAKÉ SÚ PODOBY DNEŠKA
Súčasná situácia výrazne zasiahla oblasť duševného zdravia mno-

hých z nás. Sociálna izolácia a obmedzenie sociálnych kontaktov zhor-
šujú pocity osamelosti, úzkosti, nervozity, hnevu aj depresie.

...môj syn sa ničomu nevenuje, len sedí, nemá kamarátov, uza-
tvára sa, nechce s nami o ničom hovoriť, nikam ísť, zmenil sa..., čo 
máme robiť, vyskúšali sme asi všetko od sľubov po zákazy..., igno-
ruje všetko okrem svojich favoritov na počítači..., sme z toho doma 
nervózni, už sme skúsili všeličo...

...dcéra nás ignoruje, má len svojich kamarátov, večer odíde a ne-
povie kam, s kým, hádame sa, pýtame sa jej či vládze..., nechceme 
o ňu prísť... kontrolovanie všetko len zhoršuje... bojíme sa o ňu...

...nevládzem, som úplne iná, plačlivá, veci ma nebavia, v ničom 
nevidím zmysel, hneď sa unavím... nespím, každej noci sa bojím, či 
budem spať.. neviem ako takto žiť... 

...mením sa, nerozumiem, prečo sa takto trápim, hádam sa stále 
s každým, najmä s mužom, všetko mi vadí... to nie som ja... 

Ak máte podobné myšlienky a trápenia, môžeme ich prebrať 
v spoločnom rozhovore a tvorbe na letných tvorivých relaxačných 
dielňach v utorky a štvrtky - podľa počasia - o 10.00 hodine v areáli 
Polikliniky Nad jazerom, na druhom poschodí, v sídle nášho centra. 
Sú zadarmo, len si treba nájsť čas a prísť.

PhDr. Monika Piliarová,
klinická psychologička, psychoterapeutka,   

arteterapeutka, supervízorka EAS

BRADAVICA ALEBO KURIE OKO?
Každý z nás určite minimálne raz za život objavil na svojom cho-

didle malý tvrdý, možno aj bolestivý útvar, ktorý nevedel presne 
identifikovať. S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o kurie oko 
alebo bradavicu. Pre laika rozpoznať jedno od druhého nie je jed-
noduché. Z pohľadu dermatológa je diagnostika týchto útvarov 
jednoduchá, keďže zväčša nerobí rozdiel medzi bradavicou a kurím 
okom. Oba útvary sú pre neho hyperkeratotickým prejavom kože 
a odstráni ich pomocou keratolytík vyšších koncentrácií, vypaľova-
ním, kryoterapiou alebo laserom. Z pohľadu pedikéra je však správ-
na identifikácia veľmi dôležitá, pretože na rozdiel od kurieho oka je 
ošetrenie bradavice na pedikúre zakázaný úkon. 

AKÝ JE MEDZI NIMI ROZDIEL? 
Kurie oko (latinsky clavus) má mechanický pôvod. Ide o kónic-

ky zastúpenú hyperkeratózu, ktorá vzniká v pokožke ako odpoveď 
tela na trvalý a výrazný tlak, postupne sa vtláča do zamše a neskôr 
prechádza cez podkožné tkanivo až ku kosti. Kurie oko býva veľmi 

bolestivé a jeho ošetrenie patrí v pedikú-
re medzi primárne úlohy. Môže byť: zrn-
kovité, tvrdé, mäkké, cievnaté, zapálené, 
neurologické, neuro - vaskulárne a pod-
nechtové. Jeho ošetrenie doma spočíva 
v aplikácii keratolytických prípravkov.

Bradavica (latinsky verrucae) je ví-
rusové ochorenie vyvolané vírusom HPV. 
Najľahšie sa do pokožky dostáva pro-
stredníctvom malých zranení a vytvára sa na rozmočenej pokožke. 
„Chytiť“ ju možno s najväčšou pravdepodobnosťou v saune, bazé-
ne, wellness centre, fitness centre alebo doma vo vani či v sprche 
od iného vírusom nakazeného člena rodiny. Bradavica je prenosné 
ochorenie, preto nie je vhodné, aby ste, kým sa nevyliečite, chodili 
do bazénov. Liečbu rieši dermatológ - kožný lekár. Pedikérska sta-
rostlivosť je podpornou činnosťou. Na povrchu bradavice sa vytvá-
ra vrstva zhrubnutej kože (hyperkeratóza), ktorá bráni liečivám do-
stať sa k jej koreňom. Je preto nutné kožu pravidelne odstraňovať 

Foto Zdroj:             Ing. Nadasiova Centrum pedikúry Bratislava
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Je tu leto, čas oddychu, posilňovania zdravia i vychádzok 
do prírody, ktoré môžeme spojiť aj so zberom byliniek.

JAHODOVÝ LIST
Zakladateľ systematickej botaniky švédsky 

vedec Carl von Linne (1707 – 1778) odpo-
rúčal piť čaj z listov jahody lesnej. Sám si 
takto vyliečil DNU. Teraz je práve obdo-
bie, kedy je rozumné zbierať listy z les-
ných jahôd a kombinovať ich s listami 
lesných malín a černíc. Vytvorí sa liečivý 

čaj, ktorý je osviežujúci počas horúcich 
letných dní. 

Juraj Fándly (1750 – 1811), slovenský spiso-
vateľ, rímskokatolícky kňaz a entomológ zaobe-

rajúci sa štúdiom hmyzu, robil dušpastiersku činnosť v chudobnej 
farnosti Naháči (Trnavský kraj), kde zažil biedu dedinského obyva-
teľstva. Stal sa zelinkárom a lekárom, aby sa aj takto zameral na po-
moc občanom. Pomáhal im pri poľnohospodárskych prácach, na-
učil ich priasť bavlnu, bojoval proti opilstvu a poverám. Napísal 48 
kníh, ktoré obsahovali množstvá cenných rád potrebných ku kaž-
dodennému životu. V knihe Zelinkár (r. 1793) odporúčal piť čaj z ja-
hodových listov na zlepšenie látkovej výmeny pri málokrvnosti 
a predráždenosti. „Ten, kto pozná podstatu liečivých rastlín“ - píše 
Fándly - „ten veľmi pomáha chorému, a dokonca dokáže ho i vyliečiť. 
Keď ale tieto drahé poklady zemské, len hovädám na paši pre neve-
domosť zanechávate, pre nedbanlivosť svoju, častejšie ako hovädá, 
v nemocniciach stonáte.“ Fándly ako základnú a všeobecne platnú 
zásadu zdôrazňuje miernosť v jedení a pití, každodennú prechádz-
ku a veselú náladu. Ale späť k jahodám... Šálka jahôd poskytuje len 
50 kalórií, ale dodá až 3 gramy vlákniny. Obsahujú vápnik, fosfor, 
horčík a draslík a až 85 mg vitamínu C. Netreba teda váhať a treba 
využiť každú príležitosť dosýta sa jahôd najesť.

MATERINA DÚŠKA
 „Keď hovoríš o ženách, mysli na svoju mat-

ku“ - vraví príslovie. V ríši liečivých rastlín 
máme bylinku, ktorá má meno matky 
v názve. Je to materina dúška, ktorá 
je podľa starej povesti matka pre-
menená na kvietok. Prirodzene rastie 
na teplých a suchých stráňach, kde 

má neporovnateľne výraznejšiu arómu 
ako v chladnejších oblastiach. Mravce si 

ju údajne „pestujú“ na kopčekoch, aby sa 
chránili pred pôvodcami chorôb. Cieľovými 

orgánmi jej liečivého pôsobenia v podobe čaju sú dýchacie cesty 
a tráviaci trakt. Rozkladá hlieny a pomáha ich vykašľať, upokoju-
je výstelku žalúdka. Za normálnych okolností sa trávenie pokladá 
za nezávislý proces, ktorý sa reguluje sám. Najlepšie nám teda trávi, 
keď o tom nevieme. Materina dúška priaznivo pôsobí na vylučo-
vanie žalúdočných štiav a reguluje zloženie črevnej flóry. Mož-
no lepšie ako probiotiká.

Dá sa z nej urobiť aj liečivý olej. Za slnečného počasia nazbiera-

né kvety zalejeme v sklenenej fľaši lekárenským olivovým olejom 
a necháme tri týždne stáť na slnku. Potom ho scedíme do tmavej 
fľaše. Vhodný je v domácnosti s malými deťmi. Natiera sa nad ob-
lasťou priedušnice a priedušiek počas ich zápalu, pri laryngitídach, 
zväčšených lymfatických uzlinách. Má výrazné účinky proti bak-
tériám. Hlavne zápaly prínosových dutín prebiehajú neraz zdĺhavo, 
deti opakovane berú antibiotiká, nastávajú komplikácie. Vonkajším 
potieraním oblastí nad prínosovými dutinami môžeme priebeh 
ochorenia zmierniť, dokonca zabrániť recidívam. Ak ešte dieťa na-
parujeme nad harmančekom, tak to už celkom nemá chybu. 

Hovorí sa, že k najkrajším miestam na zemi sa dostaneme jedine 
peši. Liečivými rastlinami posiata lúka takým miestom určite je. Ma-
terinu dúšku si môžeme nazbierať od mája, no ja som ju natrhal už 
aj v období neskorého októbra. Zbierať sa má za slnečného počasia, 
pretože potom má oveľa výraznejšiu arómu.

MEDOVKA LEKÁRSKA
Zaradiť dve šálky bylinkového čaju 

do pitného režimu všedného dňa 
je prejavom osobnej vyspelos-
ti. Zdravšie je piť čaj ako kávu. 
Bylinkový čaj je totiž alkalic-
ká tekutina plná liečivých látok, 

ktorá pri pravidelnom pití vyhá-
ňa z tela aj tie najťažšie ochorenia. 

Na lúkach i v našich záhradách sa 
v týchto dňoch môžeme tešiť širokej po-

nuke byliniek. Jednou z kráľovien záhrad je medovka. Grécke slo-
vo včela - melissanesie - má vo svojom názve i latinské pomeno-
vanie hodnotnej liečivej rastliny - medovky lekárskej. Starovekí 
Gréci ju s obľubou vysádzali v okolí úľov, pretože verili, že jej prí-
tomnosť nedovolí včelám úle opustiť. „Medovka má v sebe moc  
15 bylín“ - prehlasovala Hildegarda z Bingenu (1098 - 1179) a od-
porúčala ju užívať pri srdcových ťažkostiach. „Ak sa medovka ako čaj 
pije každé ráno, prinavráti silu, prebudí myseľ a osvieži človeka“ - píše 
sa v herbári z roku 1696. 

V 17. storočí tvorila medovka základnú zložku karmelitánskych 
liečivých kvapiek určených na užívanie pri žalúdočných ťažkostiach 
a stavoch úzkosti. 

Za svoju príjemnú arómu vďačí éterickému oleju, citralu, ktorý je 
nositeľom upokojujúcich a protivírusových účinkov. Odporúča sa 
ľuďom, ktorým sa opakovane tvorí herpes na perách. 

Pôsobením na zložky centrálneho nervového systému lieči 
všetky orgány tela, kde došlo pod vplyvom stresu k chorobným 
zmenám. Uvoľňuje žalúdočné kŕče z nervového vypätia, dokáže 
odstrániť búšenie srdca, utlmí migrénou spôsobené bolesti hlavy. 
Odporúča sa napríklad študentom, ktorí sa potrebujú veľa učiť, pre-
tože pomáha bystrejšie chápať a lepšie si zapamätať učebnú látku. 
Najnovšie výskumy konštatujú, že čaj z medovky podporuje uvoľ-
ňovanie acetylcholínu, ktorý sa u ľudí s Alzhaimerovou chorobou 
vyskytuje len v nepatrných množstvách. Pri pokusoch, v ktorých sa 
testovaným osobám podávali sušené rastlinné výťažky z medovky, 
sa jednoznačne dokázal zvýšený výkon mozgu. Rastline sa pred-
povedá veľká budúcnosť.                                           MUDr. Michal Slivka

Príroda má liečivú moc

a bradavicu tak odkrývať. Doma sa dá liečiť pomocou prírodných 
prostriedkov alebo voľne dostupných liečiv v lekárni. Ak táto liečba 
zlyhá, treba navštíviť dermatológa, ktorý bradavicu vypáli dusíkom 
alebo laserom. Prípadne navrhne iný postup. Pri liečbe je dôležité 
aplikovať prípravky pravidelne, presne podľa stanoveného návodu. 
Inak umožňujete bradavici vniknúť do kože hlbšie, lepšie sa usadiť, 
a nevyliečite ju.

PRÍPRAVKY NA LIEČENIE BRADAVICE
Prírodné: 
Lastovičník bradavičnatý. Je to rastlina, ktorá má žltkavý sekrét 

zo stonky alebo listu rastliny. Cibuľa namočená v octe. Cesnak - 
tenký plátok sa prilepí na bradavicu.

Lekárenské voľno - predajné prípravky:
Lapis - pri tomto ochorení ho neodporúčam, je málo účinný.  

Duofilm alebo Verumal, čo je liečivo na recept od dermatológa. 

Sterilizácia: Ak chcete nožnice, pilník, či pinzetu, ktoré ste po-
užívali na ošetrovanie miesta, kde sa nachádzala bradavica, znova 
použiť, nástroje musíme vydenzinfikovať a vyvariť. Dezinfikujeme 
alkoholovým prípravkom a potom vyvaríme v hrnci. Voda musí 
vrieť 120 minút a nástroj v nej po celý čas ponorený. 

Mária Ivanková, 
podológ

 IMKOR Centrum - pedikérsko podologická prax 
Levočská 2, Nad jazerom, tel. 055 /5501212
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Zdravotné okienko

Pandémia nás potrápila v každom smere. Bola to doba ex-
trémne náročná pre všetkých – deti, dospievajúcich, dospe-
lých aj seniorov. Pre každého znamenala vybočenie z každo-
denných zabehnutých stereotypov. Vybrala si daň na našom 
fyzickom i duševnom zdraví. 

V posledných týždňoch pribudlo do našich diskusií slovné 
spojenie – pandemická únava, karanténna únava. Prejavuje sa 
podráždenosťou, väčším stresom, úzkosťou, nechutenstvom 
alebo, naopak, veľkou chuťou do jedla, problémami so spán-
kom, produktivitou či motiváciou. Veľa ľudí trápia aj neustále 
bežiace myšlienky o pandémii a strachu z nej a z obáv ,že príde 
tretia vlna. Nevedia „vypnúť“, sú v napätí. Pandemická únava sa 
prejavuje aj fyzickým vyčerpaním, emočnou necitlivosťou, po-
citom vnútornej únavy, bezmocnosťou. Jeho prejavom môže 
byť aj frustrácia, zvýšená plačlivosť, ale tiež agresia a výbušnosť. 
Z dát Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyplýva, že pan-
demická únava postihla až 60 percent ľudí.

PRICHÁDZA LETO, A TAK MÁME PRÍLEŽITOSŤ 
DAŤ ODDYCH NÁŠMU TELU AJ MYSLI
Aby sme si v lete udržali duševné zdravie a psychickú poho-

du, je namieste dbať na to, aby sme mali dostatok času na od-
dych, pohyb a rozhovory s našimi najbližšími a priateľmi. Pokiaľ 
z akéhokoľvek dôvodu nemôžete ísť na dovolenku, stačí zmeniť 
prostredie, ktoré vás vytrhne z pracovného stresu a zhonu. Vý-
skumy ukazujú, že krátky pobyt v prírode radikálne znižuje stres. 
Ak máte záhradku venujte sa jej, pretože aj aktívny oddych je 
zdraviu prospešný. Vyskúšajte nové aktivity, ktoré ste nikdy ne-
skúsili. Leto môžete stráviť aj poznávaním okolitej prírody. Veľa 

ľudí viacej navštevuje naše veľhory ako 
samotné okolie Košíc. Keď nemôžete 
ísť ani do blízkeho okolia, neostávajte 
v nečinnosti. Čítajte knihy – na balkó-
ne, v parku, pri vode, prechádzajte sa, 
bicyklujte, pozvite priateľov na grilo-
vačku, urobte si spoločne guláš. Veď 
aj krátke stretnutie s priateľmi, ktorých 
sme dlho nevideli, na vás bude mať pozitívny vplyv. Kontrolujte 
si, ako trávite čas, a vyhýbajte sa aktivitám pred počitačmi alebo 
televíznymi obrazovkami. 

Úspešné a pekné leto 2021 prajem. Ak však budete mať pocit, 
že sa predsa len neviete dostať z tlaku pandémie a situáciu ne-
zvládate, neváhajte vyhľadať aj odbornú pomoc.

PhDr. Lucia Kleinová 
Ilustračné foto: Leto

Včelárstvo má na Slovensku viac ako tisícročnú tradíciu. Vďa-
ka nemu dnes poznáme produkty, ktoré utužujú zdravie člo-
veka. Sú to napríklad materská kašička, propolis, med či včelí 
peľ, ktorý tiež patrí medzi včelie produkty, ale v podstate je to 
produkt kvitnúcich rastlín. V prírodnej liečbe a v prevencii má 
mimoriadne dôležité miesto a široké spektrum použitia - pokla-
dá sa za najkomplexnejšiu potravinu 20. storočia. Fermentovaný 
včelí peľ Nemci nazývajú včelím chlebom. 

„Z našich takmer tridsaťročných skúseností vyplýva, že včelí peľ 
má priaznivé účinky najmä pri obličkovej nedostatočnosti, prob-
lémoch s pečeňou, pri zvýšenej hladine tukov a kyseliny močovej 
v krvi alebo pri ťažkých kožných ochoreniach“ - vraví MUDr. Šte-
fan Košlík, CSc. ktorý sa liečbou včelími produktmi zaoberá dlhé 
roky. „Hlavne ľudia s vysokou hladinou cholesterolu a pečeňových 
testov by mali jeho liečivú silu využiť“ - dodáva. Odhaduje sa, že 
včelí peľ obsahuje viac ako päťtisíc enzýmov. To je mnohokrát 
viac než akákoľvek iná potrava. Podľa výskumov vo Francúzsku, 
Rusku a Taliansku je peľ najbohatším zdrojom bielkovín v príro-
de. Obsahuje päťkrát až sedemkrát väčšie množstvo proteínu 
ako syr, mäso alebo vajcia. Je tiež cenným zdrojom vitamínu 
B12 a lecitínu. Chráni proti účinkom röntgenového žiarenia 
a rádioterapie užívanej pri liečbe rakoviny. Ľudia, ktorí sú nútení 
podstúpiť ožarovanie, by na včelí peľ nemali zabúdať. Do určitej 
miery chráni tiež pred škodlivinami, ako je olovo, ortuť, hliník 
a dusičnany. Obsahuje kyseliny nukleové, ktorých priaznivé 
účinky na spomaľovanie starnutia boli preukázané. Skupina 

myší, geneticky vybavených tak, aby 
žili len desať týždňov, bola kŕmená len 
včelím peľom a destilovanou vodou 
a dožili sa veku jeden a pol roka. 

Dr. G. J. Binding tvrdí, že včelí peľ je 
najlepšia potrava a liek, aké kedy boli 
objavené. Veď zo všetkých testovaných 
potravín práve on vykazoval najvyššiu 
antioxidačnú aktivitu. Sto gramov peľu stojí u nás okolo 2 eur 
a denne sa odporúča užiť jednu kávovú lyžičku v kombinácii 
s kávovou lyžičkou medu. Alergie sa obávať netreba, včelí peľ sa 
nerovná kvetnému peľu. Sú to dve úplne odlišné veci.

MUDr. Michal Slivka

Urobte si skvelé letné dni

  Včelí peľ



Jazerčan 01 / 2021 27

Niekoľko rokov je dobrým zvykom organizovať v lesoparku 
oslavu MDD spojenú s kultúrnym programom, súťažami, atrak-
ciami, zábavou. 

Tentokrát mestská časť také niečo zo známych dôvodov ne-

mohla pripraviť. Oslavujúce deti pozdravili, drobnosťami pote-
šili a fotili sa s nimi aspoň veselí maskoti. Na tieto rozprávkové 
i nerozprávkové bytosti sa "zahrali" študenti Súkromnej strednej 
odbornej školy z Bukoveckej ulice.

Sviatok detí sme oslávili trochu inak, ale rovnako veselo
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Na našom sídlisku vlani vznikla dažďová záhrada. Je na dvore 
Obchodnej akadémie na Polárnej ulici a jej vytvorenie má pre štu-
dentov dôležitý edukačný význam Sú v nej vysadené celoročne 
udržateľné nenáročné rastliny, ktoré získavajú vlahu stekaním vody  
pri daždi zo strechy telocvične. Poslaním tejto u nás určite ešte ze-
lenej novinky je poskytovať útočisko voľne žijúcim tvorom, dopĺňa 
zásoby vody a prispieva k atraktivite architektúry v meste.

Vznikla ako prvá na Jazere a je výsledkom 2. kola tvorby dažďo-
vých záhrad v areáloch stredných škôl Košického kraja. Vytvore-
nie išlo zo zdrojov Košického samosprávneho kraja cez Agentúru 
na podporu regionálneho rozvoja Košice a zrealizovalo Dobrovoľ-
nícke centrum Košického kraja.

„Záhradu už máme, ale to nie je koniec. Okrem starostlivosti o ňu 
sme sa rozhodli doplniť ju o postupne sa rozširujúcu zbierku hornín. 
Už máme Zeolit z lomu Kučín pri Vranove nad Topľou a Andezit z lomu 
Ruskov,“ hovorí o novinkách riaditeľ školy Mgr. Michal Potoma. 
Pre niekoho sú to možno obyčajné kamene, kvôli univerzálnemu 
použitiu sú však vyhľadávané. Zeolit nachádza uplatnenie v poľno-
hospodárstve, chovateľstve, stavebníctve, pri čistení vôd a vo forme 
prášku je prírodným detoxom pre organizmus človeka. Andezit sa 
upravený využíva ako obklad alebo stavebný materiál.

„V júli plánujeme spolu 
s dobrovoľníckym centrom vy-
budovať pri škole jazierko s fon-
tánkou.  Bude tak ďalšia oddy-
chová zóna. V septembri potom 
v spolupráci so Školou úžitkové-
ho priemyslu namaľujeme stenu pri dažďovej záhrade. Bude to vlast-
ne maturitná práca študentiek. A čo vymyslíme ďalej? Ešte uvidíme,“ 
tajnostkársky  doplnil Mgr. M. Potoma. Prostredie môžu využívať aj 
žiaci Waldorfskej školy, ktorá sídli v budove akadémie. 

Aj takto by sme mohli nazvať to, čo sa nám podarilo zrealizovať 
na našej základnej škole,  a po čom sme už nejaký ten rok túžili -  mať 
vlastnú školskú knižnicu. Vyhliadli sme si miestnosť pripomínajúcu 
priestor bez duše, a rozhodli sme sa do nej, a tým pádom aj do školy, 
vniesť niečo nové, zaujímavé, vdýchnuť jej život. Čo iné by to mohlo 
priniesť, ak nie množstvo príbehov, zážitkov, rozprávok, hier, poznat-
kov a zaujímavostí, ktoré sú ukryté v knihách? Aj Francois Mauriac 
povedal: „Čítanie sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Vďaka nenávratnému finančnému príspevku z projektu Zlepše-
nie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice 
poskytnutého z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR sme od základov prerobili priestor pre novú knižnicu. Podarilo sa 
nám získať financie aj z projektu Čítame radi, ktorého poskytovate-
ľom bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Čarovný 
svet sme tak mohli obohatiť o nové krásne knihy. Deti sa už mali 
možnosť začítať do viacerých titulov, užívať si vôňu tlače a listo-
vať v knihách, ktoré mladého čitateľa zabavia, poučia a pomôžu aj 
pri spoznávaní pravidiel správania sa v tomto prostredí.  

Knižnica ich očarila. Teraz je už len na nich, ako často sa rozhod-

nú tráviť chvíle vo svete krásy a fantázie. Nás to zase presvedčilo, že 
to bola správna voľba. Marcus Tullius Cicero raz povedal: “Miestnosť 
bez kníh je ako telo bez duše.” Naša škola k nim už vďaka novej kniž-
nici určite nepatrí.

Mgr. Miroslava Tarnóciová, 
školský knihovník

Školy 
Prvá dažďová záhrada je v „Polárke“
Rastliny, kamene, jazierko, maľba

Súkromná základná škola na Dneperskej ulici
Dvere čítania dokorán 

Prišli, videli, zvíťazili ... Aj takto by sa dal opísať nedávny úspech 
skupinky dievčat z nášho Súkromného osemročného gymnázia 
na Dneperskej ulici. Tím #dneperskekocky v podaní – Nataše Ko-
valčíkovej, Liliany Kolcunovej a Esther Šiňanskej - sa stal vo svojej 
vekovej kategórii celoslovenským víťazným tímom súťaže v progra-
movaní ScratchMatch. V duchu myšlienky „Aby IT sektor už neprišiel 
ani o jednu šikovnú ženu“ súťaž od roku 2017 organizuje občianske 
združenie Aj Ty v IT. Tento rok sa do nej zapojilo 92 dievčat a spolu 
poslalo 68 projektov. Naše „kočky“ odbornú porotu zaujali vlastnou 
počítačovou hrou zo sveta peňazí s názvom „PiggyBank“ vytvore-
nou v prostredí spomínaného programovacieho nástroja Scratch. 

Práve aktivity tohto združenia spolu s našou dlhoročnou dne-

#dneperskekocky búrajú negatívne mýty o ženách v IT
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Na Bukoveckej tabuľka slávy bývalých žiakov
Sme na nich pyšní

V Špeciálnej základnej škole na Rovníkovej ulici sa v súčasnosti 
vzdelávajú žiaci so zdravotným znevýhodnením – mentálnym i viac-
násobným postihnutím, teda mentálnym v kombinácii so slucho-
vým či telesným. V našom meste je však nemálo dievčat a chlapcov, 
čo majú len sluchové postihnutie, bez kombinácie s mentálnym.

„A chrobák bol v hlave“, predstavuje zrod myšlienky riaditeľka 
školy Mgr. Jana Valenčáková. „Priestor na vytvorenie nových tried 
pod „starou“ strechou máme, a tak sa v rámci predpisov začal kolotoč 
rozhovorov, stretnutí, dohôd, behania i papierovania, aby sa podari-
lo zaradiť novú základnú školu pre žiakov so sluchovým postihnutím 
do siete škôl a školských zariadení.“

Vlani „Rovníková“ žiadosť cez svojho zriaďovateľa podala a mi-
nisterstvo školstva nedávno odsúhlasilo. Znamená to, že k termí-
nu 1. september 2021 budú na rovnakej adrese - Rovníková ulica  
č. 11 - dve školy – doterajšia Špeciálna základná škola a potom nová 
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, ktorá otvorí 
zatiaľ dve triedy pre žiakov so sluchovým postihnutím. Podľa toho, 
čo život prinesie, ich počet sa môže v budúcnosti rozšíriť.  

„Podali sme aj žiadosť do projektu „Modernejšia škola“, z ktorého by 
sme mohli získať peniaze na inovatívne prístupy priestorových riešení 

a výučby žiakov so sluchovým hendikepom. Ale o tom neskôr. Nechcem 
zarieknuť...“, naznačuje ďalšiu novinku, pri ktorej by sa Šťastena tiež 
mohla nakloniť na ich stranu, Mgr. J. Valenčáková.

Každá škola je hrdá na svojich žiakov, ktorí svojimi vedomosťa-
mi, schopnosťami či zručnosťami u nás alebo vo svete niečo do-
siahli. V našej škole ich je niekoľko a ich zoznam sa stále dopĺňa. 

Sú medzi nimi Adriana Ballová, Lenka Barilíková, Christian 
Jaroš, Soňa Maléterová, Anna Mihalíková, Viktor Mikluš, Ka-
rol Petreš, Andrea Tatarková, Roman Volák, Ján Zachariáš. Do-
kázali sa presadiť a zviditeľniť ako herečky, v súťaži krásy, športe, 
maliarstve, písaním kníh aj v komunálnej politike. S uvoľňovaním 
situácie postupne prichádzajú do školy a odhaľujú si svoju „tabuľ-
ku slávy“ v galérii Učili sa v našej škole, ktorú máme na chodbe. 

Veľkým prekvapením pre majsterku sveta v basketbale Annu 
Mihalíkovú napríklad bolo, že ani netušila, čo sa skrýva pod bie-
lym plátnom. Všetko tajne, s našou pomocou, zorganizovala jej 
sestra. Autor knihy Medzi nebom a zemou (o slávnych a svätých 
osobnostiach) Ján Zachariáš prišiel na „svoju“ malú udalosť aj 
s manželkou a sestrou dvojičkou. Zaspomínali si na začiatky našej 
školy a ukázali nám vzácne fotografie z týchto čias. Maliar Karol 
Petreš, ktorý vystavoval svoje diela na Slovensku, ale aj v Rumun-

sku, Nemecku a v Anglicku, si „odučil“ hodinu výtvarnej výchovy 
u piatakov a spolu s nimi potom odhalil svoju tabuľku. 

Nedávno bol v škole tiež náš bývalý žiak a majster sveta v kick-
boxe a karate Roman Volák. Má okolo 400 medailí zo svetových 
súťaží. Jednu z nich - vzácnu trofej z roku 2012 - daroval po vystú-
pení našej škole. Nájdeme jej čestné miesto medzi oceneniami. 
Roman sa k tomuto športu dostal, keď v škole navštevoval krú-
žok boxu. V besede so žiakmi opísal svoju cestu k úspechom. Bola 
plná driny, odriekanie a pozor si dával aj na zdravé stravovanie. 
Rád k nám chodí, prvýkrát v roku 2002, potom v roku 2016 a teraz. 
Jeho vystúpenia vo freestyle a ukážky bojových umení sú vždy 
emotívnym zážitkom. Tešíme sa, že je v skvelej kondícii a naďalej 
láme rekordy. Držíme mu palce. 

Tešíme sa na ďalšie známe osobnosti a odhaľovanie tabúľ. 
Veríme, že nové budú pribúdať.

PaedDr. Zuzana Zajacová, 
riaditeľka školy

Rovníková od septembra aj pre sluchovo postihnuté deti

 

Školský rok 2021/2022 

Od 1. septembra 2021 otvárame triedy 
pre žiakov so sluchovým hendikepom 

(nedoslýchavé,nepočujúce, s kochleárnym 
implantátom) 

 

Základná škola 
pre žiakov so sluchovým 

postihnutím 
 

Rovníková 11 
040 12 Košice – Nad jazerom 

 
 

Informácie: 
e-mail: rovnikova@centrum.sk 
mobil:+421 911 380 241 
        +421 902 502 333 

 
 

perskou snahou o prirodzenú osvetu o digitálnych informačno-ko-
munikačných technológiách a ich nenahraditeľnom mieste v živote 
našich detí, ich rodičov aj  učiteľov, priviedli nás pred troma rokmi 
k nápadu založiť výlučne „dámsky klub“ s názvom  #dneperskekoc-
ky. Jeho členky sa po vyučovaní pravidelne týždeň čo týždeň stre-
távajú, aby spoločne odhaľovali tajomstvá sveta počítačov a po-
stupne, ale isto, spoločnými silami búrali negatívne mýty o ženách 
vo svete informačných technológií (IT).

S odstupom času môžeme spokojne konštatovať, že projekt 
#dneperskekocky, ktorý sa na úplnom začiatku mohol zdať ako 
prejav istej „rebélie“ voči zabehnutým stereotypov, dodal „kočkám“ 
zdravé sebavedomie a odvahu. Aj ich zásluhou sa nám v škole darí 
v dnešnom IT svete vychovávať a prezentovať „ženské vzory“.

Ing. Zuzana Madárová, PhD. ,
koordinátorka projektu
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Po dlhšom čase sa opäť stretávame v našej „jazerskej“ právnej 
poradni a venujeme sa téme vydedenia. Už ste sa dozvedeli, že de-
denie nastáva smrťou poručiteľa – právnou skutočnosťou, s ktorou 
náš právny poriadok počíta, a pri ktorej dochádza k prechodu práv 
a povinností z poručiteľa na dedičov. Postupne sme sa venovali 
dedeniu vo všeobecnosti, dedeniu zo zákona a dedeniu zo závetu. 
Pri dedení zo závetu boli spomenutí tzv. neopomenuteľní dedičia. 
Môžu byť nimi len potomkovia poručiteľa (nebohého, zomrelého), 
teda jeho deti. Pritom platí, že maloletým potomkom sa musí dostať 
aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým 
potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského 
podielu zo zákona. Ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov 
závet je v tejto časti neplatný. 

Zákon presne definuje za akých podmienok je možné vydediť 
potomka, a to iba z dôvodov upravených priamo v Občianskom 
zákonníku, konkrétne v ustanovení § 469a. Sú to tzv. taxatívne dô-
vody (vyčerpávajúci–úplný výpočet), môžu sa vzťahovať i na deti 
potomkov (vnuci, pravnuci) a je potrebné posudzovať a zisťovať ich 
objektivitu individuálne, podľa okolností konkrétneho prípadu. Dô-
vody vydedenia sú príliš subjektívnymi a pri každom jednotlivcovi 
sa posudzujú a zdôvodňujú inak.

DÔVODY VYDEDENIA V ZMYSLE ZÁKONA SÚ:
1. V rozpore s dobrými mravmi neposkytnutie poručiteľovi po-

trebnej pomoci v chorobe, v starobe a v iných závažných prí-
padoch. Je to subjektívny dôvod so širokospektrálnou škálou 
vymenovania negatívnych skutočností vo vzťahu poručiteľa 
a potomka. Pojem dobré mravy predstavuje určité pravidlá 
správania sa, ktoré sú v prevažnej miere v spoločnosti uzná-
vané a tvoria základ hodnotového poriadku. 

2. O poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by, 
ako potomok, mal prejavovať. To je tiež čisto subjektívny dô-
vod a treba ho skúmať a hodnotiť jednotlivo, podľa konkrét-
nych prípadov.

3. Bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slo-
body v trvaní najmenej roka. Vyžaduje sa právoplatné od-
súdenie vydedeného dediča rozhodnutím trestného súdu 
pre úmyselný trestný čin. Nerozhoduje, o aký trestný čin ide, 
podmienkou je trest odňatia slobody v trvaní najmenej jed-
ného roka, a musí ísť o úmyselný trestný čin.

4. Potomok trvalo vedie neusporia-
daný život, čo je tiež subjektívne 
posudzovaný dôvod so širokou 
škálou skutočností charakterizujú-
cich takýto život a musí byť objek-
tívne preukázateľný. Usporiadaným 
životom sa myslí zriadený, čestný, 
poriadny, počestný život. 

Tieto zákonom stanovené taxatív-
ne uvedené dôvody vydedenia predstavujú materiálnu náležitosť 
vydedenia. Formálna náležitosť vydedenia je spôsob, forma vyho-
tovenia Listiny o vydedení. Musí byť urobená vždy písomne s uve-
dením dňa, mesiaca a roka podpísania a s dôvodom vydedenia po-
tomka. Musí teda rovnako ako závet obsahovať osobitné formálne 
náležitosti. Potomkovia, ktorí sú vydedení, sa nestávajú dedičmi, 
nevstupujú do dedičskoprávnych vzťahov a dedičský podiel vy-
dedeného potomka prechádza na jeho deti (vnukov), pokiaľ nie je 
výslovne v Listine o vydedení uvedené, že sa vydedenie vzťahuje 
i na potomkove deti. V takom prípade dedičské podiely prechádza-
jú na ich deti (pravnukov). Vydedení potomkovia sa majú možnosť 
brániť voči vydedeniu podaním žaloby na súd, popretím dôvodov 
uvedených vo vydedení. Aj poručiteľ počas života môže zmeniť ná-
zor na potomka v otázke jeho vydedenia a svoje rozhodnutie o vy-
dedení potomka môže zrušiť. Môže zničiť Listinu o vydedení alebo 
napísať Listinu o zrušení vydedenia, ktorá musí obsahovať všetky 
formálne náležitosti ako sú v Listine o vydedení. Tie isté druhy a for-
my aké platia pre spísanie závetu platia aj pre spísanie Listiny o vy-
dedení. Holografná listina o vydedení – je napísaná vlastnou rukou 
poručiteľa, Alografná listina o vydedení – nie je napísaná vlastnou 
rukou poručiteľa, ale mechanicky – strojom, počítačom alebo cu-
dzou rukou, ale poručiteľom vlastnoručne podpísaná. Treťou for-
mou je notárska zápisnica. 

Potrebujete v danej oblasti viacej poradiť? Pokojne sa obráť-
te na nižšie uvedený kontakt.

JUDr. Lýdia Figura Molnárová,
advokátka

tel. : +421 911 204 422
 e-mail: lydia.figura@gmail.com

Ceny nehnuteľností sústavne rástli už niekoľko rokov pred ko-
rona – krízou. Na začiatku pandémie sa väčšina odborníkov na re-
alitný trh zhodovala, že kríza spôsobí pokles ich cien. Stal sa pravý 
opak. Podľa údajov NBS v 2. kvartáli 2020 nastal hlavne v Košickom 
kraji prudký nárast cien nehnuteľností, ktorý, aj keď miernejším 
tempom, pokračuje doteraz.  

Prečo je to tak? Hlavným ekonomickým dôvodom je doteraz 
najnižší úrok za poskytnutú hypotéku. Všetky banky majú tento 
úrok nižší ako 1%, u niektorých sa dokonca pohybuje okolo 0,5%. 
Sú tu však aj iné dôvody, ktoré tlačia ceny nehnuteľností nahor. 

Strach na strane kupujúcich: Pandémia spôsobila, že sme 
omnoho viac času trávili doma s deťmi, či na home office. Domov 
sme začali chápať ako úkryt pred všetkými zlými vplyvmi zvonku, 
jeho hodnota narástla a my sme ochotní za neho zaplatiť o niečo 
viac. 

Strach na strane predávajúcich: 
Korona vyvolala strach aj u majiteľov ne-
hnuteľností, ktorí odkladali svoje rozhod-
nutie o predaji. Predsa len vlastniť ne-
hnuteľnosť je určitá istota v tejto neistej 
dobe. Ponuka nehnuteľností sa znížila, 
a to spolu s väčším dopytom tlačí cenu  
nahor. 

Ďalší vývoj? Ťažko predpovedať, 
vstupuje do neho veľa neznámych faktorov. Jedno je však isté.  
Ak sa rozhodnete svoju nehnuteľnosť predať práve teraz, budete 
si môcť medzi kupujúcimi vyberať.

Ing. Soňa Kovačevičová, 
certifikovaná realitná maklérka 

www.reality-kosice.com

Realitné okienko
Prečo stále rastú ceny nehnuteľností?  Dôvodom je aj strach

Právna poradňa
Vydedenie

INZERCIA
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Najlacnejšia BIO
DROGÉRIA v meste
Najlacnejšia BIO

DROGÉRIA v meste
NAČAPUJ SI

KOĽKO
POTREBUJEŠ

PRACÍ GÉL, AVIVÁŽ,
MYDLO, OSVIEŽOVAČ
VZDUCHU, atď...
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TESTUJEME PRÍTOMNOSŤ INFEKCIE
• Výterom z nosohltana a hrdla
• Kloktaním

Vrátane zaslania informácie o výsledku
RT-PCR testu elektronicky
v troch jazykoch

Potrebné online objednanie vopred

Viac informácii a možnosť 
objednať sa nájdete na

WWW.SYNLAB. /

Nájdete nás na Opatovskej ceste 10

MÁTE ALEBO NEMÁTE
KORONAVÍRUS V TELE?
Príďte na vybrané RT-PCR odberové pracovisko 
v ošiciac K h


