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Mestská časť 1. augusta 2021 spustila 
prvý ročník participatívneho rozpočtu, 
ktorý ponúkal na sídlisku príležitosť niečo 
zmeniť, opraviť, napraviť, doplniť, teda, 
aby sa Jazerčania vlastnými nápadmi či 
projektmi spolupodieľali na správe vecí 
verejných.  

PREDKLADAŤ SA MOHLI 
NÁVRHY A NÁPADY ROZDELENÉ
DO 2 KATEGÓRIÍ.
● Veľké projekty (zadania pre MČ) – 

do sumy 20 000 eur. V jednom roku 
mohli byť maximálne 3, ktoré zrealizu-
je MČ. 

● Malé projekty (občianske) - do čiast-
ky 1 699,99 eura. V jednom roku mohlo 
byť od vás, obyvateľov sídliska, maxi-
málne 5 takýchto projektov. 

-------------------

DO VÁŠHO ZÁVEREČNÉHO 
HLASOVANIA POSTÚPILI: 
Nech Jazero nestratí srdce - Projekt 

navrhuje rozmiestnenie niekoľkých de-
fibrilátorov po sídlisku, lebo zástava srdca 
môže postihnúť kohokoľvek, kedykoľvek, 
kdekoľvek a vznikne obvykle neočakávane, 
často za plného zdravia či bez akýchkoľvek 
varovných príznakov. Náhla zástava krvné-
ho obehu je u dospelých najčastejšie spô-
sobená komorovou fibriláciou srdca alebo 
komorovou tachykardiou, ktoré je nutné 
čo najskôr liečiť elektrickým výbojom. Včas 
poskytnutá defibrilácia je terapeutickým zá-
sahom a v praxi výrazne napomáha prežitiu 
osôb postihnutým náhlou zástavou srdca až 
o 70 percent.    

Odpadkové koše "INAK" - Vybudovanie 
nového typu smetných košov na najviac 
frekventovaných miestach nášho sídliska. 
Smetné koše budú reprezentovať moder-
né ponímanie hospodárenia s odpadom 

s možnosťou základnej separácie odpadu 
a kombinácie ukážky vodo-zádržného opat-
renia a podpory udržateľnosti biodiverzity. 

Bosými nohami - MŠ, Azovská 1. Projekt 
je zameraný na revitalizáciu časti školského 
dvora, ktorá prispeje k vytvoreniu centra 
pre rozvíjanie lokomočných schopností 
detí. Prostredie školského dvora sa premení 
na miesto, kde sa bude spájať pohyb na čer-
stvom vzduchu s poznávaním prírodných 
reálií: kamienkov, piesku, kôry a dreva stro-
mov, trávy, či šišiek z rôznych druhov ihlič-
nanov. Deti si tiež budú precvičovať pohyb 
-  ako chôdzu, beh, skok, správne držanie 
tela a súčasne posilňovať svaly klenby cho-
didla i udržiavať rovnováhu pri aktivitách 
v členitom teréne. Pocitový chodník bude 
napojený na „hravý chodník“, vytvorený 
z asfaltu, na ktorom budú namaľované ob-
rázky s číslami. 

Živá záhrada Jazera - Rovníková 11. 
Škola disponuje veľkým areálom, kde je 
optimálny priestor na vytvorenie ostrova. 
Zelený ostrov Jazera bude slúžiť na zvyšo-
vanie povedomia o prírode Jazera, Hornádu 
a jeho okolia najmä pre najmenších obyva-
teľov sídliska, našich žiakov a žiakov zo škôl 
iných mestských častí. Náučné tabule, 3d 
modely, živé rastliny budú názorne popiso-
vať rastlinstvo a živočíchy žijúce u nás na Ja-
zere a jednoducho a prístupne vysvetľovať 
ekosystém Jazera. 

Hmyzie hotely na Jazere - Lokalita: 
Rekreačný areál Nad jazerom. Hmyzí hotel 
poskytuje vhodné zimovisko pre vyše 500 

druhov užitočného hmyzu, ktorý sa vysky-
tuje v našom mestskom ekosystéme. Zara-
ďujeme tu napr. samotárske včely, čmeliaky, 
chrobáky, motýle, lienky, zlatoočky a ďalšie 
druhy. V dôsledku úbytku ich prirodzených 
zimovísk sa ich populácia konštantne zni-
žuje a mnohým môže hroziť až vyhynutie. 
Vybudovaním siete hmyzích hotelov im 
môžeme poskytnúť vhodné podmienky 
na zimovanie a pomôžeme ekosystému. 

Dažďová záhrada - ZŠ J. Urbana, Jeni-
sejská ul. Dažďová záhrada je umelo vytvo-
rená priehlbina určená na zber dažďovej 
vody z pevných plôch, akými sú napríklad 
aj strechy škôl. Dažďová voda vďaka nim 
prirodzene vsiakne do podložia a nedochá-
dza k zbytočnému odvodňovaniu krajiny. 
Dažďové záhrady sú efektívnym nástrojom 
na tlmenie prejavov klimatickej krízy a v ich 
okolí zlepšujú lokálnu mikroklímu. 

Stála scéna vodného divadla Haligan-
da - Pláž a vodná plocha jazera. Na vod-
nej ploche a na pláži v rekreačnej oblasti 
bude mobilná scéna vodného divadla, 
ktoré bude pracovať na základe tradičného 
vietnamského vodného divadla - herci sú 
vo vode a vodia na nej špeciálne priprave-
né bábky, kým diváci sú na pláži a sledujú 
predstavenie. Podobný typ divadla na Slo-
vensku nie je. 

Hlasovaním vás, obyvateľov, pod-
poru získali a v budúcom roku sa budú 
realizovať: 

VEĽKÝ PROJEKT:
● Nech Jazero nestratí srdce 465 hlasov

MALÉ PROJEKTY:
● Dažďová záhrada  607 hlasov
● Bosými nohami  498 hlasov
● Živá záhrada Jazera  267 hlasov
● Hmyzie hotely na Jazere  139 hlasov
● Odpadkové koše "INAK" 112 hlasov

BLAHOŽELÁME! 
NEBUDE SA REALIZOVAŤ:
● Stála scéna vodného 
 divadla Haliganda    74 hlasov

Prvý ročník participácie na rozpočte mestskej časti uzavretý

Ilustračné foto

Ilustračné foto

Ilustračné foto

Ilustračné foto

Ilustračné foto

Ilustračné foto

Ilustračné foto
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Milí Jazerčania, 

Zazvonil zvonec a škola sa začala...
Po oficiálnych dvoch mesiacoch prázdnin 

sa 2. septembra začal pre základné a stred-
né školy školský rok 2021/2022. Najväčšiu 
radosť mali prváčikovia, ktorí už netrpezlivo 
čakali, kedy príde ich vytúžený deň a stanú 
sa žiakmi. Väčšinou boli radi aj starší školá-
ci zo základných i stredných škôl, pretože 
po vyučovaní zväčša len doma, cez počítač 
alebo notebook, to konečne tak vyzeralo, 
že na vyučovaní budú aj naživo, v triedach. 
I keď sa odvtedy sem-tam situácia menila, 
celkovo sa zatiaľ na Jazere učí. 

Radosť so školákmi so septembrovým 
zvonením prežívala i starostka, ktorá stihla 
byť aj osobne na viacerých školách, aby 
dievčatá a chlapcov pozdravila a zaželala im 
len pohodu, spokojnosť, pravidelné vyučo-
vanie a samé dobré známky.

v schránkach ste našli posledné tohtoročné číslo Jazerčana. Snažili 
sme sa v ňom zhrnúť, čo všetko sme od leta zrealizovali. Pridávame aj 
pripomenutie najvýznamnejších celoročných aktivít v oblasti výstavby 
i spoločenského, kultúrneho a športového diania. 

Počas celého roka sme mali na pamäti najmladších obyvateľov 
sídliska. Okrem pravidelných opráv a úprav detských ihrísk sa nám 
podarilo odovzdať do užívania detské ihrisko Žihadielko. Zmenou ale-
bo opravami prešli miesta ich hier na Bukoveckej a Meteorovej ulici, 
na Gagarinovom námestí, na Irkutskej – Levočskej ulici, Raketovej a Je-
nisejskej ulici a v septembri pribudlo zrevitalizované ihrisko na Polud-
níkovej ulici. Pri starších deťoch a dospelých sme pozornosť sústredili 
na montáž stolov na stolný tenis a zriaďovanie fit parkov. Ten najnovší 
sme odovzdali začiatkom októbra na Baltickej ulici.

Mestská časť sa snažila plniť vaše požiadavky o osadenie lavičiek. 
Podarilo sa ich rozmiestniť po sídlisku sto. Správa mestskej zelene sa 
postarala počas roka o štyri kosby. S príchodom priaznivejších jar-
ných dní sa mesto Košice pustilo do opráv chodníkov, ktoré nestihlo 
dokončiť v minulom roku. Mestská časť sa zase sústredila na chodní-
ky a schodište vo svojej správe. Išlo predovšetkým o dlažobné chod-
níky za Materskou školou na Dneperskej a Meteorovej ulici, chodník 
na Jenisejskej a schodisko na Bukoveckej ulici. Dôraz sme dávali aj 
na verejné osvetlenie. V súčasnosti máme spracovaný projekt na dopl-
nenie osvetlenia na Dneperskej ulici pri materskej škole, na priechode 
na Levočskej ulici č. 4, medzi poštou a MHD, i na niekoľkých ďalších 
úsekoch. Pripravujeme tiež projekt osvetlenia chodníkov medzi Me-
teorovou, Galaktickou ulicou a otočkou električiek. Magistrát mesta 
Košice sme požiadali o výmenu svietidiel na Bukoveckej, Galaktickej, 
Dneperskej a Čiernomorskej ulici a rozsvietenie cyklochodníka Euro-
velo 11. Vynovili sme miesto predaja ovocia, zeleniny a kvetov Ždiar. 
Nahradilo pôvodný trh, ktorý už nebol ani kultúrnym, ani hygienicky 
zodpovedajúcim miestom. Ždiar je pripojený na mestský kamerový 
systém. Neúnosný stav s dodávkami a nákladnými autami začala 
mestská časť riešiť investovaním do dopravného značenia, ktoré tieto 
vozidlá vytlačilo z vnútroblokových priestorov. Spolu s Mestskou polí-

ciou pripravujeme posilnenie mestského kamerového systému, aby aj 
odľahlejšie parkoviská a miesta boli monitorované. Po lete sme zazi-
movali pitníky, plávajúcu fontánu na vode v rekreačnej lokalite, aj tú 
na Poludníkovej ulici. Po sídlisku sa rozmohla nebezpečná „hra“ – miz-
nú poklopy z kanálov. Mestská časť sa v záujme bezpečnosti pustila 
do výroby betónových, ktorými nahrádza kovové. Po celý rok patrila 
veľká pozornosť čistote a poriadku na sídlisku – najmä pri nadrozmer-
nom odpade - ktorý obyvatelia neraz položia ku klasickým nádobám 
na komunálny odpad. Na nepotrebné zariadenia a vybavenia bytov sú 
pritom určené veľkokapacitné kontajnery rozmiestňované po sídlisku 
alebo zberný dvor, ktorý tiež máme v mestskej časti. Prvý októbrový 
deň zohráva veľkú úlohu v živote Jazera, pretože sa oficiálne začala 
rekonštrukcia Slaneckej cesty.

V oblasti spoločenských, kultúrnych a športových aktivít by som 
rada pripomenula, že od 15. februára do 31. marca tohto roku žilo 
Slovensko, aj naša mestská časť, sčítaním obyvateľov, domov a bytov. 
Sviatok MDŽ sme spojili so Srdcom pre mamu zaveseným v parčíku 
pri úrade. Zaviedli sme „požičovňu“ kníh v prírode formou Knižnej búd-
ky umiestnenej v lesoparku. Nezabudli sme na Deň detí, kedy po sídlisku 
oslavujúce deti pozdravili a drobnosťami potešili maskoti. Prišiel k nám 
Rozprávkový expres, ktorý vypravilo Združenie Feman, a priniesol zá-
bavné popoludnie. Významné úspechy doma i v zahraničí dosiahli zná-
mi „trixeňáci“, teda vodní lyžiari z Klubu vodného lyžovania Trixen. 

V septembri naša republika i samotné Košice zažili naozaj výnimoč-
né dni. Mesto navštívil Svätý Otec František, ktorý sa na Luníku IX i na 
štadióne Lokomotíva prihovoril veriacim. V živote katolíckej cirkvi, aj 
v našom, to bola udalosť, ktorá sa len tak nezopakuje. Mali sme tu aj 
Sagana, keďže Košice boli miestom štartu prvej etapy cyklistických 
pretekov Okolo Slovenska.  

Mestská časť dostala Plaketu primátora za angažovanosť v pomo-
ci mestu Košice a jeho obyvateľom počas druhej vlny pandémie CO-
VID-19. Oceňovala aj mestská časť. Šesť jednotlivcov a dva kolektívy 
prevzali jazerské ceny. Slová vďaky odzneli aj na adresu dobrovoľní-
kov, ktorí sa najmä v začiatkoch prepuknutia pandémie ochotne pus-
tili do šitia rúšok. Nezabudlo sa ani na dámy a jedného pána, ktorí pra-
covali v MOM-ke na miestnom úrade. Vo vymenúvaní by som mohla 
ešte dlho pokračovať, ale čítanie o tom, čo všetko priniesol rok 2021, 
nechám predsa len na vás. 

Milí Jazerčania, ak nám to pandemická situácia dovolí 
a mesto zorganizuje Košické rozprávkové Vianoce, pozývam vás 
v piatok, 10. decembra 2021 k Immaculate na Hlavnej ulici, kde  
od 17.00 hodiny prispejeme do mestských osláv programom  
To najlepšie z Jazera.

Prajem vám pohodu, radosť, úsmevy, rozžiarené detské očká 
a nám všetkým krásne vianočné sviatky, 

Božieho požehnania a PF 2022. 
   S úctou Lenka Kovačevičová,
                               starostka
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Slaneckú cestu čaká modernizácia a rozsiahla rekonštrukcia
Dočkali sme sa

Mestská časť Košice – Nad jazerom patrí vďaka množstvu 
zelene určite k tým krajším, zdravším. Ale Slanecká cesta, 
most pri VSS, príjazd z Vyšného Opátskeho, zápchy, kolí-
zie, havárie, dennodenné zdržanie, nervy, nadávania. To sú 
vážne momenty, ktoré práve kvôli komplikovanej doprave 
mnohých odrádzajú od bývania na tomto sídlisku. 

VÝKUP POZEMKOV
Slanecká je ako obrovské negatívum dobre známa aj vedeniu 

mesta. Tak predchádzajúcemu, ako aj súčasnému, ktoré sa ju sna-
žili a snažia niekoľko rokov riešiť. Všetkým bolo jasné, že skôr, ako 
sa o niečom mohlo vôbec uvažovať, muselo sa pristúpiť k výku-
pu pozemkov, ktoré patrili vyše stovke súkromných vlastníkov. 
Bez majetko - právneho vysporiadania sa so Slaneckou cestou 
nedalo pohnúť.

Na marcovom Mestskom zastupiteľstve v roku 2016 poslanci 
teda odsúhlasili zámer vysporiadania, aby sa mohla cesta rozšíriť. 
Na júnovom rokovaní naša starostka Lenka Kovačevičová pripo-
menula naliehavosť výkupu približne 45-tisíc metrov štvorcových 
plochy, ktorý síce vyšiel mestskú kasu na viac ako poldruha milió-
na eur, ale bol nevyhnutný.

Po ňom sa začal kolotoč rokovaní, sedení, uvažovaní a spraco-
vania projektovej dokumentácie, aby sa mohlo požiadať o vyda-
nie územného rozhodnutia na rozšírenie Slaneckej cesty. Trvalo to 
síce dlho, ale to, čo bolo roky nemožné, len sa o tom rozprávalo, sa 
predsa len začalo meniť na realitu. 

VÝRUB TOPOĽOV A OPRAVY KOĽAJÍŠŤ
Skôr, ako sa začne nejaká stavba alebo oprava, treba na ňu pri-

praviť podmienky. V tomto prípade samotnej oprave predchádzal 
výrub viacerých stromov pozdĺž Slaneckej cesty a po ňom viac ako 
trojmesačná oprava koľajíšť električiek na priechodoch z vnútornej 
komunikácie sídliska na hlavný ťah. Električková doprava bude totiž 
počas rekonštrukcie najdôležitejším spôsobom prepravy ľudí, a aby 
všetko vydržala, musí byť v poriadku.

SEN? PODĽA KOMPETENTNÝCH REALITA
V rámci projektu okolo Slaneckej cesty sa plánuje rozšírenie 

terajšej komunikácie z dvoj na štvorprúdovú, v strede so zeleným 
rozdeľujúcim pásom, pribudnú odbočovacie pruhy, nová štruktúra 
vozovky pre zníženie hluku, 8 nových svetelne a líniovo koordinova-

ných križovatiek, priechody pre peších a cyklistov s bezbariérovou 
úpravou, cyklistické komunikácie so šírkou 2,5 metra, kompletné 
osvetlenie komunikácie, 12 nových zastávok MHD s bezbariérovou 
úpravou, nové prístrešky, kamerový systém s otočnými kamera-
mi, chodníky pre peších vrátane novej lávky cez Myslavský potok 
vedľa mostného telesa pre autá, informačné tabule v on-line reži-
moch s informáciami o stave a čase príchodov spojov, automaty 
na cestovné lístky i odvodnenie komunikácie. Vznikne i nový vjazd 
a chodník do sídliska na úrovni Mc Donalds. Slanecká cesta sa stane 
najmodernejšou komunikáciou v meste a určite aj v širšom okolí. 
Celková dĺžka úpravy bude 2,275 kilometra. 

Modernosť a účelovosť potvrdila aj ministerka investícií, regio-
nálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová, ktorá bola 
1. októbra 2021 v našom meste a priamo na Slaneckej ceste i na 
tlačovom brifingu. Slanecká je podľa nej pilotný projekt integrova-
ných územných investícií, ktoré by sa mali na Slovensku preferovať. 
Vyslovila spokojnosť, že prvý takýto integrovaný projekt je práve 
v našom meste. Priniesla aj ďalšiu dobrú správu. Vďaka 17 miliónom 
eur z regionálneho programu IROP, ktorý jej ministerstvo riadi, sa 
môže Slanecká cesta zásadne zmodernizovať, takže ľuďom sa bude 
cestovať ľahšie, bezpečnejšie, bez zbytočného zdržania a stresov. 
Spolufinancovanie mesta dokopy predstavuje sumu 950 000 eur. 
O zmenu Slaneckej sa postará bratislavská spoločnosť Doprastav 
- víťaz vo verejnom obstarávaní. Výsledná suma 11,9 milióna eur 
s DPH je o 7 miliónov nižšia ako bola predpokladaná hodnota zá-
kazky. Vedenie mesta sa snaží s predstaviteľmi vlády dohodnúť 
na tom, aby sa ušetrené peniaze mohli použiť na financovanie ďal-
ších infraštruktúrnych projektov.

Na brífingu s Veronikou Remišovou boli primátor mesta Jaroslav 
Polaček, naša starostka Lenka Kovačevičová, viacerí poslanci jazer-
ského miestneho zastupiteľstva, zástupca Doprastavu i ďalší hostia. 
Okrem iného odznel aj prísľub, že približne do marca budúceho 
roku obyvateľov žiadne väčšie obmedzenia v súvislosti so Slanec-
kou nečakajú, rekonštrukčné práce sa začnú v marci 2022. A to už 
bude naostro.

HOCI SA NAVONOK NIČ NEDEJE, KONÁ SA 
Teraz v zimných mesiacoch v rámci prípravy:
- geodeti vytyčujú samotnú stavbu
- vytyčujú sa tiež inžinierske siete
- pripravuje a realizuje prekládka inžinierskych sietí
- robí archeologický výskum 
- spracováva projekt obchádzok a obmedzení vrátane dočas-

ného dopravného značenia
- v najbližších mesiacoch začne výstavba dočasného premoste-

nia Myslavského potoka
- na jar príde k slovu realizácia nového cestného telesa na zá-

padnej strane Slaneckej cesty

V najbližších mesiacoch začne výstavba dočasného premostenia 
Myslavského potoka. S týmito prácami treba očakávať obmedzenia 
v križovatke Slanecká - Textilná. Veľmi dôležité bude pozorne sle-
dovať zmeny v dopravnom značení. Slanecká cesta už dnes patrí 
k nebezpečným svojou vyťaženosťou, chýbajúcim osvetlením, jaz-
dou po pamäti a nepozornosťou vodičov. Dopravné nehody po-
čas rekonštrukcie, kedy bude sprístupnený len jeden jazdný pruh 
v každom smere, budú nočnou morou a kolapsom dopravy hlavne 
v dopravnej špičke.

Spracováva sa projekt obchádzok a obmedzení vrátane dočas-
ného dopravného značenia. Do úvahy bude treba brať aj iné pripra-
vované stavby, ktoré môžu ovplyvniť dopravu, aj špecifiká sídliska, Nad plánmi rekonštrukcie Slaneckej cesty sú z magistrátu mesta 

Ing. Juraj Cichanský a Ing. Dáša Frívalská spolu s našou starostkou.
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ako sú sídla firiem, obchodných centier, zásobovanie alebo presuny 
rýchlej zdravotnej pomoci. Veľkou prosbou na obyvateľov pre-
to bude, aby využívali električkovú dopravu. V čase rekonštrukcie 
bude najrýchlejším a najistejším dopravným prostriedkom pre pre-
sun medzi mestom a sídliskom.

Na jar príde k slovu realizácia nového cestného telesa na západ-
nej strane Slaneckej cesty. V tejto časti realizácie stavby už budú 
zrejmé obmedzenia. Kde, aké a odkedy, to mesto aj mestská časť 
včas verejnosť postupne informujú. Jednotlivé úseky ciest budú 
označené dočasným dopravným značením a určite zohrá svoju úlo-
hu aj vybrať sa na cestu v dostatočnom predstihu. 

BUDE TO STAVEBNÁ DIVOČINA, ALE MUSÍME JU PREŽIŤ
„Nemienim nič prikrášľovať alebo skresľovať. Na základe rokova-

ní na magistráte o tom, ako sa práce na Slaneckej budú realizovať, 
priznávam, mám obavy. Viem, že to bude pre mňa ako starostku, aj 
pre nás všetkých, veľká skúška trpezlivosti, ohľaduplnosti i zodpoved-
nosti. Jeden jazdný pruh jedným smerom, druhý jazdný pruh opač-
ným. Presuny z hlavného ťahu do vnútra sídliska, keďže sa na ceste 
plánuje robiť počas bežnej premávky. Rozhodne treba rátať s tým, že 
budú úpravy, spomalenia. Určité obdobie bude aj príjazd z mosta VSS 
na Slaneckú obmedzený, využívať sa bude hlavne vnútorná komu-
nikácia sídliska. Primárnym prostriedkom prepravy do a zo sídliska 
sa stanú električky. Čakajú nás zložité a ťažké dni. Svetlom na konci 
„tunela“ bude však obrovská zmena - dlho očakávaná rekonštruk-

cia a modernizácia Slaneckej cesty, ktorá sa stane najmodernejšou 
štvorprúdovkou v meste. K zvýšeniu bezpečnosti prispejú aj lampy 
verejného osvetlenia, ktorých bude po celej dĺžke cesty osadených 
takmer sto. A, samozrejme, zelená vlna po celej trase. Táto niekoľko 
miliónová investícia sa radí k najväčším investíciám do cestnej in-
fraštruktúry v našom meste za uplynulé roky.“ 

Slanecká cesta, ako ešte starostka pripomenula známe fakty, 
je dnes najvyťaženejšou komunikáciou II. triedy v Košickom kra-
ji. Denne po nej v pracovných dňoch prejde vyše 28-tisíc vozidiel. 
Cez víkend okolo 17-tisíc. Je to viac ako napríklad na diaľnici Budi-
mír – Bidovce. Pokiaľ by sa nerozšírila, je takmer isté, že v roku 2026 
by sa po nej v čase špičky nedalo vôbec prejsť. 

Okrem zmeny v doprave výrazne stúpne atraktivita sídliska, kto-
ré už teraz počtom obyvateľov predstavuje mesto v meste. Porastie 
cena pozemkov, aj domov a bytov, ľudia už nebudú komentovať, 
že na Jazero nikto nechce ísť bývať. „Iste, dá sa oponovať, že dobre, 
cez Jazero prejdem a v Krásnej budem opäť v lieviku. Lenže, cez Krásnu 
sa chystá obchvat, takže v budúcnosti sa aj tento problém vyrieši. Všet-
ko však potrebuje svoj čas. A veľa, veľa trpezlivosti, ktorou sa musíme 
vyzbrojiť. Desiatky rokov sme denne prežívali stresy a šesť rokov sa pra-
covalo na projekte, aby sa problémy Slaneckej začali riešiť. Niečo viac 
ako rok a pol snáď už do zmeny vydržíme...,“ dúfa v mene nás všetkých 
jazerská starostka.

Prvé autá by po zrekonštruovanej Slaneckej ceste mali jazdiť 
v auguste 2023. 

Zľava: Poslanci Martin Seman, 
Anna Jenčová, Silvia Hricková, zástupca starostky Bernard Berberich 
a v strede naša starostka Lenka Kovačevičová.
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Počítate, koľko dní ešte treba čakať, 
kým prídu najkrajšie sviatky – Vianoce? My 
áno. Po nich sa budeme tešiť na Silvester 
a príchod roka s troma dvojkami - 2022. 
Ešte predtým si určite každý z nás nájde 
čas na zbilancovanie 365 dní, ktoré poma-
ly končia. Aké teda boli v živote mestskej 
časti? Čo všetko sa napriek neľahkej situá-
cii, ktorú výrazne ovplyvnila covidová pan-
démia a zrušila veľa spoločných podujatí 
a stretnutí, predsa len urobilo, pripravilo, 
zorganizovalo?

VÝSTAVBA, ČISTOTA, PROSTREDIE

PRE DETSKÚ RADOSŤ 
Chlapi z oddelenia výstavby a investič-

ných činností v rámci úprav a opráv venujú 
počas celého roka veľkú pozornosť detským 
ihriskám, ktoré má mestská časť v správe. 
Na Bukoveckej a Meteorovej ulici po zime 
doplnili piesok do pieskovísk, na Gagarino-
vom námestí okrem pieskoviska sfunkčnili 
poškodené oplotenie a bránku. Okolo vlá-
čika dali zatrávňovaciu dopadovú plochu, 
ktorá prispieva k bezpečnosti hrajúcich 
sa detí. Zrevitalizované je ihrisko na Irkut-
skej – Levočskej ulici, kde je nový trávnatý 
koberec. Vynovené sú miesta hier na Rake-
tovej a Jenisejskej ulici. Doslova bonbóni-
kom je odovzdané detské ihrisko Žihadiel-
ko, na ktoré malí Jazerčania museli čakať 
takmer rok, kým sa pandemické opatrenia 
natoľko uvoľnili, že ho spoločnosť Lidl moh-
la postaviť a odovzdať netrpezlivým diev-
čatkám a chlapcom. V septembri sa ešte 
podarilo obnoviť ihrisko na Poludníkovej 
ulici, o otvorenie ktorého sa postarali spolu 
s niektorými poslancami i deti prestrihnu-
tím pásky. Okrem hracích prvkov boli pre ne 
veľkým lákadlom i sladkosti, džúsy a fareb-
né balóny.  

LAVIČKY, LAVIČKY, LAVIČKY
Najradšej by väčšina z nás bola, keby 

boli miesta na sedenie na každom kroku. 
Hlavne vekovo starší Jazerčania a tí, čo majú 
problém s pohybom, vítajú príležitosť môcť 
si oddýchnuť a pritom sa kochať pohľadmi 
na bohatú zeleň sídliska. Mestská časť to ve-
dela, a tak počas roka osadila viac ako 100 
nových lavičiek. Pribudli na promenádnom 
chodníku od Rovníkovej po Družicovú uli-
cu, na Gagarinovom a Spišskom námestí, 
na Galaktickej, Levočskej a Donskej ulici, 
v parku vedľa polikliniky na Spišskom ná-
mestí, na Irkutskej, Čingovskej, Rovníkovej, 
Jenisejskej, Amurskej, Ladožskej, Ždiarskej, 
na Kaspickej a Baltickej ulici, pri detskom 
ihrisku Loďka i v rekreačnej lokalite. 

DÔRAZ NA ČISTOTU
Sedíte si a obdivujete, čo krásne je okolo 

vás. V skutočnosti však vidíte, že sa po zemi 
alebo v tráve povaľujú papiere, pet fľaše, 
ohryzky z jabĺk, papieriky od sladkostí, ci-
garetové ohorky. Nepomáha ani to, že sa 
mestská časť snaží vymieňať objemom 
malé parkové koše za väčšie, betónové. 
Načo robiť pár krokov naviac a tam zaho-
diť, čo nepotrebujeme...? Dokonca sa nájdu 
takí drzáci, ktorí blízko ku klasickej nádobe 
na komunálny odpad vyložia komplet sta-
rú WC misu i s nádržkou a ďalším príslu-
šenstvom. Čo na tom, že takéto niečo patrí 
do zberného dvora, a ešte svojím niekdajším 
vybavením zablokujú auto ŤZP. Invalid nech 
sa stará... A vôbec, načo toľko reči. Na sídlis-
ku neporiadok predsa stále niekto pozbiera 
a prostredie dá do poriadku... Áno, zbiera ho, 
väčšinou pracovníci miestneho úradu.

Život na sídliskuŽivot na sídlisku
Rok 2021, čo si priniesol?
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ŠTYRI KOSBY
Mestská časť spravuje takmer 60-tisíc 

metrov štvorcových zelene. Mesto Košice 
má prostredníctvom Správy mestskej ze-
lene na starosti ďalších 575-tisíc štvorákov. 
Spolu je to rozsiahle územie, ktoré sa tohto 
roku, keďže počasie bolo aj suché, aj mokré, 
aj kolísavé, muselo zbaviť rastúcej buriny 
a trávy v rámci štyroch kosieb.   

OPRAVENÉ CHODNÍKY
S príchodom priaznivejších jarných dní 

sa mesto Košice pustilo do opráv chodní-
kov, ktoré nestihlo vlani dokončiť. Išlo o vý-
menu krytu na promenádnom chodníku Ir-
kutská ulica od č. 5 po č. 18. Potom sa cestári 
presunuli na Rovníkovú ulicu od č. 1 po  
č. 7, a tiež na Galaktickú ulicu, za obratiskom 
električiek. Na Čingovskej ulici č. 10 boli 
vymenené obrubníky a časť chodníka. Po-
ložením asfaltu sa okrem tejto ulice zmeny 
dočkali aj Irkutská, Raketová, Galaktická – 
Meteorová a Čingovská. V tomto roku sa za-
čalo s opravami na Rovníkovej a Galaktickej 

ulici. Mestská časť sa pri financovaní opráv 
sústredila na chodníky a schodište vo svojej 
správe. Išlo predovšetkým o dlažobné chod-
níky za MŠ Dneperská, na ulici Meteorová, 
chodník na Jenisejskej a schodisko na Buko-
veckej ulici.  

VIAC SVETLA
Nové verejné osvetlenie z rozpočtu 

mestskej časti od konca minulého roku roz-
svietilo Jenisejskú ulicu od Myslavského po-
toka po Ladožskú ulicu. To ale nie je všetko. 
Modernizáciou prešla časť verejného osvet-
lenia na Rovníkovej, Jenisejskej a Ždiarskej 
ulici. Svietidlá postupne, podľa finančných 
možností, mení DPMK, ktorý to má v náplni 
práce. S osvetlením súvisí inteligentný prie-
chod pre chodcov. Pribudol na Rovníkovej 
ulici. Postavilo ho mesto Košice zo svojich 
finančných prostriedkov. Princíp jeho cho-
du spočíva v tom, že ak sa k priechodu blíži 
chodec, lampy sa rozsvietia na 100 percent, 
keď prejde, svetlo klesne na 40 percent. Táto 
užitočná vec sa, žiaľ, skoro stala terčom van-
dalov. Dnes je opravená. MČ má spracovaný 
projekt na doplnenie osvetlenia na Dne-
perskej ulici pri MŠ, na Levočskej ulici č. 4, 
medzi poštou a MHD. Pripravuje sa projekt 
osvetlenia chodníkov medzi Meteorovou, 
Galaktickou ulicou a otočkou električiek. 
Majiteľa osvetlenia Magistrát mesta Košice 
sme požiadali o výmenu svietidiel na Bu-
koveckej, Galaktickej, Dneperskej a Čierno-
morskej ulici. Veľkou našou požiadavkou je 
aj osvetlenie cyklochodníka Eurovelo 11.             

PRÍJEMNÉ A KULTÚRNE TRHOVISKO
Milovníci trhovísk dostali tento rok dar 

v podobe vynoveného miesta predaja ovo-
cia, zeleniny a kvetov pod názvom Ždiar. 
Nahradilo pôvodný trh, ktorý už nebol ani 
moderný, ani kultúrne a ani hygienicky zod-
povedajúci. Po prvotnej úprave terénu sa 
urobila podkladová plocha a položil nový 
dlažobný povrch. Na ňom je desať trhových 
stolov s kvalitnou povrchovou úpravou. 
Zriadená je prípojka na vodu a osadený 
pitník. Pribudla aj kvalitná otočná kame-
ra napojená na mestský kamerový systém 
s monitorovaním. Na jar sa chystá verejné 
osvetlenie, skrášlenie okolia a malé sociálne 
zariadenie.

DODÁVKY VON ZO SÍDLISKA 
Neúnosný stav s dodávkami a nákladný-

mi autami začala mestská časť riešiť investo-
vaním do dopravného značenia, ktoré tieto 
vozidlá vytlačilo z vnútroblokových priesto-
rov. Spolu s Mestskou políciou sa pripravuje 
posilnenie mestského kamerového systé-
mu, aby aj odľahlejšie parkoviska a miesta 
boli podchytené monitorovaním.  
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PRÍPRAVY NA LETO
Pred príchodom leta mestská časť ve-

novala veľkú pozornosť rekreačnej lokalite. 
Opravilo a upravilo sa všetko, čo by mohlo 
rekreantom znepríjemniť oddych. Prácu im 
pridala aj búrka, ktorá sa v jednu noc riadne 
„vyšantila“ na stromoch v lesoparku, a tak 
niektoré museli byť v záujme bezpečnosti 
ľudí zrezané. 

PROTI SINICIAM
S vodou súvisela, rovnako ako po minulé 

roky, revitalizácia jazera zameraná na elimi-
náciu siníc. Postarala sa o to spoločnosťou 
RAWAT consulting s.r.o z Brna pod dohľa-
dom prof. Ing. Blahoslava Maršálka, CSc. z  
Masarykovej univerzity v Brne.  

SADILI SME STROMY ŽIVOTA
Ešte vlani sme mali v pláne dokončiť 

po našom sídlisku výsadbu viac ako 350 
Stromov života. Pandémia to pribrzdila, 
a tak ich niečo viac ako 30 ostalo. Mest-
ská časť v spolupráci s Dobrovoľníckym 
centrom Košíc, Správou mestskej zelene, 
Kositom a vami, pracovitými Jazerčanmi,  
18. septembra v rámci brigády všetky dre-
viny dosadila. Nové miesta majú v areáloch 
škôl. Ceníme si, že v sobotu, kedy mohli od-
dychovať, prišli deti, seniori, stredná gene-
rácia, aj riaditelia a učitelia jazerských škôl 
zo ZŠ na Bukoveckej ulici, ZŠ na Družicovej 
ulici, Špeciálnej základnej školy na Rovníko-
vej ulici aj Obchodnej akadémie na Polárnej 
ulici. Vďaka všetkým sa výsadba podarila.

POHYB JE POTEŠENIE
Príjemnou i zábavnou formou pohybu je 

určite stolný tenis. K stolom, čo už sú medzi 
ulicami Galaktická – Stálicová, Námestie 

kozmonautov – Raketová a v lesoparku 
pribudli dva i na Baltickej ulici. Komu sa 
nechce naháňať loptičku, môže využiť fit 
parky či workoutové ihriská, ktoré sa stáva-
jú obľúbenými medzi mladšími i staršími. 
Po lesoparku vzniklo podobné miesto cvi-
čení medzi Sputnikovou ulicou a Námestím 
kozmonautov i na Talinskej ulici. V tomto 
roku vyrástol fit park na ploche ohraničenej 
Kaspickou a Bukoveckou ulicou a Jazerčania 
už môžu využívať fit park aj na Baltickej ulici. 
Pribudol v októbri, je v príjemnom prostredí 
so 14 strojmi a zariadeniami na cvičenie. Dá 
sa tu dobre posilniť telo a „vyvetrať“ hlava.  

PRVÝ OKTÓBER SA ZAPÍŠE 
VEĽKÝMI PÍSMENAMI
do histórie Slaneckej cesty. Po šiestich ro-

koch stretnutí, vykupovania pozemkov, ro-
kovaní a papierovania, sa konečne oficiálne 
začala rekonštrukcia Slaneckej cesty. Na tla-
čovom brífingu priamo na ostrovčeku tejto 
komunikácie, na ktorom bola i podpredsed-
níčka vlády a ministerka investícií, regionál-
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neho rozvoja a informatizácie SR Veronika 
Remišová, primátor mesta Jaroslav Polaček, 
naša starostka Lenka Kovačevičová, i ďalší 
hostia, to bolo potvrdené. Bratislavská spo-
ločnosť Doprastav ubezpečuje nás, obyva-
teľov, že práce bude realizovať tak, aby nás 
do marca budúceho roku čo najmenej ob-
medzovali v pohybe a v živote. Potom prídu 
na rad samotné opravy, ktoré od nás budú 
žiadať veľa trpezlivosti. Po výrube stromov 
sa 16. októbra skončila trojmesačná oprava 
koľajišťa električiek na priechodoch z vnú-
tornej komunikácie sídliska na hlavný ťah, 
ktorá bola prvým vážnejším krokom k úpra-
vám. Nevyhnutná bola kvôli bezpečnosti 
cestujúcich i zvýšeniu náporu preferencie 
jázd počas rekonštrukcie Slaneckej cesty.  

SEDEM LÍP 
ZA OBETE PANDÉMIE COVID-19
Viac ako 13-tisíc životov si pandémia CO-

VID-19 od začiatku jej vypuknutia vyžiadala 
na Slovensku. Na rohu budovy Magistrátu 
mesta Košice vysadila Správa mestskej ze-
lene lipu na pamiatku tých, ktorí už nie sú 
medzi nami. Pietne miesto vzniklo na pod-
net pozostalých, kde sa môžeme zastaviť, 
položiť kvety, zapáliť sviečku. Obete bude 
pripomínať aj dôstojná pamätná tabuľa, 
ktorá k lipe pribudla. Strom zasadil primátor 
mesta Jaroslav Polaček, zdravotníci bojujú-
ci o životy pacientov, Košická arcidiecéza 
i starostovia mestských častí. Medzi nimi aj 
naša Lenka Kovačevičová. Podobné pietne 
miesta vzniknú aj na ďalších miestach: Sta-

ré Mesto – Feldov park, Juh - Parčík Jozefa 
Psotku, Sever - Komenského park, Dargov-
ských hrdinov - Bielocerkevská ulica, Sídlis-
ko Ťahanovce - Park s fontánou na Americkej 
triede a u nás - Nad jazerom – na Spišskom 
námestí. 

FONTÁNY A PITNÍKY 
ODLOŽENÉ NA ZIMNÝ SPÁNOK
S nástupom novembra sa počasie zme-

nilo. Slnečné dni babieho leta vystriedali 
dažďové kvapky, vietor, ochladenie, teda 
sprievodné znaky, že zima pomaly klope 
na dvere. Pracovníci oddelenia výstavby 
preto zazimovali pitníky i fontánu na vode 
v rekreačnej lokalite, aby na budúci rok opäť 
bez problémov fungovali. Funkčnosť bude 
dôležitá aj pri technike na zimnú údržbu, 
pozornosť preto sústredili na údržbu 
a sfunkčnenie pluhu, odhrabávača snehu 
i ďalších zariadení, ktoré musia byť pripra-
vené na poľadovicu a sneh.

ZVLÁŠTNA „ZÁĽUBA“ V POKLOPOCH
Nie je to až tak dávno, čo sa v meste za-

čali strácať poklopy z kanálov. Po sprísnení 
kontrol v zberných surovinách a ukladaní 
pokút ich majiteľom sa situácia upokojila 
a kovové kryty ostávali na svojich miestach. 
Táto „čudná a veľmi nebezpečná zábava“ je 
tu opäť, aj na našom sídlisku. Kanálové po-
klopy, rovnako ako kanály, niekomu patria. 
Najčastejšie sú to správcovia inžinierskych 
sietí a často aj vlastníci bytov v bytových 
domoch. Mestská časť sa však v záujme bez-
pečnosti snaží operatívne zareagovať, a tak 
kovové poklopy nahrádza betónovými.  Mi-
nimálne desať ich už pracovníci výstavby 
vyrobili  a na miesto chýbajúcich osadili.  

ČISTOTA A PORIADOK 
STÁLE NA PRVOM MIESTE
Po celý rok sa mestská časť venovala 

čistote a poriadku na sídlisku. Pozornosť 
sústredila najmä na nadrozmerný odpad, 
ktorý obyvatelia neraz položia ku klasickým 
nádobám na komunálny odpad. Vôbec im 
nevadí, že tam nepatrí. Na nepotrebné za-
riadenia a vybavenia bytov sú určené veľ-
kokapacitné kontajnery rozmiestňované 
po sídlisku alebo zberný dvor, ktorý tiež 
máme v mestskej časti. Ale, kto by sa trápil 
s nosením... však?
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Spoločenské, kultúrne a športové aktivity
SČÍTALI SME SA

Napriek pretrvávajúcej 
pandemickej situácii, 
ktorá nás obmedzuje 
od marcového vla-
ňajška, v termíne od  
15. februára do 31. 

marca tohto roku Slovensko žilo sčítaním 
obyvateľov. Sčítanie či presnejšie samosčí-
tanie sa dialo elektronicky v podobe for-
mulára a s otázkami, na ktoré bolo treba 
odpovedať. Naše sídlisko patrí v rôznych 
aktivitách k agilnejším. Bolo to tak aj pri sčí-
taní, do ktorého sa zapojilo 20 696 občanov, 
čím sme dosiahli úspešnosť 86,36 percenta. 
Ako vo všetkom, aj tu sa možno dalo ešte 
nejaké to plusové percento získať. Obyvate-
lia z poniektorých ulíc nemali ale „svoj“ deň 
a do sčítania sa nezapojili.

SRDIEČKA MAMÁM
Sviatok mám si mestská časť pripome-

nula veľkým spoločným Srdcom pre mamu 
zaveseným v parčíku pri úrade. Kto chcel 
pozdraviť mamku alebo babku mohol naň 
napísať odkaz, poďakovanie alebo na kon-
štrukciu zavesiť vlastnoručne urobené sr-
diečko. Tých, čo aj takto povedali: Mamka, 
ďakujem, bolo skutočne veľa.

ZBRZDENÉ AKTIVITY SENIOROV
Našim seniorom z Denného centra 

i z Klubu kresťanských seniorov pandémia 
výrazne vstúpila do životov. Ovplyvnila 
stretávanie i spoločné aktivity, ktoré muse-
li obmedziť na minimum, a aj to len v lete, 
keď sa situácia trochu uvoľnila a vonku sa 
mohli stretnúť pri guláši, zahrať si minigolf, 
pétanque, mať športovú olympiádu či sa 
vybrať na prechádzku. Zapojili sa i do vedo-
mostnej e-Olympiády, ktorú pripravila Rada 
seniorov mesta Košice a v ktorej dosiahli vý-
borné výsledky. Radosť sebe i nám urobili aj 
dámy Marta Lovásová, Alena Špilarová, Anna 
Šmídová a Mária Marková ako náhradníčka, 
ktoré vytvorili pétanquové družstvo repre-

zentujúce ženskú časť jazerského Klubu se-
niorov na celomestskej súťaži. Aj tú zorgani-
zovala rada seniorov a naše „baby“ spomedzi  
14 družstiev dosiahli zlaté umiestnenie. 

ŽENY SA „ROZBEHLI“
Od septembra sa Kultúrne stredisko Jaze-

ro zmenilo na telocvičňu pre zdravie. Dámy, 
ktorým záleží na pohybe a trochu i na línii, 
sa pravidelne začali schádzať na rôznych 
cvičeniach. Žiaľ, len 2 mesiace.

KNIŽNÁ BÚDKA
Celkom dobre sa rozbehla „požičovňa 

kníh v prírode“, teda Knižná búdka v le-
soparku, do ktorej mestská časť, aj vy, priná-

šate literatúru pre deti i dospelých, aby si ju 
požičali a prečítali ďalší.

MDD S MASKOTMI
Sviatok detí sme ako mestská časť zvykli 

každoročne oslavovať v rekreačnej loka-
lite. Tentokrát sa to zo známych dôvodov 
nedalo, a tak sviatkujúce deti pozdravili, 
drobnosťami potešili a fotili sa s nimi aspoň 
veselí maskoti. 

BRONZOVÍ GYMNAZISTI 
Z DNEPERSKEJ  
Vynikajúcim umiestnením v rámci súťa-

ží na Slovensku sa dostala šestica mladých 
zo Súkromného gymnázia na Dneperskej 
ulici na celosvetové finále súťaže First Lego 
League Challenge zameranej na oblasť ro-
botiky. Medzi dvestovkou tímov obsadili 
vynikajúce tretie miesto.
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ZDRAVIE SI TREBA CHRÁNIŤ
Od nového roku bolo testovacie centrum 

na COVID-19 aj na miestnom úrade. Od feb-
ruára prešlo do podoby MOM – mobilného 
odberového miesta a fungovalo do konca 
júna, kedy bolo tak ako ostatné na Sloven-
sku zrušené. Odvtedy sa po sídlisku z času 
na čas pohybovala Mobilná očkovacia jed-
notka KSK, ktorá očkuje teraz záujemcov 
o vakcínu aj v OC Tesco.

ROZPRÁVKOVÝ EXPRES 
SA ZASTAVIL AJ U NÁS
Rozprávkový expres, ktorý vypravilo 

Združenie Feman v rámci projektu Roz-
právkoví detektívi, Poviedky a Rozprávkový 
dom, priniesol návštevníkom čítanie kníh, 
autogramiádu s autorom knihy pre deti Já-
nom Pochaničom, hudobné vystúpenie slo-
venského „Armstronga - speváka, hudob-
níka a trubkára Petra Ondiru, predstavenie 
v podaní sociálneho divadla HOPI-HOPE, 
zaujímavé detské dielka, maľovanie na tvár, 
program uja Ľuba i ďalšie aktivity.

URALFEST ROZLÚČKOU S LETOM
V Centre pre deti a rodiny na Uralskej 

ulici sa každý rok lúčia s letom podujatím 
Uralfest. Vlani to kvôli pandémii nevyšlo, o to 
väčšie boli prípravy na tento ročník. Zapojili 
sa do neho všetky deti zo samostatne uspo-
riadaných skupín i väčšina profesionálnych 
náhradných rodičov so svojimi zverencami. 
Dobrá nálada vládla hneď od rána. V kultúr-
nom programe sa predviedli šikovné detič-
ky a tety Mária a Margitka ukuchtili vynika-
júci guláš. O super dopoludnie sa postarala 
aj zábavná fotobúdka „Vyletí vtáčik“, z ktorej 
si, kto chcel, mohol na počkanie odniesť 
pamiatku v podobe fotografie. Pre deti boli 
pripravené tiež súťaže, trampolína, maľova-
nie na tvár, lezecké lano i „vážny“ futbalový 
turnaj. Medzi hosťami podujatia boli i naša 
starostka Lenka Kovačevičová a prednosta 
Okresného úradu Martin Seman, ktorí ne-
prišli naprázdno – deťom doniesli sladkosti. 

SPEVOM A TANCOM ZA ZDRAVÍM
Trochu netradičný bol názov podujatia, 

ktoré pripravila Rada seniorov mesta Košice 
pred budovou Alfa v Kulturparku na Kuku-

čínovej ulici. Stretli sa na ňom tí, ktorí chceli 
spevom či tancom potešiť divákov. V nesú-
ťažnej prehliadke bolo 18 vystúpení jed-
notlivcov a súborov z košických mestských 
častí i z okolia. Nechýbal ani náš súbor Jazer-
čan, ktorý zaspieval „Na Šarišskym zamku“  
a „ Zakukaj mi, ty kukučka.“ 

TURNAJ V APLIKOVANOM 
STOLNOM TENISE
Aj v období rôznych obmedzení spô-

sobených pandémiou COVID-19 sa hľadal 
vhodný termín na uskutočnenie medziná-
rodného turnaja v aplikovanom stolnom 
tenise pre nevidiacich športovcov. 

Aplikovaný stolný tenis je špecifická špor-
tová hra pre nevidiacich a slabozrakých špor-
tovcov. Hrá sa na špeciálne upravenom stole 
s pálkami a loptičkou naplnenou kovovými 
guličkami, ktoré pri údere vydávajú zvuk. Hrá-
či sa môžu orientovať iba sluchom a snažia sa 
dostať loptičku do súperovej bránky, ktorá je 
na druhej strane stola. 

V auguste sa konečne podarilo turnaj 
zorganizovať pri príležitosti Dňa bielej pa-
lice. Bol to už XVI. ročník a mohol sa usku-
točniť len vďaka finančnej podpore Nadácie 
SPP, ktorá prispela sumou 1 300 €. 

Handicap Sport Club nevidiacich a sla-
bozrakých športovcov Mravce Košice (HSC), 
organizátor turnaja, patrí medzi najpopred-
nejšie družstvá v SR a jeho členovia pravi-
delne trénujú na Súkromnej základnej škole 
na Galaktickej ulici. Na medzinárodnej súťa-
ži sa zúčastnilo 33 športovcov, sprievodcov 
a rozhodcov z Košíc, Levoče, Žiliny, Rosiny, 
Bratislavy a Olomouca. Počas zápolenia sa 
odohralo takmer 100 zápasov a na prvých 
troch miestach sa umiestnili Štefan Marcin 
– OŠK Rosina, Dušan Milo – OŠK Rosina a La-
dislav Brada z HSC Mravce Košice. 

Vďaka organizátorom - manželom Ľubi-
ci a Alojzovi Čiernikovcom - mali nevidiaci 
športovci po dlhom čase možnosť stretnúť 
sa, súťažiť i pokračovať v dobrých priateľ-
ských vzťahoch. 

Text a foto: Etela Chmelařová
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SME NA NICH HRDÍ 
Septembrové rokovanie miestneho zastupiteľstva malo 

v prvej časti pracovný charakter. Po jeho skončení nasledovala 
druhá – slávnostná – Mestská časť za rok 2020 ocenila šesť jed-
notlivcov a dva kolektívy Cenou Mestskej časti Košice – Nad ja-
zerom, Čestným uznaním Mestskej časti Košice – Nad jazerom 
a Cenou starostky Mestskej časti Košice – Nad jazerom.

NABEHANÝMI KILOMETRAMI 
UŽ „DORAZIL“ NA MESIAC

Peter Polák sa pravidelne zapája do bežeckých akcií i na našom sídlisku, 
nechýbal za Jazerčanov na tohtoročnom podujatí Od Tatier k Dunaju, za-
behol septembrový polmaratón a s výnimkou obdobia pandémie ho stret-
nete aj medzi súťažiacimi v Memoriáli Gálovcov v stolnom tenise, ktorý 
organizuje mestská časť.

Peter Polák od detstva rád hrával futbal, hokej aj behával, ale 
paradoxne medzi vrstovníkmi prichádzal posledný do cieľa. Bol 
nízky, možno aj preto mu chýbala správna rýchlosť. Ako 23-roč-

ný sa rozhodol, že do a z práce, vtedy to boli ešte VSŽ, nebude 
cestovať, ale behom. Tak nejako sa začalo jeho prekonávanie ki-
lometrov. Prvý maratón v živote zabehol v júli 1973 vo Vranove 
nad Topľou a vyhral ho. Koľko odvtedy absolvoval pretekov sa 
presne nedá zrátať. Podľa štatistiky na stránke SZM (Slovenskí 
zberači maratónov) k 1. januáru 2018 v príprave a pretekoch má 
už na svojom konte viac ako 365-tisíc kilometrov, takže obraz-
ne povedané už došiel na návštevu na Mesiac. Hoci má tri roky 
po sedemdesiatke, ani teraz denne svoje „zdravotné kilometrí-
ky“ nevynechá.

MILUJE HO NIEKOĽKO GENERÁCIÍ
Peter Stašák sa nenarodil v metropole východu, ale v našej 

mestskej časti žije viac ako 45 rokov. Ako pätnásťročný prišiel 
z rodného Spišského Bystrého študovať na košické konzerva-
tórium operný spev. Popri tom bol už ako tínedžer aktívnym 
muzikantom. V roku 1974 založil Orchester Petra Stašáka, čo bol 
odrazový mostík k jeho doteraz trvajúcej dráhe profesionálneho 
speváka. Precestoval takmer celý svet. Doma sú známe a popu-
lárne jeho televízne relácie, hlavne Kaviareň Slávia. Okrem slo-
venských rád spieva aj pesničky s „balkánskymi“ rytmami, kto-
ré okrem melodickosti prinášajú poslucháčom nádych exotiky, 
šumu mora a pohody pri dobrom víne.

Peter Stašák ochotne vystupuje aj na podujatiach pripravených mestskou 
časťou, lebo vie, že ako správny sused musí rozdáva radosť aj doma, me-
dzi svojimi. Zrejme i preto je stále speváckym idolom viacerých generácií...  

Fotografia je z vystúpenia na Jazerských Vianociach 2018. 

VYCHOVÁVA BUDÚCICH VÝTVARNÍKOV, 
ARCHITEKTOV, DIZAJNÉROV

Základná umelecká škola 30 rokov 
vychováva talenty v rôznych oblastiach výtvarného umenia. 

Mestská časť ocenila jednotlivcov i kolektívy – zaslúžia si pozornosť

CENU MESTSKEJ ČASTI 
KOŠICE – NAD JAZEROM ZA ROK 2020 PREVZALI:
Peter Polák – za úspešnú reprezentáciu Mesta Košice a Mest-
skej časti Košice – Nad jazerom na maratónoch doma i v zahra-
ničí a za propagovanie myšlienky zdravého životného štýlu.
Peter Stašák – pri príležitosti životného jubilea 70 rokov za re-
prezentáciu Slovenska aj mesta Košice na hudobných festiva-
loch doma i v zahraničí.
Základná umelecká škola na Irkutskej ulici v Košiciach - 
pri príležitosti 30 rokov existencie školy v našej mestskej časti. 
Za dlhoročné budovanie školy, ktorá sa podieľa na zvyšovaní 
kultúrnej informovanosti a umeleckej gramotnosti.

ČESTNÉ UZNANIE MESTSKEJ ČASTI 
KOŠICE – NAD JAZEROM ZA ROK 2020 PREVZALI:
Denisa Balošáková Ondrúšková – za príkladnú a obetavú 
starostlivosť o vnučku, ktorú si napriek ťažkým diagnózam vzala 
z detského domova do náhradnej starostlivosti.
Mgr. Roman Sorger – za dlhoročnú prácu v prospech detí 
a mládeže na sídlisku, za zriadenie a prevádzkovanie materské-
ho centra a divadla Haliganda.

CENU STAROSTKY MESTSKEJ ČASTI 
KOŠICE – NAD JAZEROM ZA ROK 2020 PREVZALI:
Ing. Martin Balkovský
Mgr. Anna Gajová
Trash Heroes Košice

Výnimoční medzi namiVýnimoční medzi nami



Jazerčan 03 / 2021 13

Základná umelecká škola na Irkutskej ulici sídli v budove, 
v ktorej bola kedysi materská škola a neskôr polytechnické 
centrum pre základné školy. Vznikla v auguste 1990 rozdele-
ním Základnej umeleckej školy na Kováčskej ulici. Za 30 rokov 
existencie poskytla vzdelanie tisíckam mladých, z ktorých sa 
stali architekti, dizajnéri, módni návrhári, sochári, reštaurátori či 
ilustrátori. Školu, našu mestskú časť i mesto Košice, žiaci každo-
ročne reprezentujú na domácich i medzinárodných súťažiach 
a na prehliadkach výtvarnej tvorby detí a mládeže, kde získavajú 
významné ocenenia. Riaditeľkou je dnes Mgr. Zuzana Uhrínová 
Hegyesyová, ktorá má ambície dosahovať so žiakmi ďalšie úspe-
chy v umeleckej sfére. 

LÁSKA A OBETAVOSŤ DOKÁŽU TAKMER ZÁZRAKY
Denisa Balošáková je starou mamou 5- ročnej Natálky, kto-

rú má v náhradnej starostlivosti. Dievčatko sa narodilo jej dcére 
ako jedno z dvojičiek v 38. týždni tehotenstva. Kým Kristínka je 
s biologickými rodičmi, Natálku pre množstvo ťažkých diagnóz 
čakala perspektíva života niekde v ústave. To babka nemohla 
dopustiť. Stala sa jej opatrovateľkou i mamou, ako ju malá sleč-
na volá. Pravidelné a bolestivé cvičenia Vojtovej metódy, náklad-
né rehabilitácie, nemálo liekov a obrovská láska i túžba pomá-
hať, priniesli pokrok. Natálka dnes dokáže pomocou barličiek, 
či s podporou jednej ruky, prejsť na vlastných nôžkach krátke 
vzdialenosti, v čo nikto nedúfal. Na väčšie vzdialenosti používa 
špeciálny odľahčený invalidný vozík. Po mentálnej stránke je to 
vyspelé, múdre, komunikatívne a šikovné dieťa. Pani Denisa jej 
zmenila život a vytvorila svet plný lásky. 

Natálka sa bola s „mamou“ pozrieť na Rozprávkový expres, 
ktorý priniesol zábavný program i maľovanie na tvár aj na naše sídlisko. 

DIVADLO JE JEHO ŽIVOTOM 
Mgr. Roman Sorger sa už ako tretiak na základnej škole veno-

val divadlu a hrával pre vrstovníkov. Naozajstné divadlo si, ale už 
pre dospelého diváka, založil ako gymnazista. Na UPJŠ v Prešove 

vyštudoval slovenčinu a estetiku a počas štúdií založil divadlo 
Carpediem. Neskôr sa venoval réžii v divadle Alexandra Duchno-
viča v Prešove a v košickom Štátnom divadle. Obyvateľom našej 
mestskej časti je od roku 1999 a známy je hlavne deťom a mla-
dým, ktorým sa roky venuje. Stretnúť ho možno pri oslavách 
Dňa detí či iných jazerských akciách. So sídliskom ho spája aj 
projekt „Zaklopte a...“, kedy so spisovateľmi ako sú Tomáš Janovic 
a Daniel Hevier, chodili k deťom čítať rozprávky na dobrú noc. 

VLÁČIKY I ŽIHADIELKO
Ing. Martin Balkovský žije od narodenia na našom sídlisku. 

Jeho obľúbenými hračkami boli modelové vláčiky, ktoré ho ne-
priamo priviedli až k terajšiemu zamestnaniu v Železniciach SR. 
Súčasná práca, aj to, že rád a veľa fotografuje, ho primäli k tomu, 
že chodí s otvorenými očami a sleduje život v našej mestskej 
časti. Od roku 2018 je ako neposlanec členom komisie výstavby, 
verejného poriadku a životného prostredia. Bol veľkým motivá-
torom pri získavaní bodov pre detské ihrisko Žihadielko. Sám 
zohnal takmer 200 kontaktov, ktoré denne podporili dobrú vec. 
Okrem toho roznášal a po sídlisku vylepoval plagáty s propagá-
ciou tejto hry. Keďže mu ako správnemu lokálpatriotovi záleží 
na krásnom a čistom prostredí, v ktorom vyrastajú i jeho dve 
deti, angažuje sa aj pri čistení sídliska či výsadbe stromov. 

Martin Balkovský s rodinou na Žihadielku, 
pre ktoré len on sám získal takmer 200 hlasujúcich.

USMIEVANKA – ZABÁVAČKA DETÍ
Mgr. Anna Gajová od detstva rada a veľa spieva. Je to jej naj-

vášnivejší koníček, ktorý pretavila do profesionálnej kariéry spe-
váčky a zabávačky detí. Absolvovala síce gymnázium  a neskôr, 
už ako mama troch detí promovala na Vysokej škole zdravotníc-
tva a sociálnej práce sv. Alžbety v odbore sociálna práca a neskôr 
aj v odbore ošetrovateľstvo, vždy ju to viac ťahalo k hudbe Dlhé 
roky je jej srdcovkou aj charitatívna činnosť, pomoc a spoluprá-
ca s deťmi a pre deti. Ako UsmievAnku ju poznajú aj jazerské 

Roman Sorger a jeho zábavné vystúpenie na jazerskom Dni detí 2019. Anna Gajová ako UsmievAnka na jazerskej oslave Dňa detí v roku 2019.
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dievčatká a chlapci, pretože neodmietne účinkovať na oslavách 
Dňa detí, na Jazerských Vianociach, prázdninovej korčuľovačke, 
zasadla do poroty na talentovej súťaži. Známa a obľúbená je aj 
u našich seniorov. Minulý rok sme ju videli aj v civilnom povolaní 
– a to počas celoplošného testovania na Covid – 19, kedy na Ja-
zere pracovala ako zdravotníčka v prvej línii.

NEPORIADOK NIE JE ICH KAMARÁT
Tras Heroes Košice je nezisková organizácia, ktorá vznik-

la v apríli 2020. Štatutárom je Jaroslav Stančák – mladý muž 
z nášho sídliska, ktorý pri venčení psa dostal nápad – vyčistiť 
od odpadu okolie svojho domu a priľahlé ulice. Pomerne rýchlo 
sa k nemu pridali priatelia. Prvou lokalitou, ktorú upratali, bolo 
okolie žltého mosta ponad Hornád, na hranici mestských častí 
Nad jazerom a Krásna. Odvtedy pravidelne čistia brehy Hornádu 
po rybároch a výletníkoch. To, čo zozbierajú, vlastnými autami 
a vo svojom voľnom čase odvážajú do Kositu. Trash Heroes – 
trash znamená v angličtine odpad a heroes hrdinovia. Za nich sa 
nepovažujú, oni len chcú, aby bolo všade čisto a poriadok. A keď 

sa k nim pridajú ďalší, bude to len 
dobre pre nás všetkých, ale najmä 
pre prírodu.

Foto: Miroslav Vacula, 
ZUŠ, Ivo Grobauer 

a archív mestskej časti

Slávnostné chvíle jednotlivcov a kolektívov
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VĎAKA AJ DOBROVOĽNÍKOM
Od začiatku karantény v našej mest-

skej časti okrem bezpečnostných opat-
rení mestská časť medzi prvými reago-
vala na to, že si ľudia musia chrániť ústa 
a nos. Bez toho, aby to niekto nadirigoval, 
sa miestny úrad pod vedením starostky 
zmenil na krajčírsku dielňu, v ktorej sa 
dali dokopy pracovníčky úradu, šikovné 
mamy i dobrovoľníčky zo sídliska ochot-
né šiť rúška. Nakúpili sa šijacie stroje, aj 
keď zohnať ich bolo takmer nemožné, 
lebo zrazu záujem o ne neskutočne vzrás-

tol. Na úrade sa svietilo a robilo do noci, 
len aby bolo ochrán čo najviac. Vyše 28 – 
tisíc látkových rúšok, ktoré sa dali vyprať 
a viackrát použiť, sa podarilo ušiť a rozdať 
zadarmo obyvateľom sídliska. Neskutoč-
ný výkon a úžasná obetavosť všetkých, čo 
sa na to dali.

Súčasťou slávnostného oceňovania 
šestice občanov a dvoch kolektívov, ktorí 
sa podpisovali i do kroniky mestskej časti, 
bolo dekorovanie ďalších vzácnych ľudí 
titulom Dobrovoľník roka 2020. Patril im 
za angažovanosť a pomoc Mestskej čas-

ti Košice – Nad jazerom a jej obyvateľom 
počas pandémie COVID-19 šitím rúšok. 
Medzi dámami ho prevzal aj jeden z dvo-
jice mužov, čo pomáhali, Ľuboslav Cviklik. 
In memoriam potlesk i poďakovanie pat-
rili aj Anne Kubanovej, ktorá už, žiaľ, nie je 
medzi nami. 

Na milom podujatí a oceňovaniach 
boli aj jazerskí poslanci Miroslav Belo-
horský, Bernard Berberich, Zuzana Dlhá, 
Andrea Gajdošová, Silvia Hricková, Anna 
Jenčová, Jozef Skonc, Róbert Schwarcz. 

Foto: Miroslav Vacula

Mestská časť dostala Plaketu primátora mesta Košice
OCENENÉ CELOPLOŠNÉ OČKOVANIE I MOM-KA
Pandemická situácia, ktorá už pomaly dva roky ovplyvňuje naše 

životy, sa cez minuloročné leto trochu zlepšila, viaceré opatrenia 
sa uvoľnili. Dušičkový víkend sa však namiesto návštev cintorínov 
zmenil na celoplošné testovanie občanov, ktoré zabezpečovali 
Ozbrojené sily SR v spolupráci so samosprávami. V našej mestskej 
časti bolo vytipovaných 13 odberných miest s 19 odbernými jed-
notkami a celoplošné testovanie sa začalo v posledný októbrový 
deň ráno o siedmej. Kým v sobotu prišlo veľa záujemcov, nedeľa 
už bola na odberných miestach pokojnejšia. Za dva dni sa na Ja-
zere otestovalo 11 141 občanov, z nich bolo 63 pozitívnych. Druhé 
kolo celoplošného testovania, ktoré bolo v rámci Slovenska 7. a 8. 
novembra, sa v našom meste nemuselo konať, počet pozitívnych 
bol totiž v Košiciach nižší ako 0,7 percenta. Tí však, čo potrebovali 
ísť do vtedy „červeného“, teda iného okresu alebo k lekárovi, mu-
seli mať antigénový test. Mesto Košice, Okresný úrad v Košiciach 
a mestská časť Košice – Nad jazerom sa preto rozhodli, že občanom 
pomôžu a na Jazere sa testovať bude. Dialo sa to na 2 odberných 
miestach – pri Výmenníku Važecká a na parkovisku pri Kauflande. 

Mestská časť aj po celoplošnom testovaní pokračovala v pomoci 
občanom a jedno testovacie centrum bolo priamo na miestnom 
úrade. Na odber sa dalo objednať cez známy portál. 

Vo februári tohto roku zase mestská časť zareagovala na Minis-
terstvo zdravotníctva SR a vytvorila MOM – teda Mobilné odberné 
miesto. Bolo jediné v rámci mesta zriadené priamo na MÚ. Fungo-
valo celý týždeň, aj cez víkendy až do konca júna, kedy boli MOM-
ky zrušené. Miestny úrad chcel vytvorením MOM vyjsť maximálne 
v ústrety občanom, aby nemuseli za potvrdením alebo SMS-kou 
chodiť hore – dole, ale mali to „doma“, na sídlisku.

Mestská časť Košice – Nad jazerom urobila nemálo ďalších opat-
rení na zmiernenie dôsledkov pandémie. Aj vďaka starostke Lenke 
Kovačevičovej, ktorá bola vždy v prvej línii, a tiež ochotným zamest-
nancom úradu, spolupracovníkom, poslancom i bežným občanom, 
situáciu dokázala dobre zvládnuť. Všimli si to aj na Magistráte mesta 
Košice a počas Koncertu vďaky, ktorý bol 9. septembra tohto roku, 
starostka prevzala Plaketu primátora mesta Košice za angažovanosť 
mestskej časti v pomoci mestu Košice a jeho obyvateľom počas 
druhej vlny pandémie COVID-19. 

Starostka preberá Plaketu primátora, 
ktorú jej osobne odovzdáva Jaroslav Polaček. 

Ocenenia primátora
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 Z pera poslancov Z pera poslancov
MILÍ PRIATELIA, JAZERČANIA,

vieme, že rok 2021 nebol pre nás 
úplne najlepším, možno si niektorí 
aj prajú, aby už skončil a sú v oča-
kávaní, že rok 2022 bude iný, lepší, 
šťastnejší. Bude to rok v znamení 
čísla 2, a to vraj symbolizuje intuí-
ciu, rovnováhu, súcit, diplomaciu, 
spoluprácu, schopnosť vcítiť sa 
do iných. Dvojka je tiež nositeľom 
ohľaduplnosti, spoločenskosti, so-
ciálneho cítenia, snahy o súlad 

a harmóniu. Verím, že spoločne tieto hodnoty všetci objaví-
me a náš život bude zase o niečo krajší, lepší, výnimočnejší. 

Ale ešte stále je tu rok 2021, preto sa za ním poďme na chvíľku 
ohliadnuť. Albert Camus v románe Mor opisuje vypuknutie 
epidémie moru a boj s touto pliagou, ktorá ochromuje život. 
Po veľkých peripetiách, boji o život, vyčerpaní a nadľudských 
výkonoch, napokon jedného dňa choroba ustúpi. Neporazí ju 
medicína, veda, ani človek. Ustúpi úplne sama, znenazdaj-
ky, tak, ako sa objavila. Stiahne sa a ukryje, na chvíľu zaspí, 
aby sa zase jedného dňa objavila a ukázala, aké je šťastie 
človeka vrtkavé a neustále ohrozované. Tento román z alžír-
skeho mestečka mi veľmi pripomína súčasnú situáciu vo svete. 
Pandémia zasiahla do našich životov a hoci si veľa vzala, myslím, 
že nám aj veľa dala. Jazerčania sa ako obyvatelia malého mes-
tečka, veď je nás takmer 25 000, zomkli a tí silnejší začali pomá-
hať slabším. Od prvej chvíle obyvatelia šili ochranné rúška, tým 
najohrozenejším mnohí pomáhali s nákupmi, mestská časť sa 
vrhla do celoplošného testovania a snahou bolo zmierniť do-
pad pandémie na všetkých obyvateľov Jazera. Ukázalo sa, že 
Jazerčania sú skvelí ľudia a keď treba, vedia vždy ochotne 
pomôcť.

Mrzí ma, že sme sa nestretávali na našich športových poduja-
tiach. Museli sme vynechať Memoriál Gálovcov, Jazerský street-
basket, Futbalový turnaj o pohár starostky, Futbalový turnaj 
pre žiakov jazerských základných škôl, boli sme nútení zrušiť tra-
dičné akcie pre obyvateľov, ktoré sa tešili veľkej obľube. Keď že 
nás pandemické opatrenia izolovali, viac sme si začali uve-
domovať svoju rodinu a mnohí z nás namiesto obchodných 
domov, ktoré boli zatvorené, začali spoznávať krásy príro-
dy. Aj ja som prišla na to, že Košický kraj je nádherný a po-
núka skvelé prírodné scenérie, nádherné obrazy, ktoré po-
tešia dušu. Objavila som to, na čo predtým nikdy nebol čas. 
Navštívili sme s rodinkou Herlianske vodopády, Thurzovské kú-
pele, jazero Beňatina, objavovali sme zákutia Tatier a prišli sme 
na to, že žijeme vo výnimočnej krajine. Výlety sa odrazu pre nás 
stali akousi víkendovou tradíciou. 

Áno, veľmi mi chýbajú spoločenské stretnutia, posedenia 
s priateľmi, ale asi musíme niečo obetovať, aby sme si takéto 
okamihy mohli zase vychutnávať. Myslime na to, že jedného 
dňa aj ten náš mor v podobe covidu ustúpi a opäť si budeme 
užívať dni tak, ako sme boli zvyknutí. Nebudeme sa obávať 
objať a pobozkať blízkeho človeka, stisnúť ruku na pozdrav, 
kýchnuť alebo odkašľať si v MHD bez toho, aby sa všetci na-
okolo s preľaknutím v očiach od nás mierne odtiahli. Verím, 
že si konečne pôjdem zalyžovať a Vianoce strávim so svo-
jimi deťmi, ktoré sa dostanú bez problémov zo zahraničia 
domov. 

Verím, že Silvester budem opäť oslavovať v kruhu priateľov, 
pri hudbe a tanci a že sa budem tešiť z každého dňa, keď z me-
dií nebudem počuť slovo pozitívne osoby, lebo mne sa slovo 
pozitívny spája s optimizmom, chuťou do života a nekonečnou 
energiou. 

Milí Jazerčania, prajem vám, nech všetko zlé z roka 2021 upra-
cete zo svojej mysle, nech si necháte v duši iba to pekné, čo vám 
rok priniesol a vstúpme spoločne do nového roka s nádejou, že 
slnko vyjde, mraky sa stratia, a to najkrajšie nás ešte len čaká. 

Andrea Gajdošová, 
poslankyňa miestneho zastupiteľstva

* * * 

ČO ŤA NEPÁLI NEHAS... 
ALEBO DOBRÁ RADA 
NAD ZLATO
Koľko múdrosti sa ukrýva v sta-

rých ľudových prísloviach a pore-
kadlách. Kedysi v obci ľudia via-
cej medzi sebou komunikovali, 
stretávali sa, viac o sebe vedeli, 
pomáhali si. Dnes ...??? Zatvoríme 
dvere bytu, niekedy ani nevediac 
kto nám je susedom. Neupozor-
níme detváky, keď ukazujú svoju 

silu v súboji so smetným košom či hojdacím koníkom na ihris-
ku. Nevadia nám tínedžeri sediaci so zablatenými topánkami 
na operadlách lavičiek či hojdačkách pre škôlkarov. Nevidíme 
mláku oleja, ktorá ostala na parkovisku po jeho výmene v aute. 
Nepočujeme hluk z vedľajšieho bytu, kde práve začala discopár-
ty. Bez odozvy si vypočujeme trápenie staršej susedky. Prečo? 
Sme nevšímaví, ľahostajní alebo... Čo ťa nepáli, nehas?! 

A potom je tu druhý extrém, a to riešiť a starať sa do všet-
kého a všetkých. Hranica, kedy áno a kedy už nie, je nejasná 
a vždy niekde inde. Časom a skúsenosťami túto hranicu posúva-
me a viac zvažujeme. Starať sa? Nestarať sa? Poradiť? Neporadiť? 
Všímať si? Nevšímať si? Čo „Dobrá rada nad zlato?“ Zvlášť v tej-
to koronovej dobe, ktorá nás núti obmedziť sociálne kontakty, 
prichádzame na to, že sociálne siete, telefón či televízia nena-
hradia priateľské objatie, stisky rúk alebo obyčajné neformálne 
stretnutie. Miestom aspoň akých – takých sociálnych kontaktov 
sa stali potraviny, pošta, ulica, kde je tiež priestor vypočuť si, po-
radiť, pomôcť alebo len tak prebrať osvedčené „babské recepty.“ 
Niekedy stačí málo, aby mal ten druhý krajší deň. Pri boľavých kĺ-
boch poradiť masť z kostihoja, pri kašli cesnakové mlieko s mas-
lom, ako nechať dozrieť posledné októbrové paradajky, ako 
v zime doplniť vitamíny na parapete vypestovanou žeruchou, 
ako vyrobiť pleťovú vodu z ruží, ako odstrániť žuvačku z obleče-
nia odlakovačom, kam ísť na huby či šípky... Ľudia sú často v ne-
ľahkej situácii a nevedia kde, na ktorú inštitúciu sa obrátiť, alebo 
s kým svoj problém riešiť. Vtedy môže stačiť aj malé usmernenie 
a veci sa môžu hýbať. Niekto múdry povedal, že dávaj rady 
vtedy, keď ťa o to požiadajú. U mňa to akosi neplatí. Jedno-
ducho si neviem nechať len pre seba niečo, čo môže pomôcť aj 
iným. Niekedy som na pochybách, ako moje rozdávanie rád oko-
lie vníma a prijíma, či ich to neobťažuje, nenudí, i keď zatiaľ som 
negatívnu odozvu nemala. Naopak. Viackrát mi príde spätná 
väzba, že „vďaka za radu, funguje to,“ „posielam foto, vydarilo sa“ 
alebo „už to mám na úrade vybavené“. Netvrdím, že viem všetko. 
Aj ja som už vzala do ruky telefón a pýtala si radu. 

Sme ľudia, nie každý vie všetko, a preto by sme si mali po-
máhať. Dávajte a bude vám dané. Rozdávať môžeme rady, 
ale aj povzbudenie, pochopenie, optimizmus, dobrú nála-
du, úsmev. Uvidíte, že svet bude krajší, farebnejší. A takým sa 
ho snažím robiť aj ja. 

Anna Jenčová, 
poslankyňa miestneho zastupiteľstva
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* * * 

VIAC VYUŽÍVAŤ MHD 
A VÄČŠIA DISCIPLÍNA 
VODIČOV
Spočiatku som váhal, či to mám 

alebo nemám napísať... no to, čoho 
som bol svedkom počas prechádz-
ky cestou na cintorín, bolo to 1. no-
vembra 2021, ma primälo predsa 
len písať.

Milí Jazerčania, po rokoch sa  
začne opravovať Slanecká ces-
ta. Dotkne sa to nielen nás, ktorí 

na Jazere žijeme, ale i tých, čo prichádzajú do Košíc za prácou, 
do školy, k lekárovi, na nákupy...Týmto textom chcem otvoriť 
tému, ako sa čo najlepšie vyhnúť zápcham na Slaneckej ceste 
počas jej rekonštrukcie. Ide o čas rannej a popoludňajšej špič-
ky. Neočakávam prijatie, súhlas a akceptáciu pohľadu, ktorý 
ponúkam. Skôr mi ide o zamyslenie sa, ako sa prepravovať 
v tomto období z a na Jazero. Mnohí vodiči vedia, čo sa udeje 
na Slaneckej, keď je na Moste VSS dopravná nehoda, čo je mini-
málne jedenkrát za týždeň. Vidiac tú, ktorá sa stala v utorok 28. 
októbra, a predstaviac si, ako by to vyzeralo, keby sa už opravo-
vala Slanecká, tak mi sediac v električke nebolo do spevu. Stáť 
v dopravnej zápche počas rekonštrukčných prác na Slanec-
kej ceste 90 až 120 minút, lebo na Moste VSS sa stala neho-
da, to určite nebude tá pravá výhra...

Kým sa práce na oprave Slaneckej rozbehnú na plné obrátky, 
je k dispozícii čas uvažovať, či na cestu do práce, školy, k lekáro-
vi, nebude lepšie využívať hromadnú dopravu, hlavne tú elek-
tričkovú. Plne si uvedomujem, že to bude chcieť jej úplne iné 
nastavenie, a teda hľadanie najlepšieho riešenia medzi Mestom 
Košice, Mestskou časťou Košice Nad jazerom a Dopravným pod-
nikom mesta Košice.

Tieto riadky píšem aj preto, lebo v pondelok 1. novembra sa 
za jasného počasia, na suchej vozovke stala na výjazde z Jaze-
ra smerom na Most VSS okolo 11:00 hodine dopravná nehoda! 
Osobný automobil dostal hodiny a otočil sa o 180 stupňov 
(s najväčšou pravdepodobnosťou neprimeraná rýchlosť). 
Hovorovo sa tomu zvykne povedať, že fyziku neoklameš. 
Skrátka, odstredivá sila funguje. Šťastím bolo, že bol sviatoč-
ný deň, minimálna premávka, a tak sa netvorili žiadne zápchy! 
Bol to však ojedinelý prípad. Väčšinou je po havárii výsledkom 
obrovský rad čakajúcich vodičov. Je zbytočné sa čudovať polícii, 
že tam zvykne merať rýchlosť. Táto udalosť je ukážkovým príkla-
dom, prečo asi!

Po rokovaní, ktoré som mal s riaditeľom Krajského do-
pravného inšpektorátu, by som rád upozornil, že pri vý-
jazde smerom z Jazera na Most VSS sú vo vzdialenosti asi  
75 - 100 metrov dve dopravné značky "Daj prednosť v jaz-
de", ktoré treba dodržiavať! Rovnako sa to týka včasného 
dávania znamenia o zmene smeru jazdy pri preraďovaní sa 
z ľavého do pravého pruhu smerom z Opátskeho na Moste 
VSS. Pri strete kamióna s osobným autom existuje "mŕtvy uhol", 
ktorý je často príčinou dopravných nehôd na tomto moste. Rie-
šením problému s dopravnými nehodami, teraz, aj počas opravy 
Slaneckej cesty, na Moste VSS môže byť represia. Samozrejme, 
že to vyvolá búrku nevôle, nadávania, frustračných telefonátov. 
Alebo sa vodiči spamätajú a dôjde k osobnej zmene ich správa-
nia sa za volantom tak teraz, ako aj počas rekonštrukcie, ktorá 
nás od marca budúceho roku čaká.

Norbert Borovský,  
poslanec miestneho zastupiteľstva

* * * 

BUĎME ZODPOVEDNÍ 
A VERME ODBORNÍKOM
Dovolím si týmto sa prihovoriť 

vám, Jazerčanom, k otázke, ktorá 
trápi celú spoločnosť, a tou je CO-
VID-19. Čo ma pri tejto téme trápi 
je množstvo dezinformácií, kto-
ré sa masívne šíria. Mnohí ľudia 
z rôznych dôvodov odmietajú 
veriť faktom a vyhľadávajú si 
názory, ktoré sa im páčia, nehľa-
diac´ na to, či sú pravdivé alebo 

nie. Žiaľ, nájdu sa aj mnohí profesionáli, a to aj z oblasti me-
dicíny, ktorí ich v týchto názoroch podporujú. Ľudia tak veria 
aj očividným hlúpostiam o čipovaní či o tom, že po očkovaní 
magnetka bude držať na ramene – skúsil som a naozaj nedrží, 
teda neviem, či mám naozaj správnu vakcínu. 

Každopádne zdravotné otázky nechávam na odborníkov 
z oblasti virológie, epidemiológie a podobne, ktorí sa tejto téme 
profesionálne venujú. Totiž pri mojej advokátskej praxi som sa 
naučil úcte k faktom, a najmä tomu, že každé tvrdenie musí byť 
podložené dôkazom, a že každá oblasť má svojich odborníkov, 
a preto sa ako advokát predsa nebudem vyjadrovať k liečbe, tes-
tovaniu či vakcinácii. Žiaľ, ale v dnešnom svete často prevažu-
jú pocity a nie fakty. 

K čomu sa však vyjadriť viem, je oblasť práva. Ako profesio-
nál z oblasti práva denno-denne čítam o tom, ako sú proti-
pandemické vyhlášky protizákonné či nulitné, ako bol ne-
ústavný núdzový stav (hoci o ústavnosti rozhodol samotný 
ústavný súd) či to, že sú tu masívne porušované ľudské prá-
va. Žiaľ, k týmto dezinformáciám úspešne prispela advokátka 
z Košíc, v súčasnosti už s pozastaveným výkonom advokácie. 
Z informácií, ktoré sú voľne dostupné, súdy Slovenskej republiky 
a Ústavný súd SR, ktorého zloženie bolo vybraté ešte za minulej 
vlády, a teda ho nemožno obviniť zo zaujatosti, týmto alternatív-
nym právnym názorom za pravdu nedali. 

V jednej posilňovni v Košiciach som sa dokonca dočítal, že 
táto bude rešpektovať iba zákony SR, Ústavu SR a Dohovor 
o ochrane ľudských práv a slobôd, čím zjavne narážali na to, 
že nebudú rešpektovať vyhlášky. Právny poriadok žiadne-
ho moderného štátu neumožňuje si vyberať, ktoré právne 
predpisy budem rešpektovať a ktoré nie. Preto pre zástancov 
„alternatívnych“ právnych názorov bude možno prekvapujúce, 
že na Slovensku máme mnoho vyhlášok, ktoré sú legitímnou 
súčasťou právneho systému a ktoré sú prijímané v súlade s me-
dzinárodnými dohovormi, ústavou a zákonmi. Len pre príklad 
uvediem, že vyhlášky upravujú, ako má vyzerať dopravné 
značenie, pričom sami uznáte, že ako bežný občan si nemô-
žem povedať, že ja nebudem rešpektovať dopravné znače-
nie len preto, že ho neupravuje zákon, ale vyhláška. 

Dovolím si preto apelovať na ľudí, aby pri šírení svojich ná-
zorov najprv zvažovali, či to, čo hovorím je naozaj pravda, ale-
bo som to len prebral od niekoho, pričom ani neviem, či to, čo 
on tvrdí, je naozaj pravda alebo sa len nesnaží byť zaujímavým. 
V opačnom prípade, ak to nerobím, podieľam sa na tom, že 
moje okolie bude dezinformované a v extrémnom prípade 
môže na to doplatiť aj svojím zdravím či dokonca životom. 
Záverom si dovolím vyjadriť názor, aby sme boli zodpovední 
a verili odborníkom, ktorí v prevažnej miere hovoria, že vakcína 
je cestou von z tejto situácie.   

Roman Frnčo, 
poslanec miestneho zastupiteľstva
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Príhovory našich farárov

NIEČO KONČÍ... A NIEČO ZAČÍNA

Záver kalendárneho roka sa nesie v znamení vianočných 
sviatkov, ich očakávania, prežívania a prechodu do nového roka. 
V kresťanskom kalendári je však začiatkom nového roka 1. ad-
ventná nedeľa a s ňou začína adventný čas trvajúci štyri nede-
le (nie vždy aj štyri týždne). Pre kresťanov má byť očakávaním 
a prípravou na sviatky Narodenia Ježiša Krista, človeka a Božieho 
Syna. 

K čomu nás Advent pozýva a ako by sme ho mohli prežiť? Po-
núkam niekoľko myšlienok...

Veľmi často je príčinou havárií na cestách „mikrospánok“. 
Jazda unavuje, vyčerpáva, uspáva. Preto je rada odborníkov jed-
noznačná: za každú cenu sa udržať v bdelosti a v pozornosti. Ak 
sa vám predsa drieme, prerušiť jazdu, vyjsť von, zacvičiť si a keď 
ani to nepomôže, jazdu úplne prerušiť, oddýchnuť si, a tak zno-
va nadobudnúť pozornosť a bdelosť, aby sme mohli šťastne do-
siahnuť cieľ cesty.

Advent je časom, kedy môžeme znova nadobudnúť bde-
losť, je varovaním, aby sme sa vyhli celoživotnému nešťastiu 
a je príležitosťou znova nasmerovať svoj život k cieľu. A mož-
no je časom, kedy by sme si mali znova položiť otázku, k aké-
mu cieľu smerujeme a či sme sa na svojej životnej ceste neocitli 
v „makrospánku“?!

O istom slávnom rímskom kazateľovi sa rozpráva, že na prvú 
adventnú nedeľu kázal o konci sveta a o poslednom súde. Ká-
zeň bola úchvatná, rozplakal celý kostol. Do plaču veriacich však 
tichým hlasom kazateľ povedal: „Vy plačete nad posledným sú-
dom. Utrite si slzy. Lebo je ešte niečo horšie ako posledný súd.“ 
V kostole nastalo hrobové ticho. Všetci rozmýšľali, čo to môže 
byť. Po chvíli ticha kazateľ pokračoval: „Strašnejšie než posledný 
súd je to, že len čo prídete domov, prestanete myslieť na svoj 
koniec.“

Bolo by smutné, keby sme pri našej životnej ceste nemys-
leli na jej cieľ, keby sme cieľ svojho života stratili z rôznych 
dôvodov, alebo ho už nevideli, pretože sme sa nechali uspať 
dosiahnutím čiastočných cieľov. Najstrašnejšie by však 
bolo, keby sme ho nemali vôbec, veď aký zmysel má cesta 
bez cieľa?

Ak má byť Advent časom duchovnej prípravy na stretnu-
tie so živým Ježišom Kristom potrebujeme stíšenie, čas na za-
myslenie, prežiť tieto dni vážnejšie a inak, ako to už zvyčajne 
býva... Avšak všetko, čo sa nám počas Adventu ponúka, nás skôr 
od toho odvádza. 

Preto nezabudnime, že:
Advent nie je časom hľadania čarovných či romantických zá-
žitkov... 
Advent nie je časom koncertov, ani vianočných, ani advent-
ných... 
Advent nie je časom chodenia po adventných trhoch a ochut-
návania všetkých tekutých či tuhých ponúk... 
Advent nie je časom naháňania sa za všetkými možnými dar-
čekmi a vianočnými ozdobami...

Toto všetko tak zahltí naše vnútro, že potom v ňom neostane 
miesto pre Narodeného v Betleheme. 

A potom už nie sme schopní prijať ani Božiu štedrosť, ku kto-
rej nás pozývajú Vianoce. 

Kvôli množstvu darčekov, jedla a všetkých vecí nabalených 
okolo Vianoc, ostáva nepovšimnutá Božia štedrosť, ktorá sa zja-
vila v Ježišovi Kristovi. 

Navrhujem preto, využite Advent aj na to, aby ste sa v rodi-
nách porozprávali a dohodli, od čoho všetkého chcete vaše 
Vianoce tohto roku oslobodiť a odľahčiť. Napríklad namiesto 
zháňania kopy darčekov darujeme si len jeden, a potom si 
môžeme navzájom venovať radšej čas, pozornosť, milé slo-
vo, službu...

Prajem vám, aj sebe, aby sme využili adventný čas k tomu, 
o čo v jednej z adventných modlitieb prosíme: „aby nám starosti 
o pozemské veci neprekážali ísť v ústrety “Cieľu nášho života.“

Ladislav Cichý, farár
Farnosť sv. Košických mučeníkov

* * * 

SPOLOČNÉ KRÁČANIE

Drahí obyvatelia nášho sídliska.
Jednou z mimoriadnych udalosti končiaceho sa roku v našej 

krajine, aj v našom meste, bola návšteva hlavného predstavite-
ľa katolíckej cirkvi pápeža Františka. To, ako sme to každý z nás 
vnímali a zažili, čo to prinieslo pre náš osobný, rodinný, cirkevný 
či spoločenský život, to je subjektívnym hodnotením každého 
z nás. Avšak to, čo pápež začal bezprostredne po svojom návrate 
z našej krajiny, zasahuje celosvetovo celú cirkev, dokonca celý 
svet. V tejto chvíli hovoríme o synode s názvom Za synodálnu 
cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a poslanie.

O čo ide? Ide o jednotlivé fázy synody v období od októbra 
2021 do októbra 2023, ktoré nebudú ani formalitou, ani len kon-
ferenciou, ani len prieskumom, ale cestou ku každému pokrste-
nému. Preto sa práve pápež František vracia k prvému významu 
slova synoda hovoriac: „Slovo „synoda“ obsahuje všetko, čo potre-
bujeme pochopiť: spoločné kráčanie“. Všetci sme na ceste, všetci 
sme svojím spôsobom „spolucestujúci“. K tomu, aby sme mohli 
spoločne kráčať - spolucestovať, potrebujeme najprv urobiť 
krok jeden k druhému. Nie sme tu anonymná súkromná skupin-
ka veriacich či neveriacich na našom sídlisku, praktizujúcich viac 
či menej svoju vieru. Každý z nás má svoju identitu, svoje meno, 
svoje poslanie a svoju osobnú cestu. Je pre každého dobre, ak 
na svojej ceste nemusí ísť sám, alebo len so svojimi najbližšími. 
Preto sa v prvej fáze tejto synody chceme navzájom počúvať 
a položíme si dve základné otázky: „Aký mám v živote cieľ?“ 
a „Ako ho môžeme spoločne dosiahnuť?“
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Advent

Hlavným dôrazom synodálneho procesu, ktorý sme začali, 
je vzájomné naslúchanie. Prvým krokom je akási osobná kon-
verzia – zmena myslenia, pretože naslúchanie vyžaduje naozaj 
veľkú vážnosť a účasť. Nie sme tak úplne zvyknutí vzájomne si 
naslúchať. Patrí k tomu nielen vlastné stíšenie, ale taktiež to, aby 
som vo chvíli, kedy druhý hovorí, nemal už plnú hlavu odpove-
dí, ale nechal ho dopovedať, aby sa mohol vyjadriť, neposudzo-
vať to v sebe, neprerušovať ho, ale naozaj to prijať. Vyžaduje to 
od nás postoj pokory, o ktorom píše sv. Pavol v liste Filipanom: 
„V pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí 
iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.“ (Flp 2, 3-4)

Táto synoda nezačína v kongresových halách, ale na mieste, 
kde žijeme. Tu sa môžeme rozmanitým spôsobom učiť spoločne 
žiť a kráčať. Nestáť. Je zle, keď ostaneme stáť. Tu môžeme spo-
ločne kráčajúc objavovať krásy života, ktorého základom je lás-
ka vo vzťahoch. A tak môžeme mať nádej v to, že aj na našom 
sídlisku môžeme žiť stále viac a viac ako jedna rodina. Aj keď 
v dnešnej dobe inštitút rodiny zažíva krízu, stále nám toto slovo 
predstavuje ideál vzájomných medziľudských vzťahov. Preto na-
šou túžbou je žiť a byť aj na našom sídlisku stále viac ako jedna 
rodina, a preto sme tu pre vás.

DRAHÍ OBYVATELIA NÁŠHO SÍDLISKA.
Blížia sa najkrajšie sviatky roka. Sviatky, v ktorých oslavujeme 

narodenie Božieho Syna Ježiša Krista. Tohto roku dostávame 

od neho mimoriadny darček - Synodálnu cestu. Synodálna cesta 
je namáhavá. Na druhej strane, synodálna cesta je aj jednodu-
chá. Lebo pravda nie je súhrnom abstraktných formúl. Pravda je 
osobou. Ježiš Kristus je cesta, pravda a život.

Prajem nám, aby sme v tejto Pravde nachádzali stále viac ces-
tu k sebe a následne stále viac aj cestu spoločného kráčania ži-
votom a k životu.

S vďakou a úctou
Vladimír Varga,

farár gréckokatolíckej farnosti Košice – Nad jazerom

Advent alebo adventné obdobie je prvá časť liturgického 
roka rímskokatolíckej cirkvi vymedzená 4 nedeľami pred sviat-
kom narodenia Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy 
na Vianoce. Slovo Advent pôvodne pochádza z gréckeho epi-
faneia – zjavenie a označoval príchod božstva do chrámu ale-
bo návštevu kráľa. Adventné obdobie má kajúci charakter, ale 
nechápe sa v tom zmysle, ako je to pri Veľkom pôste. Začiatky 

adventu siahajú do 4. storočia, kedy sa oslavovalo 2 až 6 ad-
ventných nedieľ. Až rímsky pápež Gregor Veľký († 604) stano-
vil adventný čas na 4 týždne. K Adventu patrí veniec so štyrmi 
sviecami, ktoré predstavujú štyri adventné nedele. Na stoloch 
v mnohých rodinách ho nájdeme aj dnes, i keď skôr v mestách 
ako na vidieku. Pôvod štyroch sviec prišiel aj k nám z krajín ho-
voriacich germánskymi jazykmi. 



20 Jazerčan 03 / 2021

Svätý Otec František v Košiciach

František, vlastným menom JORGE MARIO BERGOGLIO,  
je 266. pápežom Katolíckej cirkvi. Počas prijatia vo Vatikáne 
v decembri minulého roku ho naša prezidentka Zuzana Čapu-
tová pozvala na návštevu Slovenska. Svätý Otec pozvanie prijal 
a v septembri tohto roku strávil tu štyri dni. V programe návšte-
vy boli aj Košice - stretnutie s Rómami na Luníku IX a s mláde-
žou na štadióne Lokomotíva. Kolóna prešla aj po Hlavnej ulici, 
kde ho tiež čakali a vítali stovky obyvateľov. Neopakovateľné 
chvíle pobytu najvyššieho predstaviteľa Katolíckej cirkvi v Ko-

šiciach i jeho presun do Prešova aj cez Jazero, zachytávajú fo-
tografie a spomínania poslancov a poslankýň nášho jazerské-
ho miestneho zastupiteľstva – Bernarda Berbericha, Norberta 
Borovského, Zuzany Dlhej, Anny Jenčovej a starostky Lenky 
Kovačevičovej. 

Svätý Otec František tesne po odlete zo Slovenska odkázal 
z paluby lietadla, že sa bude modliť za pokoj a blaho sloven-
ského národa. Prezidentke Zuzane Čaputovej a obyvateľom 
Slovenska poďakoval za vrúcne prijatie a pohostinnosť.
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Spomínanie poslankýň
LÁSKA JE VERNOSŤ, DAR, ZODPOVEDNOSŤ

Milí Jazerčania, 
september sa niesol pre mnohých v očakávaní 
vzácnej návštevy pápeža Františka. Ja som sv. 
Otca „čakala“ na štadióne Lokomotíva. Napriek 
obrovskému množstvu ľudí sa všetko nieslo 
v pokojnej, ba priam čarovnej atmosfére. Vstup-

né kontroly vykonávali milí dobrovoľníci a veľmi 
príjemní členovia rôznych zložiek ozbrojených síl. 

Osobná kontrola bola prísna. Prezerala sa batožina, vrec-
ká, dokonca aj fľaša s vodou. Pre zábudlivcov boli pripravené rúška 
a respirátory, dezinfekčné stojany boli pri každom vstupe. 

No ozajstný zážitok začal až po usadení sa na svoje miesto. Krás-
na kvetinová výzdoba, bohatý hudobný a kultúrny program, vtip-
ní moderátori, to všetko skrátilo trojhodinové čakanie na pápeža 
Františka. Pripravení naň boli aj rodičia s deťmi, ktoré si krátili čas 
farbičkami, knižkami, niektoré dokonca hrali karty. Napokon nasta-
la očakávaná chvíľa, sv. Otec vstúpil na štadión. Radosť všetkých 
bola viac ako viditeľná. Aj jeho slová sme očakávali so zatajeným 
dychom. Všetky, ktoré boli počas návštevy povedané, boli plné lás-
kavého povzbudenia a rád. 

Dovoľte mi podeliť sa o niekoľko myšlienok pápeža Františka, 
ktoré na štadióne zazneli: Nebanalizujme lásku, pretože láska nie je 
len emócia a cit; tie sú nanajvýš tak jej začiatkom. Láska neznamená 
mať všetko a hneď, nezodpovedá logike „použi a odhoď“. Láska je 
vernosť, dar, zodpovednosť. Aby láska prinášala ovocie, nezabudni-
te na korene. Aké sú vaše korene? Rodičia a najmä starí rodičia. Oni 
vám pripravili pôdu. Polievajte korene, choďte k starým rodičom, 
urobí vám to dobre: položte im otázky, nájdite si čas, aby ste si vypo-
čuli ich príbehy. Dnes je nebezpečenstvo rásť vykorenené, pretože 
máme sklon bežať, robiť všetko narýchlo: to, čo vidíme na internete, 
nám môže okamžite prísť domov, stačí jeden klik a na obrazovke sa 
hneď zobrazia osoby a veci. A potom sa stane, že sa nám stanú zná-

mejšími ako tváre, ktoré nám darovali život. Plní virtuálnych správ 
riskujeme, že stratíme svoje skutočné korene. O láske sa veľa hovorí, 
ale v skutočnosti platí iná zásada: nech sa každý stará sám o seba. 
Nenechajte sa ovplyvniť tým, čo nie je dobré, zlom, ktoré besnie. Ne-
nechajte sa ovládnuť smútkom, alebo rezignovaným znechutením 
tých, ktorí hovoria, že sa nič nezmení. Ten, kto tomu uverí, ochorie 
na pesimizmus. A videli ste tvár mladého človeka, mladého pesimis-
tu? Videli ste jeho tvár? Tvár zatrpknutá, tvár zošúverená horkosťou. 
Pesimizmus nás rozhorčuje. Vnútorne zostarneme. Zostarneme mla-
dí. Dnes je toľko rozkladných síl, tých, ktorí obviňujú všetkých a všet-
ko, šíria negativizmus, sú odborníkmi na sťažnosti. Nepočúvajte ich, 
veru nie, pretože sťažovanie sa a pesimizmus nie sú kresťanské, Pán 
nemá rád smútok a keď niekto zo seba robí obeť. Nie sme stvore-
ní, aby sme skláňali hlavu k zemi, ale aby sme ju pozdvihli k nebu, 
ku druhým, smerom k spoločnosti.                                        Zuzana Dlhá

SPONTÁNNE SOM SA ROZHODLA
Návšteva Svätého Otca v Košiciach bola výnimočná udalosť, 

ktorá okrem iného vyžadovala výnimočné kroky. Cítila som, že 
aj odomňa. Stala som sa dobrovoľníčkou na tomto významnom 
stretnutí. Rozhodnutie prišlo naraz, bez váhania, jednoducho som 
sa prihlásila. Ak sa ma niekto spýtal či mám toľko času alebo či ne-
mám čo robiť, s úsmevom som mu odpovedala, že si píšem tam 
hore čiarku k dobru...

Zaradili ma do parkovacej služby. Začali sme už ráno. Našou úlo-
hou bola organizácia prichádzajúcich autobusov a áut na jednom 
zo záchytných parkovísk pri Optime, aby  nevznikali kolízie. Navigo-
vali sme tiež veriacich na zabezpečenú kyvadlovú dopravu. Potom 
sa naša skupina  premiestnila na štadión Lokomotíva a pomáhali 
sme s usmerňovaním a usádzaním prichádzajúcich ľudí. Napriek 
tomu, že ich bolo veľa, všade vládol pokoj, ohľaduplnosť, žiadna 
nervozita či tlačenica, len taký zvláštny pocit...

Svätý Otec na stretnutí vyslovil množstvo povzbudivých, aktu-
álnych a hlbokých myšlienok, v ktorých si každý  z nás našiel niečo 

pre seba, pre svoju duchovnú potrebu. Za všetky aspoň jedna: Usi-
lujme sa o vysoké ciele. Nenechajme dni nášho života plynúť ako 
epizódy v telenovele...                                                             Anna Jenčová 
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Vďaka aj dvadsiatke „momkárov“, ktorí pomáhali iným 
TESTOVALI NÁS 141 DNÍ
Zuzana Rajkovits, Andrea Szányi, Karin Uhalová, Katarína Her-

melyová, Dominika Šavlíková, Dominika Vargová, Klaudia Illésová, 
Mária Dvorožňáková, Jana Cimbalová, Andrea Nevlahová, Petra So-
botová, Zuzana Karabášová, Dana Mešková, Júlia Čaníková, Jana Ta-
mášová, Katarína Pillárová, Katarína Vargová, Iveta Forišová, Renáta 
Lašutová, Denis Dufala.

Devätnásť dám a jeden pán - 13 zdravotníčok a 7 administráto-
rov, ktorí sa zapísali do histórie života mestskej časti, pretože sa roz-
hodli pomáhať v MOM – Mobilnom odberovom mieste. Ako jediné 
v rámci mesta bolo zriadené priamo na miestnom úrade, fungovalo 
141 dní a za ten čas v ňom bolo otestovaných 38 822 ľudí, z toho 
231 pozitívnych. 

„Za prácu, ochotu, zanietenosť a zmysel pre povinnosť vám 
patrí veľké poďakovanie. Pomohli ste Jazerčanom i občanom 
z okolia otestovať sa na sídlisku, teda doma, nemuseli nikde cho-
diť. Fungovali ste sedem dní v týždni od ôsmej do sedemnástej 
hodiny, takže rodiny vás videli len sporadicky a na osobný od-
dych ste si našli čas len úchytkom medzi službami v zamestnaní 
a v MOM-ke,“ ocenila ich prístup a ústretovosť starostka Lenka Ko-
vačevičová. Na stretnutí vďaky pripravenom mestskou časťou boli 
okrem „momkárov“ aj poslanci miestneho zastupiteľstva Andrea 
Gajdošová, Miroslav Belohorský, Bernard Berberich a Martin Seman.

ANI MINÚTU BY NEVÁHALI
Trojicu dám sme po prevzatí Ďakovného listu za pomoc pri testo-

vaní v Mobilnom odberovom mieste poprosili o pár viet.

Klaudia Illésová, praktická sestra: 
„Nástup pandémie pre všetkých znamenal obavy, pretože sme ne-

vedeli, čo to je, ako sa prejavuje a aké môže mať následky. Až keď začali 

pribúdať počty ľudí v nemocniciach i hroby na cintorínoch, uvedomili 
sme si, že situácia je naozaj vážna. Keď prišla ponuka pracovať v MOM-
ke na miestnom úrade, neváhala som. Som zdravotná sestra a naším 
poslaním je pomáhať. Pocit obavy, že čo keď..., ma však neopúšťal ani 
raz, keď som išla do práce. Boli sme síce chránení a spočiatku každé 
ráno pred nástupom sme sa testovali, ale človek nikdy nevie... Ako vša-
de, zažili sme aj rôzne príhody. Spočiatku nečakané, viacerí ľudia boli 
dosť nervózni, aj nám to dali patrične najavo. Ako keby sme my mohli 
za to, čo sa deje... Postupne sa prístup k nám začal meniť, dokonca nám 
niektorí aj čokoládu či dezert doniesli. Ešte niečo musím povedať, ako 
administrátor sa do života v tejto MOM-ke zapojila i moja dcéra Domi-
nika Šavlíková, na čo som pyšná.“

PhDr. Mgr. Jana Cimbalová, PhD., sestra: 
„U mňa to bolo podobne. Spočiatku prevládal strach z pandémie, 

aj z toho, kam ma asi pošlú. Sestry museli ísť do prvej línie, niekedy do-
konca aj mimo mesta, v ktorom žijú a majú rodiny. Najprv som bola 
vo Výmenníku na Važeckej, ale keď prišla ponuka ísť do MOM-ky, sú-
hlasila som. Nebol to stan niekde vonku, ale budova s vyhradeným 
priestorom pre nás, takže sme boli aj dnu, aj oddelení od ľudí, ktorých 
sme testovali. Nikto si nevie predstaviť, aké to je, ak je vonku mínus 17 
stupňov, vy si musíte každú chvíľu dezinfikovať ruky, na tvári mať res-
pirátor, ktorý prechádza až do očí, no nesmiete sa ho dotknúť a ste vy-
stavení mrazu a chladu. Večer som si necítila telo a na druhý deň som 
musela ísť do terénu znovu. Mrzelo ma, že niektorí obyvatelia, možno 
zo strachu či z nevedomosti, boli na nás zlí, vulgárni. Postupne sa to 
upokojilo a stalo sa, čo veľmi potešilo, že boli aj takí, čo nám po otesto-
vaní poďakovali.“

Zuzana Karabášová, diplomovaná zdravotná sestra: 
„Môžem povedať len to isté, čo moje spolumomkárky. Osobne som 

z toho, keď sa všetko začalo nariaďovať, obmedzovať a po uliciach sa 
pohybovali vojaci, mala zlé pocity. Takmer ako manévre. Ani v MOM-
ke to spočiatku nebolo ľahké. Cez týždeň som robila v riadnom zamest-
naní a cez víkendy som chodila tam. Večer som prišla domov, nikoho 
som nechcela vidieť, bola som fyzicky i psychicky vyčerpaná. Postupne 
sa to predsa len začalo zlepšovať. Asi aj preto, že sme jeden druhého 
v MOM podporovali, spriatelili sme sa, doslova sme vytvorili rodinu, 
snažili sme sa hľadať medzi negatívami pozitíva, a aj sa zasmiať, po-
kiaľ to rúško či respirátor dovolili.“ 

Všetky tri oslovené a ocenené zdravotné sestry pracovali naj-
prv vo Výmenníku Važecká, ale keď vo februári tohto roku vzniklo 
na miestnom úrade mobilné miesto, prešli do neho. Spokojnosť? 
Vraj so všetkým aj vďaka Peťke a Janke z miestneho úradu, ktoré 
chod, plánovanie služieb i celkovú organizáciu, výborne zvládali. 
Ľahké to pre nikoho nebolo, ale, i keď si to nikto nepraje, keby bolo 
treba znovu do MOMK-y na Jazere nastúpiť, neváhali by. 

(zľava) Klaudia Illésová, Jana Cimbalová, Zuzana Karabášová

Dvadsiatka ocenených momkárov

Jediným chlapom medzi dámami bol Denis Dufala.
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Sagan v našom meste 
Fotoreportáž Róberta Mihalika  z významnej septembrovej udalosti  
- prvej etapy 65. ročníka pretekov  Okolo Slovenska v Košiciach

Podpisovanie 
cyklistov 
na pamätnú 
tabuľu...

Čakanie 
na pretekárov 
spestrili viaceré 
vystúpenia

Víťazom 
prvej etapy 
sa stal  Álvaro Hodeg               

Peter Sagan 
rozdáva autogramy 
a zdraví Košice

Štart pretekov

Do cieľa Peter Sagan 
špurtoval ako druhý                                                
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Centrum pre deti a rodiny na Uralskej ulici je domovom dievčat a chlapcov, 
o ktoré sa mama a otec z rôznych dôvodov nemohli alebo nevedeli postarať.

PROFESIONÁLNY NÁHRADNÝ RODIČ 
JE RODIČOM SRDCOM I DUŠOU
Malá, takmer nenápadná budova na Uralskej ulici č. 1 vyzerá 

podobne ako materské školy sídliska. Spoločné má s nimi aj to, že 
i v nej sa ozývajú detské a tínedžerské  hlasy, ale je to detský domov. 
Teda bol. Medzitým prešli transformáciou a spolu s ňom sa zmeni-
lo aj pomenovanie – dnes sú to centrá pre deti a rodiny. Je ním aj 
toto naše, na Uralskej, ktoré v roku 2017 oslávilo 30 rokov existen-
cie. S jeho riaditeľkou Ing. Janou Funderákovou a vedúcou Centra 
podpory profesionálnych rodín  (CPPR) Mgr. Evou Kmecovou sme 
sa rozprávali o tom, čo všetko táto zmena priniesla a ako dnes žijú 
profesionálne rodiny.

Z „DECÁKOV“ CENTRÁ
„V minulosti náš detský domov poskytoval starostlivosť deťom do  

6 rokov. Po ich dosiahnutí boli premiestňované do iných zariadení. 
Drobec sa prakticky nestihol adaptovať, zvyknúť si na personál a zo 
známeho prostredia sa dostal na nové miesto a medzi neznámych 
ľudí. Po zmene od 1. januára 2002 to tak nie je. Starostlivosť poskytu-
jeme deťom od nuly do 18 rokov a tiež tu máme mladých dospelých. 
Cieľom zmeny bolo dievčatám a chlapcom čo najviac priblížiť život 
v rodine – nákupy, varenie, upratovanie, ale aj výlety, zážitkové aktivi-
ty, oslavy. „Chceme byť tým, čím je rodina pre dieťa,“ to je aj motto náš-
ho centra,“ vysvetľuje jeho riaditeľka Jana Funderáková. Deti nad  
6 rokov sú u nich v samostatne usporiadaných skupinách a starostli-
vosť im poskytujú vychovávatelia (tety a ujovia). Ak majú menej ako  
6 rokov, sú u profesionálnych náhradných rodičov u nich doma, 
v ich rodinách. Kto sa chce stať takýmto rodičom, musí najprv ab-
solvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starost-
livosti, v centre ju robia spravidla dvakrát ročne, a po jej zvládnutí 
sa stáva zamestnancom centra, ale s výchovou detí doma, doplnila 
J. Funderáková. 

VYCHOVAJ A PUSŤ!
U riaditeľky na stole som si počas návštevy všimla knižku v jed-

noduchej väzbe s pútavým názvom: Vychovaj a pusť! Znel mi dosť 
tvrdo. Eva Kmecová sa nad mojou neskrývanou nespokojnosťou 
pousmiala. „Možno to znie tvrdo, ale v tomto slovnom spojení sa ukrý-
va podstata profesionálneho náhradného rodičovstva s nevyčísliteľ-
nou hodnotou lásky a vypovedania toho, že to nie je iba o zamestnaní, 
ale o poslaní a o nastavení človeka a jeho rodiny. Momentálne máme 
19 profesionálnych náhradných rodičov, ktorí majú v starostlivosti  
38 detí. Z vývinového hľadiska je pre dieťa najmenej do troch rokov 
najdôležitejšie vybudovanie pevnej vzťahovej väzby. V skupine, kde je 
10 detí, a v službách sa striedajú šiesti vychovávatelia, je to dosť ťaž-
ké dosiahnuť.“ Z hľadiska individuálneho prístupu k dieťaťu je preto 
profe sionálne náhradné rodičovstvo to najlepšie a najvhodnejšie 
riešenie Tak, ako nenájdete dvoch ľudí s rovnakými odtlačkami prs-
tov, tak sú rozdielne profesionálne náhradné rodiny, aj deti, ktorým 
poskytujú starostlivosť. Neexistuje jednotný výchovný štýl, neexis-
tujú dvaja profesionálni náhradní rodičia, ktorí by rovnako pôsobili 
na dieťa. Existujú však deti, ktoré sú rozdielne v rámci svojho sprá-
vania, prežívania... „Všetky naše deti majú za sebou svoj príbeh, ktorý 
nie je z rozprávky Tisíc a jednej noci. To ma inšpirovalo a poprosila som 
rodičov, aby dali svoje zážitky a postrehy, nech už sú akékoľvek, na pa-
pier v podobe niečoho ako „Príbeh mojej rodiny“ alebo „Čo mi dalo  
a čo mi vzalo profesionálne náhradné rodičovstvo“. Hneď v prvom 
rozprávaní sa dočítate, kto a kedy to nekaždodenné slovné spojenie 
„Vychovaj a pusť!“ povedal a čo to v ich srdciach zanechalo.“ Slová 
Evy Kmecovej boli doslova výzvou, aby som si knižku požičala, pre-
čítala a vybrala z nej niekoľko úryvkov z rozprávaní profesionálnych 
náhradných rodičov. Upútali ma, lebo sú pravdivé, neprifarbené, 
úprimné, objektívne, priame a v nejednom prípade nastavujú zr-
kadlo našej spoločnosti.

MÔJ PRÍBEH S DEŤMI SA ZAČAL
ešte na vysokej škole. Slobodná, bez záväzkov, som si spravila 

kurz náhradného rodičovstva PRIDE. Po pár týždňoch som mala 
v rukách diplom a pekne som si ďalej žila bezstarostným študent-
ským životom. O pár mesiacov prišla ponuka. Do mesačnej Veroni-

ky, pre ktorú som sa mala stať profesionálnym náhradným rodičom, 
som sa hneď zaľúbila, i keď moji priatelia nado mnou krútili hlavou. 
Po mesiaci mi zavolala riaditeľka, že majú ďalšie dievčatko. Trochu 
som po telefonáte váhala, bola som do Veroniky totálne zaľúbená, 
myslela som si, že v srdci už viac miesta niet...Keď mi rovno z pôrod-
nice priniesli domov 10-dňové voňavé, ale uplakané novorodeniat-
ko, zaľúbila som sa znova, a ešte viac. Hrdo som s oboma kráčala 
ulicami, bolo to jedno z mojich najkrajších období, s úľubou som sa 
pozerala na čiernu a bielu lastovičku, ako som ich nazvala. A tŕpla 
som, kedy príde deň, a zoberú mi ich. Až ten deň prišiel. V 8. mesia-
coch jej života mala odísť Veronika. Našli sa adoptívni rodičia. Bolo 
to strašné... ako to prežiť..? Ako to prežije dieťa? Čo si bude myslieť? 
Ten zážitok z prvej straty je hrozný....Bola tu, našťastie, ďalšia lasto-
vička, ktorá nemala ani pol roka a jej potreby nám pomohli prekonať 
tú stratu. Medzitým „moja“ Charlottka rástla, prosperovala a rodina 
sa pre ňu akosi nenachádzala... Pár dní po oslave jej rôčika prišiel 
znova šok... Charlottka odchádza, našla sa rodina. Myslela som, že 
toto už neprežijem. Jeden kňaz mi však poskytol obrovskú útechu, 
keď som sa mu šla vyžalovať. „Vychovaj a pusť!...“ toto je teraz tvoja 
úloha. Na toto si sa dala. Takúto rolu si prijala. Chápeš? A zopakoval 
mi to ešte raz. Pocítila som nepochopiteľne veľkú úľavu, ktorú som 
si častokrát musela pripomínať. Vychovaj a pusť! Dnes už chápem...                                                

I (10 rokov praxe)

PROFESIONÁLNE RODIČOVSTVO MI DALO VEĽA
Všetci očakávali, že po ukončení ekonomickej školy pôjdem 

na vysokú. No láske nerozkážeš. Vydala som sa. Do roka sme mali 
dcéru a do troch rokov aj syna. Ukážkové plánované rodičovstvo, 
presne tak som to chcela. Po skončení materskej som zistila, že kto 
už chce do práce ekonómku bez praxe s dvomi deťmi... Moju prípra-
vu na vykonávanie profesionálneho rodičovstva sme všetci vnímali 
ako niečo nové. Klasická predstava: zamestnáme sa, máme radosť 
z toho, že sme na výberovom konaní prešli a tešíme sa na deti. Oča-
kávame maličké biele dieťa z pôrodnice, bez akýchkoľvek zdravot-
ných problémov. Zrazu príde malé dieťa (menšie, ako má byť), ktoré 
má problémy so srdcom (v tom lepšom prípade), a nejaké doposiaľ 
skryté zdravotné problémy. Je tmavšej pleti, podvýživené, zaned-
bané, má hlavu plnú hníd... Moje prvé deti boli súrodenci - chlapček 
a maličké dievčatko. Len čo sme vošli do domu, tak mi to došlo... 
Chlapček bol hladný, nespokojný, hľadal ma očami. Dievčatko bolo 
tiež hladné, vnímalo okolie a v očiach malo otázku: „Čo sa to tu deje? 
Kde to som? A kde je môj brat?“ Zrazu sme nestíhali - ani ja, ani man-
žel, ani moje deti. Vtedy som pochopila: ďakujem mame a manželo-
vi, že mi nedovolili zamestnať sa ako profesionálny rodič v čase, keď 
boli naše deti malé. Asi by sme to ustáli, no bolo by to veľmi, veľmi 
náročné. Zrazu máme malé deti, ktoré sú samé, bezbranné, choré, 
opustené, nemilované.... Profesionálne náhradné rodičovstvo mi 
dalo veľa. V prvom rade poznanie seba samej. Okrem toho spozna-
nie mojej rodiny, susedov, priateľov a blízkych ľudí. Ja mám okolo 
seba úžasných ľudí. Už im nevadí, ak sú tie deti tmavé, berú ich ako 
moje. Každé jedno, ktoré je v našej rodine. Vravia mi síce, že oni by 
to nevedeli robiť, lebo potom ich musím pustiť, nech odídu. Ja im 
rozumiem. Hoci sa vtedy cítim ako bezcitná, naučila som sa vidieť 
to dobré. Že sa našiel niekto, kto sa o ne chce postarať a že budú 
mať možnosť žiť ako iné deti. Bez rozdielu. Profesionálne náhradné 
rodičovstvo treba zažiť.                                                 M (8 rokov praxe) 

KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA DRUHÚ ŠANCU
Podstatou našej práce je poskytnúť deťom rodinu. Toto nám 

stále prízvukovali, keď som sa pripravovala na výkon profesionálne-
ho náhradného rodičovstva. V duchu som si pomyslela, že na tom 
predsa nič nie je, veď človek bežne vyrastá v rodine....Pre mňa, ako 
aj pre väčšinu z nás, je to normálne. Neplatí to však u všetkých detí 
– sú aj také, ktoré niekto porodil, ale buď sa o ne nechce alebo ne-
môže starať. Tie deti, aj keď sú ešte malé, často zažívajú veľa zlého. 
Niektoré boli týrané, bité, zneužívané, prešli si rôznymi krutými ve-
cami, či po fyzickej alebo po psychickej stránke. Aj samotný príchod 
do profesionálnej náhradnej rodiny je pre ne obrovským stresom. 
Ale tieto deti sú úžasné stvorenia. Napriek negatívnym zážitkom sa 
naučia hrať, usmievať sa a mať niekoho rád. Netreba ich súdiť, kriti-
zovať ani odsudzovať, pretože si svojich biologických rodičov nevy-
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brali. Ničím sa neprevinili. Horšie je to s okolím. Ľudia niekedy kladú 
zvláštne otázky, napríklad „Robíš to pre peniaze? Nebojíš sa takýchto 
detí? Toto ti bolo treba?“ Okrem toho sa zvyknú za nami otáčať na uli-
ci. Asi sa im nepozdáva to, že ja mám blond vlasy a deti, o ktoré sa 
starám, ich majú čierne. Niektorí otvorene dávajú najavo svoj postoj 
k rómskym deťom. Myslím si, že ide o ľudí s rôznymi predsudkami 
alebo sú to ľudia, ktorí majú zlé informácie o profesionálnom ná-
hradnom rodičovstve. Ja to ale neriešim. Je to ich problém, nie môj...

                                                                                  Ľ (3 roky praxe)

AJ V DÔCHODKU CHCEM BYŤ ICH „MAMOU“
Práca profesionálneho náhradného rodiča je náročná. Na čas, 

trpezlivosť, lásku... Je plná emócií, starostí, radostí aj sklamaní. V je-
den deň vám dajú do rúk dieťatko, o ktoré sa staráte. Zamilujete sa 
a potom príde správa, že sa našiel záujemca a je potrebné pripraviť 
sa na to, že od vás odíde. Na jednej strane som šťastná, že sa našla 
nová a milujúca rodina, na druhej je mi vždy ťažko, lebo to dieťa 
už bolo súčasťou našej rodiny. Nie choroby, neprespané noci plné 
strachu, ale odchody a rozlúčky, pri ktorých, ako keby odišla aj časť 
zo mňa. Už sa nezamýšľam nad tým, či som sa pred rokmi správne 
rozhodla. Teraz je moja práca aj mojím poslaním. Hoci som už v dô-
chodkovom veku, chcem v tejto službe deťom pokračovať, kým to 
moje zdravie dovolí.                                                        E (8 rokov praxe)

A ešte niekoľko myšlienok z príbehov ďalších profesionálnych 
náhradných rodičov

Rozlúčiť sa s dieťaťom, s ktorým ste vzájomne na seba prilipli, 
je najväčšie úskalie profesionálneho rodičovstva. Vychovaj a pusť! 
A vychovaj čo najlepšie, daj do toho celé srdce, aj keď vieš, že čím 
viac srdca dáš, tým viac to bude bolieť...                 I (10 rokov praxe)

Občas mi tak napadne, aký je život zvláštny. Moja prateta bola 
bezdetná, ale deti milovala. My teraz žijeme v byte, kde predtým 
žila aj ona, a ten je neustále plný detí. Mojich vlastných, vnúčat, aj 
ďalších krásnych detí, ktoré potrebujú našu pomoc.          

A (7 rokov praxe)

Okrem toho, že som profesionálny náhradný rodič, mám aj vlast-
ný život. A mám aj svoje slabé stránky, smutné obdobia, stresy, 
strach, viem sa aj nahnevať. Vtedy nedvihnem telefón, nezavolám 
pani psychologičke, ani nepožiadam o pomoc odborný tím. Vtedy 
hľadám podporu v mojej blízkej rodine a v priateľoch. Preto si mys-

lím, že pri zvládaní práce profesionálneho náhradného rodiča je dô-
ležité veriť sama sebe, ale aj mať stále pri sebe niekoho blízkeho, kto 
sa s mojimi rozhodnutiami stotožňuje, vie mi pomôcť, podporiť ma.

J (5 rokov praxe)

Musíš sa obrniť trpezlivosťou a čeliť rečiam a názorom iných ľudí, 
niekedy aj ich predsudkom. V centre sa budeš pravidelne zúčast-
ňovať na pracovných poradách, supervíziách, školeniach a vzde-
lávacích programoch. Deti ti dajú veľa lásky. Budete mať spoločné 
zážitky. Budeš pre ne všetkým. U teba budú v bezpečí, budú mať 
naplnené základné životné potreby. A hlavne - budú ľúbené. Pro-
fesionálny náhradný rodič a celá jeho rodina bude pre ne veľkým 
vzorom. Zažijú v nej tiež bezpečné sprevádzanie detstvom smeru-
júce k návratu do biologickej rodiny alebo do náhradnej rodiny. Aj 
keď raz z profesionálnej náhradnej rodiny odídu, navždy zostanú 
v našich srdciach.                                                             A (6 rokov praxe) 

Naučili sme sa, že všetko, čo v živote máme, musíme odovzdať. 
Deti do našej rodiny prichádzali a tiež z nej odchádzali. Postupne 
sme sa naučili prijímať ich také, aké sú, so všetkými traumami a s po-
stihnutiami, ktoré si so sebou priniesli. Ale nemyslite si, že to bolo 
len toto - každé z nich prinieslo so sebou nejeden úsmev a objatie, 
mnoho vtipných chvíľ, mnoho výziev... A práve preto nebolo prá-
ve najľahšie ich len tak pustiť do sveta. Ako vtáčatá, ktoré púšťate 
z hniezda ešte so slabými krídelkami, a vy viete, že ešte nevedia lie-
tať. Prijali sme, že je to v poriadku, že sa nemôžeme upínať, lebo to 
bude pri odchode bolieť. Aj tak to bolí, no len trošku. Prekrýva to 
sladký pocit z toho všetkého, čo sme spolu zažili a čo sme si navzá-
jom darovali.                                                       Y a E (8 a 7 rokov praxe)

Blížia sa Vianoce - čas pohody, porozumenia, radosti i obdarú-
vania. I keď deti žijúce  v samostatne usporiadaných skupinách 
v centre, i tie, čo sú v profesionálnych náhradných rodinách, do kto-
rých sme  cez ich príbehy vstúpili, počas sviatkov zväčša nebudú 
s biologickými rodičmi, o sviatočnú atmosféru  a darčeky neprídu. 
Sponzori, anonymní darcovia, tety a ujovia,  ich druhí rodičia i ľudia, 
čo majú srdcia na pravom mieste, dvere centra na Uralskej neobí-
du. Vianočné sviatky sú predsa krásne, romantické, plné lásky, kedy 
nikto nemá byť smutný a sám. Najmä nie deti. Nech duch Vianoc 
pohladí duše všetkých. 
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Začiatky v garáži rodinného domu, teraz podnikanie na ploche 20-tisíc m2

Aj tak sa rodil veľkoobchod Labaš, s. r.o.
Veľkoobchod Labaš, lebo dnes sme v rámci pu-

tovania po sídlisku na návšteve v tejto spoločnosti,  
je v súčasnosti najväčšÍm domácim veľkoobchodom 
s potravinami na Slovensku. Z metropoly východ-
ného Slovenska, z Košíc, ročne zásobuje viac ako  
3500 jedinečných zákazníkov po celej krajine, a vyváža aj do 
iných krajín v rámci EÚ a USA.

  
DNES SA NAD TÝM LEN POUSMEJE
Za celým príbehom stojí jeden muž, Miroslav Labaš, ktorý svoje 

podnikanie začínal v garáži rodinného domu. Rozhodnutie pod-
nikať ho sprevádzalo celý život. Skúsenosti s vedením obchodu si 
vyskúšal ako vedúci predajne v Myslave a neskôr ako vedúci v pre-
dajni na Ťahanovciach, kde riadil 30 predavačiek. Vedúcim bol rok 
a potom sa rozhodol pre prácu nákupcu tovaru v súkromnej firme. 
Tu sa zrodila myšlienka vlastného podnikania. 

KÁVA Z POPRADU 
Prvotný sortiment, ktorý sa Miroslav Labaš rozhodol ponúkať, 

boli oriešky, káva, čaj a koreniny. V začiatkoch operoval s maržou len 
3,3 percenta. Začal dodávať viacerým zákazníkom a rýchlo zistil, že 
v obchode v tých časoch panovali „kovbojské časy“. Predajne skla-
dom neplatili a tie už po jedinom nezaplatení nechceli s nimi mať 
nič spoločné. Mnohé sklady boli takto „zásadové“ a doplatili na to. 
Miroslav Labaš si to uvedomoval a urobil s predajňami dohodu, kto-
rá od začiatku fungovala. Znela jednoducho, jeden tovar dostávali 
predajne na splatnosť, ale keď dorazil ďalší tovar, ten predchádza-
júci musel byť vyplatený ešte pred zložením novej dodávky. V roku 
1998 sa spoločnosť kvôli zmene účtovníctva pretransformovala 
na s. r. o. a postupne sa dostávala do dnešnej podoby najväčšie-
ho domáceho veľkoobchodu s potravinami na Slovensku. Pôvodne 
firma začínala s užším sortimentom, ktorý sa postupne rozširoval 
o drogériu a doplnkový tovar, takže tak ponúkal všetko, o čo majú 
maloobchodné predajne záujem a čo dokážu predávať. 

VEĽKOOBCHOD SÚČASNOSTI
Prvotný „garážový sklad“ je dnes minulosťou. Nahradil ho sklad 

o rozlohe 20-tisíc m2, ktorý sa plánuje v budúcnosti ďalej rozširovať. 
Okrem tovarov dennej spotreby sa vo veľkosklade nachádzajú ne-
potraviny, drogéria, mrazený a chladený sortiment, trvanlivý sorti-
ment a tabak. Denne v skladových priestoroch pracuje 400 pracov-
níkov, ktorí pomocou elektrických paletových vozíkov v riadenom 
procese systematicky realizujú príjem a výdaj tovaru 7 dní v týždni 
360 dní v roku. 

Veľkosklad denne vyexpeduje viac ako 70-tisíc skladových polo-
žiek, čo predstavuje 1 200 paliet tovaru. Dômyselnú distribúciu spo-
ločnosť zabezpečuje vlastným vozovým parkom, ale aj 4 externými 
depami na strednom a západnom Slovensku. Trasy a časy rozvozov 
sú sofistikovane plánované umelou inteligenciou, aby sa dosahova-
la čo najväčšia efektivita a vykazovala čo najnižšia uhlíková stopa. 

Pre svojich odberateľov je Labaš, s. r. o. už od roku 1993 spo-
ľahlivým a stabilným partnerom v podnikaní. Cieľom celej spo-
ločnosti pre budúci rast je neustále napredovanie a poskytovanie 
služieb s vysokou kvalitou a maximálnou efektivitou. 

PODNIKANIE VO SFÉRE MALOOBCHODU
Okrem veľkoobchodu už viac ako 18 rokov spoločnosť 
pôsobí aj vo sfére maloobchodu, kde predajnú sieť tvo-
rí dnešných 32 vlastných predajní FRESH Plus, v ktorých 
zákazníci môžu nájsť viac ako 8 000 produktov. Okrem 

vlastných predajní partnerská spoločnosť, Potraviny FRESH s. r. o. 
združuje pod značkou FRESH ďalších, takmer 800 franchisových 
maloobchodníkov. 

ZMENA V SORTIMENTE SPOLOČNOSTI
Pred pár rokmi však došlo v spoločnosti k zmene – začala sa de-

tailne zaoberať zložením potravín. U konateľa spoločnosti, Mirosla-
va Labaša, bol prvotným impulzom k zmene článok s názvom Veľká 
cholesterolová lož. Článok ho oslovil do takej miery, že sa rozhodol 
v spoločnosti niečo zmeniť, a tým pomôcť aj ostatným zákazníkom. 
Jedným zo smerov, akým sa spoločnosť dnes uberá, je rozširovanie 
ponuky bio potravín, na ktoré platí prísnejšia legislatíva ako na bež-
né potraviny. Bio potraviny sú tak o čosi drahšie, ale na druhej stra-
ne sa radia právom medzi najzdravšie potraviny. Ich najväčšou vý-
hodou je, že neobsahujú škodlivé aditíva – éčka. V dnešnej dobe 
je potravinársky priemysel podriadený trhovej ekonomike. Jeho 
cieľom je predávať čo najviac, pritom sa nepozerá na dodávanie 
plnohodnotnej a rozmanitej stravy, a, žiaľ, bežné je používanie rôz-
nych chemických látok. Tieto látky menia prirodzené vlastnosti po-
travín, ktoré síce dlhšie voňajú a majú intenzívnejšie farby, ale tieto 
vlastnosti sú pre potraviny často neprirodzené a strácajú na svojej 
výživovej hodnote a chuti.

ROZDIEL MEDZI PREVÁDZKAMI FRESH PLUS 
A FRANCHISOVÝMI PREVÁDZKAMI FRESH
Práve ponúkaný sortiment v predajniach FRESH Plus a v men-

ších franchisových predajniach FRESH tieto prevádzky medzi sebou 
odlišuje. Predaj bio sortimentu pre maloobchodné prevádzky síce 
nepredstavuje veľkú zárobkovú činnosť, spoločnosť Labaš sa však 
rozhodla, že práve tieto výrobky zaradí do povinného sortimentu 
v prevádzkach FRESH Plus. Zákazník v nich tak okrem klasických 
potravín nájde vyše tristo druhov výrobkov v bio kvalite. Dôvodom 
je apel na zdravšie a kvalitnejšie stravovanie, na ktoré akosi zabú-
dame. Partnerským predajniam spoločnosť poskytuje poradenstvo 
a podnecuje maloobchodníkov k reagovaniu na stále sa zvyšujúci 
záujem zákazníkov po zdravších bio potravinách a po špecifických 
produktoch.

PRIORITOU PREDAJNÍ FRESH PLUS SÚ ZDRAVŠIE 
POTRAVINY A POSKYTNUTIE ALTERNATÍVY
V predajniach FRESH Plus, ktoré prevádzkuje spoločnosť  

Labaš, s. r. o., je snahou konateľa spoločnosti ponúknuť zákazníkom 
zdravšiu alternatívu v každom sortimente. Samozrejme, predajne 
ponúkajú aj bežné potraviny, aby si ľudia sami mohli vybrať, čo pre-
ferujú. Zdravšie potraviny sú však pre spoločnosť hlavným smerom 
aj do budúcnosti. 

Slogan „FRESH Plus – Zdravšie potraviny“ spoločnosť používa 
preto, že vždy, ak je to možné, sa snaží ponúkať širší sortiment 
zdravších potravín.
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VEĽKÉMU ÚSPECHU SA TEŠIA AJ PRIVÁTNE ZNAČKY
Od výrobkov pod privátnou značkou si spoločnosť od začiatku 

sľubovala veľa. Svoje privátne značky rozdelila do viacerých kategó-
rií. Najvyšším dostupným radom je privátna značka FreshHealthyLi-
ving, ktorá predstavuje rad výrobkov pre zdravší život. Spĺňajú isté 
kritériá a v ich receptúre musí byť niečo pozmenené tak, aby boli 
oproti klasickým potravinám pre zákazníka bezpečnejšie a zdravšie. 

Pri všetkých privátnych značkách však spoločnosť uplatňuje spo-
ločné pravidlo, netlačiť na najnižšiu cenu, ale urobiť z privátnych 
výrobkov čo najkvalitnejšie produkty. Ak výrobca používa v bežnej 
receptúre prídavné látky, cieľom je ich množstvo redukovať na mi-
nimum, aby boli výrobky zdravšie a kvalitnejšie. 

NÁVRHY NA ZMENU RECEPTÚR VYCHÁDZAJÚ PRIAMO
OD KONATEĽA SPOLOČNOSTI 
Na receptúry privátnych značiek stále osobne dohliada konateľ 

spoločnosti M. Labaš. V jeho náplni práce je stretávanie sa s výrob-
cami potravín, pracovníkmi laboratórií a konzultovanie zloženia 
výrobkov. Veľakrát je to podľa neho nárast ceny o jeden či dva cen-
ty, lebo výrobok obsahuje prídavnú látku vyrábanú z ropy alebo 
uhoľného dechtu. Spoločnosť sa preto rozhodla upraviť receptúry 
podľa vlastných kritérií, v rámci ktorých sa napríklad do produktov 
pridáva viac celozrnnej múky, menej cukru a zvýšená pozornosť sa 
venuje tiež prídavným konzervačným látkam a rizikovým “éčkam”. 
Výrobcovia tieto látky pridávajú do potravín neraz len preto, aby 
sa získala predĺžená doba spotreby či lepšia cena na úkor nášho 
zdravia. Ako protiváha k tomuto štandardu tak vznikol rad FreshHe-
althyLiving. Ak si zákazník vyberie zo sortimentu s označením 
FreshHealthyLiving, vie, že produkt, ktorý drží v ruke, ponúka 
benefity v prospech jeho zdravia.

OTVÁRANIE NOVÝCH PREDAJNÍ 
Cieľom spoločnosti je v blízkej budúcnosti otvoriť okrem iných 

aj dve nové prevádzky na Sídlisku Nad jazerom. Prioritou je priblí-
žiť obyvateľom tohto sídliska predajne, kde si každý zákazník príde 
na svoje - nájde produkty v najnižších cenách, produkty od lokál-
nych farmárov a aj kvalitné bio potraviny. 

POTRAVINY UŽ AJ V ONLINE SVETE
DONÁŠKA AŽ K DVERÁM
Spoločnosť Labaš, s. r. o. ako prevádzkovateľ maloobchodných 

prevádzok FRESH Plus spustila v minulom roku donášku potravín 
pre Košice a blízke okolie. Rozhodnutie vstúpiť s potravinami aj 
do online sveta vychádzalo čiastočne z pandemickej situácie, ktorá 
do istej miery zmenila preferencie zákazníkov. Kým v minulosti bol 
slovenský trh pomerne konzervatívny a potraviny, ovocie či zele-
ninu zákazníci kupovali predovšetkým v kamenných predajniach, 
dnes je už online nakupovanie potravín bežnou, dokonca až kaž-
dodennou rutinou. Mnohí zákazníci vymenili časovo náročnejšie 
nakupovanie v predajniach za jednoduché a rýchle online nákupy. 
Aj preto sa spoločnosť Labaš rozhodla rozšíriť donášku potravín 
do ďalšieho mesta, takže dnes si výhody online nakupovania môžu 
užívať okrem Košičanov aj susedia - Prešovčania.    

Využívanou službu je aj možnosť Nakúp si a vyzdvihni, ktorá 
funguje na vybraných prevádzkach FRESH Plus. Nákup zamestnanci 
predajne pripravia a zákazníci si ho rýchlo a bezpečne vyzdvihnú 
v určenom termíne. 

Konateľa spoločnosti Miroslava Labaša sme sa opýtali, aký 
produkt, ktorý jeho spoločnosť zákazníkom ponúka, je jeho najo-
bľúbenejším. Je to boomilk. Ochutnali ste ho už?

Ing. Patrícia Dutková 
Content specialist Labaš, s. r. o
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OD NAJMENŠÍCH 
PO TAKMER DRŽITEĽOV PREUKAZU DOSPELOSTI
V Špeciálnej základnej škole na Rovníkovej ulici sa ešte v minu-

lom školskom roku vzdelávali len žiaci so zdravotným znevýhodne-
ním – mentálnym a viacnásobným postihnutím, teda mentálnym 
v kombinácii so sluchovým či telesným. V našom meste sú však aj 
dievčatá a chlapci, čo majú iba sluchový hendikep.

„A chrobák bol v hlave“, vracia sa do minulosti a zrodu myšlien-
ky riaditeľka školy Mgr. Jana Valenčáková. „Priestor na vytvorenie 
nových tried pod „starou“ strechou sme mali, a tak sme sa pustili 
do toho, aby sa nám v ňom podarilo vytvoriť Základnú školu pre žia-
kov so sluchovým postihnutím.“ Jej zriaďovateľom je Okresný úrad 
Košice a od septembra v rámci nej majú tri triedy. Navštevujú ich 
nepočujúci, nedoslýchaví a žiaci s kochleárnym implantátom. Dve 
triedy navštevujú mladší a tretiu triedu starší žiaci. Poverenou riadi-
teľkou je Mgr. Eva Urbanová, ktorá spolu s Mgr. Klaudiou Perlíkovou 
učia na prvom stupni a na druhom Mgr. Lucia Lévyová. 

„KRÁSNA ZMENA, SOM NADŠENÁ“
„Školský vzdelávací program podporuje efektívne vzdelávanie 

so zameraním na špeciálne výchovnovzdelávacie potreby našich žia-
kov. Učím prváčky a štvrtáčky. Spočiatku to nebolo ľahké, hoci som 
absolvovala kurz posunkovej reči, každá rodina si doma vytvára svoj 
spôsob komunikácie a svoj slovník, takže sme sa – detičky i ja – naj-

prv učili nájsť spoločnú líniu dorozumievania,“ netají Eva Urbanová. 
„Deťmi som nadšená. Spočiatku som aj trochu váhala, či prejsť na ne-
prebádanú pôdu, ale bola to výzva, a tie ja veľmi rada prijímam. Krás-
ne je, že deti majú záujem učiť sa. Baví ich to. Denne získavajú niečo 
nové. Po čosi viac ako dvoch mesiacoch si všímam, že moje slečny sú 
už akési pyšnejšie, sebavedomejšie. Od babky dvojičiek mám spätnú 
väzbu, že jedna z nich, odkedy chodí do školy, je doma komunikatív-
nejšia, ako to bolo donedávna. Môže ma to netešiť?, spokojná je Eva 
Urbanová, ktorá dlhé roky učila v škole na druhom stupni, ale prešla 
vlastne všetkým, čo donedávna Rovníková, bez tejto novej školy, mala 
v učebnom pláne. „Fajn je aj to, že v triede mám dievčatá. Doma som 
medzi chlapmi, takže krásna zmena, a moje zlaté bábiky sú úchvatné. 
Pochváliť musím aj rodičov, ktorí majú záujem o to, aby ich deti napre-
dovali. Zapájajú sa všetci: mama, otec, babka, teta...“

„V PRÁCI SOM SA NAŠLA“
„Ja mám dve detičky prípravkárov, potom jednu druháčku a jed-

ného štvrtáka,“ predstavuje svoju triedu Klaudia Perlíková. „Žiaci sa 
vzdelávajú v predmetoch ako v bežnej základnej škole a v predme-
toch špeciálnopedagogickej podpory, ku ktorým patrí individuálna 
logopedická intervencia, slovenský posunkový jazyk, komunikačné 
zručnosti a dramatická výchova. I keď každé dieťa má v rámci vyučo-
vania niečo individuálne, snažím sa hodiny prepojiť tak, aby toho mali 
aj dosť spoločného. Často využívam interaktívnu tabuľu, na ktorej sú 
napríklad úlohy z matematiky. A každý pri nich počíta toľko príkladov, 
koľko je určených jeho školskému veku. Dosiahnuté výsledky sa sna-
žím vyhodnotiť, lebo súťaženie a túžba byť dobrý, to má každý rád.“ 
Pani učiteľka K. Perlíková sa počas vysokoškolského štúdia s prá-
cou so sluchovo postihnutými deťmi už mala možnosť zoznámiť, 
ale celkom „naživo“ si to nevedela celkom predstaviť. Aká teda je 
realita? „Veľmi pekná, s deťmi sa mi výborne spolupracuje. Doslova 
som sa v tejto práci našla.“

„SOM TU A NEĽUTUJEM“
„Musím nadviazať na kolegyňu, pretože keď som na Rovníkovú 

nastúpila, dostala som sa do kontaktu so žiakmi, ktorí mali sluchové 
postihnutie kombinované s mentálnym. Prejsť len na sluchové? Pri-

Základná škola pre sluchovo postihnutých na Rovníkovej ulici má 12 žiakov
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„Hľadá sa najzanietenejší učiteľ vesmíru“
Mgr. Antónia Juhásová z Bukoveckej na EXPO 2020 v Dubaji

„Hneď po príchode na našu školu založila fyzikálny krúžok. Väčši-
na z nás sa naň prihlásila, pretože už vtedy sme sa zaujímali o vesmír 
a chceli sme vedieť oveľa viac ako len to, čo bolo v učebnici. No aj 
na hodinách vysvetľovala učivo veľmi pútavo, zábavne, a z každej 
hodiny sme si odnášali a doteraz aj odnášame nové vedomosti. Či už 
z oblasti vesmíru alebo celkovo fyziky.

Už v prvý rok sa začalo dobrodružstvo, pretože sme začali z učeb-
ne fyziky vytvárať našu malú Slnečnú sústavu. Trávili sme pri tom ho-
diny a hodiny času, či už šitím látok, maľovaním plátna a vesmírnych 
prvkov, vyrábaním a tvarovaním planét. Po roku tvorenia a náročnej 
práce sa nám to konečne podarilo dať dokopy. Namaľovaná a zošitá 
látka s maľbami sa konečne mohla vešať na stenu, a planéty zavese-
né na strope konečne uvideli aj ostatní. Taktiež sme si vytvorili tričká 
s vlastným logom, ktoré vytváral náš spolužiak. Ďalšou zaujímavou 
spomienkou na krúžok je aj beseda. V roku 2019 sme boli na bese-

de s Ivanom Bellom. Besedu mal na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, kde nás dostala pani učiteľka náhodou, keďže táto bese-
da bola uzavretá pre študentov vysokej školy. Vymýšľala, pokiaľ sa 
dalo, rôzne exkurzie do planetárií, hvezdární či do technických múzeí.

Pani učiteľku Juhásovú sme si vybrali, pretože je to pre nás nao-
zaj najzanietenejší učiteľ vesmíru, okrem toho všetkého je to naša 
triedna už pár rokov, a výhru by si zaslúžila. Vesmír ju vždy fascinoval 
a stále ju veľmi fascinuje. Je to naozaj úžasná učiteľka fyziky, a je to 
aj dobrý človek. Za to všetko, čo robí, je táto výhra ešte maličkosť ako 
poďakovanie. Myslíme si, že by to mala vyhrať, lebo človeka, ktorý by 
sa viac zaoberal vesmírom ako ona, možno nájsť už iba ako astrofy-
zika na vesmírnych staniciach NASA.“

Trieda 9. A, ZŠ Bukovecká 17, Košice
(Toto bola esej, ktorú školáci poslali do projektu).

znávam, dosť som o zmene uvažovala, dokonca i váhala, či to mám 
urobiť alebo nie. Vidíte, som tu a neľutujem,“ pridáva svoje poznatky 
Lucia Lévyová. „Mám najstarších, teda druhý stupeň základnej školy, 
ktorí sú predsa len iní ako školáčikovia. Majú už svoje záujmy, názory, 

vek, čomu sa treba prispôsobiť. Dosť aj doma po večeroch študujem, 
hľadám formy, ako niečo priblížiť blízkou formou ich rokom. Využí-
vam fotografie, videá, občas aj na internete hľadám, čo by mohlo byť 
vhodné. Aj sama si tak zopakujem niečo, čo som možno za tie roky už 
pozabudla, a to je fajn.“

Pani učiteľky popri rozprávaní predstavili knihy, ktoré pri vyučo-
vaní používajú. Aj typ písma, čo je síce podobný tlačenému, ale ľah-
šie sa učí a jednoduchšie sa ním píše. Ide o nespojité písané písmo. 
Rodičia tento druh písania vítajú, pretože je jednoduchšie a deti si 
ho viac zapamätajú.

„Máme za sebou pomaly tri mesiace fungovania tejto školy. Do toh-
to trochu možno experimentu sme sa pustili, i keď sme nevedeli, čo nás 
konkrétne čaká. Vedeli sme však, že ľahké to nebude, ale zopakujem 
to, čo už povedali „moje“ dievčatá“, bola to výzva a tie my máme rady,“ 
hodnotí fungovanie školy pre deti so sluchovým postihnutím ria-
diteľka „špeciálky“ Mgr. Jana Valenčáková. „Nových pedagógov sme 
zatiaľ neprijali, vykrývame to vlastnými silami, pretože máme elán, 
chce sa nám. Uvidíme, ako to bude v budúcom školskom roku, kedy 
predpokladáme, že pribudnú ďalší žiaci. Niektorí sa o nás len teraz do-
zvedajú a kým sa celkom dostaneme do povedomia verejnosti, najmä 
rodičov školopovinných detí, prejde určitý čas. Tak sa tešíme...“

Zľava učiteľky: Lucia Lévyová, Klaudia Perlíková, Eva Urbanová 

A „naživo“ Mgr. Antónia Juhásová o návšteve svetovej výstavy 
EXPO 2020 v Dubaji.

●	 Žiaci školy vám pripravili prekvapenie v podobe eseje o vás. 
Zapojili sa teda do projektu Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR „Hľadá sa najzanietenejší učiteľ vesmíru.“ 
Podmienkou bolo, aby poslali fotku z vyučovacej hodiny, 
fotku projektu na vesmírnu tematiku a pripojili sloh alebo 
esej. Vedeli ste, že niečo také chystajú?
Vedela som, že ministerstvo školstva vypísalo takúto výzvu, ale 

nevenovala som jej pri všetkých povinnostiach zvláštnu pozornosť. 
Prekvapenie mi prichystali žiaci mojej triedy na rozlúčku, keďže mi-
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nulý školský rok ukončili ako deviataci štúdium na našej škole. Veľká 
časť z nich navštevovala aj fyzikálny krúžok, ktorý vediem. Boli sú-
časťou projektu, kedy sme z prázdnej fyzikálnej učebne spoločnými 
silami vybudovali náš malý vesmír. S týmto projektom ma nomi-
novali aj do spomínanej výzvy. Nesmiem však zabudnúť na moju 
skvelú kolegyňu PaedDr. Michaelu Laurincovú, ktorá im v tom bola 
sprostredkovateľom. 

●	 Čo pre vás ako učiteľku fyziky znamenalo dostať sa 
na EXPO 2020, ktorého hlavnou myšlienkou bolo „Spája-
nie myslí, vytváranie budúcnosti“ alebo len vitajte v bu-
dúcnosti. Mali ste predstavu, že by sa vám niečo podobné 
mohlo udiať?
V prvom momente, keď mi zazvonil telefón a na druhej strane 

bol pán z ministerstva, ktorý mi oznámil, že žiaci ma nominovali 

do tejto výzvy, a bola som vybraná, aby som sa zúčastnila na me-
dzinárodnej prehliadke EXPO 2020 v Dubaji ako členka slovenskej 
delegácie, nevedela som, či nie som súčasťou nejakej zábavnej šou. 
Avšak ubezpečil ma, že je to naozaj tak. Znamenalo to pre mňa veľ-
ký dar. Dar pridanej hodnoty k práci, ktorá ma napĺňa. 
●	 Čo všetko ste videli?

Hlavným programom bola účasť na medzinárodnej prehliadke 
EXPO, na ktorej sme strávili štyri plné dni. Je to podujatie neopí-
sateľných rozmerov, počas ktorého sa celý svet stretne na jednom 
mieste a predstavuje svoju históriu, súčasnosť a vízie do budúcnos-
ti. Každá krajina má postavený vlastný pavilón, v ktorom sa prezen-
tuje a osloví návštevníka niečím osobitým. Mňa zaujal nemecký 
pavilón, ktorý mal skvelo spracovanú tému ekológie. Ale, samozrej-
me, ako fyzikovi sa mi veľmi páčilo v americkom pavilóne, ktorý bol 
vo veľkej miere zameraný na vesmír a kozmonautiku. Nehovoriac 
o modeli rakety SpaceX v životnej veľkosti, ktorá stála hneď vedľa 
neho a bola pod ňou umiestená kaviareň, takže ste si kávu mohli vy-
chutnať priamo pod jej tryskami. Posledný deň sme venovali mestu 
Dubaj. Pre mňa osobne bolo veľkým zážitkom vidieť východ slnka 
na najvyššej budove sveta BurjKhalifa. 
●	 Bol z Košíc aj niekto ďalší alebo len vy?

Súčasťou slovenskej delegácie boli vedci zo Slovenskej akadé-
mie vied, ktorá má svoje pracovisko aj v Košiciach. Táto výzva bola 
vypísaná aj pre študentov stredných a vysokých škôl a ich projekty. 
Vybraní sme boli piati – jeden stredoškolák, dvaja vysokoškoláci 
a dve učiteľky. Jeden študent, ktorý bol víťazom tejto výzvy, je štu-
dentom Technickej univerzity v Košiciach. 

●	 Zažili ste aj úsmevnú situáciu alebo naopak takú, ktorá ne-
musela byť?
Úsmevných bolo niekoľko, ale jednou, ktorá mi tak utkvela bolo, 

keď som chcela poslať pohľadnice na Slovensko a nenašla som poš-
tu ani poštovú schránku. Keď som sa v jednom obchode, do ktorého 
ma z recepcie hotela poslali, opýtala, či nemajú známky, pozreli sa 
na mňa, ako keby som prišla z minulosti... 
●	 Prenesiete niečo zo získaných poznatkov do vyučovania?

Podnetov bolo tak veľa, že ich budem spracovávať ešte veľmi 
dlho. Ale teším sa na všetko, čo nás čaká, a ak to bude možné, určite 
mnoho nápadov so žiakmi veľmi rada zrealizujem. 

Školáci, ktorí ma do Dubaja nominovali, už nie sú na našej škole. 
Snažila som sa im aspoň tak poďakovať, že v slovenskom pavilóne 
počas prezentácie nášho projektu bolo často počuť a vidieť, že na ZŠ 
na Bukoveckej ulici č. 17 v Košiciach máme skvelých a tvorivých žia-
kov. Verím, že keď sa pandemická situácia zlepší a budeme sa môcť 
stretnúť, spoločne to aj pri koláčikoch dodatočne oslávime. Chcela 
by som sa všetkým poďakovať za túto príležitosť. Bol to pre mňa 
zážitok na celý život. Učiteľ bez žiakov je ako dirigent bez orchestra. 
Nebyť mojich študentov a vedenia školy, ktoré nám umožnilo plniť 
naše predstavy, nemohli by sme spolu vybudovať niečo, čo môže, 
verím, priniesť dlhodobejší odkaz. 
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PANDÉMIA A ČO ĎALEJ?
Práca učiteľa by mala byť predovšetkým o výchove a vzdelávaní, 

ale to nie je všetko, je aj o tvorení, množstve nápadov a inšpirá ciách. 
Tie sú vzácne pre deti, aj pre celý kolektív. Obdobie pandémie nás 
nezastavilo a otvorilo nám cestu k novým nápadom a flexibilnému 
postoju k danej situácii. Rozhodli sme sa, že skrášlime našu mater-
skú školu a deťom v nej spríjemnime pobyt aj v období, ktoré pre-
žívame. 

Spolupráca šikovných učiteliek a ich kreativita umožnili vytvoriť 
nádhernú výzdobu. Vzniklo jazierko s okatými žabkami, ktoré 
skrášľuje kúpeľňu a strom s pravidlami, na ktoré dáva pozor 
pani sova, aby sa dodržiavali. Všetky výtvory sa maľovali a vy-
rábali technikou kašírovania. Vstupnú chodbu v triede sme vy-
zdobili farebným obrazom s motívom z prírody technikou falošný 
patchwork. Počas jari prišla na rad aj naša záhradka, kde sa všet-
ky deti spolu s učitelkami zapojili do projektu „Zasaď si svoj kvet“. 
Skrášlili vstup do materskej školy farebnými kvetmi, o ktoré sa stara-
li až do jesene. S radosťou sa zapojili do zveľaďovania záhonu, skal-
ky, záhradky a počas nich spoznávali zážitkovým učením, ako rastie 
tráva, ako sa hýbe dážďovka, hmyz i rôzne druhy kvetov. Aj týmito 
krásnymi nápadmi sme deťom vštepovali pozitívne environmentál-
ne myslenie a rozvíjali získané manuálne zručnosti. 

Počas pandémie sa snažíme za dodržiavania prísnych pandemic-
kých opatrení pripraviť pre deti rôzne činnosti. Aktivitou „Lesná pe-
dagogika“ plnili zaujímavé úlohy s environmentálnou tematikou 
a upevňovali si poznatky o lese, prírode a jeho ochrane. Vyfarbili 

obrázok prírodninami – trávou a kvetmi, podľa predlohy rozlišova-
li, čo patrí do živej a neživej prírody. Hľadali to na školskom dvore 
a z nazbieraných prírodnín vytvárali rôzne farebné kompozície. Roz-
hodli sme sa tiež „Cestovať za dúhou“, kde deti dostali mapu škol-
ského dvora a hľadali poklad. Každá trieda mala čelenky rôznych 
farieb a fúkacími fixami sme kreslili obrovských motýľov, kriedami 
farebnú dúhu a plnili sme športové a logické úlohy. Všetci sme našli 
poklad a v ňom sladkú odmenu. Ani v novom školskom roku sme 
sa nenudili a jesenné dni sme si spríjemňovali rôznymi aktivitami. 
Detské dopravné ihrisko sme využívali na organizáciu „Dopravnej 
olympiády“ a deti sme v praktických situáciách učili dodržiavať 
zásady bezpečného správania sa na ceste. Jesenné počasie bolo aj 
plné športových aktivít, ale vyrobili sme si aj krásnych šarkanov, čo 
lietali nad našou materskou školou. Nezabudli sme na to, že v je-
sennom období je potrebné jesť veľa ovocia a zeleniny, a tak sme 
si pripravili „Ochutnávku zdravej výživy“. Spoločné „dielka“ boli 
také krásne, že sme ich ľutovali zjesť. „Deň jablka“ sme oslávili akti-
vitami s jablkom a vytvorili sme ich z rôznych materiálov. Tvorili sme 
aj z prírodnín. Krásne tekvice zdobia vchody do materskej školy.  

Bolo toho veľa, čo sme s deťmi zažili a naučili sme sa, že aj v čase 
pandémie všetko zvládneme. Veríme, že pripravíme ešte veľa akti-
vít a aj v dobe, ktorú prežívame, bude v našej materskej škole stále 
veselo. 

PaedDr. Alena Kupková, riaditeľka školy
Bc. Andrea Poľová, učiteľka  

Školy
Materská škola na Azovskej ulici  
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NÁŠ ŠPORTOVÝ TÝŽDEŇ V PRÍRODE
Naša materská škola v jeden septembrový týždeň žila športom, 

presnejšie projektom Športový týždeň v prírode, ktorý bol sú-
časťou Európskeho týždňa športu. Tento rok si ho mohli deti oveľa 
viac vychutnať a užiť, vďaka zakúpeniu rôzneho športového náčinia 
a náradia; pretože projekt sa realizoval s finančnou podporou 
Fondu zdravia mesta Košice, neinvestičného fondu. Prostred-
níctvom jednotlivých aktivít a cvičení sme u deti budovali radosť 
z pohybu, rozvíjali sme ich pohybové schopnosti a zručnosti integ-
ráciou pohybovej činnosti do rôznych vzdelávacích aktivít. 

Jednotlivými dňami mali deti možnosť zakúsiť a prelúskať sa 
rôznymi športovými „disciplínami“. Každý deň začínal rozcvičkou, 
pokračoval rozdelením do tímov a pokrikom, ktorý bolo počuť 
po celom okolí. Lopty a hra s nimi boli témou prvého dňa – vďaka 
overbalom si deti poriadne ponaťahovali telíčka. Že sa lopty dajú 
využiť všestranne, to ukázal práve tento deň – od futbalu cez hádza-
nie, chytanie, podávanie a iné loptové hry. 

Balančným kameňom a kladine dali deti zabrať druhý deň, keď 
si skúšali prejsť prekážkami a udržať pritom rovnováhu – mladšie 
deti pritom hrali hru Na stonožku, staršie Kaša kypí, kaša vrie a naj-

starší prípravkári prechádzali jednotlivými stanovišťami za pomoci 
hry s názvom Na kone. 

Tretí deň sa niesol v znamení prekážok – prekážkový beh, kde 
je niekedy potrebné sa aj zapotiť, aby ste to prešli, zvládli deti (nie-
ktoré aj s pomocou) bravúrne. Preliezť cez rebríkové prekážky, beh 
cez lavičku, chôdza po oblúkovitom rebríku – toto všetko deti mu-
seli prejsť a ešte byť k tomu aj najrýchlejšie. Ale vďaka povzbudzo-
vaniu kamarátov, to šlo jedna radosť.

Štvrtý deň si deti vyskúšali, že nie je také jednoduché bežať, 
ak musíte nohami držať overbaly a ešte zdolávať aj kužeľky. Takisto 
okúsili, aké je ťažké udržiavať rovnováhu. 

Piaty deň sa deti museli cez jednotlivé prekážky, stanovištia 
preskákať – trénovali skok cez prekážky, skok znožmo, skok do diaľ-
ky. Museli zdolať vyššie prekážky, ale dali im zabrať aj tie nižšie. 

Úsmev na tvárach detí bol dôkazom, že si športový týždeň užili. 
Tešíme sa, že takouto formou budujeme v deťoch zvedavosť, odva-
hu objavovať, radosť zo športu, nebojácnosť pri prekonávaní preká-
žok, a pomáhame im rozvíjať pohybovú gramotnosť. 

Mária Glovová, 
učiteľka

„UMENIE SA ZRODILO ZO SKÚMANIA 
A POZOROVANIA PRÍRODY“ (Marcus Tullius Cicero) 
Keď sa snúbi umenie a príroda, vznikne z toho krása. Budovanie 

pozitívneho vzťahu k prírode a umeniu vychádza z prirodzenej po-
treby ľudí byť obklopení zdravým a estetickým prostredím. Takéto 
prostredie vplýva blahodarne na psychohygienu a duševnú poho-
du dieťaťa, aj na jeho efektívne získavanie poznatkov a informácií 
o svete. Naša materská škola sa orientuje na environmentálnu vý-
chovu, ktorou povzbudzuje deti k láske k prírode, jej ochrane a zve-
ľaďovaniu. 

Na prelome ročných období, keď sme sa v našej materskej ško-
le pomaly lúčili s jeseňou a vítali zimu, sme využili posledné krásy 
opadaného lístia a prírodných reálií na kreatívne tvorenie netra-
dičných detských umeleckých diel. Technikou LAND ART – kra-

jinného umenia prameniaceho z obdobia 60. rokov, naše učiteľky 
využili možnosti vyučovania v prírode. Spolu s deťmi hľadali, spo-
znávali a využívali jesenné lístie, gaštany, konáriky, kamienky, ihličie 
aj šišky. Každá trieda kooperatívne pripravila z týchto materiálov 
pekný obrázok, ktorý pani učiteľky „zvečnili“ a fotografie dopĺňajú 
našu bohatú výzdobu interiéru materskej školy.

Príjemné a vydarené jesenné tvorenie je motiváciou k ďalším 
Land art aktivitám, a to aj v zimnej či jarnej krajine. A tak sa pravi-
delne snažíme využívať krásy a možnosti prírody, ktoré nám naše 
sídlisko ponúka, aj na výchovu, vzdelávanie a kultivovanie našich 
detí – najmenších Jazerčanov. 

Mgr. Dominika Slováčková,
                učiteľka

Materská škola na Galaktickej ulici

Materská škola na Jenisejskej ulici
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ŠPORT, KUCHTENIE I SRDIEČKA PRE SENIOROV
Jeseň sa v našej škole aj tento rok niesla v duchu výchovy k pohy-

bu a k zdravému životnému štýlu. Práve to je hlavnou témou kampa-
ne #BeActive, v rámci ktorej sme sa zapojili do 7. ročníka Európskeho 
týždňa športu (konal sa od 23. do 30. septembra) športovou aktivi-
tou „Na kolieskach okolo rovníka“. Školské vyučovanie v triedach 
nahradil pohyb a pobyt v prírode. Starší žiaci sa presunuli na kolies-
kových korčuliach, kolobežkách a bicykloch po cyklistickom chod-
níku popri rieke Hornád do okolitej prírody. Tam sa venovali ďalším 
pohybovým aktivitám. Mladší žiaci si zasúťažili v jazde na kolobež-
kách. Súťaži predchádzalo stretnutie s kpt. Mgr. Denisou Babiarovou 
zo Skupiny prevencie vnútorných oddelení okresných riaditeľstiev 
Policajného zboru SR v Košickom kraji. V rámci dopravnej výchovy 
žiakov so zdravotným znevýhodnením sa zamerala na správa-
nie sa na ulici, v dopravných prostriedkoch, v cestnej premávke. 

V októbri sa konali Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olym-
piád v cyklistike v profesionálnom prostredí Slovakia Ringu 
v Orechovej Potôni. Našu školu a OZ ŠTUMP reprezentovali Ve-
ronika Ruščinová, Milan Makuňa a Roman Balog. Pod vedením  
Mgr. Magdalény Koniarovej a Mgr. Evy Oravcovej, napriek únave 
z cestovania a chladnému a veternému počasiu, pretavili trénin-

govú prípravu a bojovné srdce do vynikajúcich výsledkov. Súťažili 
vo svojich vekových a výkonnostných kategóriách, každý v troch 
disciplínach – v časovkách na 500 m , 1000 m a 2000 m. Veronika 
a Milan získali po tri zlaté medaily a Romanovi sa podarilo vy-
bojovať zlatú a dve strieborné medaily. Sme na nich hrdí.

K zdravému životnému štýlu určite patria aj správne stravovacie 
návyky. V októbri sa naša škola tradične zapája do projektu „Hovor-
me o jedle“. V rámci vyhlásených denných tém dievčatá a chlapci 
so svojimi triednymi učiteľmi absolvovali tematické vyučovanie – 
vzdelávacie aktivity, „chutné maľovanie“, prípravu ovocných kolá-
čov, zdravých nátierok, šalátov, ovocných a bylinkových čajov, ich 
ochutnávanie v Raňajkárni, gurmánske fotografovanie. 

Nezabudli sme ani na to, že október je Mesiacom úcty k starším. 
Niekto múdry raz povedal: „Boh vie, že nemôže byť všade, a preto si 
vymyslel starých rodičov“. Súhlasíme, a tak sa v mene všetkých žia-
kov vybrali decká s vedúcou vychovávateľkou Ľubicou Nagyovou 
zo školského klubu detí do „jazerských“ ulíc, aby starkých pozdra-
vili a darovali im vyrobené srdiečka. Sľúbili sme, že na naše babičky 
a deduškov budeme myslieť a pomáhať im po celý rok.

Mgr. Jana Valenčáková,
riaditeľka školy

Špeciálna základná škola na Rovníkovej ulici

ZÁHRADA TISÍC A JEDNEJ VÔNE
Lipa malolistá, drieň obyčajný, jarabina oskorušová, moruša bie-

la, lieska obyčajná, arónia čiernoplodá, josta, muchovník vajcovitý, 
či akébia päťpočetná. To je výber drevín a kríkov, ktorých výsadbu 
sme začali túto jeseň naprieč celým školským areálom Súkromnej 
základnej školy a Súkromného gymnázia na Dneperskej ulici č. 1. 
So zámerom vybudovania dlhodobo udržateľnej, multifunkčnej, 
farbami a vôňami prírody hýriacej záhrady uprostred sídliska sa 
prirodzenou súčasťou prostredia našich škôl čo nevidieť stane jej 
lesná, liečivá, zeleninová, ovocná, okrasná či dažďová variácia. Svoje 
miesto v ňom nájde aj unikátna korunovačná sieň slávy, zelené ko-
munitné hniezdo pod korunami stromov či jedlé bludisko. Chýbať 
nebudú vyvýšené záhony, liečivé bylinkové ostrovčeky i medonos-
ná kvetinová lúka. Skrátka, je sa na čo tešiť.

Na všetky tieto premeny v rámci spolupráce s občianskym 
združením SOSNA, odborným okom dohliada a starostlivou 
rukou k nim nemalou mierou prispieva Mgr. Silvia Barlogová. 

Na samotnej realizácii sa finančne podieľa aj Ministerstvo škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Envirofondu, 
mesto Košice a Fond zdravia mesta Košice a v nemalej miere aj 
samotný zriaďovateľ škôl Dobrá škola, n.o. na čele s jej riadite-
ľom RNDr. Dušanom Bosákom. 

Myšlienka školských klimatických záhrad ako nového spôsobu 
environmentálneho vzdelávania našich detí sa tak stáva realitou aj 
u NÁS. Spoločne veríme, že samotné zakladanie, aj neskoršia celo-
ročná starostlivosť o našu „záhradu tisíc a jednej vône“ povedie nás 
a naše deti k prirodzenému poznaniu zákonitostí fungovania príro-
dy priamo v prírode. A tiež, že aj táto naša „malá“ aktivita pomôže 
prispieť k zmierneniu už existujúcich negatívnych dopadov zmeny 
mikroklímy v našej mestskej časti, a pôsobením synergického efek-
tu aj k dlhodobo udržateľnému predchádzaniu vzniku príčin týchto 
zmien.

Ing. Zuzana Madárová, PhD.,
koordinátorka projektov

Súkromná základná škola a Súkromné gymnázium na Dneperskej ulici
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Základná škola na Bukoveckej ulici 
ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA
V minulom školskom roku sme vďaka aktívnemu dennému 

hlasovaniu žiakov, rodičov, učiteľov a priateľov našej školy získali 
projekt O2 Športová akadémia Mateja Tótha. Čas na realizáciu 
projektu nastal v tomto školskom roku, a tak sa v septembri naši 
učitelia – Mgr. Henrieta Pichlerová a Mgr. Martin Dvojak – zúčastnili 
na školení trénerov O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Školenie 

bolo zaujímavé, keďže sa pod ve-
dením odborníkov prelínali prak-
tické tréningy s prednáškami. 

V čom spočíva projekt a ako 
bude prebiehať? O2 Športová 
akadémia Mateja Tótha je celoslo-
venský projekt, v ktorom trénujú 
ročne tisícky detí. Hlavným cie-
ľom je priblížiť deťom, že šport sa 

spája s radosťou. Tréneri sa zameriavajú na všeobecnú pohybovú 
prípravu. Nie sú dôležité športové výkony detí, hlavné je naučiť ich 
správne športovať a budovať v nich pozitívny vzťah k športu, a tým 
ich možno pripraviť do budúcnosti na rôzne športové výkony. Tré-
ningy sú určené pre našich prvákov a prebiehajú v popoludňaj-
ších hodinách zábavnou formou s uvoľnenou atmosférou. 

V súčasnej situácii, v ktorej sme sa ocitli, venujú deti minimum 
času aktívnemu pohybu a športovaniu. Je nesmierne dôležité, aby 
začali s aktívnym pohybom v detstve, lebo to vplýva na ich duševné 
a fyzické zdravie. Jednou z priorít školy je podporovať efektívne vy-
užívanie voľného času. Vyslovujeme preto veľké ,,ďakujeme“ všet-
kým, ktorí prispeli k tomu, aby sme mohli tento úspešný celosloven-
ský projekt realizovať na našej škole. 

ZELENÁ ULICA 
Jedným zo základných pilierov, na ktorom je postavený náš škol-

ský vzdelávací program, je environmentálna výchova. Vzťah k príro-
de a bezprostrednému okoliu sa buduje zapojením sa do praktických 
aktivít s reálnym pozitívnym dopadom na životné prostredie. V sep-
tembri sme svojou troškou prispeli k podujatiu Sadenie stromov ži-

Mgr. Martin Dvojak a Mgr. Hen-
rieta Pichlerová s bratom Mateja 
Tótha Michalom v strede.

Základná škola Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici     
NOC VÝSKUMNÍKOV 
I STAROSTLIVOSŤ O SRDIEČKO      
Naša škola sa aj v tomto školskom roku 

zapája pod záštitou prezidentky SR Zuza-
ny Čaputovej a Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR do festivalu vedy 
Európska noc výskumníkov. Jeho cieľom 
je najmä mladých ľudí podnietiť k aktivite 
a zážitkovému vzdelávaniu. Projekt chce 
prostredníctvom pokusov a interaktívnych 
ukážok ukázať, že za všetkými javmi okolo 
nás a dejmi v prírode sú vedecké vysvetle-
nia a princípy. 

Po veľkom úspechu prvého ročníka Ve-
deckého kuriéra v minulom roku, v ktorom 
sme získali vedecké boxy pre výučbu fyzi-
ky, sme aj tento rok získali sadu pomôcok 
pre hodiny biológie. Cieľom Vedeckého 
kuriéra  je ukázať žiakom vedeckú prácu 
a nadchnúť ich pre vedu a výskum. Vďaka 
experimentom a priamemu zážitkovému 
vzdelávaniu si žiaci vyskúšajú, aká môže byť 
práca výskumníkov zaujímavá. Vedecký ku-
riér Biológia sa skladá z pomôcok na extrak-
ciu vlastnej DNA. V rámci druhého pokusu 
budú žiaci kultivovať baktérie použitím živ-
nej pôdy a Petriho misiek.

V septembri našu školu navštívili aj 
vedecké pracovníčky Ing. Ingrid Zname-
náčková, PhD. a RNDr. Silvia Dolinská, PhD. 

zo SAV a žiakom šiesteho a deviateho ročníka 
sprostredkovali besedu o význame, stavbe 
a využití minerálov a hornín, o stavbe Zeme, 
geologickom cykle, sopkách a zemetrase-
niach. Doplnili ju množstvom vzoriek mine-
rálov a hornín s konkrétnymi náleziskami. 
Žiaci si mohli vyskúšať prístroje na skúmanie 
štruktúry týchto vzoriek. Získané vedomos-
ti aplikovali pri výrobe vlastného portfólia 
s miniatúrnymi minerálmi a horninami, ktoré 
bude slúžiť v deviatom ročníku ako učebná 
pomôcka na hodinách biológie. 

Žiaci našej školy mali takisto opäť 
raz jedinečnú príležitosť byť súčasťou 
zážitkového projektu Sebaobrana pod-
poreného Fondom zdravia mesta Ko-
šice. Za nápad i realizáciu interaktívnych 
prednášok venovaných práci s konfliktom, 
zvládaniu emócií, predchádzaniu nebez-
pečným situáciám vďačíme skvelým ľuďom 
z OZ Bezpečný prístav. Žiaci mali možnosť 
pod dohľadom skúsených inštruktorov 
absolvovať prednášku venovanú ochrane 
ich bezpečia, rozpoznaniu konfliktných 
i nebezpečných okolností a reakcií na nich, 
ale aj reálne si vyskúšať modelové situácie. 
Veríme, že táto akcia bola okrem spestrenia 
vyučovania najmä veľkým prínosom osob-
nostného rozvoja našich siedmakov i ôsma-
kov v oblasti prevencie, situačnej pozornos-

ti, práce s vlastným priestorom a vlastným 
bezpečím.

V školskom klube detí si pripomenuli 
viacero významných jesenných dní. Počas 
Svetového dňa prvej pomoci sa obozná-
mili so základmi prvej pomoci pri odreni-
nách, pádoch, krvácajúcom nose, po uštip-
nutí hmyzom. Naučili sa veľmi dôležité čísla 
na privolanie pomoci. Prakticky si vyskúšali 
techniky obväzovania. Zahrali sa na malých 
záchranárov, ale vyskúšali si aj, aké to je byť 
pacientom. V rámci Svetového dňa srdca 
sa dozvedeli, aké dôležité je starať sa o svo-
je srdiečko, vyskúšali si meranie krvného 
tlaku, počúvali tlkot srdca pomocou fonen-
doskopu a nakoniec predviedli svoju šikov-
nosť a nakreslili, čo je pre naše srdce zdra-
vé a prospešné. Z mnohých ďalších sme si 
vybrali aj Svetový deň úsmevu, ktorý bol 
aj u nás plný úsmevov a zábavy. Žiaci šikov-
ne vytvorili svojich vlastných smajlíkov a aj 
sami zistili, že počas usmievania sa sa nám 
zlepšuje nálada a zlepšujeme ju aj ľuďom 
navôkol.

Mnoho ďalších akcií nás v tomto škol-
skom roku ešte len čaká a radi vás budeme 
o nich naďalej informovať aj na stránkach 
našej školy

Mgr. Zdenka Figurová, 
riaditeľka školy
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vota, ktoré organizovala MČ Košice - Nad jazerom. Ďakujeme, že sme 
mohli byť súčasťou tohto podujatia za skrášlenie nášho exteriéru.

Sadenie stromov však v našej škole v septembri neskončilo. Zís-
kali sme grant Nadácie SPP v rámci výzvy SPPoločne pre komu-
nity. Má príznačný názov Zelená ulica. Hlavným cieľom nášho pro-
jektu je zlepšiť životné prostredie v mikrolokalite školy výsadbou 
drevín, ktoré pomôžu pri realizácii nášho školského vzdelávacieho 
programu, aj pri hospodárení s vodou, zlepšení mikroklímy a ozdra-
vením prostredia v našej lokalite. Dreviny sú prevažne z nášho re-
giónu a tvoria základ školského arboréta.

Na tomto našom projekte participovala celá školská komu-
nita formou dobrovoľníckych aktivít. Bolo to náročné, pretože 
sme nemohli zorganizovať hromadnú akciu v rámci väčšieho spolo-
čenstva a komunity naraz vzhľadom na protiepidemiologické opat-
renia. Výsadbu drevín sme museli zrealizovať v malých skupinkách, 
každý deň s inou triedou a inými rodičmi. Za ich veľkú pomoc a ve-
novaný čas im patrí naše poďakovanie.

Vďaka projektu Zelená ulica vznikol unikátny priestor na prepo-
jenie vyučovania a pobytu v prírode priamo v areáli našej školy. Naši 
žiaci budú môcť prakticky spoznávať prírodné zákonitosti v priebehu 
jednotlivých ročných období a teóriu, ktorú sa naučia v triedach, si 
budú môcť overiť a vyskúšať priamo vonku. Na hodinách techniky 
a pracovného vyučovania žiaci okrem toho zhotovili náučné tabuľky 
k vysadeným drevinám, búdky pre vtákov, ktoré budú lákať k hniez-

deniu, drobné hotely pre hmyz, a to všetko s cieľom prilákať čo najviac 
živočíchov do našej mikrolokality. Vysadená zeleň bude plniť nielen 
mikro-klimatickú a hygienickú funkciu, ale aj esteticko-psychologic-
kú a vzdelávaciu. Exteriér školy môže slúžiť na výučbu, pozorovanie, 
záhradkárčenie, aj na hru a odpočinok počas prestávok či voľnejších 
dní. Čaká nás ešte starostlivosť o vysadené stromy prostredníctvom 
adoptívnych rodičov, ktorými sú žiaci jednotlivých tried spolu so svo-
jimi triednymi učiteľkami. Už dnes sa tešíme z príjemného a zdravšie-
ho prostredia. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadá-
cie SPP.                                                      PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová, 

riaditeľka školy

NAŠI NA CESTÁCH
Tak, a sme tu! Povedali sme si, keď sme vystúpili z autobusu v Poľ-

sku, kde sme sa mali stretnúť s našimi partnerskými organizáciami - 
školami, ktoré sa taktiež zúčastňujú na projektoch Erasmus plus. Naša 
škola nezaháľa ani počas pandemickej situácie. Snažíme sa  žiť bežný 
školský život a hľadáme možnosti, ako žiakom vytvoriť také podmien-
ky, aby všetko, čo v škole majú vidieť a zažiť, skutočne zažili. 

Čím sa môžeme pochváliť teraz? V prvom rade tým, že sme aj 
počas tohto obdobia dokázali plnohodnotne zabezpečiť odbor-
nú súvislú prax pre naše študijné odbory, a to učiteľstvo pre MŠ 
a vychovávateľstvo a sociálno-výchovný pracovník. Podarilo sa 
nám napriek zložitým okolnostiam zaradiť všetkých žiakov tak, 
aby spoznali praktické činnosti edukácie detí v materských ško-
lách, školských kluboch detí, v zariadeniach sociálnych služieb 
a v iných organizáciách sociálneho zamerania.

Musíme sa poďakovať Mestskej časti Košice – Nad jazerom, že 
našim žiakom odboru sociálno-výchovný pracovník umožnila získať 
vedomosti a zručnosti zo sociálnej oblasti práve na miestnom úrade. 
Veríme, že dobrá spolupráca bude pokračovať aj v ďalšom období 
školského roka. Program k Vianociam na Jazere už máme pripravený! 

Vráťme sa ale k našim zahraničným cestám. V októbri sme v škole 
prijali zástupcov krajín EÚ v rámci projektu Erasmus plus, ktorí 
celý týždeň zbierali poznatky o našej krajine, meste, sídlisku,  aj 
priamo o našej škole. Po ich odchode sme aj my vyrazili spozná-
vať iné krajiny. 

Spolu s učiteľmi sa  naši žiaci „rozbehli“ – odcestovali do rôznych 
kútov nášho suseda – Poľska. V rámci troch krátkodobých výmenných 
pobytov mali príležitosť spoznávať iné kultúry, riešiť globálne prob-
lémy, odovzdávať si poznatky z vlastných systémov školstva a v ne-
poslednom rade sa spolupodieľať na vytváraní krásnych priateľstiev. 
Projekty trvajúce 8 – 10 dní  boli tematicky zamerané na potreby vní-
mania Európskej únie ako celku, riešia rasizmus, xenofóbiu, občiansku 
spolupatričnosť, environmentalistiku a ďalšie. Okrem toho sme pria-
mo účastníkmi – a organizátormi -  aj takéhoto dlhodobého projektu. 
Tak myslite na nás, nech všetko dobre dopadne.

P.S.: Všetky projekty a zahraničné cesty sú realizované v kontexte 
všetkých nariadení a opatrení Vlády SR.                    

PhDr. Tatiana Jursová, 
riaditeľka školy

Súkromná stredná odborná škola na Bukoveckej ulici
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Hľadáte cestu, ako postupovať?
Poslanci sa podujali pomôcť, ak vás niekde „tlačí päta“

Život je niekedy ako na hojdačke. Raz sme hore a potom 
zase dole. Aj situácie, ktoré vie priniesť, by občas nevymyslel 
ani ten najlepší rozprávkar či autor napínavých detektívok. 
Čo robiť, kam sa obrátiť s prosbou o radu, ak sa dostaneme 
do na pohľad neriešiteľnej situácie? Trojica poslancov náš-
ho miestneho zastupiteľstva - Roman Frnčo, Silvia Hricková, 
Anna Jenčová – sa rozhodla, že sa vás z vášho problému pokú-
sia vyviesť a poradiť, ako postupovať, prípadne, ako mu pre-
dísť. Neponúkajú právnu poradňu v pravom slova zmysle plnú 
paragrafov a citácií zákonov, ale len „smerovku“ – čo a ako 
asi robiť. 

ROZVOD, ROZCHOD 
A PRÁVNE OTÁZKY 
S NÍM SPOJENÉ

V príspevku by som rád čitate-
ľov oboznámil so základmi fungo-
vania systému rodinného práva 
v Slovenskej republike, keďže sa 
táto téma dotýka väčšiny obyva-
teľstva. Mnohým z vás sa stane, 
že vás čaká rozvod či odlúčenie 
od partnera, s ktorým ste neboli 
zosobášení. S uvedeným sa spája 
mnoho nepríjemností. Otázkou 

je, ako týmto procesom prejsť čo najcivilizovanejšie. Právny po-
riadok Slovenskej republiky vám umožňuje sa v týchto súdnych 
konaniach zastupovať aj sám, ale moje odporúčanie ako advo-
káta je, aby ste vyhľadali právnu pomoc a minimálne sa poradili, 
ako tento systém funguje, čo je vo vašom prípade najlepšie a čo 
by ste mali očakávať. Pokiaľ nemáte prostriedky na právnu po-
moc, tak sa môžete obrátiť na Centrum právnej pomoci, ktoré 
má kanceláriu v Košiciach na Murgašovej 3. V centre vám buď 
poradia sami alebo vám môžu prideliť advokáta. 

Prvou otázkou v prípade rozvodu či rozchodu je otázka, či 
máte maloleté deti. Ak deti nemáte, tak budete riešiť rozvod, 
ktorý je v tomto prípade skôr formalitou a tento proces zvlád-
nete aj sami. Následne po rozvode ostane otázka vysporiadania 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Tu už budete mu-
sieť vyhľadať pomoc advokáta, ktorý vám pripraví potrebné do-
kumenty. Ak máte maloleté deti, proces bude zložitejší. Dôležité 
je si uvedomiť, že dieťa nie je majetkom ani matky a ani otca. 
Pritom už dávno neplatí, že deti sa zverujú len do starostlivos-
ti matky. Existuje mnoho spôsobov, ako si vysporiadať otázku 
– zverenie dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov, pričom 
s druhým rodičom sa upraví presný rámec stretávania, alebo sa 
rodičia budú vedieť na styku dohodnúť a táto otázka sa nebude 
vôbec upravovať. V súčasnosti sa často stretávame aj s prípadmi 
striedavej starostlivosti.

V prvom rade je nutné si uvedomiť, že súdne konanie je 
často zložité a zdĺhavé, čiže najprv by sa rodičia mali snažiť 
o dohodu. Práve dohoda znamená, že ako otec, tak aj matka, 
musia ustúpiť zo svojich požiadaviek, aby mohlo dôjsť ku kom-
promisu. Pokiaľ sa u jedného z rodičov nevyskytuje extrémna 
patológia – zneužívanie či týranie maloletého dieťaťa, nadmer-
ný alkoholizmus, užívanie omamných látok..., druhý z rodičov si 
musí uvedomiť, že súdy určite nezakážu styk s týmto rodičom. 
Tiež treba mať na pamäti, že na Slovensku sa prechádza na tzv. 
Cochemský systém a súdy dnes v prvom rade hodnotia to, ako 
sa rodičia snažia o dohodu. Je potrebné si uvedomiť, že akékoľ-
vek súdne rozhodnutie upraví vzťahy medzi rodičmi nateraz, 
ale dieťa bude vo vašom živote ešte po mnoho rokov a v praxi 
nebudete riešiť všetko súdnou cestou. Stretol som sa napríklad 

s tým, že rodič bezdôvodne odopieral styk so širšou rodinnou 
či starými rodičmi dieťaťa s odôvodnením, že to „nemusí robiť“. 
Práve na takéto schválnosti súd v súčasnosti prihliada, a preto 
vždy treba mať na pamäti, že ste to boli vy, kto ste si daného 
partnera aj s jeho defektmi vybrali. Nakoniec pre oboch rodičov 
je dobre, ak druhý z rodičov mu vie pomôcť postrážiť deti. Rov-
nako je potrebné mať na pamäti, že rodič, ktorý má väčšie príj-
my, by sa mal viac aj finančne podieľať na výchove dieťaťa. 
Nemá čakať na rozhodnutie súdu o výživnom, keďže povin-
nosť prispievať na výživu dieťaťa je zákonnou povinnosťou 
bez ohľadu na rozhodnutie súdu. V tejto súvislosti je tiež po-
trebné spomenúť, že matka či otec môžu žiadať aj o dočasné 
zverenie dieťaťa a určenie aspoň nejakej miery výživného, 
ak by bez takéhoto rozhodnutia bol vývoj dieťaťa ohrozený, pri-
čom ostatné otázky sa doriešia neskôr. Pri výživnom treba tiež 
mať na pamäti, že pokiaľ u vás prebieha rozvod manželstva, tak 
v tomto konaní súd môže rozhodnúť o výživnom až po právo-
platnosti rozvodu. Potrebné je teda podať návrh na začatie ko-
nania o úpravu práv a povinnosti k maloletým deťom, v ktorom 
vám súd vie priznať výživné od podania návrhu, a teda bude-
te mať nárok aj na dlžné výživné pred rozhodnutím o rozvode. 
Pokiaľ ide o slobodné matky, môžu žiadať aj o to, aby otec 
prispel na náklady spojené s tehotenstvom, ako sú aj kočík, 
vanička a podobne, pričom tiež do dvoch rokoch života dieťaťa 
môžu žiadať výživné aj na seba. Potrebné je tiež spomenúť, že 
v prípade manželstva, ak jeden z manželov má výrazné vyššiu 
životnú úroveň a nie je ochotný sa s ňou zdieľať s druhým man-
želom, tak druhý z manželov má nárok na výživné. Existuje tiež 
nárok, aby po rozvode, ak sa jeden z manželov nie je schopný 
postarať o svoje živobytie z objektívnych dôvodov, druhý z man-
želov mu prispieval na primeranú výživu, a to až po dobu piatich 
rokov, ktorú možno výnimočne predĺžiť. 

Ako ste sa mohli dočítať, problematika rodinného prá-
va je široká, a to sme tu ešte neriešili otázku vyporiadania 
majetku. Aj preto minimálne na začiatku procesu rozvodu 
či rozchodu je dobré sa poradiť s advokátom, ako riešiť svo-
ju situáciu, aby ste tak mali reálny obraz o tom, na čo máte 
nárok a na čo nie.

Roman Frnčo 

NIE ZA KAŽDOU PÄŤKOU 
JE NEDOSTATOK 
VEDOMOSTÍ

Aj nám, poslancom, v čase 
pandémie a opatrení chýba pria-
my kontakt s vami, milí obyva-
telia. Prichádzame o rozhovory, 
v ktorých nám prezentujete vaše 
návrhy alebo sa zverujete so svo-
jimi problémami. Neraz sa stalo, 
že sme práve pri stretnutiach 
a rozhovoroch spontánne spo-
ločne našli riešenie. Aj preto som 

v Jazerčane navrhla túto rubriku, do tvorby ktorej sa pridali ďalší 
dvaja kolegovia, aby sme jej prostredníctvom vzájomne aktívne 
komunikovali a nachádzali riešenia rôznych problémov. 

Takmer každý z nás chce, aby jeho dieťa bolo najlepšie a naj-
múdrejšie a aby vynikalo vo všetkom. Máme tendenciu naše 
deti porovnávať s inými deťmi, keď si mamičky medzi sebou vy-
mieňajú informácie o tom, či ich dieťa už rozpráva, chodí, samo 
papá a podobne. Často sa my, rodičia, v deťoch „vidíme“ a chce-
me pre ne tu najlepšiu budúcnosť, preto sme veľmi sklamaní, 
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keď napríklad známky nášho dieťaťa nie sú práve najlepšie. 
Pri hľadaní príčiny najskôr obviňujeme dieťa, že sa málo učí, 
potom seba, že nemáme dostatok času sa mu venovať, ne-
skôr možno aj učiteľov, že sú nespravodliví. Príčina pritom 
môže byť úplne inde. Raz ma vyhľadali rodičia, ktorí sa ponoso-
vali, že ich dieťa má stále zlé známky a často sa sťažuje na bolesti 
hlavy či brucha. Myslia si, že väčšinou ide o výhovorku dieťaťa, 
aby nemuselo ísť do školy. Keď sa však pridalo aj zvracanie, tak 
už začali hľadať odbornú pomoc.

Uvedené symptómy môžu byť dôsledkom, toho, že dieťa je 
vystavené stresu, ktorý nedokáže bez pomoci, samo, spracovať. 
Treba však najprv vylúčiť ostatné zdravotné diagnózy, preto 
som rodičom najprv odporúčala návštevu detského lekára, kto-
rý ich odošle na odborné vyšetrenia (neurológia, gastroentero-
lógia). Výsledky absolvovaných vyšetrení neukázali prítomnosť 
choroby, avšak bolesti a zvracanie boli čoraz pravidelnejšie. 
Rodičia ma aj s dieťaťom preto znova vyhľadali. Po sociálnej 
anamnéze, z ktorej mi vyplynulo, že dieťa má zabezpečené 
všetky podmienky pre zdravý vývin a nie je zjavná žiadna 
patológia v psychickom vývine dieťaťa, som rodičom odpo-
rúčala návštevu v Centre pedagogicko-psychologického po-
radenstva a prevencie v Košiciach (CPPaP). Dieťa bolo na prvý 
pohľad šikovné, avšak pri našom neformálnom rozhovore znač-
ne odmietalo školu, preto som im odporúčala túto návštevu. 
V centre dieťaťu pomocou jednoduchého vyšetrenia (čítanie, 
matematické príklady, logické testy) zistili dysgrafiu ľahkého 
stupňa. Pri dysgrafii hovoríme o výrazne narušenej schop-
nosti písať, ktorá nie je spôsobená nízkym intelektom dieťa-
ťa, alebo nevhodným spôsobom výučby. Typickým znakom 
je okrem neúhľadného písma aj pomalé písanie. Centrum 
navrhlo škole aj rodičom odporúčania a určilo, že dieťa má, aj 
s ohľadom na ťažšie zvládanie stresu, špeciálne výchovno-vzde-
lávacie potreby. 

Rodičia ma znovu navštívili. Tentokrát s tým, či ich dieťaťu ta-
káto správa nepoškodí. Ubezpečila som ich, že nejde o individu-
álne začlenenie žiaka, ale len o špeciálne vzdelávacie potreby, 
ktoré vôbec neznamenajú zaradenie do špeciálnej školy. To, že 
dieťa má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, sa neuvádza 
ani na vysvedčení. Navyše, ak škola bude realizovať odporúča-
nia, a tiež rodičia sa spolu učia s dieťaťom, prispeje to k zlepšeniu 
známok. Aj k zlepšeniu zdravotného stavu dieťaťa, pretože bude 
menej vystavené stresovým situáciám v škole. Ubezpečila som 
ich, že dnes má veľa detí špeciálne výchovno-vzdelávacie potre-
by spojené s rôznymi zdravotnými diagnózami alebo poruchami 
učenia a že vlastne dieťaťu týmto pomáhajú.

Asi po troch mesiacoch som sa s rodičmi náhodou stretla. 
Na otázku, ako sa máte?, odpovedali: výborne. Museli síce zme-
niť školu, pretože nerešpektovala odporúčania CPPaP, ale inak 
sú zmeny pozitívne. Bolesti i zvracanie ustúpili a aj známky ich 
školáka sa postupne zlepšujú. 

Silvia Hricková

„DRAHÝ POZDRAV“ 
ZO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

Zdravotné poistenie, na zák-
lade ktorého sa poistencom po-
skytuje zdravotná starostlivosť, 
je v našom právnom poriadku 
upravené ako povinné. Verejne 
zdravotne poistená je fyzická oso-
ba, ktorá má na území Slovenska 
trvalý pobyt s výnimkou ak sa 
dlhodobo zdržiava alebo pracuje 
v cudzine a je zdravotne poistená 
tam. Zákon vymenuváva aj povin-

né poistenie osôb, ktoré tu nemajú trvalý pobyt, avšak v tomto 
príspevku sa tomu nebudeme venovať.

Počas nášho života prichádza k rôznym zmenám, ktoré majú 
vplyv na naše zdravotné poistenie. Či už je to ukončenie štúdia, 
nástup do pracovného pomeru, strata zamestnania, rodičov-
stvo, opatrovanie príbuzného a rôzne iné. S tým je spojená aj 
oznamovacia povinnosť poistenca (platiteľa) a určenie toho, kto 
platí zdravotné poistenie, ktoré vzniká narodením bábätka. No-
vonarodené dieťa do poisťovne prihlasuje matka do 60 dní 
od jeho narodenia. Do času prihlásenia zdravotnú starostlivosť 
platí zdravotná poisťovňa matky.

Platiteľ poistného respektíve poistenec je povinný splniť 
oznamovaciu povinnosť do 8 dní od zmeny rozhodujúcich 
skutočnosti. U zamestnaných túto povinnosť plní zamest-
návateľ. Pozor však pri ukončení pracovného pomeru. Zamest-
návateľ vás z poistenia odhlási a ďalej sa už o vaše zdravotné 
poistenie nestará. Podobne tak zamestnávateľ urobí aj pokiaľ 
u neho máte neospravedlnenú absenciu alebo čerpáte nepla-
tené voľno. Vtedy ste povinný sa prihlásiť do zdravotnej 
poisťovne ako samoplatiteľ. Na to doplatil aj istý pán, ktorý 
o tejto povinnosti nevedel, a tak ju nesplnil. So zamestnávate-
ľom sa dohodol na čerpaní neplateného voľna po uplynutí doby 
poberania nemocenskej dávky. Neplatené voľno čerpal asi štyri 
mesiace a za ten čas si dával dokopy svoj zdravotný stav. Po opä-
tovnom nastúpení do práce mu prišiel „drahý pozdrav zo zdra-
votnej poisťovne“ vo výške takmer 4 800 eur. Poisťovňa mu vy-
číslila všetky zdravotné vyšetrenia a výkony, ktoré uhradila 
za túto dobu z titulu, že nebol poistený a nik za neho poist-
né neodvádzal. Pritom stačilo túto zmenu zdravotnej pois-
ťovni oznámiť, pretože za fyzickú osobu, ktorej zanikol nárok 
na nemocenské po uplynutí podporného obdobia a ktorej trvá 
dočasná pracovná neschopnosť, je platiteľom štát.

Poistenec, ktorý je dlžníkom, respektíve nepodal pri-
hlášku, má právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej 
starostlivosti. Zdravotná poisťovňa má právo uplatniť svoj ná-
rok na úhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť 
voči poistencovi ak si nesplnil oznamovaciu povinnosť. To je aj 
prípad spomínaného pána. Určite si preto preverte vo svojej 
zdravotnej poisťovni, či máte všetko v poriadku, aby sa nestalo, 
že vám lekár odmietne poskytnúť zdravotnú starostlivosť alebo 
vám príde „Drahý pozdrav zo zdravotnej poisťovne“ s vyčíslením 
penále neplatiča, alebo za poskytnuté lekárske vyšetrenia.

Anna Jenčová

Pokiaľ máte aj vy problém, s ktorým si neviete rady, pokoj-
ne ho napíšte a v zalepenej obálke doručte na Miestny úrad 
MČ Košice – Nad jazerom, Poludníková ulica č. 7, 040 12 Košice. 
Na obálke uveďte: Rubrika: POMOC OD POSLANCOV. 

V odpovediach uverejnených v Jazerčane meno a priez-
visko pisateľa (žiadateľa o radu) nebude, anonymitu poslanci 
plne zachovajú.
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Alexander Vaško ml. dosiahol to, čo sa vo vodnom lyžovaní ešte nikomu nepodarilo
„Mám ešte cieľ, získať titul majstra sveta“

Na tohtoročnej medzinárodnej súťaži vo vodnom lyžovaní 
za vlekom Slovak Open Košice 2021 sa vodným lyžiarom z Klubu 
vodného lyžovania (KVL) Trixen opäť darilo. Medzi nimi bol úspeš-
ný aj Alexander Vaško ml., ktorý vyhral akrobaciu a ďalšie víťazstvo 
si pripísal v skokoch novým slovenským rekordom aj rekordom 
mostíka letom dlhým 65,30 m. Bolo to len o 20 cm menej ako 
bol aktuálny svetový rekord. V rokoch 2014 a 2015 bol jeho drži-
teľom práve Šani, ako ho všetci familiárne volajú, no v roku 2016 
ho o prvenstvo pripravil Bielorus Nikita Papakul letom dlhým 
65,50 m. Koho by nenahnevalo preletieť vzduchom o 20 cm me-
nej ako Bielorus... Čo sa nepodarilo v Košiciach, to si v plnej pará-
de Šani vynahradil v kvalifikácii na Majstrovstvách sveta vo Wake 
Zone Stawiki v Poľsku, kde ako prvý na svete prekonal hranicu  
70 m. V skokoch doletel na vzdialenosť 70,30 m, čím svetový rekord 
pokoril o viac ako 3 m. Neskutočné, úžasné, super výkon. Podob-
ných superlatívov si vypočul viac. 

● Ako sa to všetko so športovaním začalo? Rodičia zväčša 
deti nútia, aby sa niečomu venovali. Ako to bolo u vás? 
Od malička som sa venoval viacerým športom. Začínal som 

gymnastikou, potom tenisom a nakoniec som skončil v našom ro-
dinnom športe, vo vodnom lyžovaní. V rodinnom športe hovorím 
preto, lebo už môj dedo jazdil na vode. Otec bol reprezentantom 
vo vodnom lyžovaní a mamka sa venovala zimnému lyžovaniu.  
Takže to lyžovanie mám asi v krvi. Tlačenie rodičov, aby som sa nie-
čomu venoval, bolo asi len v gymnastike, za čo im teraz môžem len 
ďakovať, získal som ohybnosť tela. Čo sa týka vodného lyžovania, 
trošku na mňa „pritlačili“ vtedy, keď som chcel svoju lyžiarsku karié-
ru zavesiť na klinec. Aj také obdobie som totiž mal... 
● Kedy ste vážnejšie začali s vodným lyžovaním? 

Prvýkrát som stál na vodných lyžiach keď som mal 3 či 4 roky, 
ale aktívne som s ním začal v desiatich. V období medzitým som 
si občas zvykol zalyžovať. Vody som sa nebál. Nepamätám si, že by 
ma prenasledovali obavy, aj keď od koľkých rokov viem plávať, to si 
nepamätám.
● Hovorí sa, že keď letíte vzduchom a potom „dopadnete“ 

na hladinu, riadne to bolí. Kolená to musia cítiť. Stačí sa 
na takýto výkon pozerať a človeku behá mráz po chrbte... 
Nájazdová rýchlosť na mostík je vo vodnom lyžovaní priemerne 

okolo 100-110 km za hodinu. Vo vzduchu sa to kvôli odporu vzdu-
chu jemne spomaľuje, ale aj tak je rýchlosť vysoká. Skoky nielenže 
vyzerajú, ale aj sú najnebezpečnejšou disciplínou vodného lyžo-
vania, a niekedy dopady vážne bolia. Ale keď ide skok podľa plá-
nu a všetko vychádza, tak sa to dá vydržať, aj kolená nárazy vedia 
zvládnuť. 
● Je niečo, čo vám vtedy letí hlavou, keď vy letíte vzduchom? 

Hlava musí byť počas skokov úplne “prázdna”. Človek nemôže 
na nič myslieť. Musí sa veľmi sústrediť, lebo pred mostíkom sú to 
stotinky, ktoré rozhodujú o tom, či to bude vynikajúci skok alebo 
prinajhoršom bolestivý pád. 

● Okrem vodného lyžovania je ešte niečo, čomu sa venujete 
vo voľnom čase, ak nejaký máte?
Vodné lyžovanie a práca mi zaberajú veľa času, takže s voľnom 

je to ťažké. S priateľkou momentálne renovujeme dom v Nemecku, 
ktorý sa nám aj vďaka rodine podarilo minulý rok kúpiť, takže to je 
hlavne môj voľný čas. Keď si predsa čosi pre seba „utrhnem“ sad-
nem na bicykel alebo si zabehám. 
● Máte 27 rokov. Sú plány, čo by ste ešte chceli v tomto športe 

dosiahnuť? A tiež chce sa vám z Nemecka „odbiehať“ na sú-
ťaže, hoci aj na tie, čo sú na Trixene? Predsa len nežijete „za 
rohom.“ 
Mojím momentálnym cieľom je zobrať si naspäť titul majstra sve-

ta. Tento rok sa mi jeden sen už podaril – získať späť svetový rekord 
v skokoch. Nikdy som si nemyslel, že za vlekom je vôbec možné 
skočiť 70 metrov, a podarilo sa mi to. A to ešte neboli skoky na naj-
vyššom mostíku. Takže do ďalších rokov je určite hlavným cieľom 
titul majstra sveta. V Nemecku pracujem na vodnolyžiarskom vle-
ku aj preto, aby som mohol trénovať koľko chcem a prakticky kedy 
chcem. Odbiehať na preteky či súťaže sa stále veľmi teším a nemám 
s tým najmenší problém, aj keď napríklad do Košíc je to približne 
15-16 hodín autom. Za rodinou a kamošmi sa stále rád vraciam. 
Doma je doma...
● Keď ste s vodným lyžovaním začínali, pomysleli ste si, že do-

siahnete úspech, ktorý sa bude dať len veľmi ťažko prekonať? 
Úprimne, vždy som bol súťaživý typ. Ako dieťa som musel vy-

hrávať všetko, inak bolo zle. Áno, dosiahla sa veľká vec, prvý muž 
zaletel za hranicu 70 metrov. A stále je mi ťažké uveriť, že som to 
práve ja. Ale to nemení nič na tom, že snáď treba teraz poľaviť. Na-
opak, je čas makať ešte viac a výkony posúvať ešte vyššie. Mojím 
najväčším snom je ďalej v zdraví čo najdlhšie robiť tento šport. Čo 
prinesú výsledky v budúcnosti a aké umiestnenia, to bude pre mňa 
už len bonus. Ak môžem, ešte mám na srdci tri vety. Špeciálne sa 
chcem poďakovať mamke a tatikovi za ich podporu a že pri mne 
stáli od samého začiatku, pretože je to malý šport, ktorý nie je skoro 
vôbec podporovaný. Poďakovanie patrí aj priateľke, že sa o mňa sta-
rá a je pri mne pri tréningovom procese či na pretekoch. Sú to moje 
silné opory, ktoré potrebujem.         Foto: Milo Vass a archív KVL Trixen
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Prestaneme byť zaplavení plastovými obalmi?
Za každú vrátenú fľašu alebo plechovku 15 centov

Na našom sídlisku už niekoľko rokov separujeme to, čo doma 
vyprodukujeme. Komunálny odpad dávame do čiernych kontaj-
nerov a do ostatných farebne odlíšených idú papier, sklo, plasty. 
Práve tie plastové – žlté – sú občas riadne vrchovato preplnené, 
čo nerobí dobrý estetický dojem a po okolí „lietajúce“ zvyšné 
pet fľaše nepridávajú  ani životnému prostrediu. Spomínané-
mu negatívu by mal byť od 1. januára 2022 koniec. Do platnosti 
vstupuje zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, 
s ktorým automaticky súvisí ich vykupovanie.

ČO TO ZNAMENÁ?
Pri nákupe nápojov – nech už sú v PET fľašiach alebo v ple-

choviciach – okrem ceny samotného tovaru uhradíme aj obal. 
A keďže za čo musíme zaplatiť, to si viac vážime, je  dosť prav-
depodobné, že namiesto zapĺňania žltých kontajnerov alebo 
vyhodenia obalu len tak, do trávy,  pekne ho odnesieme späť 
do predajne. Buď do automatu, ktorý obchodné jednotky s roz-
lohou viac ako 300 m2 musia od januára sprevádzkovať alebo v  
menších predajniach cez predavačku či na to určeného pracov-
níka. Vykupovať sa budú obaly s označením Z alebo s nápisom 
Zálohované, ostatné nie. Plastové fľaše takto označené pôjdu 
do obehu a budú sa prijímať len od januára, zbytočne by ste 
si z nich už teraz robili  zásoby a naraz ich potom chceli odo-
vzdať. Napríklad na sýtených 1,5 – litrových nápojových fľašiach 
sa teraz ešte uvádza označenie nevratný obal. Stále preto patria 
do žltých kontajnerov.

AKO FĽAŠE ODOVZDAŤ?
„Dôležité je, aby ľudia do automatu vkladali prázdne a ne-

zdeformované PET fľaše či plechovky aj s čitateľnou etiketou. 
Automat  nápojové obaly zlisuje a umiestni do zásobníkov, 
ktoré budeme pravidelne ekologicky likvidovať,“ uviedla 
na našu otázku Ing. Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa spoloč-
nosti/Spokesperson BILLA, s. r. o.

Predajňa Billa na Rovníkovej ulici umiestni 
zálohovací automat v exteriéri, na parkovis-
ku. Bude vizuálne označený tak, že ho nikto 
neprehliadne. 

● Obaly, ktoré sa do neho vložia, musia byť prázdne. Ak je 
v nich zvyšná tekutina, treba ju vyliať do priestoru na to 
určeného.

● Obaly musia byť nezdeformované, nestlačené a aj so spo-
mínanou čitateľnou etiketou.

● Po vložení všetkých fliaš sa stlačí gombík, na základe ktoré-
ho vyjde potvrdenie o počte zálohovaných obalov.

● Fľaše, ktoré Billa nevie vykúpiť, nosiť domov netreba, stačí 
ich vložiť do otvoru na „nevratné fľaše“.

„Za celú našu spoločnosť si uvedomuje-
me, že aj my sme zodpovední, v akom pro-
stredí žijeme, a v akom budú žiť naše deti. 

Preto sme sa k potrebe zálohovania postavili zodpovedne 
a rozhodli sme sa sprístupniť systém recyklovania PET fliaš 
a plechoviek ešte skôr, ako vstúpi do platnosti povinný zá-
lohovací systém,“ napísala nám Ing. Patrícia Dutková, content 
specialist, Labaš, s. r. o.

„Veríme, že sa nám denne podarí vyzbierať stovky fliaš 
a plechoviek a spoločným úsilím prispejeme k redukcii voľne 
pohodených obalov. Automaty sú novinkou pre všetkých, kto-
rí chcú pre svoje okolie niečo urobiť. A určite je nás dosť.“

Ako ďalej uviedla, stačí aby zákazníci PET fľaše a plechovky 
vrátili:
● Nestlačené a musia byť s vrchnákom
● Obaly majú mať označenie symbolom Z
● S čitateľným čiarovým kódom
● Do automatu v našich predajniach
● Proces zálohovania sa bude týkať všetkých nápojových 

obalov od 0,1 litra po 3 litre vrátane.
● Zálohovať sa nebudú plastové ani kovové obaly od mlie-

ka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických nápojov 
s obsahom alkoholu viac ako 15 %.

● Ak za obaly kúpené v zahraničí nebola zaplatená záloha, 
takéto obaly treba vhadzovať do žltého kontajnera, nevy-
kupujú sa.

Od hovorcu spoločnosti Kaufland Samuela Ma-
chajdíka prišla k tejto téme stručná informácia:

„Automat na vratné obaly (tzv. fľaškomat) je už 
v Košiciach – Nad jazerom nainštalovaný vo vstup-
nej časti predajne. Spustený je zatiaľ len na výkup 

sklenených fliaš. Výkup PET fliaš a plechoviek sa začal 2. de-
cembra 2021.“

Tesco do času uzávierky Jazerčana kvôli pracovnej vyťaženos-
ti žiadne vyjadrenie neposlalo.

NA ZÁVER SI TO TEDA ZHRŇME:
● Pred tým, ako chcete obal vrátiť, treba si všímať na ple-

chovke alebo fľaši grafický  symbol Z v blízkosti čiarového 
kódu a text Zálohované. Ak ho nemajú, obal sa nevykúpi.

● Zálohované obaly sa odporúča doma po použití oplách-
nuť a vrátiť ich nestlačené a spolu s vrchnákom, čiarový 
kód má byť čitateľný.

● Obal môžete vrátiť kdekoľvek, nie iba v predajni, kde ste 
nápoj kúpili.

● Ak sa zabudnete a fľašu alebo plechovku vyhodíte ako do-
teraz, do žltého kontajnera, nič sa nestane. Akurát prídete 
za každý kus o 15 centov.

● Za každý vrátený obal môžete dostať na základe potvr-
denia z automatu alebo od predavačky spomínanú sumu  
15 centov. A to sa predsa už oplatí. Kvôli vašim peňažen-
kám aj čistejšiemu prostrediu.
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Jazerčan Michal Šimko našiel záľubu i prácu v zvláštnych „domčekoch“
Od včiel k sviečkam

Otvoríte túto stranu Jazerčana a poviete si: Písať v zime o vče-
lách, ktoré teraz nie sú vonku a nelietajú, to nemá logiku! Ale má, 
verte. Od jari do neskorej jesene je priam nemožné stretnúť sa 
s včelárom, lebo práce a starostí má nad hlavu. K tomu pridajte, 
že je predsedom základnej organizácie Asociácie včelárov Slo-
venska v Košiciach, a tak bolo naozaj ťažké nájsť voľný termín 
na stretnutie s Jazerčanom Bc. Michalom Šimkom.

ŽILI V LESOCH, KTORÉ IM BERIEME... 
„V našom meste a okolí združujeme v organizácii 480 členov, sme 

teda najväčšou na Slovensku. Aký bol pre nás tento rok? Slabší ako 
v minulosti. Poľnohospodárske medy síce sú, ale lesné takmer úplne 
vypadli. Globálne otepľovanie, zmena klímy, vyrezávanie lesov..., to 
všetko sa výrazne podpisuje pod pokles tohto druhu medu. Včela, i keď 
sme na to už možno zabudli, od nepamäti žila v lese, to je jej pôvodný 
domov,“ rozhovoril sa pán Šimko. Včela je podľa neho na les naviaza-
ná, tam si vie nájsť rôznorodú stravu v celom období znášky. Na poli 
to tak nie je, lebo keď odkvitne repka olejnatá či slnečnica, jej zdroj 
obživy prakticky skončil... „V poslednom čase sa častejšie hovorí, že 
keď umrie posledná včela, skončí život na Zemi. Netvrdím, že to tak ur-
čite bude, i keď faktom je, že včela má podiel na 90 percentách našej 
potravy. Určite platí, že je kvetu verná, a podľa toho, kde začala, pri kto-
rom kvete, pravidelne sa vracia k tomu istému druhu. Dôležité je, aby 
bolo kvetín na opeľovanie naozaj dosť.“

Pán Šimko s obdivom hovorí o organizácii života včiel. Majú me-
dzí sebou sliedičky. Sú to doslova prieskumníčky, ktoré lietajú a hľa-
dajú miesta - rozkvitnuté kvety, stromy - kde sú možnosti opeľova-
nia kvetenstva. Keď ich objavia, prídu do úľa a svojským „tancom“ 
ostatné nasmerujú, kam majú letieť. Pokojne sa môže stať, že hoci 
človek má kvety na balkóne a čaká, kedy prídu na jeho kvetenstvo, 
včely neprídu. Buď balkón prieskumníčka neobjavila, buď je ich tam 
tak málo, že sa naň neoplatí priletieť alebo ide o kvety, ktoré ne-
majú nektár. Napríklad muškáty... Robotnice sa v poslednom obdo-
bí začínajú prispôsobovať novej klíme a med nezahusťujú tak ako 
predtým. Nektár, ktorý zbierajú, obsahuje asi 80 percent vody, ktorý 
z neho musia dostať, čiže nektár vysušiť. Robia to mávaním krídiel 
dovtedy, kým nie je suchý a už nehrozí, že by sa pokazil. 

JEDNA ZA VŠETKY...
„O živote včiel by sa dalo napísať nemálo kníh. Dnes je taká doba, 

že sa číta málo, aj preto približne od apríla do júna chodím po školách 
i všade, kde sú deti a rozprávam im o včelách, o ich spôsobe života, 
o poslaní, ktoré majú. Mám aj prenosný úľ so sklom, v ktorom je pek-
ne vidieť včielky, čo je pre deti určite zaujímavejšie ako keď ich zazrú 
na kvete. Je to doslova včelí televízor. Keď nie je pandémia, aj medík 
im dám ochutnať. Snažím sa vysvetliť im, že med sa nevyrába niekde 
priemyselne vo fabrike, ale dávajú nám ho včely.“ Zvláštne v ich živo-
te tiež je, že pracujú ako úľ, teda spoločenstvo. Nie sú jedincami, 
ktorí by „hrabali“ pre seba. U nich doslova platí: Jeden za všetkých... 
teda jedna za všetky...To by sme si od nich mohli podľa M. Šimka 
zobrať príklad. Včely konajú pre kolektívne dobro. Tam sa nepozerá 
na to, že tá včela tvorí taký a ďalšia včela iný druh medu alebo či 
ona prežije, prežiť má celé osadenstvo a med robia pre svoje budú-
ce generácie. Tvoria si tiež zásoby potravy na zimu a v úli vytvára-
jú akúsi spoločnú guľu, ktorá ich chráni. Vonku môže byť aj mínus  
20 stupňov, u nich je plus 20 stupňov Celzia...

SÚ ÚŽASNÝM SPOLOČENSTVOM, 
ktoré opeľuje kvety, dáva med, propolis, včeliu materskú kašičku, 

vosk, jed a veľa ďalšieho. V jednom úli je okolo 80-tisíc včiel, čo je 
jedna veľká „továreň“ a iba jedna kráľovná. Včielka žije len 40 dní, 
ak medzitým nepichne do niekoho svoje žihadielko. Potom uhynie 
hneď. Za niečo viac ako mesiac sa v úli vystrieda celé „osadenstvo.“ 
Krátky život a toľko úžitku. „Včely sú na svete asi 20 miliónov rokov. 
Prežili všeličo, aj zlé časy, aj lepšie a stále sú tu. Podľa mňa je to práve 
preto, že „myslia“ dopredu, nežijú z dňa na deň, ale rátajú s tým, čo 
bude zajtra, pozajtra, o pár rokov.“ Trebárs uvažujú aj o tom, ako si 
udržať v úli teplo a prostredie bez baktérií. Využívajú k tomu propo-
lis, ktorým zvnútra úľ obložia, a tak chránia seba, aj včielky, ktoré sa 
vyliahnu. U nás, ľudí, sa využíva v medicíne.

„Okrem medu mám od nich včelí vosk na sviečky. Rolované, ale hlav-
ne rovné, ktoré sú odlievané. Rolované rýchlejšie horia, rovné pomalšie, 
svit je z nich jasnejší, viac ide do žltej farby, a čo je najdôležitejšie, ne-
produkujú žiadne nebezpečné splodiny. Používame do nich podľa po-
treby 16 druhov knôtov a testujeme ich.“ Robia aj to, že vosk z týchto 
sviečok, keďže celkom nedohoria, zbierajú a vyrábajú z nich nové. 
Takže žiadny odpad. „Obrazne povedané moja rodina sme trochu 
ako tie včielky, od ktorých sa máme čo učiť. Hoci aj myslieť na bu-
dúcnosť a zdravé prostredie,“ uzavrel rozprávanie Michal Šimko.
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Koniec roka je pre ľudí prirodzene časom bilancovania toho, čo 
sa im podarilo a čo nestihli, alebo by urobili inak. A tak je Nový rok 
pre nich symbolickým začiatkom. Dať si predsavzatie je jednodu-
ché, no priznajme si, koľké z nich sa nám podarilo naozaj dodržať? 

Väčšina z nás vie aspoň približne, čo v najbližšej dobe chce. 
Schudnúť, zmeniť zamestnanie, začať sa venovať nejakému hobby 
alebo začať pracovať na novom projekte. S krátkodobými cieľmi ľu-
dia problém až tak nemajú, ten skôr nastáva pri dlhodobých život-
ných cieľoch. Tu sa zasekne väčšina z nás. Chyba nemusí byť v (ne)
pevnej vôli, ale v nesprávnom zadefinovaní predsavzatí, cieľov. Vra-
ví sa, že menej je niekedy viac. Dosiahnuť viac náročných cieľov je 
skutočne namáhavé, a verte či nie, každé naše predsavzatie sa môže 
odzrkadliť na našom duševnom zdraví. 

Predsavzatia dodržíme len vtedy, ak sa na celú vec pozrieme 
realisticky. Vytýčiť si totiž musíme ciele, ktoré sú splniteľné. Ak si 
dáme nerealistické predsavzatia, nesplníme ich a budeme zbytočne 
frustrovaní. Frustrácia potom môže skôr či neskôr dobehnúť každé-
ho z nás. Príznaky frustrácie sú predovšetkým radom nepríjemných 
emócií. Patri sem najmä hnev, bezmocnosť, strach aj pocit nespra-

vodlivosti. Frustrovaní ľudia strácajú 
trpezlivosť a oveľa skôr dosiahnu ,,svoj 
strop“. Banálne veci, ktoré za normálnych 
okolností ani neriešia, ich dokážu roz-
čúliť a ich reakcie sa stávajú prehnané. 
Frustrácia sa prejavuje aj vo forme rôz-
nych somatických príznakov. Väčšina ľudí 
má problém s prijatím neúspechu. Berie-
me ho ako vlastné zlyhanie a je pre nás 
nepochopiteľné, že prekážky sú vlastne určité výzvy a dajú sa využiť 
v náš prospech. Myslite na úspechy, ktoré ste už dosiahli, nech vám 
pripomenú to, že ste silným človekom.

Preto si svoje nové predsavzatia dobre premyslite, pracujte 
na nich a nezabúdajte, že niekedy stačí obyčajné ,jednoduché pred-
savzatie, a to byť lepším človekom. 

Prajem každému úspešný a splnenými cieľmi naplnený rok 
2022.

PhDr. Lucia Kleinová

Vieme vnímať rozdiel, starať sa do druhých 
ľudí a starať sa o druhých ľudí ? Nevyžiada-
ných rád a odporúčaní dostávame denne 
z televízie, rádia, novín. Ktoré rady sa nás do-
tknú ? Ktoré rady si osvojujeme, zamyslíme 
sa nad nimi? Ktoré slová sa zastavia v našej 
mysli? Láskavosť, tolerancia, citlivosť. Tole-
rantnosť najmä k sebe a k vlastným nedoko-

nalostiam. Myslím, že práve tolerantnosť vo všetkých jej podobách 
bola témou nášho roka 2021. Denné centrum duševného zdravia  
n. o. Facilitas poskytovalo v roku 20021 služby kombinovanou for-
mou - online i na živo. 

Starostlivosť o zdravie, aj o to duševné, sa prenáša do virtuálne-
ho priestoru, sme síce v kontakte, ALE ... chýba nám priestorovosť, 
sociálnosť, vôňa, pohyb pri kontakte, ponúknutie servítky, šálky 
čaju, a najmä spoločného priestoru nad témou, ktorou práve ten 
ktorý klient žije. 

V roku 2021 sme všetci prešli rôznymi obdobiami a očakávania-
mi, že opäť bude všetko, ako sme boli zvyknutí... tak ako my sa sna-
žíme v terapii nastaviť postoj k tomu, že rovnako už nebude, už ne-
budeme mať tridsať, nebudeme pred prvým rozhodnutím o začatí 
alebo ukončení vzťahu, už nebudeme tí istí. Budeme ale bohatší 
o skúsenosť, o poznanie, čo tiež znie ako rada. 

Nevyžiadaná. Koľkokrát nám to isté napadne voči iným, ale voči 
sebe? Máme na seba čas, dosť času stráviť udalosti, ktoré žijeme, 
alebo len zbierame fotky a zážitky pre vonkajší svet? 

Skúsenosť z terapií je, že čas pre seba nie, že ho niet, je vzácnosť, 
ale že jeho prežívanie, teda venovať sa len sebe, je sprevádzané 
úzkosťou. Úzkosťou, že nerobíme niečo dôležitejšie, užitočnejšie, 
zmysluplnejšie, že budeme posudzovaní, hodnotení, zosmiešnení. 
Kedy sa chválime tým, že sme sami sebe blízko? Vieme, že existuje-
me, že naše aktivity majú presah? 

TREBA NAOZAJ CÍTIŤ, 
A NIE VYZERAŤ, ŽE CÍTIME
Skôr vnímame možnosť vyhore-

nia, zdravotných dôsledkov stresu, 
prepracovania, frustrácie, nepocho-
penia, odmietania, s čím pracujeme 
v terapii. Akoby sa naším životom nies-
la neviditeľná niť strachu a len ju 
nechytiť do rúk, nezamotať sa do nej, nenatočiť klbko, ktoré 
neunesieme. Pritom nás úzkosť aj chráni, reguluje náš výdaj ener-
gie, privedie nás k novým aktivitám. Pocity sa nám menia, 
a dôležité sú naše očakávania, predstavy o tom, ako sa máme mať.  
Ak netrávime čas so sebou, ťažko vieme zistiť, čo nám prinesie ra-
dosť, tú takú radostnú, že sme, nie radosť z výkonu, z dosiahnutia 
niečoho. Radosť z pocitu, že sme, že cítime, že sa deje niečo, čo sa 
oplatí zapamätať si. Naozaj cítiť, a nie vyzerať, že cítime. Tak skúste 
s nami venovať si chvíle sebe, sledovať, zažívať a spísať si do zásoby 
vlastné tipy na náladu, napísať zoznam na chladničku -  namiesto 
NEZABUDNI VYBAVIŤ na NEZABUDNI  SA TEŠIŤ. 

Príkladom môže byť kto ma naposledy pobavil, rozosmial, aká 
udalosť ma nadchla, čo čítam, s kým sa o knihách môžem poroz-
právať, čo počúvam, aký film ma dojal, ktoré miesto je moje naj... 
a pokojne pokračujte a zapĺňajte priestor spokojnosťou a úsmevom 
pre seba. A naše zrkadlové neuróny sa postarajú o úsmev na tvá-
rach druhých. Vyskúšajte hneď a usmejte sa, empatická mimika 
je na našej strane. A ešte máme pár trikov na zmenu nálady, mô-
žeme škrtnúť v zozname aspoň jednu povinnosť, predstaviť svoje 
lepšie ja, poskočiť si alebo urobiť drep, objať najbližšiu osobu, ak 
nám to dovolí. Prajeme nám i vám život, ktorý teší a príbehy, 
ktoré budeme rozprávať vnúčatám. Pokojné a príjemne prežité 
sviatočné dni, nielen na fotkách, ale hlavne V SEBE. Pozitívne 
spomienky vytvárajú mentálnu prikrývku, ktorou sa môžeme 
zababušiť v zaťažujúcich chvíľach, tak nech je tá vaša poriadne 
farebná a pohodlná. 

PhDr. Monika Piliarová, PhD.,  
FACILITAS, n. o. , Košice  

Zdravotné okienko

Niekedy stačí obyčajné predsavzatie

Denné centrum duševného zdravia radilo online i na živo 
Témou roka bola tolerantnosť vo všetkých jej podobách
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Pre chvíle pohody
Príroda, to je všetko okolo nás / Viete, že  žijú i na našom sídlisku?

DROZD ČIERNY
Pôvodne to bol lesný vták. Rozoznávame 

lesné sťahovavé populácie a menej plaché 
a na zimu prispôsobené stále mestské po-

pulácie. Hniezdia prakticky na všetkých 
možných miestach poskytujúcich úkryt. 
Mnohé hniezda padnú za obeť strakám 
a vevericiam a čerstvo vyletené mladé droz-
dy sú zase ľahkou korisťou domácich ma-
čiek i operených predátorov. Drozd sa živí 
hmyzom, červami, zvyškami jedál, ovocím 
a bobuľami. 

DROZD ČVÍKOTAVÝ
Pochádza pôvodne zo svetlých riedkych 

lesov sibírskej tajgy. Na Slovensku začal 
obsadzovať biotopy v intraviláne ľudských 
sídiel. Živí sa hmyzom, červami, v zimných 
mesiacoch ovocím, bobuľami a semenami 
rastlín. 

SÝKORKA BIELOLÍCA
Je jedným z najprispôsobivejších a naj-

rozšírenejších európskych druhov vtákov. 
Hniezdi takmer vo všetkých druhoch lesov, 
záhrad, parkov. Obmedzuje ju len nedosta-
tok dutín na hniezdenie. Prirodzená potrava 
sýkorky bielolícej sa skladá zo širokej škály 
hmyzu v rôznych vývojových štádiách (va-
jíčka, larvy). Na jeseň a v zime vyhľadáva 
olejnaté semená slnečnice a buku, orechy 
a niekedy aj semená hrabu. Môže tiež obje-
dať dužinaté plody drevín, púčiky a listy. Po-
dobne ako príbuzná sýkorka belasá, aj táto 
sýkorka obľubuje smotanu.    

Texty: Zdroj: Wikipédia
Foto: Róbert Mihalik

Samička

Samec 



Jazerčan 03 / 2021 43

INZERCIA

INZERCIA
INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA
INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA
INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA
INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA
INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA
INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA
INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA

INZERCIA
INZERCIA

Slováci sa dražieb nehnuteľností boja, aj napriek tomu, že doká-
žu nehnuteľnosť získať za relatívne nižšiu cenu, ako nadobudnúť 
pri klasickej kúpe. Na aukciách sa tak v dnešnej dobe zúčastňuje 
stále len veľmi malé percento ľudí, prevažnú väčšinu účastníkov 
dražieb tvoria makléri alebo realitné kancelárie. 

Pokiaľ nadobudnú nehnuteľnosť v dražbe, zväčša ide o využitie 
na investíciu s cieľom ďalšieho predaja alebo prenájmu. Sčasti to 
môže byť spôsobené aj tým, že konkurenti aukcie vypichnú „skryté” 
nedostatky, ako napríklad rôzne chyby, kriminálnu históriu nehnu-
teľnosti či zlú energiu a podobne. Makléri po získaní nehnuteľnosti 
v dražbe však tieto informácie ďalej nešíria, a tak aj bežný smrteľník, 
ktorý by sa na dražbe nezúčastnil, môže byť vlastníkom nehnuteľ-
nosti pochádzajúcej z aukcie. V prípade dražby bytov, najmä v hlav-
nom meste, je výhodou vysoký počet účastníkov a priemerne o nie-
koľko desiatok tisíc eur nižšia suma.

Jedným z dôvodov, prečo sa bežní ľudia na dražbe nezúčast-
ňujú vo veľkom je fakt, že pre vydraženie nehnuteľnosti v aukcii 
je potrebné zaplatiť sumu v hotovosti a len málokto disponuje 
takým objemom financií. Ďalším problémom môže byť to, že ma-
jiteľ draženej nehnuteľnosti nepovolí obhliadku, a vy tak neviete, 

čo kupujete. Financovať nehnuteľnosť 
cez hypotéku je takmer nemožné a aj 
po získaní nehnuteľnosti je tu stále troj-
mesačná možnosť napadnutia súdom. 
Výhodou dražby je však výrazne nižšia 
cena nehnuteľnosti, no tá je tiež disku-
tabilná, nakoľko ide o aukciu. Kupujúci 
sa v podstate dokáže vyhnúť poplatkom 
za advokátov a vybavovanie zmlúv, čiže 
časť byrokracie odpadá. 

V súčasnosti existujú na trhu rôzne spoločnosti či makléri, ktorí 
majú s aukciami nehnuteľností bohaté skúsenosti. Ak by ste chceli 
vyskúšať nadobudnutie nehnuteľnosti takýmto spôsobom, určite je 
na mieste poradenstvo so skúsenou firmou alebo maklérom.

Štefan Čarnoky
realitný maklér pre Košice a okolie

telefón: + 421 915 941 854
email: carnoky@reneagency.sk

web: www.stefancarnoky.sk
web: www.reneagency.sk

Oplatí sa nákup nehnuteľnosti cez aukciu?

Inzercia 
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