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29. ročník29. ročníkJazerčan

w w w. j a z e r o k o s i c e . s k
Ak chcete byť stále informovaní, čo sa 
na Jazere deje, klikajte na internetovú stránku, 
ktorá je tu práve pre vás.

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

Malá foto ponuka z toho, o čom sa dočítate v čísle. 
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Písať o tom, ako sme bojovali o získanie detského ihriska Ži-
hadielko od spoločnosti Lidl Slovenská republika, dnes nebu-
deme. Časy hlasovania, bublinkovania, súperenia, sledovania, 
ktorá z 93 obcí a miest do súťaže zapojených nás predbehla, sú 
našťastie, minulosťou. Žihadielko, ktoré sme si 509 233 spoloč-
nými hlasmi „vybojovali“, malo byť do užívania odovzdané vlani, 
no pandémia to o rok posunula. Nakoniec sme sa tej chvíle pred-
sa len dočkali. Koncom júla prišli ihrisko zástupcovia spoločnos-
ti slávnostne našej starostke odovzdať. Okrem papierovačiek, 
bez ktorých nič neide, oficiálne prevzala aj kľúč, ktorým popo-
ludní Žihadielko otvorila. Asistovala jej pri tom päťročná Natálka 
na invalidnom vozíku, niekoľkí poslanci, ale najmä nedočkavé 
detičky. 

Aké to bolo? Tu sú fotografie z tých krásnych chvíľ radosti, 
vzrušenia, nedočkavosti, zvedavosti a všetkého ďalšieho, čo de-
tičky dokážu prežívať. 

Jazerské deti  sa dočkali
Žihadielko je už len ich    
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Veronika a Pavol sa zoznámili u kamará-
ta na oslave. Hneď sa mu zapáčila, ale či aj 
on jej, to spočiatku nevedel. Až keď prijala 
pozvanie na stretnutie vo dvojici, začalo to 
vyzerať nádejne. „Obaja máme radi hokej, 
a tak sme sa zišli na skutočnom „rande“ 
na hokejovom zápase. Viem, nie je to kaž-
dodenné, ale...“ spomína Pavol, viac známy 
pod menom Pali. „Po skončení školy, keď 
som v zamestnaní dostal druhú výplatu, 
čo znamenalo, že už zarábam, takže o ro-
dinu sa viem postarať, som sa rozhodol. 
Často navštevujeme Vysoké Tatry, dobre 
sa tam cítime, a tak som plánoval, že to 
bude Lomnický štít. Počasie však nebolo 
najlepšie, hore nás nepustili, prešli sme 
teda na zamrznuté Popradské pleso. Vošli 
sme na ľadovú plochu plesa, kde som tak, 
ako sa patrí, s malou škatuľkou v ruke po-
kľakol a po trojročnom chodení som Vero-
niku požiadal o ruku...“

"Povedala som áno, pretože som si istá, 

že on je ten, s ktorým chcem byť do konca 
života. V Palinovi som našla oporu, lásku, 
porozumenie a empatickosť, teda všet-
ko, čo má správny manžel mať. A tak som 
Slivková. Trochu si na to priezvisko musím 
zvyknúť, ale určite to rýchlo pôjde," pri-
znáva mladá pani Veronika. Pavol Slivka je 

najmladším poslancom nášho miestneho 
zastupiteľstva, ktorý bol donedávna slo-
bodný. Bol...

Mladomanželom Veronike a Palimu 
úprimne blahoželáme a v spoločnom ži-
vote prajeme veľa lásky, porozumenia, 
šťastia a radosti.

leto i čas dovoleniek a oddychu pomaly končia, znovu „sadáme“ 
do vlaku každodenného rytmu práce a povinností. Naše druhé tohto-
ročné číslo Jazerčana sa článkami i fotografiami ešte vracia k letným 
dňom a prináša všeličo o zaujímavých ľuďoch našej mestskej časti i ak-
tivitách, ktoré sa na sídlisku udiali. 

Určite začnem tými, ktoré sa týkajú detí. Mestskej časti sa po revi-
talizácii podarilo odovzdať detské ihrisko na Irkutskej ulici. Druhým 
funkčným miestom hier, z ktorého sa všetci tešíme, je ihrisko Žihadiel-
ko spoločnosti LIDL. Do konca roka bude v novom šate aj detské ihrisko 
na Poludníkovej ulici. Sme radi, že na Baltickej ulici sme namontovali 
dva nové ping-pongové stoly. Doteraz boli na plochách medzi ulicami 
Galaktická-Stálicová, Námestie kozmonautov-Raketová a v lesopar-
ku, takže s Baltickou, kde pribudol aj fit park, je to ďalšia možnosť špor-
tovania detí i dospelých.

Pred letom i počas neho sa denne pracovníci oddelenia výstavby 
a investičných činností starali o čistotu, poriadok, funkčnosť vybavenia 
rôznych zariadení i mobiliáru, po sídlisku rozmiestnili takmer 60 no-
vých lavičiek a kdekade zbierali odpadky, ktoré ľudia len tak pohodia 
do trávy. Niektorí sú totiž stále nepoučiteľní... K bezpečnosti chodcov 
prispel „inteligentný“ priechod, teda zvýraznené verejné osvetlenie re-
agujúce na pohyb chodcov. Je na Rovníkovej ulici a postavilo ho mesto 
zo svojich financií. Ak sa chodec priblíži k priechodu, intenzita osvet-
lenia sa zvýši na maximum. Po jeho prejdení z jednej strany na druhú 
klesne na pôvodných 40 percent. Ďalšie, i keď trochu iné verejné osvet-
lenie, realizuje mestská časť na Ždiarskej ulici pri trhovisku a na Rovní-

kovej pri Gagarinovom námestí. Pripravuje sa tiež projekt doplnenia 
osvetlenia na Dneperskej ulici pri škôlke, na Levočskej ulici č. 4 smerom 
k pošte i na ďalších neosvetlených úsekoch. Kamerový systém na Ždiar-
skej ulici má byť po vzájomných rokovaniach spustený do konca roka. 
Absolvovala som, spolu so zástupcami vedenia mesta a DPMK, kon-
trolný deň na električkovej trati súvisiacej s rekonštrukciou Slaneckej 
cesty odovzdanej už zhotoviteľovi stavby - Doprastavu, a. s.

Potešenie mi priniesla návšteva Centra pre deti a rodiny, teda býva-
lého Detského domova na Uralskej ulici, kde mali Uralfest – podujatie 
plné spevu, tanca a ukážok toho, čo všetko domováci vedia. Zúčastni-
la som sa i na dvoch pietnych aktoch kladenia vencov pri príležitosti  
53. výročia vpádu okupačných vojsk na naše územie a 77. výročia SNP. 
K poslednému júnovému dňu skončila na miestnom úrade činnosť 
Mobilného odberového miesta, ktoré ponúkalo antigénové testova-
nie. Namiesto neho sme mali na úrade dvakrát Mobilnú očkovaciu 
jednotku Košického samosprávneho kraja, ktorá pre záujemcov za-
bezpečila vakcináciu proti COVID-u 19. 

V Jazerčane tiež informujeme, že aj vy, občania, ak máte dobrý 
nápad, môžete sa zapojiť do participácie na rozpočte mestskej časti. 
Prinášame novú rubriku Z pera poslancov, kde o čomkoľvek, čo ich 
zaujalo, píšu poslanci nášho miestneho zastupiteľstva Vo farnosti  
sv. Košických mučeníkov sme sa rozlúčili s odchádzajúcim farárom 
ThLic. Petrom Kentošom a predstavujeme Ladislava Cichého, ktorý na-
stúpil namiesto neho. V rámci prezentácie podnikov a firiem na sídlisku 
priestor má FRUCONA KOŠICE, a. s. Štátna polícia naším prostredníc-
tvom dôrazne upozorňuje občanov na špekulantov a „podnikateľov 
cez internet“, ktorí využijú ich dôverčivosť a oberú ich o nemálo peňazí. 
Predstavujeme štvoricu ľudí zaujímavých tým, čomu sa venujú. Pozre-
li sme sa i na to, ako trávili leto naši seniori, Slovo dostali tiež viaceré 
jazerské školy. Obrazom i slovom sme zachytili „vodné a bežecké“ ak-
tivity – napríklad Slovak Open Košice 2021 či beh Od Tatier k Dunaju, 
Majstrovstvá Slovenska v triatlone, Active life i Slovenský pohár rá-
diom ovládaných plachetníc. Napriek opatreniam naša mestská časť 
skutočne fungovala počas leta takmer bez obmedzenia.

Dúfajme, že to tak bude aj ďalej. Školákom prajem veľa úspechov 
v škole a len samé dobré známky, a nám všetkým šťastie, zdravie a prí-
jemné pohodové chvíle bez pandémie. 

    S úctou Lenka Kovačevičová,
                           starostka

Milí Jazerčania, 

Najmladší jazerský poslanec Pavol Slivka je už v manželskom chomúte
Romanticky pokľakol na ľade Popradského plesa a opýtal sa to známe...

Veronika dlhé roky tancovala 
v Železiari i v Čarnici, preto ten kroj...

Mladomanželom poblahoželali naša starostka 
Lenka Kovačevičová a jej zástupca Bernard Berberich.
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DETI DOSTALI ĎALŠIE ZMODERNIZOVANÉ IHRISKO
Oprava detského ihriska na Irkutskej ulici sa začala ešte mi-

nulý rok. Zima však donútila Správu mestskej zelene, ktorá mala 
vďaka dotácii mestskej časti, revitalizáciu na starosti, práce 
na istý čas prerušiť. Naplno sa opäť rozbehli až  koncom marca 
tohto roku, kedy pribudol plot s novým náterom, lavička, dolo-
žené boli gumové rohože na dopadové zóny pri hracích prvkoch 
a skončené terénne úpravy. Plnohodnotné  reprezentatívne det-
ské ihrisko  si „prevzal“ prestrihnutím pásky ten, komu bude pat-
riť – deti.

Ku hrajúcim sa dievčatám a chlapcom, čo vyskúšali každé 
z vybavenia ihriska, sa k dobrej pohode pridali maskoti – študen-
ti z Obchodnej akadémie na Polárnej ulici. Nechýbalo ani malé 
občerstvenie a veľká radosť detičiek z nového ihriska.

SLNKO PÁLILO, ALE ICH NEZASTAVILO
Slnko v lete nejeden deň poriadne vysoko vyhnalo ortuť 

v teplomeri, ale  pre pracovníkov miestneho úradu  to pauzu ne-
znamenalo. Jedna skupina odstraňovala vŕby popadané na po-
lostrove, ktoré k zemi sklonila alebo celkom „skosila“ silná búrka. 
Ďalšie pracovité ruky robili poriadok okolo OC Čingov. Opravo-
vali sa tiež lavičky smerom na Trixen, ktoré vandalom „vadili.“  

Okrem pridávania nových miest na sedenie sa stále vymieňajú 
staré, opotrebované za nové lavičky.

ČISTENIE ULÍC I KOSENIE
Klasický život na sídlisku v lete pokračoval bežným pracov-

ným tempom. Zamestnanci miestneho úradu osadili nové par-
kové koše na Irkutskej ulici. Pokračovalo čistenie komunikácií. 
Kosci zo Správy mestskej zelene zbavovali buriny plochy, ktoré 
majú v správe.  Ak vidíte na sídlisku stromy s orezanými konármi, 
nemajte obavy. Je to v poriadku, ide o postup z dielne záhrad-
níkov. 

Život na sídliskuŽivot na sídlisku
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PRÍPRAVA NA LETO
Na leto sa pripravovala aj rekreačná lokalita opravou spŕch, 

pitníka, odstraňovaním buriny z oplotenia i maľovaním tribúny. 
Pretože sa na pontóne, ktorý sa používa pri inštalácii fontány 
v jazere zahniezdili čajky, pracovníci oddelenia výstavby a inves-
tičných činností miestneho úradu zhotovili náhradný provizórny 
pontón.

K 30. júnu skončila v budove miestneho úradu činnosť MOM 
– teda mobilného odberového miesta.

VAKCÍNA PRICHÁDZA ZA ZÁUJEMCAMI
Po sídlisku sa z času na čas pohybuje Mobilná očkovacia jed-

notka Košického samosprávneho kraja, ktorá očkuje záujemcov 
o vakcináciu. Všetci, ktorí prídu, dostanú aj vitamínový balíček. 

KNIŽNÁ BÚDKA
Celkom dobre sa rozbehla „požičovňa kníh v prírode“, teda 

Knižná búdka v lesoparku, do ktorej mestská časť, ale aj vy, pri-
nášate literatúru pre deti i dospelých, aby si ju požičali a prečítali 
ďalší. 
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Život na sídliskuŽivot na sídlisku
ŠPINA A ODPADKY - HRÔZA 
Po sídlisku sa pravidelne zbiera nadrozmerný odpad a čistí 

i odpratáva to, čo kde nemá byť. V oblasti čistoty je to však zlé. 
Hoci sa opakuje každý deň rovnaký príbeh odvozu odpadkov, 
neraz aj nadrozmerných, tie sa snáď „rodia a množia.“ Po sídlisku 
sú pritom rozmiestňované veľkokapacitné kontajnery a máme 
aj zberný dvor...

PING-PONGOVÉ STOLY NA BALTICKEJ
Na sídlisku pribudli dva nové stoly pre ping-pong, keďže táto 

hra sa stáva stále obľúbenejšou u detí i dospelých. Stoly doteraz 
mohli využívať hráči na plochách medzi ulicami Galaktická-Stá-
licová, Námestie kozmonautov-Raketová, v lesoparku a teraz už 
i na Baltickej ulici. 

KONTROLA PRÁC
NA ELEKTRIČKOVÝCH 
TRATIACH
Starostka mestskej časti 

sa spolu s vedením mesta, 
primátorom, zástupcami 
DPMK i odbornými pra-
covníkmi z oblasti doprav-
ných stavieb, zúčastnila 
na kontrolnom dni prác 
súvisiacich s opravou elek-
tričkových tratí. 

V rámci neho prešli celý 
úsek až po obratisko Va-
žecká i všetky ďalšie, kto-
ré ešte do rekonštrukcie 
Slaneckej cesty musia byť 
opravené. Práce doteraz 
pokračovali len počas ví-
kendov, ale od 1. septem-
bra už aj počas týždňa. 
Podstatné je, že tento sta-
vebný ruch bude treba vy-
držať, aby sme sa dočkali 
modernejšej štvorprúdov-
ky v meste s cyklochod-
níkom i novým usporia-
daním na Jazere. Pôjde 
o veľkú investíciu, ktorej 
dokončenia kým sa doč-
káme, pretečie dosť vody 
Hornádom. A budeme po-
trebovať veľa trpezlivosti...
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OPRAVY A ÚPRAVY POKRAČUJÚ
Pracovníci oddelenia výstavby aj počas dovolenkového ob-

dobia zmenili a skrášlili mnohé miesta na sídlisku pre vás, Ja-
zerčanov i návštevníkov mestskej časti. Opravy detských ihrísk 
potešili rodinky s deťmi, športovci majú vynovené ihrisko na Bal-
tickej ulici, aj multifunkčné ihrisko Amurská. Pred odovzdaním 

detského ihriska Žihadielko sa robili okolo neho terénne úpra-
vy a prístupový chodník. Chýbajúce poklopy na Ždiarskej 
a Bukoveckej ulici zakryli novými, betónovými. Nezabúda sa ani 
na pravidelnú kontrolu čistoty vody pracovníkmi hygieny, opra-
vu a úpravu informačných tabúľ a každodenné činnosti súvisia-
ce s čistotou a poriadkom. 

INTELIGENTNÝ PRIECHOD PRE CHODCOV
Na Rovníkovej ulici pribudol inteligentný priechod pre chod-

cov. Pôvodne ho mala mestská časť v pláne realizovať v rámci 
stavby verejného osvetlenia. Napokon ale mesto Košice za-
investovalo cca 13 000 eur a postavilo ho z jeho finančných 
prostriedkov. Inteligentné priechody pre chodcov sú jedným 
z najúčinnejších prostriedkov na zlepšenie ich bezpečnosti a 24 
hodín denne slúžia ako prevencia pred vznikom dopravných ne-
hôd. Pred priechodmi sú osadené stožiare verejného osvetlenia 
so špeciálnymi svietidlami na osvetlenie priechodov a zároveň 
je na nich svetelné dopravné značenie - výstražné oranžové LED 
svetlá. Keď žiaden chodec nechce prejsť, osvetlenie funguje 
na 40 percent. Ale ak sa priblíži k priechodu, ten sa prostred-
níctvom detektora pohybu aktivuje a intenzita osvetlenia sa 
zvýši na maximum. Počas prechádzania chodca z jednej strany 

na druhú zároveň blikajú výstražné LED svetlá, ktoré po dokon-
čení prechádzania zhasnú a intenzita osvetlenia sa opäť zníži 
na 40 percent.
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Miestny úrad informujeMiestny úrad informuje

MÁTE NÁPAD, AKO PRISPIEŤ 
K PREMENE ŽIVOTA NA SÍDLISKU?
SEM S NÍM!
Naše sídlisko patrí určite k najkrajším 

v meste a väčšina Jazerčanov je s jeho 
vybavením aj možnosťami vyžitia celkom 
spokojná. Neznamená to však, že už sa nič 
nedá zmeniť, opraviť, napraviť, doplniť. 
Dá sa, napríklad aj podieľaním sa obča-
nov na rozpočte. 

Mestská časť preto 1. augusta 2021 
spustila prvý ročník participatívneho 
rozpočtu, ktorým vám ponúka príle-
žitosť, aby ste sa vlastnými nápadmi či 
projektmi spolupodieľali na správe vecí 
verejných, zapojili sa do diskusie o ďalšej 
modernizácii samosprávy, do premeny 
mestskej časti na lepšie miesto pre život 
podľa vašich predstáv a do posilňovania 
dôvery medzi vami, Jazerčanmi, a vede-
ním mestskej časti.

V rámci partipicatívneho rozpočtu 
možno predkladať návrhy a nápady, 
ktoré sú rozdelené do 2 kategórií.
• Malé projekty (občianske) - do  

1 699,99 eura. V jednom roku môže byť 
od vás, obyvateľov sídliska, maximálne 
5 takýchto projektov. Celková vyčle-
nená suma na ne je 8 499,95 eura.

• Veľké projekty (zadania pre MČ) – 
do sumy 20 000 eur. V jednom roku 
môžu byť maximálne 3, ktoré zrealizu-
je MČ. Tu je celková vyčlenená suma  
60 000 eur.

Do participatívneho rozpočtu sa 
môže zapojiť každý obyvateľ našej 
mestskej časti:
* predkladaním projektových nápadov, 
* účasťou na verejných stretnutiach, 
* hlasovaním rozhodovaním o tom, kto-

ré projekty sa budú realizovať 
* vyhodnocovaním skončeného proce-

su, prípadne vlastnými návrhmi zmien 
procesov, alebo návrhmi nových pro-
cesov či zaslaním pripomienok.

Celý proces jedného ročníka trvá spra-
vidla dva kalendárne roky. V prvom roku 
ide o zber návrhov projektov od obyva-
teľov, ich spracovanie, prípravu procesu 
a záverečné hlasovanie. 

V druhom roku budú vybrané pro-
jekty realizované. Vaše nápady či ná-
vrhy predkladajte cez webovú stránku  
jazerokosice.hlasobcanov.sk najneskôr 
do 30. 9. 2021.

Tri slová: Rúško, odstup, ruky. Napočúvali sme sa ich v súvis-
losti s pandémiou COVID-u 19 viac ako dosť. Pritom to nie je no-
vinka. Aspoň nie pri rukách. O tom, že si ich treba často umývať, 
dávno predtým, ako k nám táto zloba prišla, rodičia a starí rodičia 
pravidelne a do omrzenia prizvukovali ratolestiam: "Nezabudni, 
ruky..." A predsa to ešte stále nie je u každého z nás zaužívaná 
samozrejmosť. Dôvody sú rôzne... Naša mestská časť sa zapojila 
do Národného projektu terénnych asistentov COVID-u 19, aby 
prístupnou formou pomohla dospelým i deťom z marginalizo-
vaného rómskeho prostredia získať základné informácie o zdra-
ví, hygiene, ochorení COVID 19, testovaní i očkovaní.

Cieľom aktivity Zdravipen – Zdravie je viesť žiakov k tomu, 
nech sa stanú hygiena a ochrana zdravia dôležitou súčasťou ich 

životov. Hravou formou sa im poskytol dostatok informácií aj 
o COVID-e 19. Väčšia časť školákov bola toho názoru, že očko-
vanie proti nemu je forma, kedy človek chráni nielen seba, ale 
aj svojich blízkych. Rôzne informácie, otázky, interaktívne hry, aj 
o rešpektovaní sa navzájom, o spolupráci, súdržnosti i potrebe 
pomáhať si, na stretnutiach v dvoch školách na sídlisku, kde sa 
zatiaľ uskutočnili, ubehli rýchlo a mlaď zaujali. Na záver všetci 
dostali darčeky v podobe hygienických balíčkov.

Veľká vďaka patrí Súkromnej základnej škole na Galaktic-
kej ulici a Špeciálnej základnej škole na Rovníkovej ulici, kto-
ré umožnili aktivitu Zdravipen – Zdravie - u nich zrealizovať. 
V stretnutiach je v pláne od septembra pokračovať. Všetko bude 
závisieť od vývoja pandemickej situácie.                                           (ik)

Mestská časť spustila projekt participácie občanov na jej rozpočte

Zapojili sme sa do Národného projektu terénnych asistentov COVID-u 19

SZŠ Galaktická ŠZŠ Rovníková
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Do nastávajúcej sezóny sa už veľmi tešia aj členovia Ľudové-
ho spevokolu JAZERČAN. Pretrvávajúca pandémia zabrzdila aj 
ich obľúbenú aktivitu - spev. Teleso nie je folklórneho ani tzv. 
vážneho žánru. Učia sa a interpretujú pesničky veľmi nenároč-
ného a u obecenstva žiadaného charakteru, a preto ich zvládne 
každý hudbu a spev milujúci človek. Nikto sa nemusí obávať, že 
by mal ovládať čítanie z nôt. Hlavné je, aby mal zmysel pre toto 
kultúrne vyžitie. O nenáročné zvládnutie cvičených skladieb sa 
už postarajú odborne zdatný vedúci a perfektný kolektív.

Nacvičujú každý pondelok v čase od 10.30 h do12.00 hod 
v klubových priestoroch Denného centra seniorov v OC 
Branisko. Predtým sa treba skontaktovať s vedúcim dr. Piklom 
na telefónnom čísle 0907 396 250. Tešia sa na každú pani či 
pána z radov seniorov.

Nebojte sa a príďte medzi nich, nebudete ľutovať.

Nedávno do našej mestskej časti, ktorá bola jeho spolugaran-
tom, zavítal ROZPRÁVKOVÝ EXPRES. Vypravilo ho Združenie Fe-
man vedené riaditeľom Ing. Eduardom Burašom. V rámci projek-
tu Rozprávkoví detektívi, Poviedky a Rozprávkový dom priniesol 
čítanie kníh, autogramiádu s autorom knihy pre deti Mačacie 
referendum Jánom Pochaničom, hudobné vystúpenie, o ktoré 
sa postaral slovenský Armstrong, teda spevák, hudobník a trub-

kár Peter Ondira, divadelné predstavenie v podaní sociálneho 
divadla HOPI-HOPE, zaujímavé detské dielka, maľovanie na tvár, 
program uja Ľuba i ďalšie aktivity. Na rozprávkovom podujatí 
boli aj naša starostka Lenka Kovačevičová, starosta Krásnej Pe-
ter Tomko, kam pôjde Rozprávkový expres v septembri, aj ďalší 
hostia.

Foto: Ivo Grobauer, Erika Nagyová

Ľudový spevokol JAZERČAN vás očakáva

Rozprávkový expres mal aj u nás zastávku
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Z pera poslancovZ pera poslancov
CYKLODOPRAVA NA JAZERE
AJ V MESTE KOŠICE
Ako rekreačný cyklista oceňu-

jem budovanie nových úsekov 
cyklochodníkov, a teším sa, že sú-
časné vedenie mesta túto oblasť 
nezanedbáva a v rámci existujú-
cich priestorových a finančných 
možností mesta rozširuje infraš-
truktúru pre cyklistov. Na túto 
oblasť bol v rozpočte mesta vy-
členený až milión eur, ktoré chce 

mesto postupne preinvestovať. Považujem tento druh dopra-
vy za veľmi vhodný, a preto som v minulom volebnom období 
podal ako poslanec návrh na montáž cyklonosičov na autobu-
sy mestskej hromadnej dopravy, ktorý sa stretol s pozitívnym 
ohlasom a dnes sú využívané hlavne na linkách do rekreač-
ných lokalít Košíc. 

Čo sa za posledné obdobie zmenilo u nás, na Sídlisku 
Nad jazerom? 

Pribudli miesta, ktoré môžu využívať nielen cyklisti, ale aj 
bežci, chodci, kočíkujúci rodičia s deťmi či in-line korčuliari. 
Pri pravom brehu Hornádu, ktorý je vyhľadávanou lokalitou 
pre rôzne pohybové aktivity, vznikol nový združený chodník 
pre cyklistov aj peších v celkovej dĺžke 1 846 metrov. Víťaz verejné-
ho obstarávania Spoločnosť Cesty Košice ho zrealizovala za sumu  
88 085,38 eura bez DPH. Vytvoril sa tým aj súvislý úsek cyklot-
rasy v trase plánovanej medzinárodnej magistrály Eurovelo 11. 
Od Ladožskej po Rovníkovú ulicu sa uskutočnili stavebné úpra-
vy pôvodného pešieho chodníka na združený pre peších a cyk-
listov. V časti od Rovníkovej po Golianovu ulicu sa pôvodné pe-
šie a automobilové komunikácie upravili zmenou a doplnením 
dopravného značenia na združené komunikácie s cyklistickou 
dopravou. 

A čo sa udialo v rámci mesta?
V minulom roku bol zrealizovaný cyklistický chodník Čer-

meľská cesta III. etapa v dĺžke 0,521 km. Cyklistický chodník 
prepojenie Trieda SNP – Popradská – Trieda KVP, Košice  
I. etapa. Do užívania bol daný tiež „Hriešny flowtrail“ - cyklot-
rasa určená pre horskú cyklistiku. Ide o cestičku lesom v šírke cca  
1 meter, prevažne jednosmernú, výškovo a smerovo kopírujúcu 
terén, pričom rešpektuje existujúce dreviny, zásady pre zabrá-
nenie erózie pôdy. V meste pribudla aj doplnková infraštruktú-
ra pre cyklistov - stojany na parkovanie bicyklov, ktorých bolo 
osadených 400 na cca 100 stanovištiach. Sú v blízkosti škôl, 
obchodných centier, verejných športovísk, mestských úradov, 
centier voľného času a podobne. V súčasnosti mesto realizuje 
štyri nové cykloprístrešky s vegetačnou strechou na Staničnom 
námestí, pri budove Magistrátu mesta Košice, pri krytej plavár-
ni a ZŠ na Trebišovskej ulici, pričom súčasťou prístrešku bude aj 
servisný stojan. Ďalej bola zrealizovaná aj Obnova vodorovného 
dopravného značenia na cestičke pre vyznačených užívateľov 
Tr. SNP, I. etapa - zahŕňa realizáciu vodorovného a zvislého do-
pravného značenia pre oddelenie pešej a cyklistickej dopravy 
na jestvujúcom chodníku pre peších na ulici Tr. SNP od križovat-
ky s Moldavskou cestou po križovatku s Popradskou ulicou v dĺž-
ke 2,5 km. Zrealizované a odovzdané do užívania v máji 2021.

MEDZI ĎALŠIE PLÁNY MESTA KOŠICE 
V OBLASTI CYKLODOPRAVY PATRIA:
Cyklistická cestička na Južnej triede II. etapa - začiatok 

úseku križovatka Ryba, koniec úseku most VSS, Cyklistické pre-

pojenie Trieda SNP – Popradská – Trieda KVP, Košice II. etapa, 
Cyklochodník Jána Pavla II. – Popradská ulica, Cyklochodník 
Moskovská – Toryská – Štúrova ulica, Cyklochodník Amfiteá-
ter – Watsonova – Komenského - prepojenie Eurovelo 11, Cyk-
listický chodník Čermeľ – Alpinka – IV. Etapa, Cyklochodník 
Tr. KVP.

Napriek týmto investíciám vidím rezervy v budovaní prepo-
jovania jednotlivých úsekov  už vybudovaných cyklochodníkov, 
aby sa cyklisti mohli plynulo a bezpečne presúvať po území ce-
lého mesta, a, samozrejme, v dopĺňaní cyklistickej infraštruktúry. 
Verím, že postupným dobudovaním cyklotrás a infraštruktúry, 
sa tento druh dopravy stane obyvateľmi čoraz využívanejším. 

Bernard Berberich,
poslanec Mestského zastupiteľstva, 

zástupca starostky MČ

* * * 

LETO SME SI UŽILI
Pandémiu som, podobne ako 

väčšina z nás, strávila a prežívala 
ako každá matka. Varením, dou-
čovaním a precvičovaním nového 
učiva, prípravou na prijímacie po-
hovory, prípravou do ZUŠ-ky, vy-
mýšľaním kam by sme ešte v rámci 
možností mohli ísť na prechádzku 
a akú spoločenskú hru sme ešte 
nehrali. Tento čas som si ešte, sa-
mozrejme, musela rozdeliť medzi 

prácu, ktorú som zväčša vykonávala z domu, balením a rozná-
šaním respirátorov v rámci akcie KDH - respirátor pre každého 
dôchodcu a iných podobných aktivít. 

Bohu vďaka, toto obdobie sme prežili celá rodina zdraví, no 
mnoho mojich kolegov či priateľov nie, takže SMS alebo telefo-
nát od nich, že sú chorí, som prežívala ťažko a v obavách. Chýbali 
mi stretnutia s rodinou počas sviatkov a oslava výročí, ktorých 
bolo neúrekom, no aby sme ostali zdraví,  tak sme sa ich dobro-
voľne a podľa odporúčaní vzdali. Radšej sme sa spojili vo video 
hovore, s rodinou v zahraničí to ani inak možné nebolo. 

Cez leto, kedy sa opatrenia predsa len uvoľnili, s rodinou sme 
sa rozhodli preskúmať región Liptov a jeho priľahlé lokality. 
Na výlety sme vyrážali z malebnej obce Liptovská Osada, 
ktorá sa nachádza v blízkosti Ružomberka. Ak budete po-
kračovať ešte približne 15 minút v smere Banská Bystrica, 
prídete na Donovaly. Tu odporúčame výstup na vrch Nová 
Hoľa. Po strmšom, no nie dlhom výstupe, budete odmenení 
nádherným výhľadom na vrchy Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. 

Ak budete mať ešte chuť a silu, môžete pokračovať po hre-
beni na vrch Malý Zvolen. V Revúckej doline sa zase nachádza 
menej známy, no veľmi zaujímavý Brankovský vodopád. Jeho 
55 metrov vysoká a majestátna Kurucká skala očarí všetkých. 
Odporúčame navštíviť aj najvyšší vrch Nízkych Tatier – Ďumbier. 
My sme zvolili trasu z Chopku, na ktorý sme sa vyviezli lanovkou 
a pokračovali po hrebeni. Je odtiaľ krásny výhľad na Liptovskú 
Maru, a ak budete mať šťastie, uvidíte aj veselého svišťa, ktorý 
rozveseľuje turistov svojím piskotom. Ak už máte turistiky dosť, 
odporúčame navštíviť Galériu Ľudovíta Fullu v Ružomberku 
a prezrieť si jeho obrazovú tvorbu. Aj cyklisti si prídu na svoje, 
po Cyklokorytničke sa dostanú do kúpeľov Korytnica, kde sa dá 
občerstviť vodou z liečivých prameňov. Odporúčame navštíviť aj 
osadu Magurka v Ľupčianskej doline, kde sa od 13. storočia ťaži-
lo zlato a antimón. Banskú históriu tejto oblasti priblíži návštev-
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níkom nový náučný banský chodník. Možností výletov je naozaj 
veľa. Netreba vynechať Vlkolínec, ovčie farmy, kde vám ukážu, 
ako sa vyrábajú pareničky a korbáčiky. Pre tých, ktorí majú radi 
kúpanie, je tiež veľmi veľa možností. No, týždeň na všetko stačiť 
nebude...

Milí Jazerčania, dúfam, že aj vy ste strávili príjemný 
prázdninový čas, nazbierali na slniečku vitamín D, objavili 
niečo nové, čo potešilo oči aj dušu, a načerpali tak síl do ná-
ročného obdobia, ktoré nás čaká. Prajem nám všetkým, aby 
sme ho prežili v zdraví a deti, hlavne v škole. 

Zuzana Dlhá,
poslankyňa miestneho zastupiteľstva

* * * 

NÁJDIME SI VLASTNÝ 
ZDROJ ENERGIE
Milí Jazerčania, prežívame teraz 

veľmi stresujúce obdobie spoje-
né s pandémiou, ktorá sa vkradla 
do našich životov a životov našich 
rodín. Dotkla sa každého z nás, a to 
nie len zdravotne, ale aj ekonomic-
ky a sociálne. Vyvolala neistotu v si-
tuáciách, ktoré pre nás boli pred-
tým bežné a strach o to, čo sme 
doteraz brali ako samozrejmosť 

každodenného života. Zrazu nič nebolo jednoducho dostupné 
a každý si musel zvykať na nové pravidlá a obmedzenia. Nahro-
madený stres, napätie a vyčerpanosť z boja o predtým samozrej-
mé a dostupné riešil každý inak. Okrem zvládania problémov 
v zamestnaní, alebo množstva práce v home office i vyrovnania 
sa so zníženým príjmom v rodine, bolo nevyhnutné poradiť si 
aj s vyššími nárokmi na starostlivosť o deti a domácnosť, ktoré 
vyvolal lockdown. Niektorí z nás to zvládli a najhoršie prekonali 
prechádzkami a pobytom v prírode. 

V uliciach Jazera však vidím aj sociálne dopady tejto krízy 
spojené so stratou zamestnania, s rozvrátenými rodinnými 
a manželskými vzťahmi. Neistota z budúcnosti budí v kaž-
dom z nás znepokojenie. My, dospelí, vnímame celú situá-
ciu negatívne a tieto pocity v nás znásobujú médiá (najmä TV 
a sociálne siete). Nik sa nestíha pýtať detí, ako toto všetko vidia 
a prežívajú. Z mojich skúsenosti z poskytovania sociálneho po-
radenstva viem, že často to prijímajú podľa vzoru rodičov alebo 
najbližších. Preto, aj keď chápem, že mnohí to máte veľmi ťažké, 
prosím, najmä pre radostné detstvo našich detí, musíte nájsť 
spôsob ako byť šťastní, ako sa tešiť z maličkostí a ako znova roz-
dávať lásku svojim blížnym. Musíme v sebe objaviť vnútornú 
silu a vzájomne sa podporovať. Ľahké to nie je, ale pokúste 
sa vyrobiť si vlastný zdroj energie cez pozitívne myslenie. 
Doprajte si viac relaxu a oddychu, aby telo aj duša načerpali 
novú energiu, rozdávajte úsmev a dobrú náladu. 

Verte mi, že to, čo dávate, sa vracia. Dá sa to prirovnať k môj-
mu pestovaniu mäty. V začiatkoch, kedy som nevedela, ako 
na to, som sa o rastlinku bála a iba sem-tam som si odtrhla 
po jednom lístku. Mäta mi chradla, až celkom „odišla“(vyschla). 
Pozrela som na internete, kde robím chybu. Bola v tom, že mäta 
sa neodtrháva jemne a opatrne po lístkoch, ale zhora sa naraz 
trhá viac listov so stonkou. Kúpila som si novú mätu a začala ju 
pravidelne strihať. Dnes jej mám rôznych príchutí a toľko, že ju 
nestíham strihať ani dávať druhým. 

Buďme ako mäta a rozdávajme radosť a lásku, ktorá sa nám 
bude vracať. Ak ktokoľvek z vás potrebuje dodať silu a pozitívnu 
energiu, nemá sa komu vyžalovať, alebo potrebuje pomoc,  som 
tu pre vás. Mnohí hovoria, že naplno príde ďalšia vlna pandémie. 

Verím tomu, že my, Jazerčania, sme silní a súdržní, a aj keby sa 
pandémia vrátila, spolu to zvládneme. Prajem vám veľa zdravia 
a vnútornej sily. 

Silvia Hricková,
poslankyňa miestneho zastupiteľstva

* * * 

NA ROZVOJI SÍDLISKA 
BUDEME MÔCŤ 
PARTICIPOVAŤ VŠETCI
Po viacročnej diskusii o záme-

re založiť občianske združenie 
pri našej mestskej časti sme v júni 
tohto roku prešli k reálnym kro-
kom naplnenia tohto zámeru. 
Po príprave stanov a nastavení cie-
ľov a poslania občianskeho združe-
nia na júnovom zasadnutí miestne-
ho zastupiteľstva schválili poslanci 

návrh stanov a súhlas so zaregistrovaním občianskeho združe-
nia NAŠE JAZERO. Na základe uznesenia boli stanovy so žiados-
ťou o registráciu zaslané na Ministerstvo vnútra SR. Momentálne 
čakáme na ukončenie procesu registrácie, aby mohlo občianske 
združenie začať realizovať svoju činnosť.

Hlavným cieľom občianskeho združenia NAŠE JAZERO je 
podpora a rozvoj našej mestskej časti. V orgánoch občianske-
ho združenia budú poslanci mestskej časti, odborní zamestnan-
ci miestneho úradu a štatutárom starostka mestskej časti. Tak to 
bude aj po nastávajúcich komunálnych voľbách, aby bolo za-
bezpečené úzke prepojenie občianskeho združenia a mestskej 
časti.

A prečo občianske združenie NAŠE JAZERO vzniklo? Naším 
spoločným cieľom je podporovať existujúce projekty a aktivity 
spojené s rozvojom našej mestskej časti. Mestská časť ako obec 
ale nemôže byť prijímateľom 2 (3)% z daní fyzických a právnic-
kých osôb. Obec nie je ani oprávneným žiadateľom pri niekto-
rých grantových programoch a výzvach, kým občianske združe-
nie áno. Budeme sa preto snažiť aj prostredníctvom občianskeho 
združenia získať finančné prostriedky formou grantov, dotácií, 
projektov. Či už na rôzne menšie investičné aktivity, kultúrne, 
športové či spoločenské podujatia, ako aj materiálne vybavenie 
priestorov mestskej časti, ktoré slúžia verejnosti.

Zároveň sa v roku 2022 budeme môcť zaregistrovať ako pri-
jímatelia z daní fyzických a právnických osôb, v roku 2023 tieto 
finančné prostriedky získať a aj vďaka nim realizovať zmysluplné 
projekty a aktivity a zveľaďovať verejný priestor našej mestskej 
časti. Veríme, že nás v tom podporia prostredníctvom 2 (3)% 
zo svojich daní, alebo ich časti, najmä podnikateľské subjekty 
sídliace na území Mestskej časti Košice – Nad jazerom, ale i oby-
vatelia sídliska, ktorým záleží na tom, aby sme spoločne rozvíjali 
našu mestskú časť.

Aktivita založenia a činnosti občianskeho združenia 
NAŠE JAZERO je spojená s úprimným záujmom zveľaďovať 
našu mestskú časť aj prostredníctvom finančných zdrojov, 
ktoré obec, čiže samotná mestská časť, nemôže iným spô-
sobom získať. A tiež, že všetci, ktorí budú v rámci občianskeho 
združenia vykonávať akúkoľvek funkciu, nebudú za ňu nijako 
odmeňovaní, budú dobrovoľníkmi. Veríme, že sa nám podarí 
naplniť ciele, ktoré sme si v rámci občianskeho združenia vytýčili 
a že po určitom čase budú výsledky práce občianskeho združe-
nia NAŠE JAZERO tešiť obyvateľov našej krásnej mestskej časti.

Róbert Schwarcz,
člen prípravného výboru OZ NAŠE JAZERO, 

poslanec Mestského zastupiteľstva, 
poslanec miestneho zastupiteľstva
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Farár ThLic. Peter Ken-
toš pôsobil vo farnosti 
sv. Košických mučeníkov 
trinásť rokov. K posled-
nému júnovému dňu 
tohto roku u nás skončil. 
Odišiel k farníkom do far-
nosti sv. Martina v Kapu-
šanoch pri Prešove, kam 
ho poslal plniť duchov-
né poslanie arcibiskup 
-metropolita Mons. Ber-
nard Bober.

Pán farár, z Jazera odchádzate. Môžete si však zaspomí-
nať, aké to bolo, keď ste na toto sídlisko prichádzali? Aká 
bola Vaša cesta do našej farnosti?

Nad jazerom som 1. júla 2008 prišiel z Hýľova, kde som bol 
osem rokov farárom, a pracoval som aj v kancelárii na Arcibis-
kupskom úrade. Oproti Hýľovu bolo Jazero podstatne väčšia far-
nosť, takže ma tu čakalo veľa nových, špecifických momentov, 
s ktorými som sa musel postupne zoznamovať. Rozdielny bol aj 
počet veriacich, do farnosti Nad jazerom patrí aj Vyšné Opátske. 
Sväté omše, pohreby, vysluhovanie sviatosti, návšteva úradov, 
spovede, sväté prijímanie i sviatosť birmovania. Spolu s kaplán-
mi sme bývali na fare priamo v kostole, kde sa, ako všade inde, 
občas niečo pokazilo. Bolo sa treba postarať aj o celý objekt, 
o ekonomické veci, a tiež o domácnosť, niekedy uvariť, zabezpe-
čiť nákupy. Takže aj to boli veci, ktorými som za tie roky žil a žili. 
Pokiaľ sa dalo, snažil som sa nájsť si čas i na osobné záľuby. Veria-
ci vedia, že mám rád prírodu, v nej sa cítim výborne. Venujem sa 
tiež bicyklovaniu a čítam literatúru, hlavne duchovnú.

Na nedávnom stretnutí členov Klubu kresťanských se-
niorov, ktoré bolo aj Vašou rozlúčkou s nimi, ste spomenuli, 
že dni a roky, ktoré ste tu prežili, boli plné prekvapení a po-
znatkov. Najmä od marca minulého roku, od nástupu pan-
démie, ste sa museli prispôsobiť novým podmienkam. 

Skutočne to bola skúška pre veriacich, aj nás, s ktorou sme si 
museli poradiť, i keď sme dovtedy nemali s niečím takým skúse-
nosti. Ťažko sa dalo prekonať, že veriaci nemohli prísť do kostola 
na spoveď, svätú omšu. Som veľmi rád, že sa podarilo zrealizovať 
slávnosť prvého svätého prijímania pre viac ako 120 detí. Práve 
to bola moja záverečná rozlúčka, okrem svätej omše, ktorú sme 
pre jazerských farníkov pripravili.

Pri pohľade na deti nespomenuli ste si na to, kedy sa u Vás 
zrodilo rozhodnutie vydať sa na duchovnú cestu?

Od malička som bol rodičmi doma v Čaklove pri Vranove 
nad Topľou vychovávaný v kresťanskom duchu. Vážnejšie úva-
hy o kňazstve som mal počas štúdia na gymnáziu a po matu-
rite a absolvovaní základnej vojenskej služby som v roku 1991 
vstúpil do Kňazského seminára v Spišskom Podhradí, na Spiš-
skej Kapitule, kde som študoval 6 rokov. Od roku 1997 som kňa-
zom. Nad jazero som prichádzal s istými obavami. Hoci už som 
mal skúsenosti, nebola to moja prvá farnosť, predsa len tu boli 
pre mňa prostredie i ľudia neznámymi. Za tie roky sa veľa zmeni-
lo. Mnohých veriacich dnes poznám po mene, viem, akí sú, ako 
si vedia otvoriť srdcia. Myslím si, že sme vytvorili rodinu, v ktorej 
to funguje, ako má.

Lásku, ktorú k Vám mnohí cítia, bolo vidieť aj na rozlúčko-
vom stretnutí. Objatia, bozky na líca, drobné darčeky a pria-

nia, nech sa Vám na novom pôsobisku darí. Trinásť rokov bol 
predsa len dlhý čas. Ľudia si k Vám našli cestu a neraz chodili 
po radu, útechu aj mimo spovede. Viete v noci spať, ak Vám 
niekto povie niečo, čo je vážnym problémom? Neprenášate 
to aj do svojho života a psychiky?

Spať viem, ale je pravda, že stretnutia s ľuďmi, najmä za po-
sledný rok, boli ťažké, medzi nami je veľa bolesti, trápenia, smút-
ku. Práca kňaza nie je len o hlásaní Božieho slova. Je to poslanie. 
Človek často v mladom veku pocíti volanie Pána Boha. Niekto 
ho vníma viac, iný menej. Mňa k sebe povolal. Nie je ľahké byť 
farárom, ale je to aj krásne, ste pri ľuďoch vo chvíľach veselých 
i smutných, môžete im podať pomocnú ruku, usmerniť ich a pri-
viesť na správnu cestu. Verím, že veriaci budú aj naďalej navšte-
vovať kostol, hľadať v ňom útechu. Majte kostol, Dom Boží, radi, 
navštevujte ho. 

Všetkým prajem veľa dobrého a spokojného. I keď odchá-
dzam, spomienky ostanú. Tých mojich je veľa a sú krásne.

Farár ThLic. Peter Kentoš bol po trinástich rokoch preložený z našej farnosti
„Cítil som sa ako v rodine najbližších“
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Po trinástich ro-
koch plnenia du-
chovného po slania 
vo farnosti sv. Ko-
šických mučeníkov 
bol farár ThLic. Peter 
Kentoš preložený 
do inej, mimokošic-
kej farnosti. Na jeho 
miesto prvým júlo-
vým dňom prišiel 
k nám zo Sabinova 
farár Ladislav Cichý. 

„Košice však poznám, netreba mať obavy, nie som tu no-
váčikom, bolo to pred 30 rokmi, keď som 1. júla 1991 na-
stúpil ako novokňaz do farnosti Košice – Juh. Bol som teda 
blízko toho, keď na Sídlisku Nad jazerom začala vznikať táto 
farnosť a neskôr i výstavba kostola. Dalo by sa povedať, že 
moja kňazská služba má toľko rokov, ako táto farnosť,“ listo-
val v spomienkach duchovný otec Ladislav Cichý. Okrem Juhu 
bol necelé dva roky aj kaplánom vo farnosti Košice – Dóm.

V roku 1994 ste odišli študovať do Ríma, kde ste absolvo-
vali a ukončili licenciátne štúdiá filozofie na Pápežskej Gre-
gorovej univerzite známej ako Gregoriána. Čo nasledovalo 
potom?

Po štyroch rokoch štúdia v Ríme som v roku 1998 opäť prišiel 
do Košíc a mojím pôsobiskom sa stala farnosť Košice – Poľov. 
Popritom som učil v košickom seminári na teologickej fakulte. 
Košice sa teda v mojom živote opakujú viackrát. Zmena nastala 
v roku 2005, kedy skončilo obdobie prednášok v seminári i du-
chovná práca v Poľove, a čakalo ma sťahovanie. Na šestnásť ro-
kov som sa stal farárom v Sabinove a dekanom pre sabinovský 
dekanát.

Ak by ste mali porovnať. Sú jazerská a sabinovská farnosť 
rozdielne?

Sabinov je rozlohou určite menší ako Sídlisko Nad jazerom, 
ale počtom veriacich je to podľa mňa podobné. Z 12-tisíc oby-
vateľov okolo 10-tisíc Sabinovčanov patrí ku katolíkom. Člo-
vek, keď prichádza na nové miesto, je plný očakávania. Ja ani 
nie. Skôr som sa na všetko pozeral pragmaticky: uvidíme, čo 
bude. Z praktických dôvodov bolo potrebné najprv zvládnuť 
chaos so sťahovaním, zabývať sa a zabezpečiť liturgické služby, 
aj ostatné povinnosti. Niektoré škatule s mojimi vecami zosta-
nú od sťahovania určite aj pár mesiacov nevybalené, kým sa aj 
k tomu dostanem. Pustil som sa radšej s odborníkmi do drobnej 
stavebnej činnosti a čaká nás maľovanie viacerých priestorov. 
Verím, že nám to dobre pôjde, lebo už som sa stretol s ochotný-
mi ľuďmi, na ktorých sa dá spoľahnúť. Určite tiež musíme urobiť 
niečo s vetraním v kostole. V Sabinove je podstatne chladnejšie, 
takže sa lepšie dýcha ako v Košiciach, ktoré od môjho príchodu 
ako keby horúčavami skúšali moju „dýchaciu“ odolnosť. 

Hovorí sa, že ak človek prichádza na nové miesto, chce 
tam zaviesť svoje nápady a novosti.

V prvom rade musím dobre spoznať farnosť, na čo mi, na roz-
diel od politikov, 100 dní určite nebude stačiť. Rozhodne chcem 
nadviazať na to dobré a pozitívne, čo zanechali moji predchod-
covia. Niečo mi pri odovzdávaní prezentoval odchádzajúci Peter 
Kentoš, ale najviac sa asi budeme spočiatku spoliehať na kaplá-
na Jozefa Nemašika, ktorý tu už pôsobil a pôsobí, pozná teda far-

ské veci aj veriacich. Nováčikom vo farnosti je totiž okrem mňa 
aj kaplán Tadeáš Jacko, takže kaplána Jozefa ako radcu určite vy-
užijeme. Veľkou pomocou, to som už mal možnosť zistiť, je Far-
ská ekonomická rada, ktorá tu pôsobí. Jej návrhy a postrehy sú 
dôležité pri hľadaní toho, čo táto farnosť potrebuje. Rád by som 
tiež vydával Farský list. Teraz, cez leto, aspoň každé dva týždne.

Farár má okrem svojho poslania určite aj osobné záľuby.
Mám rád prírodu, teda rôzne prechádzky do blízkeho okolia. 

Baví ma aj bicykel a v zime lyžovanie. Venujem sa skôr individu-
álnym aktivitám, pretože na väčšie spoločné podujatia dnes ľu-
dia nemajú dosť času. Na varenie sa ma však nepýtajte, s kuchy-
ňou nie som kamarát. I pri nej sa budeme s Tadeášom spoliehať 
na kaplána Jozefa, ktorý je šikovný aj pri vareche.

Je niečo, čo Vás vie rozhnevať?
Určite ľudská hlúposť, ktorá je zo všetkých vlastností človeka 

„nekonečná“. Hoci viem, že rozčúliť sa je zbytočné, nepomôžem 
si, aj mne občas „ujdú“ nervy. Keď sa upokojím, snažím sa to pus-
tiť z hlavy, prípadne to zmeniť na žart.

Čo by ste pri sledovaní života a doby chceli zmeniť alebo 
na čo klásť dôraz?

Rád by som viac zapájal veriacich do farského života. Za prio-
ritu považujem rodinu, hlavne pomoc mladým rodinám a stred-
nej generácii, lebo len to zabezpečí budúcnosť Cirkvi a farnosti. 
Určite tiež plánujem stretnutia so zástupcami všetkých aktivít 
i spoločenstiev, aby sme spoločne hľadali spôsob ako aktualizo-
vať a zrealizovať pastoračné princípy. Verím, že sa nám to podarí.

Foto: Archív L. Cichého

Predstavujeme nového farára vo farnosti sv. Košických mučeníkov
„Musím spoznať farnosť, to je prvoradé“
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V prezentácii podnikov a firiem, ktoré sú na našom sídlisku, 
dnes venujeme priestor spoločnosti FRUCONA Košice, a.s. 

CHÝBAJÚ PESTOVATELIA A NAD SKLOM 
VYHRÁVA PLAST

Spoločnosť FRUCONA Košice, a.s. patrí me-
dzi tradičné potravinárske podniky v na-
šom meste. Jej predchodkyňou bol štátny 
podnik FRUCONA a pred ňou Východoslo-
venské konzervárne a likérka na Kuzmány-
ho ulici. Po privatizácii v roku 1995 vznikla 

akciová spoločnosť fungujúca doteraz. 

V PONUKE VIAC AKO 200 PRODUKTOV
Predmetom jej  činnosti je výroba liehovín, octu, konzervá-

renských i nealkoholických výrobkov a ovocných destilátov. Pro-
dukty, ktorých je viac ako 200, predáva pod vlastnou značkou 
a distribuuje do všetkých obchodných systémov na Slovensku 
a tiež do zahraničných reťazcov, slovenských reťazcov a aj veľ-
koobchodných skladov, hlavne na teritóriu mesta. Predáva tiež 
v Bratislave, v rekreačnom stredisku Stará Voda a v podnikovej 
predajni na Textilnej ulici č. 6 v Košiciach, kde je aj sídlo akciovej 
spoločnosti. Ďalšou prevádzkou je Octáreň na Jantárovej ulici 
a v obci Obišovce je konzervárenská výroba ovocných destilá-
tov.

Rozsahom svojej činnosti patrí medzi najväčšie potravinárske 
podniky so slovenskými majiteľmi. Vytvára si vlastné originálne 
výrobky, s vlastnou receptúrou, hlavne liehoviny, ale na požia-
danie aj konzervárenské produkty, najmä uhorky pre jej veľkého 
odberateľa - podnik RYBA Košice. Mnoho  výrobkov je registro-
vaných na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republi-
ky,  má ich teda zabezpečené ochrannou známkou. 

NAJZNÁMEJŠIA JE SPIŠSKÁ BOROVIČKA
Medzi milovníkmi alkoholických nápojov je určite populár-

na Spišská borovička.  Vyvinutá  bola v 60-tych rokoch minulé-
ho storočia v laboratóriách spoločnosti FRUCONA, ktoré sídlili 
na Moyzesovej ulici. Suroviny pre tento výrobok nakupuje spo-
ločnosť FRUCONA z oblastí Spiš a Gemer, ale kvôli zániku drevi-
ny jalovec je spoločnosť nútená nakupovať taký, ktorý má iný 
charakter a je z juhu Balkánskeho polostrova. Celoročne sa z bo-

buliek jalovca robí borovičkový destilát a z neho všetky borovič-
ky, vrátane konzumentmi obľúbenej Spišskej borovičky. 

NIET HLÁVKOVEJ KAPUSTY
V minulosti sa na Textilnej ulici vyrábala aj kvasená kapusta. 

Situácia sa zmenila po vstupe Slovenska do Európskej únie. Pes-
tovanie hlávkovej kapusty v okolí zaniklo kvôli nízkej cene poľ-
ských pestovateľov. Podobne je to so surovinami pre konzervá-
renskú výrobu,  už aj v terajšej konzervárenskej sezóne nakupuje 
spoločnosť FRUCONA suroviny (ovocie i zeleninu) zo zahraničia, 
hlavne z Maďarska aj Poľska a je zjavné, že ceny, za ktoré naku-
puje tieto suroviny, sú dotované vládami Poľska, či Maďarska.  

Podľa vedenia spoločnosti ovocinárstvo a zeleninárstvo v na-
šich oblastiach pre konzervárenské účely prakticky už neexistuje. 
Z pôvodných viacerých veľkých konzervární Východoslovenské-
ho kraja zostala len ich staručká malá konzerváreň v Obišov-
ciach, ktorá žiaľ, pracuje len v sezóne, teda od júna do konca 
decembra. Zamestnáva ľudí z okolia a dáva prácu aj väčšiemu 
počtu mužov a žien z rómskych komunít, ktorých si vážia pre ich 
pracovitosť, poriadok, disciplínu a čistotu.  Bez týchto ľudí by si 
prevádzku v Obišovciach nevedeli predstaviť.  

PLAST VYHRÁVA NAD SKLOM
Spoločnosť FRUCONA Košice, a.s. zamestnáva podľa sezón-

nosti od 150 do 200 zamestnancov. Obzvlášť si cenia v konzervá-
renskej prevádzke výrobky kečup a paradajkový pretlak, pri kto-
rých používajú slovenské paradajky zo Žitného ostrova. Tieto 
pochutiny vyrábajú v skle, teda ekologicky, bez E-čiek a iných 
chemických konzervantov. Majú viac ako 10-násobnú výrobnú 
kapacitu a každý rok postupne investujú do nových technoló-
gií i do interiérových a exteriérových častí podniku, obchodné 
systémy tieto ich výrobky ale nechcú akceptovať. Jednoduchšie 
je nakupovať napríklad kečupy v plastoch. Veria však, že v tejto 
plastovej dobe sa im predsa len podarí obchod presvedčiť, aby 
zmenil prístup.  Bez účinnej pomoci štátu to však nebude mož-
né. 

Údaje do článku poskytlo vedenie akciovej spoločnosti
Foto: FRUCONA Košice, a. s.
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„Veriť, ale preveriť, inak ostanú len slzy a starosti,“ 
podčiarkuje riaditeľ OO PZ SR Nad jazerom Ing. M. Gancarčik

ŠPEKULANTI SA PRED NIČÍM 
NEZASTAVIA, ANI NEHANBIA 
Kúpa a predaj. Predaj a kúpa. Dve slo-

vá, ktoré sa stali výraznejšie populárnymi 
od marca minulého roku, kedy sa kvôli 
pandémii návštevy väčšiny obchodov 
najprv obmedzili a potom úplne zastavili. 

NAKUPOVANIE CEZ INTERNET
Človek je však tvor vynaliezavý, ak 

niečo potreboval, začal využívať nákupy 
cez internet a dovezenie tovarov kuriér-
skymi službami. Medzi predajcov inter-
netových obchodov, ktorí dbajú o svoje 
dobré meno, sa však „prepašovali“ aj takí, 
ktorých láka v prvom rade osobný biznis. 

Pustili sa do študovania ponúk na zná-
mych bezplatných internetových strán-
kach predajov a kúpy bežných ľudí. Veľa 
času nad nimi presedeli, aby si vytipovali, 
že práve to určite potrebujú... Inzerujúce-
mu sa ozvali a nešetrili slovami, že áno, 
to je to, čo hľadajú, nech to nikomu už 
neponúka, oni to kúpia. Teraz sú ale v za-
hraničí, po ponúkanú vec osobne nevedia 
prísť, ale využijú príbuzného. On ju príde 
prevziať, peniaze na zaplatenie z rúčky 
do rúčky však nemá. To ale nie je problém, 
nech predávajúci nadiktuje údaje okolo 
svojho účtu v banke, peniaze mu tam ob-
ratom poukážu. 

Dôverčivá duša predávajúceho sa 
teší, že sa obchod vydaril, lebo vec pre-
dal a ešte za ňu získa peniaze... Tie však 
na účet neprišli...

VÍRUSU SA NEBOJTE, 
POMÔŽEME VÁM...
Internet je skutočne dobrá vec. Ponú-

ka informácie, fakty, zaujímavosti, služby, 
je spojením so svetom, vie všetko, kde sa 
čo deje a prípadne, aký vírus môže váš 
notebook, tablet či smartfón napadnúť. 
Netreba mať však hlavy bolenie, stačí vy-
užiť lacnú službu, za pár eur, ktorá vaše 
zariadenie ochráni pred neželanými ne-
priateľmi. 

Treba len dať osobné údaje, aby si ich 
„dobrá duša“ poznačila, nech vašu elek-
troniku chráni aj v budúcnosti. Vy ich 
dáte, prípadne aj číslo karty, pridáte do-
konca čosi navyše, čo vás ešte viac identi-
fikuje, a z pár eur, ktoré ste zo svojho účtu 
za „ochranu“ niekam poslali, sú zrazu de-
siatky, stovky.... bielenie účtu ako v zlom 
sne.

HĽADÁTE 
ŠTVORKOLESOVÉHO TÁTOŠA? 
Nech dobre vyzerá a málo stojí? No 

problém. Relatívne rýchlo ho na internete 
nájdete, páči sa vám jeho vzhľad, ale hlav-

ne cena. Je bombová. 
Na inzerát mailom 
zareagujete. Odpo-
veď príde obratom, 
čo vás milo prekvapí. 

Je síce zo zahraničia, 
v slovenčine je v maile 

veľa chýb, ale predávajúci 
sa zdá byť serióznym, keď sa hneď ozval...

TRI Z AKTUÁLNYCH 
SÚČASNÝCH PRÍPADOV
„Týkajú sa aj našich dôverčivých oby-

vateľov z Jazera, čo k nám prišli žiadať 
o pomoc,“ opisuje tragédie vychádzajúce 
z dôverčivosti riaditeľ Obvodného odde-
lenia Policajného zboru SR Nad jazerom 
Ing. Martin Gancarčik. 

„Nie všetci predávajúci sú totiž se-
riózni. V prípade dobre vyzerajúceho 
auta za lacný peniaz išlo o to, že šikovný 
špekulant našiel na internete vozidlo, 
skopíroval si ho aj s technickými údajmi 
a hoci bolo pôvodným majiteľom dávno 
predané, on ho „oživil“ a pustil do po-
nuky. Za dopravenie auta na Slovensko 
predávajúci nechcel veľa, len niekoľko 
sto eur ako náhradu za dopravu. Bolo 
ich však treba dopredu zaplatiť. Keď pe-
niaze od kupujúceho dostal, odmlčal sa. 
Mail prestal fungovať a auto na Sloven-
sko, samozrejme, neprišlo...“

Štátna polícia takéto prípady zazname-
ná a postúpi na ďalšie šetrenie. Ako skon-
čia a či sa ten, čo o peniaze prišiel, dočká 
aspoň nejakého finančného odškodne-
nia, je otázne. 

VEDIA SA STRATIŤ 
AKO IHLA V KOPE SENA
„Viem, že poškodení cítia krivdu, ale 

pri niektorých špekulantoch je to nao-
zaj ako hľadať ihlu v kope sena. Svet je 
veľký, s rôznymi predpismi, takže mnohí 
podvodníci sa v ňom stratia. Musím pre-
to zdôrazniť, i keď viem, že je to veľmi 
ťažké, skôr, ako chceme uzatvoriť neja-
ký obchod, treba si preveriť fakty. 

A možno, že to „zahraničné“ auto, 
ktoré pôvodný majiteľ predal na Slo-
vensku, by sa ukázalo, že vôbec nie je 
zahraničné, nie je na predaj, a poško-
dený by nebol poškodeným,“ dodal  
Ing. M. Gancarčik.

Dávať si pozor na majetok, peniaze, ale 
predovšetkým nedávať každému na poč-
kanie svoje osobné údaje či údaje z ban-
kovej karty, len to môže byť riešením 
a klepnutím po prstoch tých, ktorí chcú 
zarábať na dôverčivosti a naivite druhých. 
Ono, už naši starí a prastarí rodičia hovo-
rievali: 

„Veriť, ale preveriť. Sladký motúzik ťa-
haný popod nos môže byť nakoniec veľ-
mi horký...“

„AUTO NIE JE TREZOR,
určite by sme v ňom nemali nechávať 
osobné veci ako dámsku kabelku, pán-
sku brašnu, mobil, peňaženku, okuliare 
či nákup. Stačí chvíľa, kedy vozidlo ešte 
musíte opustiť, a niekto dlhoprstý, kto-
rého si vy nevšimnete, ale on vás sledu-
je, veci obratom odcudzí. 

Viem, človek si pomyslí, ale veď som 
preč krátko, nič sa nemôže stať,“... pripá-
ja pracovnú skúsenosť z denného života 
zástupca riaditeľa Obvodného oddele-
nia Policajného zboru SR Nad jazerom  
Mgr. Stanislav Stanko. 

„Stať sa však môže. Na veci si naozaj 
treba dávať pozor. I v tomto prípade 
platí, že naivitou, dôverčivosťou, zábud-
livosťou či roztržitosťou možno prísť aj 
o desiatky eur. A to predsa nikto nechce.“
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Počas  leta, keď to počasie dovolilo, návštevníci jazera ju 
na našom sídlisku takmer  denne videli plávať a tie chvíle si uží-
vať. „Milujem vodu a milujem toto sídlisko. Z objektívnych prí-
čin som sa z neho síce po viac ako 26 rokoch bývania nedávno 
odsťahovala, ale stále je mojou srdcovkou,  je to najkrajšia 
mestská časť Košíc, doslova ponorená v zeleni a k tomu ako 
bonus jazero,“ úprimne, bez toho, aby chcela niekomu lichotiť, 
vyznala sa zo svojich pocitov pani Žofia Szőkeová. Kto chcel, 
mohol ju stretávať neďaleko Trixenu, na mieste, ktoré si obľúbila 
a kde si vychutnávala krásu a radosť z pohybu vo vode.

JAZERO MÁ RADŠEJ AKO BAZÉN
„Najmä od domácich často počuť kritiku, že voda je špina-

vá, nezdravá, plná siníc, človek si domov prinesie nie dobrý 
pocit, ale minimálne vyrážky. Mne nevadí. Ešte som nič nechy-
tila, a to som tu naozaj častým návštevníkom. Úprimne, viac 
sa bojím vody v bazénoch, lebo chlór nie je práve najpríjem-
nejší spoločník...“ V jazere je rada aj preto, lebo tam cíti voľnosť, 
môže si každý pohyb užívať, kým v bazéne je hlava na hlave ... 
Viac treba dávať pozor, nech sa niečo nestane, ako relaxovať. 
Do jazerskej vody nechodí sama, má viac známych, ktorí si tu 
dávajú rande. A tiež nie sú odtiaľ, takže dochádzajú. Napríklad 
jej dobrá priateľka a častá parťáčka je tiež z Terasy.

S vodou sa bližšie zoznámila, keď mala jedenásť rokov. Plávať 
ju učila sestra na „čéhačku“, teda na kúpalisku vtedajšej Červenej 
hviezdy. „Spočiatku som aj podvádzala. Ruky a jednu nohu 
som síce mala hore, ale druhou som plávala tak, že som cho-
dila po dne bazéna. Darilo sa mi to robiť dovtedy, kým som 
nemala veľký prst zakrvavený. Sestra sa nahnevala, povedala 
dosť a normálne plávaj, inak bude zle...“

BOLI AJ ŤAŽKÉ CHVÍLE, ALE ŽIVOT MILUJE   
Niekto možno povie, to je toho mať rád vodu. Pani Žofia má 

však nárok takto hovoriť, pretože láska k nej ju drží naozaj dlho, 
v auguste, mala 84 rokov! A bez problémov predvedie kraula, 
delfína čiže motýlika, znak, prsia i „psa“. Dvakrát bola pri mori 
v Chorvátsku.. Išla by aj častejšie, ale cestovanie autobusom jej 
nerobilo dobre. Preto si vyberala s rodinou bližší Balaton, kde sa 
dalo ísť vlakom.

Pri spomienke na detstvo a rodinu pani Žofia zmĺkla, zosmut-
nela. Otca stratila, keď mala sedem. Dostal sa do ruského gula-
gu, z ktorého sa domov nevrátil. S mamou teda ostali dve – ona 
a sestra Katarína. Vydala sa mladá, mala osemnásť a s manželom,  
už nebohým, žili v harmonickom manželstve takmer 50 rokov. 

Vychovali dve deti. Dnes má 5 vnukov, 4 pravnúčatá a napriek 
nie najľahšiemu životu hovorí, že bola a je šťastná. 

Okrem plávania veľa voľných chvíľ venovala pleteniu, „vďaka“ 
ktorému si tak trochu zničila ruky. Dosť športovala, všetko síce 
len na amatérskej, skôr záľubovej úrovni, ale pre zmenu si to od-
niesli kolená. Už ani obstreky v podstate nepomáhajú, preto sa 
intenzívne snaží o plávanie. U nej je to doslova ako v Rážovej 
pesničke, že voda ju drží nad vodou a bolesť v nej nie je taká 
mocná. 

Má ešte jedného, nekaždodenného koníčka – každému vnu-
kovi od narodenia do dnešných dní spracovala fotografiami 
a spomienkami albumy života. Svojim drahým venovala veľa 
času, boli a sú to jej lásky. Len veľmi ďaleko do prírody s nimi ako 
deťmi ale nemohla chodiť, nemá vraj orientačné schopnosti. 

„Voda je predsa len lepšia, v nej som sa ešte nestratila,“ pre-
ladením na veselšiu nôtu sa pani Žofii vrátil úsmev na tvár. „Ne-
smie byť však studená, takú neľúbim...“ 

Ešte zamávanie na rozlúčku a už jej nebolo. Musí využiť každú 
slnečnú chvíľu, lebo čo nevidieť prídu chladné, jesenné dni a ja-
zerské plávanie bude musieť odložiť.

Pani Žofia, tak dovidenia. O rok.
Foto: Dušan Malo

Ľudia, ktorí sú zaujímaví tým, čomu sa venujúĽudia, ktorí sú zaujímaví tým, čomu sa venujú
Žofia Szőkeová sa na rodný list už dávno nepozerá                                              
Voda, čo ju drží nad vodou...
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Dosť často na facebooku praje Jazerčanom krásne ráno alebo 
pekný večer a k tomu pridá fotografiu zachytávajúcu jazernú plo-
chu či okolité prostredie. 

„Jazero, nech sa píše s malým alebo veľkým J milujem. 
Na sídlisku žijem od narodenia a nemenila by som. Nikde inde 
také úchvatné miesta nenájdete,“ chváli všetko, čo tu máme, 
Karolína Likerová. To ona je autorkou mnohých záberov z Jazera 
umiestnených na sociálnej sieti. „Žiadny profesionálny fotoapa-
rát s rôznymi doplnkami a objektívmi nemám. Len tento mo-
bil, čo držím v ruke, ten je mojím foto partnerom. Hľadala som 
taký, ktorý robí pekné zábery. Žiadne totiž ďalej neupravujem, 
nepridávam svetlo, neuberám, čo by tam možno nemalo byť. 
Snažím sa o prirodzené zábery, aby odrážali všetko okolo mňa 
tak, ako to ja vidím.“ 

Fotenie sa jej páčilo vždy, ale také fakt naozajstné, ju baví asi 
tri roky. Možno to tak trochu súvisí s láskou k vode, ktorá je pre ňu 
živlom. Dáva jej pocit ľahkosti, voľnosti, že ju nikto nepúta, ale je 
v nej sama sebe paňou. Každé ráno pred prácou a popoludní, pred 
večerom, si v jazerskej vode odpláva dokopy svojich aj 10 kilomet-
rov. Robí kuchárku v jednej prevádzke, veľa teda stojí na nohách, 
a keďže ich ešte dlho bude potrebovať, dopraje im tento vodný kú-
peľ. Odkedy pláva, nevie, čo je lekár. Na meno obvodáčky sa vraj ani 
pýtať nemáme, nepozná ho.

„Ráno, o pol šiestej vybehnem k jazeru, občas chodím na-
boso, večer zase zabehnem k jazeru a som spokojná. Viem byť 
aj trpezlivá. Na dobrý záber, trebárs západ slnka, východ alebo 
tieňohru, si počkám. Občas na zemi aj pár hodín. V zime som 
tiež tak čakala na vhodnú chvíľu a skoro som chytila zápal pľúc, 
sneh nebol vôbec teplý...“ 

Ráznu zmenu života, bez vedľajších vplyvov, urobila asi pred 
dvoma rokmi. Televízor doslova zošrotovala a vyniesla k smetiakom. 
„Už som nemohla pozerať a počúvať, čo sa u nás deje. Telenove-
la Spútaný motýľ mi síce trochu chýba, ale ďalšiu telku si určite 
nekúpim. Okolo nás je veľa iných, krásnych vecí, ktoré si treba 
všímať a obdivovať ich. Život nám nesmie ujsť pomedzi prsty.“ 

Jeden z priateľov ju pred časom dostal na sociálnu sieť do sku-
piny fotíme s mobilom. Dovtedy neuvažovala, že to skúsi. „Teraz 
ma vie upútať naozaj všetko. Lienka na steble trávy, kačky 
vo vode, farebnosť kvetov, pes pozerajúci sa na vodu, vodný ly-
žiar vo vzduchu. Niekto si všíma iba krajinky, iný tváre, ja zatiaľ 
všetko. Nemám vyhranený vkus. Čo sa mi páči alebo mi doslova 
padne do oka, to fotím. Musí to však súvisieť s jazerom, teda 
s vodou, alebo s recesiou.“ 

A prečo takmer pravidelne pridáva na facebooku ranné priania 
Jazerčanom? „Od istého času sme sa akosi prestali veseliť, sme 
vážnejší, zachmúrenejší, mnohí bez motivácie. Ja v poslednom 
období aj bez troch dobrých známych, ktorí sú už ta-tam...  

Viem, nie každému mojich pár slov chýba, ale sú aj takí, kto-
rých poteší, ak sa im fotkou a slovom prihovorím a poprajem 
pekné ráno, dobrý pondelok, veselý týždeň. Niekto možno po-
vie, že som iná. Asi aj som, keď som sa rozhodla pre taký život, 
aký vediem. Sú v ňom tri podstatné momenty – voda, fotky 
a ešte objímam stromy. Je mi 
jasné, že nikdy nepôjdem 
na žiadne plavecké majstrov-
stvá, z fotografií nebudem 
mať vlastnú výstavu, a pro-
stredníctvom stromov posie-
lam energiu každému, kto ju 
potrebuje. A predsa to všetko 
robím. Tak to cítim, tak sa mi 
to páči. Jednoducho, to je môj 
„diskopríbeh,“ uzavrela rozprá-
vanie o sebe Karolína Likerová.

Foto: Archív K. Likerovej

Karolína Likerová miluje Jazero písané s malým či veľkým J 
Na dobrý záber vie trpezlivo čakať
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 Výtvarné umenie sprevádza Mgr. Oskára Gajdoša od prvých detských krôčikov
Slnečnice rozkvitli do slovenského rekordu

Niekto sa pre životnú púť rozhodne až v puberte či dospelom 
veku, iný  prejavuje prvé náznaky budúceho zamestnania už ako 
dieťa.  U bývalého pedagóga a stále aktívneho výtvarníka, Jazerča-
na Mgr. Oskára Gajdoša, keďže kresliť začal obrazne povedané skôr 
ako urobil prvé nesmelé kroky, výkresy a farbičky určili jeho ďalšie 
smerovanie už  v útlom veku. A stále sú jeho partnerom.

S DOSPIEVANÍM LÁSKA K VÝTVARNEJ TVORBE  
POKRAČOVALA 

“Po vojenskej službe som pracoval ako výtvarník v jednom 
propagačnom podniku. Chýbalo mi však príslušné výtvarné 
vzdelanie, a tak som sa rozhodol študovať. Na vysokej škole 
práve otvárali aprobáciu slovenčina – výtvarná výchova, čo mi 
bolo blízke. Po štúdiu som najprv učil na košickej Základnej škole 
na Bernolákovej ulici č. 16. Odtiaľ som prešiel na Základnú školu 
na Jenisejskej ulici, kde som pôsobil až kým som neodišiel do dô-
chodku,” vracia sa Oskár Gajdoš v spomienkach do čias minulých. 
V škole na Jenisejskej ulici sa okrem vymýšľania nových tvorivých 
cvičení venoval so žiakmi všetkým výtvarným technikám, ktoré sa 
uplatňujú len v základnej umeleckej škole.

TO, ČO SÁM CÍTIL K TVORIVOSTI, PRENÁŠAL NA ŽIAKOV
“Hoci som si spočiatku nevedel predstaviť, že sa raz stanem 

učiteľom, rozhodnutie som nikdy neoľutoval. Naopak. Práce ani 
rozšantených školákov som sa nikdy nebál. Dnes môžem priznať, 
a stalo sa to neraz, že cez víkend sme s manželkou, tiež učiteľkou, 
netrpezlivo čakali, kedy bude pondelok, a môžeme ísť medzi žia-
kov. Podvečer nás zase školník musel vyháňať, nech už ideme 
konečne preč. Občas sa stalo, že školák - neškolák, ktorý na vy-
učovanie aj niekoľko dní neprišiel, sa na mojej hodine výtvarnej 
výchovy ukázal, aktívne sa zapojil, a po jej skončení odišiel…"

Ako pedagóg vytvoril približne 120 cvičení na rozvoj výtvarnej 
tvorivosti, ktoré aj publikoval alebo osobne predstavil na rôznych 
podujatiach venovaných vyučovaniu výtvarnej výchovy. Deti síce 
chcú kresliť, ale väčšinou len kým sú malé. V staršom veku neraz 
od učiteľa záleží, či ich dokáže zaujať a na hodinách stále niečo vy-
mýšľať. Jemu sa to podarilo. Na domácich i medzinárodných súťa-
žiach práce žiakov získali nejedno ocenenie. Spolu s nimi sa pýši tiež 
piatimi zápismi do Knihy slovenských rekordov. Hoci je už na zaslú-
ženom odpočinku, bez sveta výtvarnej tvorby nevie obsedieť. Do-
konca to, čo najnovšie dosiahol, je minimálne na ďalší zápis do Kni-
hy slovenských rekordov.

NEUVERITEĽNÝCH 220 VARIÁCIÍ SLNEČNÍC
"Určite nimi nekonkurujem svetoznámemu Vincentovi van 

Goghovi a jeho slnečniciam, Tie moje dielka sú len také Gajdo-
šove slnečnice. Odkedy som sa začal zaujímať o výtvarné ume-
nie bol u mňa vždy na poprednom mieste van Gogh. Očaroval 
ma jeho jedinečný rukopis, novátorstvo a odvaha vyjadrovať sa 
dovtedy nie veľmi prijateľným štýlom. Na umenie povýšil také 
motívy ako rozčaptané staré topánky, jednoduché zariadenie 
skromného príbytku, neskutočné videnie prírody či slnečnice, ale 

aj tie podané jemu príznačným videním - nevyumelkované, žia-
den sladkastý pohľad mnohých kytíc, ktoré "zdobia" naše obyd-
lia. S úžasným videním maľoval napríklad oblohu, deformované 
tvary architektúry..."

A čo sa týka samotných slnečníc, tie sú pre O. Gajdoša celoživot-
nou láskou. "Neskutočne dokonalá štruktúra, harmónia, nádhera! 
Je krásna v každej fáze až po odkvitnutie, keď nám odhalí svoju 
vnútornú dokonalosť štruktúry. Takže, logickým vyústením bolo 
spojenie najobľúbenejšieho maliara s najobľúbenejším kvetom. 
Prvým obrazom série je veľká maľba tohto motívu doma na chod-
be v byte. A potom postupne ďalšie a ďalšie, až som sa ocitol 
na stovke. Bavilo ma experimentovať s technikami, využívať rôz-
ne materiály. A zrazu som bol pri čísle 200. Z iniciatívy kolegyne 
Edity Hubertovej sa správa o mojej sérii prác dostala k tvorivým 
ľuďom z Výmenníka Štítová, ktorí mi ponúkli práce vystaviť. Vý-
stava sa mala uskutočniť pri príležitosti môjho životného jubilea 
v júni 2020. Pandémia posunula výstavu o rok. Všetko zlé však 
môže priniesť aj niečo dobré, a tak ešte vzniklo ďalších 20 prác," 
doplnil svoje vyznanie autor, ktorý na vytvorenie slnečníc doteraz 
použil viac ako 58 rôznych materiálov, často odpadových.

SLOVÁ KURÁTORKY MGR. EDITY HUBERTOVEJ
"Bolo pre mňa potešením a veľkou cťou, že ma autor oslovil, 

aby som sa stala kurátorkou jeho výstavy. Pozoruhodné je, že sa 
aj teraz, už ako učiteľ na dôchodku,  vyhýba nude, naďalej tvorí 
a žije zmysluplným životom. Svedčí o tom aj spomínaná výstava 
220 SLNEČNÍC, ktorá odrážala jeho lásku a obdiv k velikánovi vý-
tvarného menia Vincentovi van Goghovi a jeho slnečniciam. Vý-
stava mala charakter jedinečnosti, neopakovateľnosti a rovnako 
ako autor nezapadla do žiadnej vyhradenej skupiny výtvarného 
smeru.  Oskár Gajdoš je ojedinelý tým, že experimentuje s rôzny-
mi technikami a kombinuje ich aj v rámci jedného obrazu. Tvo-
rí nikým, ničím neviazaný, neobmedzený, s nadšením, radosťou 
a láskou. Vyžíva sa  v samotnom procese tvorby, pričom pociťuje 
a obohacuje sa energiou šťastia, po ktorom túži väčšina z nás. 
Každá jeho slnečnica je svojím spôsobom iná, ale  všetky sú jedi-
nečné a krásne."

Výstava bola podľa E. Hubertovej okrem prezentácie tvorby príle-
žitosťou ukázať, že  aj v seniorskom veku je možné pokračovať v roz-
víjaní koníčkov z detstva, a bola podnetom k nekonečnej tvorivosti. 
Ponúkala možnosti ako nachádzať krásu a šťastie v bežných živých 
a neživých veciach a materiáloch, ktoré nás denne obklopujú.

BODKA NA ZÁVER
Je úžasné, že medzi nami, na sídlisku, žije takýto skvelý a ojedine-

lý človek s dušou umelca.
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Mária Cubová, to je kombinácia rybárky a výbornej kuchár-
ky, najmä na prípravu halászlé. Začalo sa to, keď mala päť rokov. 
V jeden deň tvrdohlavo nástojila, že ona musí ísť na rybačku s ot-
com. „Dovtedy som trucovala i prosila, kým nepovedal – dob-
re. Auto sme nemali, posadil si ma teda za seba na motorku, 
priviazal opaskom a išli sme k Latorici, jeho obľúbenému mies-
tu. Do ruky mi dal paličku so silonom ...a vraj chytaj...“ Mama 
prišla neraz za nimi, aby hneď pri vode na tehlovom ohnisku, 
rybu na rošte za čerstva pripravila. Malá Mária mala teda hneď 
dva v jednom – otcovo lovenie a odkukanie mamy, ako to s ry-
bou potom robí. Najprv bola pre Máriu udica len detskou zábav-
kou, neskôr sa začala o rybárčenie vážnejšie zaujímať. 

TICHEJ ZÁĽUBE ÚPLNE PODĽAHLA, KEĎ SA VYDALA 
„Manžel Dezider je tiež rybárom od hlavy po päty. Občas 

aj teraz medzi sebou súťažíme. Len tak, zo zábavy, aby sme si 
robili „naprieky.“ Medzi ženami v Košiciach som stále najlep-
šia, i keď naša rybárska organizácia má viac ako 2 300 členov 
a medzi nimi je aj dosť báb. Viem, nemala by som sa chváliť, 
ale prečo nie...?, dávala si otázku a zároveň i odpoveď, lebo jej 
rybárske umenie a šikovnosť si dávno všimli aj „vyššie“. Sloven-
ský rybársky zväz jej udelil strieborný odznak.

„Mám rada rybárske súťaže, i keď niekedy som musela 
o svoje miesto medzi najlepšími „bojovať.“ Chytila som na-
príklad úhora. Mal 98 centimetrov. Manžel urobil fotku a od-
niesol ju na rybársky zväz, ktorý má potvrdiť, že úlovok bol 
naozaj taký a taký, keďže rybári si občas nejaké centimetrí-
ky pri chválení sa zvyknú pridávať... „Ja tam nič nevidím, len 
ženu s kusom polena v ruke,“ riekol funkcionár, keď sa pozrel 
na fotku. Až keď manžel oponoval, že to nie je palica, ale úhor, 
potvrdili môj slušný rybársky výkon.“ 

ZAHANBILA AJ HALÁSZLÉ ODBORNÍKOV
Pani Mária netají, že súťaženia sú fajn, aj ceny, ktoré na nich 

získava, ale keďže väčšinou vyhráva a hlavná sa často opakuje, 
doma má už niekoľko podberákov... Poniektorí súperi po nej aj 
gániť začínajú, nech si vraj urobí pauzu... a dá šancu na výhru aj 
druhým. „Ja neviem, čím to je, ale niekedy sa sama čudujem, 
ryby mi na návnadu doslova skáču...“, smeje sa nad šťastím, 
ktoré ju neopúšťa. Nedávno si len tak, zo zábavy, chytila naprí-
klad 59-centimetrového kapra... 

Popri rybárčení spolu s manželom radi pripravujú rybacie špe-
ciality – hlavne halászlé, ale i suši. Robili ich najmä na súťažiach 
vo varení a opekaní. Posledné roky je takýchto meraní kuchár-
skeho umenia pomenej, nemá ich kto organizovať. „Veľmi rada 
spomínam na preteky tu, pri jazere, ktoré pripravila mestská 
časť. Zišlo sa viacero družstiev, doslova elity, ale my s manže-
lom sme boli na chate, o ničom sme nevedeli. Organizátor nás 
však vypátral a ja som nepripravená dobehla a pustila som sa 

zo súťažnej ryby do prípravy halászlé. Vyhrala som. Dokonca 
aj nad družstvom z Budapešti, s ktorým má Jazero partnerské 
kontakty, a tak tiež prišlo súťažiť. Videla som na nich, že boli 
sklamaní, ona – Slovenka – vyhrá nad nimi - kuchárskymi ha-
lászlé odborníkmi...“ Z tejto súťaže si veľmi cení porcelánovú 
rybu, bola prvou cenou. Na podobných pretekoch ju bolo vidieť 
aj v rámci Dňa Jazerčanov, ktoré Jazero organizovalo, no posled-
né dva roky sa zo známych dôvodov nekonali.

VYMÝŠĽANIE NIE VŽDY PRINESIE VÝHODU
„Nejeden kuchár robí pri príprave tohto pokrmu chybu. Ex-

perimentuje, do jedla dá všelijaké ingrediencie, a tým vlastne 
pokazí klasickú rybaciu chuť halászlé,“ pripojil sa do debaty 
manžel Dezider. Tiež rybár, aj kuchár, i keď s manželkou sa vraj 
nemôže porovnávať... On je skôr na technickú prípravu – krája-
nie cibule, zeleniny, kúrenie pod kotlom a pri rybách návnady. 
Každá ryba sa ulakomí, a teda dá oklamať, na čosi iné. Niektoré 
idú za kukuricou, iné za červíkmi, ďalšie dokonca za jablkom či 
melónom. Rybári si sami vymýšľajú a skúšajú, čo by mohlo šu-
pináčom zachutiť a zlákalo ich na udicu. Niektorí to však, tak 
ako pri varení, preháňajú, pridávajú rôzne nezmyselné príchute. 
„Moja klasika je uvarená kukurica pri kaproch, pri úhoroch 
dážďovky a pri amuroch dokonca kaleráb. Rada chytám aj 
karasy. Pri jednom amure sa mi podaril úžasný úlovok, pod-
berák som si dokonca musela požičať od susedov – rybárov, 
lebo do môjho by sa nevošiel. Mal 110 centimetrov. Nádherný 
zážitok, obrovská radosť, len fotografiu s ním doma nie a nie 
nájsť...“, cítiť v hlase pani Márie sklamanie.

ZÁĽUBA SPOJENÁ S ODDYCHOM A PRÍRODOU
Pobyt pri vode je pre manželov Cubových stále hlavne o ry-

bách, i keď v poslednom období sa stáva, že úlovok aj pustia späť 
do vody, nech dorastie, keď je ešte malý... To, že háčik ostane 
v ústach, ak sa náhodou ryba utrhne a ujde, údajne nevadí, lebo 
dokáže vypúšťať takú zmes, ktorá ho rozpustí. „Jedna veľká mi 
chcela ujsť aj s udicou. Ešteže sa našiel ochotný rybár, ktorý 
za ňou vošiel do vody, zachytil prút a vrátil mi ho. Na ryby už 
skutočne nechodíme len kvôli mäsu či príprave jedla z nich. Je 
to najmä oddych, dýchanie vzduchu, kochanie sa prírodou, 
príjemné trávenie našich seniorských dní či nejaká fotografic-
ká momentka, ktorá sa mi podarí spraviť.“

Doma má pani Mária zo súťaží v rybolove, aj vo varení či ope-
kaní šupináčov, veľa i medzinárodných diplomov a cien často 
v podobe rýb. Najviac má však spomienok. A ešte zbierku viac 
ako stovky rôznych porcelánových, drevených či sklenených slo-
nov a sloníkov. Väčšina má, samozrejme, chobot hore. Možno aj 
tie jej, obrazne povedané, pri rybolove, aj pri varení, prinášajú 
šťastie. Nech sa jej takto ešte dlho darí...

Foto: Archív rodiny Cubovej

Mária Cubová začala rybárčiť, keď mala päť rokov
Čo si uloví, to si aj pripraví...
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ŠPORT I KÚPANIE
Od marca minulého roku sa naše životy výrazne zmenili. Naj-

mä vekovo starší obyvatelia sídliska sa z obavy pred ochorením 
stali domasedmi a veľa vecí ich prestalo baviť. O to viac sa aj čle-
novia nášho jazerského Denného centra seniorov či Základnej 
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska potešili, keď sa situ-
ácia začala uvoľňovať a dalo sa ísť častejšie von. Najprv sa zišli 
v menších skupinkách, neskôr aj na podujatiach, na ktoré mohli 
prísť viacerí. O tom, koľko bolo radosti, úsmevov, ohníčkov svet-
la v očiach, aj objatí, netreba hovoriť. Seniori oveľa viac ako mla-
dá a stredná generácia potrebujú sociálny kontakt. Mať niekoho, 
komu sa môžu posťažovať, pochváliť sa i potešiť sa s ním. 

Výbor Denného centra mal na zreteli pripraviť cez leto čo naj-
viac stretnutí. Viackrát sa seniori zišli na Bankove pri minigolfe. 
Na jednom z podujatí ich prekvapila a päste im prišla držať sta-
rostka. Za zápolením nezabudli na guláš párty. Hrali aj stolný te-
nis a novú hru boccia., ktorá umožňuje zažiť naozajstné športo-
vé súťaženie ľuďom, ktorí sa kvôli hendikepu žiadnemu inému 
športu venovať nemôžu. V súťaži v hode šípok pripravenej Radou 
seniorov mesta Košice, aj do nej sa zapojili, sa realizovali Mária 
Kandrová, Gitka Galajdová, Janka Bartošová, Marta Lovasová. 
Chlapi, ktorí sú predsa len pohodlnejší ako dámy, si občas vysta-
čili žolíkom či kanastou. Gitku Galajdovú a Janku Bartošovú zau-
jala i vedomostná súťaž organizovaná Radou seniorov mesta Ko-
šice. Výboru sa podarilo zorganizovať i výročnú členskú schôdzu. 
Na rokovanie prišla stovka členov i starostka, ktorá sa postarala 
seniorom o nečakané a vlastnoručne pripravené občerstvenie. 
Spevácka skupina vedená Máriou Kandrovou a harmonikárom 
Štefanom Ševčíkom pridala k dobrej atmosfére niekoľko piesní.

V rámci športovania dosť často hrali pétanque, pri ktorom sa 
stretlo jazerské družstvo s rovesníkmi z mestských častí i ďalší-
mi družstvami z mesta. Tím mužov najčastejšie reprezentovali 
za Jazerčanov Filip Fertaĺ, Juraj Minařík, Jaroslav Griger, Ladislav 
Dudič, Ivan Hudec a ďalší. Ženy najmä Alena Špilarová, Jarmi-
la Kašelová, Mária Kandrová, Marta Lovasová, Gitka Galajdová. 
Pred pár dňami mali klubovú športovú olympiádu, v rámci ktorej 
súťažili aj na pétanquovom ihrisko. Na tom, ktoré si sami posta-
vili v areáli Základnej školy na Bukoveckej ulici a v rámci milej 
udalosti ho slávnostne premenovali na Pétanquové ihrisko 
Ivana Hudeca, predsedu Denného centra a hlavného ini-
ciátora jeho výstavby. Okrem športových súťaží počas letné-
ho obdobia zorganizoval výbor krátkodobé rekreačné pobyty. 
Osvieženie priniesol aj jednodňový výlet do Aquacity Poprad, 
ktorý sa už stal tradíciou medzi akciami Denného centra.

STRETNUTIE AJ ROZLÚČKA
Pandémia na viac ako rok zatvorila doma a úplne zastavila aj akti-

vity členov jazerského Klubu kresťanských seniorov, kde je predsed-

níčkou Mária Semanová. Júnové stretnutie bolo prvým od vlaňajška 
a súčasne rozlúčkou s farárom ThLic. Petrom Kentošom a kaplánom 
Martinom Gazdačkom, ktorí odchádzajú z farnosti sv. Košických 

Leto jazerských seniorovLeto jazerských seniorov
Denné centrum

Klub kresťanských seniorov
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VEŽA, „ŠMALEC“, GULÁŠ
Členovia Jednoty dôchodcov Slovenska sa vybrali na pre-

chádzku na vyhliadkovú vežu. 
Mali posedenie pri chlebe a masti (či po našom šmalci) a viac 

ako stovka sa zišla aj na priateľskom stretnutí pri guláši. 

Jednota dôchodcov Slovenska

mučeníkov na nové pôsobiská. Mária Semanová im poďakova-
la za prácu pre farnosť, aj ich klub. K príjemnej pohode stretnutia 
prispela prítomnosť viacerých jazerských poslancov miestneho 
zastupiteľstva, predsedu Rady seniorov mesta Košice Jána Cabana, 
starostky Lenky Kovačevičovej a ďalších hostí. Do rytmu seniorom 
vyhrávala country kapela Kentucky Jack.

Rada seniorov mesta Košice n. o. pod záštitou primátora Ja-
roslava Polačeka a s podporou mesta Košice pripravila vedo-
mostnú súťaž pre dámy a pánov nad 60 rokov pod názvom  
e-Olympiáda. Medzi štvoricou súťažiacich a ocenených z Jazera 
bola aj Magdaléna Frankovičová z Klubu kresťanských seniorov. 

(Na snímke Miroslava Vaculu je vpravo vedľa primátora)

Foto Zdroj: Bystricoviny.sk
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Výmenníky sú malé nenápadné budovy, ale každý, kto má 
záujem, môže ich využívať podľa vlastných predstáv a potrieb 
na rôznorodé umelecké, kreatívne a občianske aktivity. Patrí 
k nim v rámci mesta aj Výmenník Važecká, ktorý je na našom 
sídlisku. Predstavuje kultúrno-komunitné centrum, cez ktoré 
chceme prenášať kultúru z centra mesta priamo k ľuďom na Ja-
zere, dávať priestor komunitám aj jednotlivcom na ich realizáciu 
a spoločne tak meniť život i v tejto mestskej časti.

Málokto vie, že súčasťou výmenníka je okrem troch podlaží 
aj krásna osobitá strecha, ktorá priam volá po letnom využívaní. 
A práve na nej bol počas celého augusta nultý ročník festiva-
lu Chill&grill na VAŽECKEJ. Jedinečný sídliskový festival spájal 
možnosť vychutnať si kultúrny a gastronomický zážitok v jed-
nom, pretože súčasťou podujatí bolo komunitné grilovanie.  

O zaujímavý hudobný program sa postarala i skupina Trump 
Band. Tvoria ju páni z Košíc združení okolo kapelníka, Jazerča-
na Jána Béra, a zahrali kúsky od staršej blues klasiky po súčasnú 
modernu. Strecha výmenníka sa po tri augustové večery zmeni-
la tiež na letné kino. 

Po štvrtýkrát sa tu konal aj multižánrový festival PRIENIK.  
Vznikol na oslavu meteorického roja Perzeidy, ktorý je v po-
lovici augusta viditeľný voľným okom a je prepojením mesta 
s prírodou a hviezdami. Návštevníci mali možnosť cez špičko-
vý teleskop pozorovať útroby vesmíru a iných galaxií, spočítať 
mesačné krátery či Jupiterove mesiace. Súčasťou „hviezdneho“ 
podujatia boli ochutnávky dobrôt, oddych pri grile, pri rozpráv-
kach i legu, takže na svoje si prišli aj deti.

Od septembra aktivity vo výmenníku pokračujú. Napríklad 
aj  unikátnym konceptom Kurzov drôtovania šperkov pre mo-
derné ženy. Zameraný je na tvorbu autorských šperkov podľa 
konceptu uznávanej českej drotárky Anny Benešovej alias Mon-
sterance. Kurzy vedie skúsená lektorka a absolventka kurzov 
UĽUV Ľuba Valentová a tento koncept prenáša tradičnú reme-
selnú techniku drôtovania do modernej podoby.

Mgr. Lucia Hrubá  
kultúrna mediátorka Výmenník Važecká

Foto: Výmenníky a Aleš Marenčík

Výmenník Važecká cez leto naplno ožil
Hudba, filmy i hviezdy
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Kultúra 

Knižnica pre mládež mesta Košice a naša mestská časť pripra-
vili pre deti v jedno letné predpoludnie v lesoparku podujatie 
spojené s knihami a vodou pod spoločným názvom Kniha nás 
spája. 

Deťúrence si vypočuli zaujímavé príbehy o zvieratkách, kto-
ré žijú v jazerách i moriach. Pochválili sa knihami, ktoré čítajú, 
i tými, čo im predčítajú rodičia alebo starkí, keďže všetky pís-

menká ešte nepoznajú. Čakali ich aj zaujímavé hry a súťaže. Ši-
kovnosť a zručnosť predviedli pri lovení rybičiek, triafaní na cieľ 
i hľadaní správnych otvorov na rozbúrenom „mori.“ Kreativitu 
a predstavivosť zase využili pri tvorbe 3D jazerných obrázkov 
s plachetnicami a rybkami a pri výrobe originálnych záložiek 
do knihy. Domov odchádzali s novými zážitkami i odmenami.

S cieľom užitočne stráviť voľný čas po-
čas pandemického obdobia a zdokonaliť 
sa v práci s počítačom pripravila Rada 
seniorov mesta Košice n. o. pod záštitou 
primátora Mesta Košice Jaroslava Polače-
ka a s finančnou podporou mesta intere-
santnú akciu. 

V spolupráci s Odborom prevencie kri-
minality kancelárie MV SR a Informačnou 
kanceláriou pre obete trestných činov Ko-
šice vyhlásili pre košických seniorov vedo-
mostnú súťaž pod názvom e - Olympiáda.

Na výzvu reagovalo 73 košických se-
niorov, ktorí pripojením sa cez počítač 
otestovali svoje vedomosti z rôznych 
oblastí: umenie, veda, technika, zeme-
pis, turistika, šport, príroda, zdravoveda, 
seniori a zákonitosti, všeličo a Veľká noc. 
Za správne odpovede v každom z desia-
tich kôl bolo maximálne 10 bodov. Plný 
počet - teda 100 bodov - získali 12-ti sú-
ťažiaci, z ktorých až štyria boli Jazerčania: 
Margita Galajdová, Janka Bartošová, Mag-
daléna Frankovičová a Jozef Pikla. Za našu 
mestskú časť celkovo súťažilo 21 seniorov 
a väčšina dosiahla od 95 bodov vyššie.

Účastníci e - Olympiády boli potešení, 
že počas nečakanej a veľmi nepríjemnej 
pandemickej situácie im bolo namiesto 
stopnutých aktivít (šport, spev, tanec...) 
umožnené zapojiť sa do nápaditej súťaže, 
zdokonaliť sa v práci s počítačom, a samo-

zrejme, nadobudnúť celý rad vedomostí 
z viacerých odvetví. Vyslovili prianie, aby 
Rada seniorov mesta Košice podobné sú-
ťaže zorganizovala aj v budúcnosti.  

Dr. Jozef Pikla
Foto: Miroslav Vacula

Kniha nás spája

Jazerskí seniori veľmi úspešní v e-Olympiáde

Na snímke zľava: Gitka Galajdová a Janka 
Bartošová s predsedom Rady seniorov mes-
ta Košice JUDr. Jánom Cabanom.

Dr. Jozef Pikla preberá ocenenie od primátora 
mesta Jaroslava Polačeka a predsedom Rady 
seniorov mesta Košice JUDr. Jána Cabana.
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Čo si predstavíte pod slovom robot? Čapkovu drámu R.U.R. 
(Rossum's Universal Robots) (čo možno preložiť ako Rossumovi 
univerzální roboti), v ktorej po prvýkrát zaznelo slovo robot? 
Mladého fešného muža alebo blonďavú krásku, ktorá má síce 
trochu neprirodzené pohyby, ale vie upratať byt, navariť obed, 
priniesť voňajúcu kávu? Moje predstavy o robotoch, keď som 
mierila do Súkromného gymnázia na Dneperskej ulici, boli ne-
jaké také.

ČAKALO MA „HRACIE POLE“
v presne stanovenom rozmere, prikryté plátnom, a pri ňom 

šestica mladých ľudí: Matej Olekšák, Nataša Kovalčíková, Ondrej 
Varga, Esther Šiňanská, Michal Novák a Liliana Kolcunová, ktorí 
sa nedávno zúčastnili na svetovej súťaži First Lego League Chal-
lenge zameranej na oblasť robotiky. Jej poslaním je rozvoj tvo-
rivých, technických, analytických, tímových a komunikačných 
kompetencií žiakov základných a stredných škôl vo veku 9 až 16 
rokov a podpora myšlienky vzdelávania vlastnou skúsenosťou. 

„Nosnou disciplínou celej súťaže sú preteky autonómnych 
robotov na tematickom ihrisku First Lego League (FLL), tzv. 
Robot-Game. Roboty pri nej plnia rôzne úlohy (misie). Ich zo-
znam je organizátormi daný na začiatku každej sezóny a kaž-
dý tím si z neho vyberie tie, ktoré chce plniť. S výberom úloh 
ide ruka v ruke rozhodnutie týkajúce sa budúcej podoby robo-
ta. Úlohou tímu je robota nielen poskladať, ale aj naprogra-

movať tak, aby vybrané misie úspešne zvládol v stanovenom 
časovom limite,“ približuje odbornú stránku súťaže trénerka 
tímu Ing. Zuzana Madárová, PhD. Na celú súťažnú prezentáciu 
je limit 2,5 minúty.

Druhou súťažnou kategóriou je Robot-Design, v ktorej sa 
hodnotí kvalita konštrukčného návrhu a programu robota na zá-
klade rozhovoru s účastníkmi a preskúmania výsledného diela, 
samozrejme, v angličtine. „Body sa teda získavajú aj za hard-
vérovú a softvérovú stránku robota. Treťou hodnotenou čas-
ťou je prezentácia tímového výskumného projektu – teda 
identifikácia problému vo svojom okolí, jeho preskúmanie, 
vypracovanie a prezentácia riešenia, pri ktorom porota vedie 
so súťažiacimi rozhovor a hodnotí celkovú kvalitu spracova-
nia projektu. Poslednou, štvrtou hodnotenou časťou, je tímo-
vá práca, teda zhodnotenie ako dobre v príprave na turnaj 
spolupracovali ako celok. Tímový charakter súťaže je veľmi 
dôležitý.“

ONI TO MUSIA DOKÁZAŤ
Pre laika ako som ja zložité a náročné kritériá, ktoré sa mali 

splniť. Pre šesticu mladých teraz už hračka. Len mávnutím prúti-
ka sa to ale nezačalo. K prvým pokusom sa podľa ich slov chlap-
ci dostali asi pred štyrmi rokmi, keď sa začali zaujímať o viaceré 
robotické súťaže, napríklad súťaž autonómnych robotov zdolá-
vajúcich komín, ale zapáčila sa im práve táto – FLL. „Vtedy sme 
však nestihli termín prihlásenia sa na regionálne kolo, ktoré 
bolo v Košiciach. Išli sme sa naň aspoň pozrieť, nech sa dozvie-
me viac,“ spomína na začiatky Matej. „O rok neskôr sme sa už 
do regionálneho kola zapojili. Skončili sme niekde v strede, 
na ôsmom či deviatom mieste. Bol to úspech, ale nie taký, aký 
by sme chceli dosiahnuť.“ Rozhodli sa, že oni sa musia posunúť 
k tým lepším, dokázať to. „V ďalšom ročníku sme boli tuším tre-
tí, potom druhí...“

Od hry k úspechu gymnazistov z Dneperskej
Robot vyhral  tretie miesto na svetovom finále v Grécku
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Vyhlásením témy sezóny vlani v auguste začal v poradí už 13. 
ročník tejto súťaže na Slovensku a záštitu nad ňou prevzala pre-
zidentka Zuzana Čaputová. V ich tíme mal od septembra 2020, 
keď sa začalo „tvrdo“ pracovať, každý svoju špecifickú úlohu, 
a čakali ich aj spoločné zadania. Lenže aj u nich pandémia pri-
niesla negatívum a brzdu. „Dosť dlho sme sa nemohli stretávať 
a spoločne pracovať, takže to bolo zložité. Komunikovali sme 
preto on-line. Do spoločných nápadov prispieval každý, ako 
chlapci, tak aj my, dievčatá,“ pripája za „baby“ svoj poznatok 
Nataša.

„Ako dlho trvala príprava robota? Od spomínaného minu-
lého septembra. Pre nás, chlapcov, to bolo o niečo jednoduch-
šie, pretože sme túto súťaž absolvovali štvrtýkrát, takže sme 
so stavbou robota nezačínali od nuly. Vychádzali sme z po-
strehov a skúseností z predchádzajúcich ročníkov, ale model 
robota sme výrazne zlepšili,“ spomína Michal.

„Vyvrcholenie, čiže regionálne kolo, bolo v našom meste 
18. mája tohto roku v slovenčine pod názvom First Lego Lea-
gue Challenge 2020/2021. V tímovej práci sme obsadili tretie 
miesto, v Robot-Game sme získali 365 bodov, čo bolo najviac 
spomedzi súťažiacich, takže to bolo prvé miesto, za Robot-De-
sign druhé miesto, aj za Výskumný projekt sa nám ušla strie-
borná priečka. Po spočítaní bodov sme obsadili celkovo prvé 
miesto, a to znamenalo postup do celoslovenského finále,“ 
prezentuje dosiahnutý spoločný úspech Liliana.

Prvenstvo v regióne im otvorilo cestu na celoslovenské finále, 
ktoré bolo v slovenčine a on-line v Bratislave, kde obsadili druhé 
miesto. Úžasný úspech a...

... FINÁLE V GRÉCKU
Vynikajúcim umiestnením v rámci Slovenska sa dostali medzi 

dvesto tímov na celosvetové finále, ktoré už bolo v angličtine. 
Šestica mladých z Dneperskej doplnila tabuľku doterajších roč-
níkov o ich meno G4 + 2. Prečo práve také? V podstate je to ešte 
pôvodný názov tímu, ktorý si dal G preto, lebo sú z gymnázia, 
a najprv v ňom mali zastúpenie 4 chlapci a 2 dievčatá. Hoci sa 
medzitým zloženie tímu trochu pomenilo, meno sa im zapáčilo 
natoľko, že si ho napokon ponechali. 

„Náš robot, podobne ako na celoslovenskej súťaži, aj 
na gréckej predvádzal rôzne misie. Musel niečo zhodiť, po-
sunúť, hodiť kocku do basketbalového koša, posúvať sa do-
predu, dozadu, prejsť cez hrádzu, vyjsť na bežiaci pás a zabrať 
kolesami, aby sa posúval,“ spomína Esther. „Pri celkovom zo-
stavovaní sme hľadali úlohy, ktoré sú blízko seba, nech sa ro-
bot nemusí presúvať, a nestráca drahocenné sekundy. A tiež 
plnil viacero úloh jednou nadstavbou. Priznávame, stalo sa aj 

to, že sa nám niečo nepodarilo. Porota však ocenila, že sme 
to vedeli zdôvodniť a obhájiť,“ opisoval priebeh súťaže Ondrej.

Škoda, že aj táto, podobne ako regionálne a celoslovenské 
kolo, bola on-line. Byť priamo v centre diania je predsa len iné 
ako cez určenú technológiu. Na diplomy a ocenenia tiež museli 
pár dní počkať, kým im prišli poštou...

ÚŽASNÝ ÚSPECH JE SKUTOČNÝ, MÁME BRONZOVÝCH
Predsa len sa nestáva každý deň, aby sa mladí ľudia, nad kto-

rými nejeden starší dospelý občas „láme palicu“, lebo z nich nič 
nebude, dostali tak vysoko. Či ďaleko? Toto je určite dôkazom 
toho, že ak sa chce, dá sa veľa dosiahnuť.

„Presne toho sme sa držali, keď sme sa do súťaže zapojili. 
Hoci sme netušili, ako to dopadne, povedali sme si: „A prečo 
nie“. Svet technológií sa otvára dnešným mladým ľuďom do-
korán a ponúka im viac príležitostí ako kedykoľvek predtým. 
Účasť na podobných súťažiach je pre nich akýmsi neviditeľ-
ným hybným motorom poháňajúcim ich neustále vpred. Ve-
die ich k tvorivosti i vytrvalosti pri riešení problémov, ako aj 
k posilňovaniu sebadôvery a odvahy pri presadzovaní a obha-
jovaní vlastných nápadov. Práca v tíme ich tiež učí prispôsobiť 
sa jeden druhému, ale aj sa vzájomne rešpektovať, a tak je 
výsledok ich spoločným dielom i spoločnou radosťou. V škole 
sme hrdí, že sa to našim podarilo, že sa Súkromné gymnázium 
na Dneperskej ulici zapísalo do svetového počítačového a ro-
botického diania,“ s pýchou zhodnotila úspech školy a ich gym-
nazistov trénerka tímu Ing. Zuzana Madárová, PhD.

Tešíme sa s nimi a blahoželáme.
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PRÍRODA BEZ NÁS MÔŽE EXISTOVAŤ, MY BEZ NEJ NIE
Dlhodobou prioritou našej materskej školy je environmentál-

na výchova. Vzdelávanie detičiek zamerané na ochranu a pozná-
vanie prírody a životného prostredia je pre nás samozrejmos-
ťou. Prostredníctvom environmentálnych aktivít orientovaných 
na formovanie vzťahu k prírode, k jej ochrane i podielu škôlkarov 
na jej zveľaďovaní, hľadáme cestu zmeny k zdravšiemu a aktív-
nejšiemu životu. Praktickou pomôckou pri realizovaní triednych 
a školských aktivít uskutočňovaných formou zážitkového učenia 
je projektu „Človek - súčasť prírody“. 

Nezabudli sme ani na Svetový deň životného prostredia. 
Niesol sa v duchu ekopravidiel. Každá trieda k nemu vytvorila 
plagát. Deti z triedy LIENOK názorne ukázali, ako sa nemáme 
správať v prírode, z MOTÝLIKOVEJ triedy sa venovali problema-
tike stromov s názvom Stromy - pľúca Zeme. Trieda SLIMÁČI-
KOV riešila potrebu chrániť stromy a šetriť papierom, a tak tvorili 
z odpadového materiálu. STONOŽKY svojím plagátom vyjadrili 

výzvu – Produkuj na Zemi menej odpadu!, poukázali tiež na zne-
čistené moria a smutné veľryby. Deti z triedy ŽABIEK sa pokúsi-
li dať veciam druhú šancu – zo starých tričiek vyrábali funkčné 
tašky, a veruže sa im vydarili. Dievčatká a chlapci z triedy VČIEL-
KY sa vyjadrili prostým sloganom „aj keď sme len malé deti, aj 
my vieme triediť smeti“. Deti z RYBIČKOVEJ triedy prezentovali 
pravidlo požičiavania si vecí a skonštatovali, že zbytočné je ku-
povať nové, keď si ich môžeme požičať či vymieňať.

Celé dopoludnie pod vedením svojich učiteliek naše deti stri-
hali, lepili, kreslili a tvorili z odpadového materiálu, aby organi-
zovanými hrami ukázali svoje schopnosti a poznatky o separácii 
odpadu a že nie každá použitá vec patrí do odpadkového koša. 
Ostáva len veriť, že sme sa na tej pomyselnej ceste k zdravšiemu 
životu aspoň o krôčik posunuli.

Margita Jančišinová,
Mgr. Andrea Šuranová

PANDÉMIA ZVEĽAĎOVANIE ŠKOLY NEZASTAVILA
Napriek nepriaznivej pandemickej situácii v minulom škol-

skom roku sme v našej škole nezaháľali a pokračovali sme v jej 
zveľaďovaní aj počas dištančného vzdelávania žiakov a letných 
prázdnin. Podarilo sa nám získať od zriaďovateľa peniaze na vý-
menu starých okien z čelného a zadného pohľadu školy, čím 
nadobudla okrem funkčných výhod nových okien aj príjemnú 
estetickú zmenu. Zrekonštruovali sme ďalších 5 tried druhé-
ho stupňa. Spolu v ôsmich triedach sme vymenili drevené ta-
bule za biele keramické popisovateľné. Triedy teraz vyzerajú 
modernejšie a odbúrali sme problém prachu z písania kriedou. 
Krok po kroku upravujeme aj naše chodby, s finančnou pomo-
cou Rady rodičov sme kúpili edukatívne nálepky na podlahy, 
ktoré žiakom spestria chvíle prestávok. Zakúpili sme nové po-
môcky na skvalitnenie vyučovania rôznych predmetov. Dúfame, 
že ich v tomto školskom roku budeme môcť plne využiť pri pre-
zenčnom vyučovaní žiakov. Zároveň sme pripravení na dištanč-
né, prípadne kombinované vzdelávanie.

Naša škola už niekoľko rokov rieši povolenie na výrub topo-
ľov pri Uralskej ulici pre prestarnutie stromov a padanie veľ-
kých kusov konárov, ktoré ohrozujú žiakov počas aktivít na škol-
skom ihrisku, aj celý úsek spomínanej ulice. Od obyvateľov nám 
chodili upozornenia na nebezpečne zakliesnené konáre, aj žia-
dosti o preplatenie škôd pri rozbitých oknách na autách. Napriek 

kladnému rozhodnutiu Okresného úradu Košice sme riešili súd-
ne viacero odvolaní rôznych strán. V súčasnosti by už nič nema-
lo brániť odstráneniu stromov, ktoré kompenzujeme náhradnou 
výsadbou počas roka 2022. Zorganizujeme k nej aj dobrovoľnú 
brigádu, pri ktorej privítame každú pomocnú ruku. Po tom sa 
konečne budeme môcť pustiť do úpravy bežeckej dráhy, ktorá 
je rokmi značne zanedbaná a potrebuje revitalizáciu. 

Okrem zveľaďovania školy sme sa, samozrejme, snažili rozví-
jať a rozširovať aj vedomosti a zručnosti našich žiakov vo viace-
rých oblastiach. Zapájali sme sa do súťaží, ktoré väčšinou pre-
biehali dištančnou formou. Našim žiakom sa podarilo uspieť 
a umiestniť sa na 1. až 3. mieste v olympiáde zo slovenského 
jazyka, ale aj v biologickej, chemickej, matematickej, i vo 
výtvarných súťažiach. Môžeme sa pochváliť aj tým, že na našej 
škole máme okrem viacerých výborných pedagógov aj NAJ uči-
teľku fyziky Mgr. Noru Nigutovú, ktorá v hlasovacej súťaži získala 
spomedzi nominovaných učiteľov fyziky najviac hlasov. Tešíme 
sa, že svojím prístupom a zanietenosťou k vyučovaniu tohto 
predmetu nadchla množstvo žiakov.

Ak nám to epidemiologická situácia dovolí, plánujeme 
v tomto školskom roku obnoviť spoločné akcie pre žiakov 
a rodičov – imatrikuláciu prvákov, vianočnú akadémiu, vianoč-
né trhy, zdobenie perníkov s predškolákmi, olympiádu na Jeni-
sejskej, otvorené hodiny pre predškolákov, deň otvorených dve-

Materská škola na Jenisejskej ulici 

Základná škola J. Urbana na Jenisejskej ulici

Školy 
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PÁNOVI PETROVI ZACHRÁNILA ŽIVOT
Možno ste už o tom počuli a možno nie, ale učiteľka – te-

locvikárka Mgr. Lucia Prónerová z tejto školy v popradskom 
Aquaparku bojovala o život človeka. Bývalý hasič Peter Zlat-
nický vyšiel z bazéna a zrazu skolaboval. Plavčíci zistili, že 
jeho srdce prestalo biť a po páde ešte krvácal z hlavy. Dostal 
infarkt a prišla klinická smrť.

„Za záchranu ľudského života patrí našej telocvikárke ob-
rovská poklona,“ vyslovila sa riaditeľka školy Mgr. Zdenka Figu-
rová. „Bleskurýchle zhodnotila situáciu skolabovania 60-roč-
ného pána, usmernila potrebnú pomoc ostatných a spolu 
s plavčíkom ho resuscitovali až do príchodu záchranárov. Po-
čas záchrannej akcie pohotovo zužitkovala vedomosti, ktoré 
získala na rôznych záchranárskych školeniach a súťažiach, 
na ktorých sa zúčastňuje. Aj vďaka nim má na našej škole 
pod palcom oblasť žiackych úrazov a zároveň hodiny zdravot-
nej prípravy žiakov v rámci účelových cvičení, pretože vieme, 
že sa o túto oblasť aktívne zaujíma.“

A čo záchrankyňa? „Náhle zostanete sedieť na zemi plní ad-
renalínu, vedľa vás je použitý zdravotnícky materiál a vami 

lomcujú zmiešané emócie. Prehrávate si ten akčný film od za-
čiatku a pýtate sa samých seba, či ste na niečo dôležité neza-
budli, či ste mu nemohli nejako ublížiť. Dnes som už šťastná, 
že pán Peter má šancu na ďalší plnohodnotný život a ten pocit 
ma už bude hriať navždy.“

AREÁL ŠKOLY OŽIL FARBAMI
V areáli našej základnej školy pribudli na konci školského roka 

na stenách šatní pestré maľby so športovou tematikou. Známy 
maliar Matej Rimai, ktorého tvorbu obdivujú ľudia v rôznych 
častiach mesta, si našiel čas a pokračoval v práci pre našu školu. 
Pozorne sme sledovali ako pribúdali športovci na kolieskach. Po-
stavy korčuliara, skejterky a chlapca s kolobežkou spestrili celú 
zónu pri strojoch na cvičenie. Vyzerá to veselšie a dielo mladého 
umelca upútalo účastníkov Majstrovstiev Slovenska v inline kor-
čuľovaní, i okoloidúcich na prechádzke. 

Aj s finančným prispením jazerskej starostky sa nám podarilo 
dotvoriť areál školy, kde si v peknom prostredí mohli zašporto-
vať naši žiaci, a tiež seniori, ktorí tu majú vytvorené pétanquové 
ihrisko. Počas dažďov či horúčav radi využívajú aj altánok. 

Verím, že v úprave areálu bude škola pokračovať a ako bývalá 
riaditeľka na dôchodku rada pomôžem. V pláne je výsadba dre-
vín prevažne z nášho regiónu, ktoré budú zároveň tvoriť základ 

školského arboréta. Spoločnými silami by tak mohlo v našej pek-
nej mestskej časti vzniknúť príjemné prírodné prostredie pre ži-
vot všetkých vekových kategórií.            

PaedDr. Zuzana Zajacová

Základná škola na Bukoveckej ulici

Základná škola J. Urbana na Jenisejskej ulici

rí. Zároveň by sme si radi zopakovali aj školský ples pre rodičov, 
ktorého prvý ročník vo februári 2020 bol veľmi úspešný. Našim 
žiakom opäť ponúkame pestrú ponuku krúžkov, ktorým sa 
podľa svojich záľub môžu venovať. Na svoje si prídu aj tí, ktorí 
sa radi hýbu, prípadne sú kreatívni, chcú sa niečo nové naučiť, 
rozvíjať si vlastné zručnosti a vedomosti. 

Prajem si, aby sme v tomto školskom roku mohli žiť a vzdelá-
vať sa slobodne, bez obmedzení, lebo ako povedal grécky filozof 
Epiktétos: „Iba vzdelaní ľudia sú slobodní."

Mgr. Zdenka Figurová, 
riaditeľka školy

Mgr. Lucia Prónerová so žiakmi školy.



28 Jazerčan 02 / 2021

Školy 
Špeciálna základná škola na Rovníkovej ulici

ČO NÁM PRINIESOL UPLYNULÝ ŠKOLSKÝ ROK?
Rovnako ako vo všetkých školách na Slovensku aj u nás sa 

menili organizačné podmienky v súvislosti s protipandemický-
mi opatreniami. Klasické vyučovanie bolo po dištančnom obno-
vené až po veľkonočných prázdninách. Dievčatá a chlapci, ktorí 
prejavili záujem, využili možnosť zapojiť sa do projektu Spo-
ločne múdrejší doučovaním počas mesiacov apríl, máj. Uči-
telia i vychovávatelia sa snažili tráviť čo najviac času so žiakmi 
v exteriéri – využívali školský areál, ekotriedu, kde pribudli nové, 
svojpomocne vyrobené sedacie prvky, kvetináče na vonkajšie 
rastliny, vyvýšené záhony, „veselé kamene“ či šachové figúrky. 
Do oddychovej zóny pribudol outdoorový ping-pongový stôl 
vďaka SCVČ Filia, n. o. Košice. Využívali tiež Fit park a outdoorové 
ihriská v mestskej časti.

Mnohé plánované športové, kultúrne a spoločenské poduja-
tia sa kvôli pandémii nedali realizovať, ale ďalší ročník Rozpráv-
kového Jazera sme si nenechali ujsť. Podujatie bolo bez pozva-
ných hostí z iných škôl. Žiaci sa v jednotlivých triedach venovali 
tiež aktivitám na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti, čítali 
a dramatizovali rozprávky, kreslili, vypĺňali pracovné listy. Rov-
nakou formou sa uskutočnila školská súťaž - Počítač – môj ka-
marát - na tému: Medzinárodný rok ovocia a zeleniny. V rámci 
účasti v rozvojovom projekte Čítame radi sa nám podarilo do-
plniť triedne knižnice o nové tituly detskej literatúry a pedagó-
govia môžu čerpať vedomosti z odbornej literatúry. Zapojili sme 
sa do projektu Čerstvé hlavičky – po registrácii školy sme pra-
videlne hlasovali a súťažili o partnerstvo s predajňou Kaufland – 
Košice – Napájadlá o pravidelnú dodávku čerstvého ovocia a ze-
leniny pre našich žiakov. Nevyšlo to, no tešili sme sa aj z druhého 
miesta, a hlavne zo spolupatričnosti žiakov, ich rodičov, priateľov 
a známych k škole. V máji pri príležitosti Dňa matiek deti z 1. a 2. 
stupňa vyrobili celú kopu darčekov a darovali ich mamičkám. 
Ručne šité srdiečka zavesili i na veľké srdce inštalované pri jazer-
skom miestnom úrade. V spolupráci s firmou LIORA, s. r. o. sme 
dvakrát zorganizovali burzu šatstva, obuvi a hračiek pre žiakov 
a ich rodiny.

Nezaháľali ani naši výtvarníci – ich výtvarné práce boli súčas-
ťou celomestských i celoslovenských súťaží. Najväčší úspech do-
siahli žiaci 1. stupňa v súťaži Strašiak v poli, natočením krátkeho 
videa o tvorbe strašiaka a jeho predvedením žiaci 3. A triedy vy-
hrali 1. miesto medzi košickými základnými školami. Ani športov-
ci tento rok nesklamali, zúčastnili sa na pohybových aktivitách 
v rámci BeActive – Európsky týždeň športu, i na podujatiach Ide-
me hrať ping-póóóng, Na kolieskach okolo rovníka. V dňoch 
9. – 10. júna sa konalo na atletickom štadióne TUKE v Košiciach 
Hromadné podujatie Špeciálnych olympiád Slovensko v atle-
tike. Našu školu a OZ ŠTUMP reprezentovalo 7-členné družstvo, 
ktoré pod vedením Mgr. Magdalény Koniarovej a Mgr. Anny 
Forgáčovej, vybojovalo v konkurencii športovcov s intelektuál-
nym znevýhodnením z celého Slovenska 6 zlatých, 3 strieborné  
a 1 bronzovú medailu. 

Napriek výrazným protipandemickým obmedzeniam škola 
teda „žila“ bohatým životom vďaka zanietenej práci pedagógov 
a ďalších zamestnancov.

NOVÁ VÝZVA
Medzi najväčšie výzvy nášho kolektívu v tomto školskom 

roku patrí zriadenie Základnej školy pre žiakov so sluchovým 
postihnutím, Rovníková 11, Košice, ktorá začala svoju činnosť 
1. septembra 2021. Jej zriaďovateľom je Okresný úrad Košice. 
Dve triedy v samostatnom pavilóne budú navštevovať žiaci 
so sluchovým hendikepom - nepočujúci, nedoslýchaví a žia-
ci s kochleárnym implantátom. Školský vzdelávací program je 
zameraný na podporu efektívneho vzdelávania so zameraním 
na špeciálne výchovnovzdelávacie potreby žiakov. 

(Viac informácií o tejto škole sa rodičia dozvedia na telefón-
nych číslach 0911 380 241, 0911 373 221 alebo 0902 502 333). 

Mgr. Jana Valenčáková, 
riaditeľka školy
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Základná škola na Bukoveckej ulici

Materská škola na Dneperskej ulici
KRESBY PRE VČIELKU MAJU
Pamätáte sa ešte na súperenie, hlasovanie, bublinkovanie i za-

pojenie detí do súťaže, ktorú vypísala spoločnosť LIDL Slovensko 
v súvislosti s výstavbou detského ihriska Žihadielko? Malí maliari 
mali nakresliť obrázok pre Včielku Maju, v ktorom by predstavili 
miesto, kde žijú.

Medzi detskými umelcami z nášho sídliska, ktorých tvor-
bu LIDL ocenil, poslal im gratuláciu a pridal malý darček, bola 
aj šesťročná Miška Babčáková, ktorá navštevuje túto materskú 
školu. 

Na výkrese zachytila život na Jazere. Včielke Maji nakreslila 
jej „kamarátky“- včielky, jazero, stromy, slniečko, labute, teda 

všetko, čo súvisí s našou mestskou časťou, kde žije od narode-
nia. Rada trávi čas pri vode, v zime na korčuliach, v lete na pre-
chádzkach, možno i preto sa rozhodla práve pre toto prostredie. 
Od chvíľ, keď sa naučila držať ceruzku v ruke, veľa kreslí a podľa 
mamy je jedno či na steny alebo papier. V súťaži, do akej sa teraz 
zapojila, teda v celoslovenskej, mala svoje dielko po prvýkrát. 
Predtým to bolo len v materskej škole. 

„Ale čo zatiaľ nebolo, v budúcnosti môže byť, lebo je ši-
kovná,“ potvrdila Miškin maliarsky talent riaditeľka Mgr. Gizela 
Hrizdáková.

Miške, aj ostatným šikovným a oceneným tvorcom, veľké spo-
ločné blahoželanie.

OD SEPTEMBRA MÁ ŠKOLA NOVÚ RIADITEĽKU 
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová chce pokračovať 

vo všetkom dobrom a verí si vďaka ľuďom okolo nej.

Septembrové zvonenie v Základnej škole na Bukoveckej ulici 
bolo pozvaním do školských lavíc pre žiakov, aj pre PaedDr. Zuzanu 
Takáčovú Petrilovú, ktorá sa po výberovom konaní stala jej riadi-
teľkou. Prevzala tak náročnú funkciu po PaedDr. Zuzane Zajacovej, 
ktorá sa rozhodla odísť do dôchodku.

Nemáte zo zmeny obavy? Predsa len to je rozdiel.
Určite nie. Prostredie poznám, na škole pôsobím od roku 

2010 a ako učiteľka som vyučovala dejepis a občiansku náuku. 
Viac ako desať rokov je dosť dlhé obdobie, za ktoré sa vytvorili 
silné putá. Škola je v nádhernom prostredí v blízkosti jazera, čo 
nám iní môžu závidieť, úžasní sú aj žiaci a pedagógovia. Do svo-
jej výchovnej činnosti vkladajú skutočne všetko, neraz aj na úkor 
osobného voľna či rodiny. Viem, že sa na všetkých môžem spo-
ľahnúť, čo mi moju prácu určite uľahčí.

Prichádzate v zameraní školy a jej aktivít s niečím novým?
Nemám niečo také v plánoch, pretože trend, ktorým škola 

kráča, je správny. Možno sa len spoločne pokúsime posunúť 
ho o niečo ďalej. Pokračovať v zavádzaní inovatívnych metód 
vo vyučovaní a pripraviť sa dostatočne na dištančné vzdeláva-
nie, ktorému sa v blízkej budúcnosti asi nevyhneme. Naplno tiež 
rozvíjať aktivity, ktoré už škola aj doteraz organizovala, napríklad 
podujatia Bukovecká deťom alebo Ocko, mami, zakorčuľujte si 
s nami. A tiež ešte viac využívať krásny areál školy i okolie, a roz-
šíriť priateľov školy o ďalšie rodiny, ktoré budú s nami spolupra-
covať. Veľmi by som si tiež priala, aby sa školáci naučili efektívne 

a zaujímavo využívať voľný čas, 
ktorého majú podľa mňa dosť, 
no neraz ho premrhajú. Najmä 
na druhom stupni niektorí žiaci ani 
nevedia, aký skrytý talent v sebe 
skrývajú, pretože ho nemajú chuť 

či pre „zaneprázdnenosť“ objaviť. Škola je pre žiakov druhým 
domovom a urobím všetko pre to, aby si z nej odnášali nielen 
vedomosti, ale aj krásne zážitky, ktoré si uchovajú po celý život. 
Ak zopakujem vašu prvú otázku, novej pozície v mojom pracov-
nom živote sa neobávam. Je to výzva, pre ktorú som sa sama 
rozhodla, keď som sa prihlásila do výberového konania. Viem, že 
to bude náročné, ale teším sa na ňu, verím si práve vďaka ľuďom 
okolo mňa.
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V spolupráci s Magistrátom Mesta Košice, Mestskou časťou 
Nad jazerom, Slovenským zväzom vodného lyžovania a wakeboar-
dingu zorganizoval Klub vodného lyžovania Trixen Košice medziná-
rodnú súťaž vo vodnom lyžovaní za vlekom. Tento rok bola účasť 
zahraničných športovcov opäť značne poznačená pandemickou 
situáciou. Bieloruskí, rakúski či poľskí športovci chýbali. Tešili sme 
sa z účasti izraelských a nemeckých športovcov a kompletnej slo-
venskej reprezentácie aj s Alexandrom Vaško, ktorý prakticky žije 
a pracuje v Nemecku. Priestor dostali aj naši najmladší pretekári. 
O medaily a poháre sa súťažilo klasicky v troch kategóriách: juniori 
do 15 rokov, juniori do 19 rokov a dospelí a v troch disciplínach – 
slalome, akrobacii, skokoch a vyhodnocovala sa aj trojkombinácia.

V Košiciach na Sídlisku Nad jazerom sme opäť videli krásu tohto 
športu a ja sa teším, že to bolo aj vďaka našim vodným lyžiarom. 
Podujatie sa konalo na tej najvyššej možnej technickej úrovni, čo 
znamená, že bolo možné prekonávať aj svetové rekordy. Určite sa to 
vyplatilo, pretože slovenskí lyžiari predviedli parádne výkony, ktoré 
vygradovali disciplínou skoky. Z najväčších výkonov podujatia by 
som spomenul víťazstvo Samuela Saxu v slalome v krásnom súboji 
s Izraelčanom Levim (majstrom sveta), najlepší svetový výkon 8 530 
bodov a víťazstvo Alexandra Vaška ml. v akrobacii a ďalšie víťazstvo 
Alexandra Vaška v skokoch s novým slovenským rekordom, rekor-
dom mostíka letom dlhým 65,30 metra, pričom len o 20 centimet-
rov zaostal za aktuálnym svetovým rekordom.

KATEGÓRIA DOSPELÝCH / ŽENY A MUŽI
Okrem už spomínaných najúspešnejších slovenských repre-

zentantov sa pred Majstrovstvami sveta v poľskom Sosnowci (10.-
12.09.) teším z výkonov celého tímu. Karin Boříková, Juraj Kerpčár, 
Daniel Vaško (KVL Trixen Košice) či Nikolas Wolf (KVL Piešťany) pred-
viedli kvalitné výkony, pričom Daniel Vaško zaletel na métu 59,10 
metra, čo je druhý najdlhší skok slovenských skokanov v histórii. 
Karin Boříková zvíťazila v akrobacii, skokoch a kombinácii. Verím, že 
sa nám podarí formu ešte vyšperkovať na spomínaný vrchol tejto 
sezóny.

KATEGÓRIA JUNIOROV DIEVČAT A CHLAPCOV 
DO 19 ROKOV
V kategórií dievčat do 19 rokov doslova kraľovala Laura Hil-

lenbrand z Nemecka keď zvíťazila vo všetkých disciplínach a aj 
v hodnotení trojkombinácie. Iste to bude ešte väčšou motiváciou 
pre naše reprezentantky Luciu Fedorovu, Niku Csókasovú či jej ses-
tru Zuzanu, ktoré stále zlepšujú svoje výkony. U chlapcov do 19 ro-
kov by som rád spomenul najmä výkon Tobiasa Zámboryho, ktorý si 
skočil „osobák“ výkonom 53,30 metra a jednoznačne v tejto kategó-
rii dominoval. Pekné výkony predviedol aj Dominik Vrážel.

KATEGÓRIA JUNIOROV DIEVČAT A CHLAPCOV 
DO 15 ROKOV
Veľmi sa teším z toho, že nám tu aj vďaka trénerke Temenuzhke 

Csókasóvej rastie šikovná generácia detí a budeme mať „ťažký“ vý-
ber na Majstrovstvá Európy juniorov, ktoré sa uskutočnia 23. – 26. 
septembra v nemeckom Friedbergu. Víťazka dievčat do 15 rokov 

Alexander Vaško ml. sa predviedol vo svetovej forme
Slovak Open Košice 2021 -Vodné lyžovanie za vlekom / Cable ski

Šport 
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vo všetkých disciplínach Ella Pokorná predviedla v kvalifikácii fan-
tastický výsledok výkonom 1,00 bója na 12-metrovom lane pri rých-
losti 55 km/hod. Ďalšie pekné a veľmi vyrovnané výkony pridali 
Emmka Šelméciová, Alexandra Štrbáková, Alexandra Strončeková 
či Sára Vašková. U chlapcov do 15 rokov je momentálne veľká kon-
kurencia, v ktorej si najúspešnejšie počínal Alexander Ochotnícky, 
keď zvíťazil v slalome, skokoch a kombinácii, Bohuš Šablatúra zví-
ťazil kvalitným výkonom 3 980 bodov v akrobacii a Ronald Pokorný 
vybojoval štyri druhé miesta - slalom, akrobacia, skoky, kombinácia. 

Gratulujem všetkým juniorom k predvedeným výkonom, a najmä 
mnohým osobným rekordom.

Rád by som poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali a pomáhali 
pri organizácii pretekov. Súťaž dopadla na výbornú, o čom svedčia 
slová chvály zahraničných rozhodcov, športovcov či divákov a fanú-
šikov, ktorí sa na jednotlivé zápolenia prišli pozrieť a vytvorili skve-
lú atmosféru, za čo im, samozrejme, ďakujeme. Okrem toho mohli 
diváci vďaka živému prenosu pozerať samotnú súťaž aj doma. Naši 
pretekári zaznamenali nové svetové, slovenské či osobné rekordy, 
mladší mohli vidieť krásne a hodnotné výkony svojich vzorov, a to 
je asi to najpozitívnejšie. Záverečný ceremoniál sa síce konal už po-
čas búrky, no nakoniec sa všetko zvládlo a prítomný primátor mesta 
Jaroslav Polaček okrem cien dal všetkým krásnu správu vo forme 
podpory a zaradenia projektu „Rekonštrukcia areálu vodných špor-
tov“ do reštartu športovej infraštruktúry mesta Košice. Poďakovanie 
patrí aj našim partnerom, ktorí nám pri organizácií tohto podujatia 
finančne alebo materiálnou pomocou veľmi pomohli. 

VÝSLEDKY:
https://iwwfed-ea.org/cableski/21SVK002C/

Alexander Vaško
Klub vodného lyžovania Trixen Košice

Foto: Milan Vass 

Súťažili triatlonisti od Bratislavy po Michalovce
Do zvládnutia disciplín dávali všetko

V našej rekreačnej lokalite bol 5. ročník Cassovia Jazerného 
triatlonu a v rámci neho Majstrovstvá Slovenska vekových ka-
tegórií v super šprint triatlone a Slovenský pohár žiakov, do-
rastencov a juniorov. Podujatie zorganizovali Triatlonový klub 
Košice, Slovenská triatlonová únia a naša mestská časť. Triatlon 
– to sú tri disciplíny – plávanie, bicyklovanie a beh, pri ktorých sa 
podľa vekových kategórií súťažiacich prekonávajú rôzne vzdia-
lenosti. Ako prví štartovali najmenší, po nich išli ďalšie vekové 
kategórie až po mužov a ženy po 60 a viac rokov. 

BODOVALI FÉROVOSŤ A LÁSKA K ŠPORTOVANIU 
Okrem radosti, ktorú si odnášali medailisti, treba oceniť per-

fektnú atmosféru počas celého dňa. Pretekári, ich rodičia, pria-
telia i tréneri rovnako povzbudzovali každého. Vlastného, kon-
kurenciu či toho posledného, ktorý dobiehal do cieľa. Vedeli, že 
do výkonu dal všetko. Podujatie okrem celoslovenskej úrovne, 
prišlo 175 športovcov od Bratislavy po Michalovce, malo ešte 
dve pozitíva. 

Prvým určite bolo to, že sa na jednom mieste stretli rôzne 
vekové kategórie účastníkov. Či bol malý, väčší alebo dospelý, 
všetci potvrdili, že športovať sa dá v každom veku. Tým druhým 
bola radosť vidieť to množstvo detičiek, (niektoré nemali ani 
šesť rokov), deti i žiakov, ktorých triatlon a pohyb bavia viac ako 
sedenie pri počítačoch... 

Športovci z Active life na našom sídlisku
Po viac ako ročnej pauze sa začiatkom augusta v rámci projektu 

Active life Spoznaj behom Košice 2021 stretli milovníci behu na na-
šom sídlisku Oprášili tak peknú tradíciu. U nás, na Jazere, sa mohli 
rozhodnúť pre 4 alebo 7-kilometrovú trať. Štart i cieľ boli v lesopar-
ku. Ešte pred behom absolvovali krátku rozcvičku, a poniektorí sa 

tešili z výhry v tombole, do ktorej cenami prispela i naša mestská 
časť. Bežci, aby boli splnené všetky aktuálne nariadenia, mohli pred 
behom na jazerskom miestnom úrade podstúpiť antigénové testo-
vanie, nech je všetko tak, ako má byť. 

Foto: FB Active life
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Šport 
Štafetový beh Od Tatier k Dunaju zvládli aj Jazerčanky
Páľava, kŕč, medveď i bronzová medaila

Štafetový beh Od Tatier k Dunaju  vstúpil v tomto roku do 9. 
ročníka. Je to 345-kilometrová trasa. Štartuje sa z Jasnej v Nízkych 
Tatrách, končí v Bratislave pri Dunaji, a beží sa v tímoch  6, 9 alebo 
12-členných. Každé je zastupované svojím kapitánom. Trať tvorí 36 
úsekov. Sú náročné a dlhé od 7 do 12 kilometrov. Na behu boli aj 
tímy z Košíc, zo združenia Active life a v jednom - Active life women 
- bežali i tri Jazerčanky: Andrea Švecová, Andrea Rakacká, Mirosla-
va Ďurišová, ako doprovod boli Viktor Menyhért z Jazera a Jaroslav 
Vojaček z Barce, a kapitánkou Zuzana Zábojová zo susednej Krásnej. 
Bežkyne morálne i finančne podporila naša mestská časť.  

DIEVČATÁ A ICH SPOMIENKY
Andrea Švecová 
Bolo nás v tíme 12 žien, takže na každú vychádzali z celkovej 

trasy po 3 úseky (7-12 kilometrové) podľa uváženia, či je bežkyňa 
schopnejšia na zbehy alebo do kopcov. Beží sa dňom i nocou. Ten-
to rok sme sa zapísali do listiny účastníkov po štvrtýkrát odbehnu-
tím celej trasy. Každý ročník bol výnimočný a každé postavenie sa 
na trať má svoje čaro, pretože neviete, čo vás na ceste čaká a ne-
minie. Na mojom prvom úseku ako bežca č. 5 z Liptovskej Lužnej 
do Liptovskej Osady ma napríklad prekvapil maco, ktorý keď raz za-
reval asi meter či dva odomňa pri krajnici, pochopila som, že mám 
čím skôr “migať“ z jeho teritória. Krvi by ste sa mi nedorezali, nohy 
stuhli, oťaželi, neposlúchali, no musela som utekať ďalej. Počas zbe-
hu, teda dole kopcom, som kývala na autá ostatných tímov, ktoré 
sa presúvali na odovzdávku štafety, že je tam medveď. Ochotne ma 
odprevadili do Liptovskej Osady, kde ma už čakali naši s občerstve-
ním. Bola som rozhodnutá odovzdať GPS lokátor vo forme štafeto-
vého kolíka bežkyni z nášho tímu, nech to dobehne za mňa. Napo-
kon som si usporiadala myšlienky, dala to v hlave na pravú mieru: 
on mi nechcel ublížiť, len ma varoval, nech padám... Každú z nás 
čakalo ešte dosť kilometrov na odbehnutie, tak som bojovala sama 
so sebou. Týmto chcem poukázať na spolupatričnosť a súdržnosť 
bežeckých tímov, že sa stále môžete spoľahnúť jeden na druhého. 
Pri podobných situáciách pochopíte zmysel behov a bežeckej ko-
munity ako „rodiny.“ Odbehnúť aspoň raz v živote Od Tatier k Du-
naju by mal každý bežec, ktorému beh prirástol k srdcu či už ako re-
set alebo psychohygiena a je neoddeliteľnou súčasťou jeho života.

Andrea Rakacká 
Určite je to zážitkový beh plný emócií a zodpovednosti voči ce-

lému tímu, ktorý nás posúval úsek po úseku vpred. Každá časť je 
niečím očarujúca, krásne prostredie v prírode, kde väčšinou bežec 
beží sám. Teší sa na odovzdávku  i náhodné stretnutie s inými bež-
cami. Nočné úseky nám psychicky pomáhali zvládať vodiči, ktorí sa 
zmenili na cyklistov. Tešili sme sa, ak sme zabehli svoju trať lepšie, 
ako sme predpokladali. Aj napriek prekážkam, ktoré sa začali ešte 
pred nástupom, napríklad jedno chýbajúce auto, počas behu strach 
zo zvieraťa, pri odovzdávaní zrážka s iným bežcom... Napriek všet-
kému, stresu, napätiu, adrenalínu, sme boli úspešné. Spolu s našou 
kapitánkou sme vybojovali krásne 3. miesto Takže, super.

Miroslava Ďurišová 
Na štafetový beh sme sa prihlásili ako ženský tím Active life wo-

men. Všetky sme rekreačné bežkyne. Našou kapitánkou bola Zuza-
na Zábojová, výborná bežkyňa s obdivuhodnými organizačnými 
vlastnosťami. Všetko mala do detailov premyslené od ubytovania, 
sponzorov, dopravy, cyklistov a veľa ďalšieho. Našou úlohou bolo 
poriadne sa  pripraviť, čo bolo v tomto neľahkom roku pomerne ná-
ročné. Nemali sme veľa tréningových behov. Našťastie, všetko sme 
spoločnými silami zvládli a ukázali sme bojovnú východniarsku 
náturu. Bežalo sa nám výborne a napriek boľavým nohám a únave 
sme to zvládli. Tešíme sa z úspechu a veríme, že spolu ešte nabehá-
me stovky kilometrov. S úsmevom.

Vladimír Švec 
Andrein manžel Vlado bol tiež v 12-člennom tíme, ale nie v tom, 

kde Andrea.  Oni boli zmiešaní – 8 mužov a 4 ženy. „Štartovali sme 
v sobotu ráno o 7.10 hodine.  Tiež vyšli na každého tri úseky, ale 
s časom sme nesúťažili. Vedeli sme, že na medailové umiestnenie 
nemáme, tak sme si beh užívali a vychutnávali a aj do cieľa sme do-
šli. Presnejšie, rozhorúčení a na dno vysmädnutí sme došli na nábre-
žie pri Dunaji. Teplomer ukazoval viac ako 36 stupňov. Páľava, ktorú 
sme vystihli, bola neskutočná. Pri tom sme Aďka, aj ja, mali trochu 
šťastie, pretože sme na prvý úsek vybiehali predpoludním, kedy sa 
to dalo ešte ako tak vydržať.“

Začiatok behu

Miesto odovzdávky štafety

Oddych na betóne

Ranná toaleta v potoku
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Na našom jazere Slovenský pohár s medzinárodnou účasťou
Žiadna plachetnica sa, našťastie, nepotopila

Naše jazero sa začiatkom júla zmenilo 
na malé Jadranské more plné plachetníc. 
Na vlnách sa ich kolísalo osemnásť, toľko 
bolo účastníkov v jednom z kôl najrozší-
renejšej kategórie Slovenského pohára 
rádiom ovládaných plachetníc v kategórií 
RG-65. Prišli modelári z Bratislavy, Ban-
skej Bystrice, Komárna, Rimavskej Sobo-
ty, Ružomberka a Košíc, ale keďže došli aj 
účastníci z Maďarska, turnaj sa stal medzi-
národným. 

CHÝBAL SPRÁVNY VIETOR
Začiatok pretekov sa oproti plánu o pár 

hodín musel posunúť, čakalo sa na ideálnu 
rýchlosť vetra, ktorá je 6 metrov za sekun-
du. Trať vytýčenú bójami bolo treba prejsť 
v čo najkratšom čase a spolu zo 17 rozjázd 
ich spriemerovaním vyšli ako najlepšie tí, čo 
mali najnižšie priemerné číslo. Pre niekoho 
možno zložité rátanie, pre modelárov pla-
chetníc - súťažili juniori, seniori i ženy – jas-
né a presné pravidlá. 

„Dĺžka lode je stanovená na 65 cm, výš-
ka maximum 1,10 metra a rozpätie plachty 
nesmie presahovať 0,5 metra štvorcového,“ 
ukazuje na nedokončenej makete predseda 

a hlavný organizátor turnaja na našom jaze-
re Jozef Jankovič, čo musí byť na plachetnici 
dodržané. „Niekto si ich vytvorí sám, iný, 
menej zručný alebo pohodlný, si plachet-
nicu za asi tak 800 eur, kúpi. V cudzine 
stoja oveľa viac, videl som jednu za 3 200 
eur, čo je už celkom pekné ojazdené auto... 
Ja patrím k prvej kategórii a nechcem sa 
chváliť, no niekoľko mojich lodičiek dnes 
brázdi súťažné vody. Nie však za mňa, 
ale za iných modelárov.“ Materiál sa pod-
ľa J. Jankoviča dá zohnať, dnes ak hľadáte, 
kúpite všetko... Zhotovenie, ktoré trvá asi 
dva mesiace, si vyžaduje trpezlivosť, dobré 
oči a chuť venovať sa tejto záľube. Samot-
ná maketa, to je prvý krok, ktorý ešte ide 
celkom rýchlo. Horšie je to s vylaďovaním, 
vyrovnávaním, namontovaním serva, špa-
gátov, kormidla, ktoré musí sedieť s kýlom 
a špicom lode, teda to dolaďovanie plachet-
nice. „Na Slovensku nás nie je veľa, ale o to 
sme zanietenejší. Dobré je, že sem-tam sa 
aj nejaký junior pridá, takže mladneme. Aj 
na tomto turnaji boli piati.“

Do programu ich stretnutia sa dostali aj 
ďalšie preteky – Micro magic – teda plach-
tenie menších lodí. V nich vyhral práve Jozef 

Jankovič, druhý bol Radek Němec a tretia 
Janette Němcová.

O DVE TAKMER PRIŠIEL
Za ten čas, čo sa pán Jankovič venuje 

tejto záľube, začalo sa to v roku 1989, sa 
mu dve jeho plachetnice takmer potopili. 
Jedna na Senci, kde je výhoda, že vodu je 
vidieť, takže ju našli. Druhá skončila v jazere 
vo vode, kde mútna voda na dno nedovoli-
la dovidieť, a tak museli pomôcť potápači. 
Elektronická časť bola síce fuč, ale skelet 
loďky ostal. Takže aspoň čiastočný úspech? 

Dnes má plachetníc niekoľko, v byte za-
berú bez problémov minimálne jednu izbu. 
Ďalšie patria Janette Němcovej, predsed-
níčke Košického klubu Slovenského mode-
lárskeho zväzu - ktorá na tomto jazerskom 
kole Slovenského pohára vyhrala prvú roz-
plavbu a v Micro magic bola tretia. Dvojica 
má doma pomaly prístavný dok - lodenicu. 
Ešteže byt je trojizbový... 

Túto sezónu modelárov čakalo ešte nie-
koľko stretnutí pri a na vode. Na našej už 
nie, ale aj tak sú spokojní. Slovenský pohár, 
vrátane komplexnej organizácie, dopadol 
dobre. 

JE TO NÁROČNÉ, ALE KRÁSNE
Všetci sa zhodli na tom, že preteky sú náročné. Určite aj preto, 

lebo spia maximálne dve hodiny, zväčša v spacáku na zemi, ani oči 
poriadne nezavrú a už treba vyraziť, takže spánkový deficit dospia 
až doma. Ranná toaleta v potoku. Nikdy nevedia, čo ich na najbliž-
ších metroch čaká.  A predsa.... v noci je všade ticho, len šum lístia, 
nikto okolo, môžete sa oddávať myšlienkach. Niekde ich v dedin-
kách ľudia zdravili, aj pohár vody podali. Inde  beží každý sám a nik-
to si bežca nevšíma. Dobré to bolo aspoň na miestach odovzdávok  
„štafety“ v podobe farebného náramku, kde sa dalo občerstviť. Na-
priek náročnosti je vraj beh úžasný aj v tom, že tam nesúťaží jeden 

pred druhým, ale aj „súperovi“ sa podá voda, padne otázka, či nie-
čo nepotrebuje, zatlieska sa mu či ho na ochladenie oblejú. Každý 
každému pomáha. Aďka Švecová dobehla na miesto odovzdávky 
v botaskách plných vody, no bolo to lepšie ako niekde odpadnúť 
od vysilenia a dehydrovania. Pre istotu v noci ide ako doprovod 
s bežiacou devou kolega na bicykli, predsa len nikto nechce nič ris-
kovať. V prípade ich štvorčlennej skupinky to boli Viktor Menyhért 
a Jaroslav Vojaček.

Čo bude o rok, na jubilejnom desiatom ročníku? Určite všetci 
pobežíme. Inak sa ani nedá, zaznela spoločná odpoveď.

Foto: Archív manželov Švecovcov

Bronzové dievčatá Vlado a tím
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V tejto časti právnej poradne si vysvetlíme, ako je to aj z názvu 
zrejmé, kto je neopomenuteľný dedič, resp. neopomenuteľní dedi-
čia a aký je rozdiel medzi oprávneným a neoprávneným dedičom.

1. Neopomenuteľný dedič / neopomenuteľní dedičia
Poručiteľ – závetca môže v podstate v závete slobodne nakladať 

so svojím majetkom, i keď celkom neobmedzené to nie je. Poručiteľ 
musí pri spisovaní závetu vziať do úvahy tzv. neopomenuteľných 
dedičov. Kto je neopomenuteľným dedičom upravuje ustanovenie 
§ 479 Občianskeho zákonníka. Podľa uvedeného ustanovenia, ak 
závet nepriznáva neopomenuteľným dedičom dedičstvo vo výške, 
na ktoré majú podľa predmetného ustanovenia nárok, je v tejto 
časti neplatný. Maloletým potomkom musí ostať aspoň toľko, koľko 
robí ich dedičský podiel zo zákona a plnoletým potomkom aspoň 
toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. 
Pokiaľ by tomu závet odporoval, ak nedošlo k vydedeniu uvede-
ných potomkov, bol by v tejto časti neplatný. Podmienky vydedenia 
potomkov upravuje ustanovenie § 469a Občianskeho zákonníka.

Príklad: Ak sa závetca rozhodne, že zanechá celý majetok len jed-
nému zo svojich dvoch detí, to druhé, závetom opomenuté dieťa, má 
nárok na 1/2 svojho zákonného dedičského podielu (teda 1/4), ak ide 
o plnoletého potomka, a na celý svoj zákonný dedičský podiel (1/2), 
ak ide o maloletého potomka. Tento nárok si neopomenuteľný dedič 
uplatní priamo na pojednávaní u notára.

Tu je potrebné poukázať na to, že jednou z najdôležitejších otá-
zok vznikajúcich pri dedičskom konaní, je platnosť závetu. Jeho 
neplatnosť môže byť relatívna alebo absolútna. O relatívnej neplat-
nosti notár spisujúci závet náležite poučí závetcu (poručiteľa). Ten 
napriek tomu môže zotrvať na prejave svoje vôle. Na relatívnu ne-
platnosť závetu notár prihliadne len vtedy, ak ju závetom opome-
nutý potomok bude namietať a žiadať si svoj zákonný podiel. Závet 
sa podľa ustanovenia § 40a Občianskeho zákonníka môže stať re-
latívne neplatný len vtedy, ak sa neopomenuteľný dedič relatívnej 
neplatnosti dovolá (trojročná premlčacia lehota).

2. Oprávnený a neoprávnený dedič
Ochrana oprávneného dediča je upravená v ustanoveniach § 

485 a nasl. Občianskeho zákonníka, podľa ktorých, ak sa po pre-
jednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, ten, 
kto dedičstvo nadobudol (neoprávnený dedič, nepravý dedič), je 
povinný vydať tento majetok oprávnenému dedičovi podľa zásad 
o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech 
na ujmu pravého dediča (§ 485 ods.1). Nepravý dedič má právo, 
aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z de-

dičstva vynaložil; takisto mu patria úžitky 
z dedičstva. Ak však vedel alebo mohol 
vedieť, že oprávneným dedičom je nie-
kto iný, má právo len na náhradu nevy-
hnutných nákladov a je povinný opráv-
nenému dedičovi okrem dedičstva vydať 
i jeho úžitky (§ 485 ods. 2). Kto dobromy-
seľne niečo nadobudol od nepravého de-
diča, ktorému bolo dedičstvo potvrdené, 
je chránený tak, ako keby to nadobudol od oprávneného dediča  
(§ 486). Tieto ustanovenia platia i vtedy, ak dedičstvo pripadlo štátu.

Právna úprava ochrany oprávneného dediča predstavuje práv-
ny prostriedok ochrany subjektívneho práva dediča po prejednaní 
dedičstva a je významným právnym inštitútom dedičského práva. 
Oprávneným dedičom je ten, kto sa nezúčastnil na dedičskom ko-
naní (t.j. nebol účastníkom v dedičskom konaní), avšak disponuje 
dedičským titulom, ktorý svedčí v jeho prospech. Neoprávneným 
dedičom je naopak osoba, ktorá podľa rozhodnutia o dedičstve vy-
danom notárom prejednávajúcim dedičstvo, nadobudla majetok 
poručiteľa, hoci tento majetok nadobudnúť buď nemala vôbec, ale-
bo ho mala nadobudnúť v menšom rozsahu.

Prostriedky ochrany oprávneného dediča:
a) Na prvom mieste sa môže oprávnený dedič pokúsiť dospieť k do-

hode s účastníkom dedičského konania. Napríklad ho môže pí-
somne vyzvať na vydanie dedičstva, na ktoré má ako oprávnený 
dedič nárok.

b) Ak sa tento krok ukáže ako neefektívny, môže oprávnený dedič 
podať žalobu na vydanie dedičstva na súd – žaloba na ochranu 
oprávneného dediča. Oprávnený dedič ako žalobca je povinný 
preukázať, že je oprávneným dedičom a že osoba, ktorá dedila, 
teda neoprávnený dedič, sa na jeho úkor bezdôvodne obohatila. 
Pritom je potrebné, aby sa oprávnená osoba domáhala svojho 
nároku v rámci troch rokov od právoplatného skončenia dedič-
ského konania, ktoré predstavujú premlčaciu lehotu. Jej márnym 
uplynutím nastáva premlčanie práva, čo znamená, že aj keď toto 
právo nezaniká, už ho nemožno uplatniť na súde. Ak je oprávne-
ný dedič v konaní pred súdom úspešný, tak je neoprávnený dedič 
povinný v zmysle zásad bezdôvodného obohatenia vydať opráv-
nenému dedičovi dedičstvo, ktoré neoprávnene nadobudol. 

JUDr. Lýdia Figura Molnárová,
advokátka

tel.: +421 911 20 44 22
e-mail: lydia.figura@gmail.com

Právna poradňa
Neopomenuteľný dedič (dedičia), oprávnený a neoprávnený dedič

Spánok je nevyhnutný pre správne fungovanie nášho organiz-
mu, lebo počas neho telo produkuje najviac rastového hormónu. 
Kým u detí sa to prejavuje najmä rastom, u dospelých je dôleži-
tý pre obnovu tkanív. Dostatok kvalitného spánku je potrebný  
pre našu psychiku, emocionálnu pohodu či správne fungovanie pa-
mäti. Ak budete mať kvalitný spánok, vaše baterky sa rýchlo dobijú 
a všetko lepšie zvládnete. Spánok je vtedy dostačujúci, ak sa zobu-
díte spontánne, cítite sa oddýchnuto a sviežo. Pri jeho nedostatku 
telo nefunguje optimálne. Pozorujeme zníženie intelektového vý-
konu a pamäťových schopností, takže dochádza k zhoršeniu učenia 
a u dospelých klesá rýchlosť a presnosť výkonov.

Ako na lepší spánok? Nič nezlepší spánok a duševnú kondíciu 
tak ako pravidelný pohyb. Necítite sa na cvičenie, behanie? Nevadí. 

Stačí obyčajná  prechádzka  prírodou. Blí-
ži sa jeseň a vtedy je príroda  krásna, hrá 
všetkými farbami. Prechádzka zlepší váš 
spánok a pohladí aj dušu. Po prechádz-
ke si doprajte kúpeľ a ľahkú večeru. Za-
budnite na sýte, mastné pokrmy, aby ste 
nezaťažili tráviacu sústavu. Večerať by ste 
mali najneskôr tri hodiny pred spánkom. 
Pred spaním dôkladne vyvetrajte miest-
nosť. Nedostatok čerstvého vzduchu je častou príčinou nespavos-
ti. Existuje tiež zlaté pravidlo – v spálni by malo byť o pár stupňov 
menej ako v ostatných miestnostiach. Zabudnite na nápoje s ob-
sahom kofeínu, vrátane zeleného a čierneho čaju. Nekonzumujte 

Zdravotné okienko
Kvalita spánku má vplyv na vaše zdravie
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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...

väčšie množstvo alkoholu. Nikotín povzbudzuje mozog – preto ak 
ste fajčiar pred spaním nefajčite. Spálňa je miestom pre odpočinok 
a relax. Je dôležité, aby sme sa aspoň polhodinu pred spaním neve-
novali mobilu, počítaču či sledovaniu televízora. Televízia, počítač 
a ďalšia elektronika nemajú v spálni čo robiť. Dodržiavajte pravidel-
ný biorytmus, chodievajte spať v rovnakú hodinu. Ak si pred spán-
kom nájdete čas na knihu, urobíte dobre, čítanie upokojuje našu 
myseľ. 

Tak, dobrú noc!                                                      

PhDr. Lucia Kleinová

* * * * * *  
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