
Jazerčan 01 / 2022 1w w w. j a z e r o k o s i c e . s k
Ak chcete byť stále informovaní, čo sa 
na Jazere deje, klikajte na internetovú stránku, 
ktorá je tu práve pre vás.

Sledujte nás na Facebook.com /Nad jazerom, 
na Twitter.com /MC Kosice Nad jazerom 
a na Instagram.com /Jazerokosice
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NAJVÄČŠIE PLÁNOVANÉ AKTIVITY V TOMTO ROKU   
Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom 

spolu na roky 2022 - 2024 je základným nástrojom finančného 
hospodárenia mestskej časti. Zostavený je v súlade s právnymi 
normami na obdobie troch rozpočtových rokov, pričom záväz-
nými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a roz-
počtované výdavky rozpočtového roku 2022. Základnými vý-
chodiskami pre zostavenie rozpočtu na rok 2022 a stanovenie 
priorít pre oblasť bežného aj kapitálového rozpočtu sú okrem 
právnych noriem:

• Vývoj ekonomickej a epidemickej situácie v SR v súvislosti 
so šírením pandémie COVID -19 a s prijatými opatreniami vlá-
dy SR a Úradu verejného zdravotníctva SR,

• Prognózy ekonomického vývoja SR v nasledujúcom období 
s vplyvmi do oblasti tvorby zdrojov, najmä príjmov z podielo-
vých daní a transferov od mesta Košice,

• Údaje z návrhu programového rozpočtu mesta Košice na rok 
2022 a na roky 2023 - 2024, 

• Program rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 - 2020 
s výhľadom do roku 2025,

Rozpočet je zostavený ako programový, to znamená zdôrazňu-
júci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi 
a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.

Bežné príjmy na rok 2022 sú rozpočtované v sume 1 383 030 € 
a sú vyššie o sumu 9 663 € oproti schválenému rozpočtu roku 2021. 

Kapitálové príjmy na rok 2022 sú rozpočtované v sume 40 001 €. 

Mestská časť má na tento rok na investície rozpočtovaných  
412 700 €.

PLÁN 
poslaneckých dní poslancov Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2022

Miesto konania: Miestny úrad 
 Mestskej časti Košice – Nad jazerom
 Poludníková ul. č. 7 – malá zasadačka – prízemie
Čas:  Spravidla prvá streda v mesiaci 
 od 16:00 do 17:00 hod
 Počas dovolenkového obdobia: 
 ( júl, august) poslanecké dni nebudú.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom

Dátum: Meno a priezvisko: Meno a priezvisko:

6. apríl   Martin Seman Andrea Gajdošová

4. máj     Bernard Berberich Silvia Hricková

1. jún      Róbert Schwarcz Anna Jenčová

7. september Pavol Slivka Miroslav Belohorský

5. október Jozef Skonc Roman Frnčo

2. november Norbert Borovský Renáta Lenártová

7. december Zuzana Dlhá Martin Seman

PLÁNOVANÉ AKTIVITY V ROKU 2022
* Čistota a poriadok na sídlisku a v Rekreačnej lokalite (RL)  

Jazero.
* Spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou 

v Brne na riešení problému siníc v jazere
* Poskytnutia dotácií na podporu verejnoprospešných aktivít 

v mestskej časti 
* Podpora činnosti Denného centra pre seniorov podľa vývoja 

epidemickej situácie
* Zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stra-

vovanie seniorov
* Poskytovanie jednorazových dávok občanom a rodinám 

v hmotnej núdzi 
* Aktivácia dlhodobo nezamestnaných občanov formou rôz-

nych druhov programov v spolupráci s Úradom práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR podľa epidemickej situácie

* Realizácia kultúrno-spoločenských a športových aktivít 
v mestskej časti podľa vývoja epidemickej situácie

* Duálne vzdelávanie podľa vývoja epidemickej situácie.

ROZPOČTOVANÉ INVESTÍCIE V ROKU 2022
* Projektová dokumentácia - Športový park
* Revitalizácia detského ihriska na ulici Amurská 
* Revitalizácia detského ihriska na Baltickej ulici
* Revitalizácia detského ihriska Radka v RL Jazero
* Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero
* Príprava územia pre Zelené športovo-oddychové zóny
* Riešenie statickej dopravy - parkovisko na Ladožskej a Jenisej-

skej ulici 
* Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníkov 

na Galaktickej a Meteorovej ulici
* Verejné osvetlenie chodníkov na uliciach Ždiarska - trhovisko 

- Rovníková
* Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici
* Projektová dokumentácia - Výstavba uzamykateľného kontaj-

neroviska na ulici Ždiarska
* Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska
* Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová 
* Architektonická štúdia chodníkov v RL Jazero
* Plávajúca fontána na jazero 
* Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko
* Obstaranie strojov, prístrojov a zariadení – elektrická brána 

do dvora OC Branisko, nákup nadstavby na viacúčelový za-
metací stroj, prívesný vozík sklápač, minibager, klimatizačné 
zariadenie na MÚ

* Nákup mobiliáru - najmä parkových košov a lavičiek, toaliet 
pre psov, externých stolnotenisových stolov

* Realizácia projektov participatívneho rozpočtu – Nech Jazero 
nestratí srdce

* Spoluúčasť na projektoch financovaných z externých zdrojov
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Milí Jazerčania, 

Plánujeme, chystáme, tešíme sa na vás
Uvoľňovanie opatrení, ktoré súviseli s pan-

démiou, nám konečne dovoľujú, (ak sa medzi-
tým zase niečo nezmení), rozbehnúť kultúrno 
– spoločensko – športové podujatia napláno-
vané na tento rok.

V Kultúrnom stredisku Jazero sme teraz, 
v marci, už stihli mať výstavu fotografií členov 
Klubu K-91 venovanú Košiciach a slovnú po-
tulku s Milanom Kolcunom spojenú s autogra-
miádou jeho najnovšej knihy Košice na každý 
deň. 

Koncom marca bude ešte v kultúrnom stre-
disku aerobic marathon a 1. a 8. apríla Uvíta-
nie detí do života. Je to milé podujatie, na kto-
ré sa všetci veľmi tešíme. Chceli by sme tiež 
pripraviť súťaž pre deti spojenú s veľkonočný-
mi sviatkami, SWAP kníh, teda ich výmennú 
burzu, Jazerskú kvapku krvi, Talent show, čo je 
prehliadka nadania a šikovnosti detí z mater-

ských, základných i mladých zo stredných 
škôl, a pripomenieme si aj Deň učiteľov.

V máji by sme sa radi zapojili do Košic-
kých Benátok pri príležitosti mestských 
osláv Dňa mesta Košice i do varenia  
Košického gulášu. Plánujeme tiež Deň  
Jazerčanov, pre motoristov Jazdu zruč-
nosti a 27. mája ďalšie stretnutie s naj-
mladšími obyvateľmi našej mestskej časti 
v rámci vítania bábätiek do života.

Prvý polrok chystáme uzavrieť oslavou 
MDD, turnajom v streetbaskete, slávnost-
nou akadémiou pri príležitosti 10. výročia 
Jazerských mažoretiek i stretnutím s jubi-
lantmi.

Veríme, že sa nám všetko podarí tak, 
ako by sme chceli a po viac ako dvoch 
rokoch sa spoločne stretneme na našom 
sídlisku, kde to konečne opäť žije... 

je pomaly koniec marca a to je čas na prvé tohtoročné číslo Jazer-
čana, ktorý dostávate do schránok už tridsiaty rok. Nielen VAŠE 
i NAŠE noviny, ktoré zaznamenávajú dianie okolo nás, majú svoj 
sviatok. Medzi oslávencov patrí i bývalý štvornásobný starosta Ja-
zera Ing. Ján Jakubčiak, ktorý v septembri bude mať 80-te narode-
niny. 

Dvadsať rokov na tom istom mieste a v rovnakej funkcii, teda 
ako riaditeľka Materskej školy na Azovskej ulici, pôsobí PaedDr. 
Alena Kupková, 45 rokov si pripomína pobočka Verejnej knižnice 
J. Bocatia v OC Čingov (Ural), 100 rokov by mal MUDr. Boris Boča, 
ktorý je viac ako lekár známy textami piesní, najmä stále populár-
nou Skôr než odídeš, a 50. rokov od privítania prvých školákov Zá-
kladná škola na Bukoveckej ulici.

V Jazerčane sa popri spomínaniach môžete dočítať, ako sme 
prežili zimu i čo sme počas nej na mobiliári rozmiestnenom po síd-
lisku, opravili. Nezabúdame ani na našich skutočne agilných se-
niorov z Klubu dôchodcov Denného centra, ktorí, čo sme už neraz 
skonštatovali, na vek nepozerajú, pre nich je len číslom.

Rodičom detí od dvoch do šesť rokov, ktoré by mali navštevo-
vať materskú školu,  prinášame radostnú správu: v Materskej ško-
le na Galaktickej ulici je zriadené elokované pracovisko  a v rámci 
neho otvorených šesť nových tried. A tie na drobcov netrpezlivo 
čakajú...  

Prinášame informáciu o programovom rozpočte mestskej čas-
ti a plán poslaneckých dní, rozpis veľkokapacitných kontajnerov, 
fotky i texty o živote na sídlisku. Informujeme, ako môžete pomôcť 

Ukrajine a kde môžete priniesť potraviny, šatstvo i hračky pre voj-
nových ukrajinských utečencov. 

V Jazerčane sú aj Sviatočné slová z našich farností venované blí-
žiacej sa Veľkej noci. 

Slovom sa vám v rubrike Z pera poslancov prihovoria tí, ktorých 
ste si v komunálnych voľbách zvolili, aj tí, ktorí sa rozhodli pomôcť 
vám pri riešení neriešiteľných situácií. 

Predstavíme mäsovýrobu Erik, MUDr. Terézia Rosenbergerová 
sa bude venovať deťom a tínedžerom i ich problémom spojeným 
s pandémiou. Slovo dostávajú tiež školy nášho sídliska, pred veľko-
nočnými sviatkami sme pripravili niečo pre šikovné deti i pre zručné 
gazdinky. Ako už tradične sa môžete začítať aj do Právne poradne 
a realitných okienok. 

Sme radi, že sa po viac ako dvoch rokoch vieme konečne poriad-
nejšie nadýchnuť a po rôznych epidemiologických opatreniach, 
obmedzeniach a núdzových stavoch, začať znova obyčajne žiť. 

Aj keď trochu inak ako by sme možno chceli. Od marca nás totiž, 
čo je určite to najpodstatnejšie v živote nás, aj sídliska, čaká veľká 
rekonštrukcia Slaneckej cesty. Trvalo viac ako šesť rokov papiero-
vania, stretnutí, rokovaní, konštruktívnych i prázdnych rečí o tom, 
že s touto najvyťaženejšou cestou II. triedy v Košickom kraji treba 
niečo robiť, inak je kolaps dopravy neodvrátiteľný.  

Vieme, že to budú takmer dva roky plné obmedzení, stresov, do-
pravných zmien a obrovskou skúškou trpezlivosti každého z nás. 
My však vydržíme, lebo vieme, že koncom budúceho roka budeme 
mať modernú komunikáciu s viacerými novinkami pre peších i mo-
toristov.

Prajme si teda, nech bude opäť dobre. Berme to, čo všetko nás 
čaká, ako príležitosť naplno prejaviť svoju ľudskosť, zodpoved-
nosť, ohľaduplnosť.

Prajme si tiež pohodové veľkonočné sviatky a Božie požehna-
nie. 

   S úctou Lenka Kovačevičová,
                               starostka
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Do 1. októbra minulého roku stále nebolo stopercentne 
isté, či sa naše sídlisko i mesto dočkajú rekonštrukcie a rozší-
renia Slaneckej cesty, ktorá patrí medzi najfrekventovanejšie 
dopravné tepny kraja. Denne po nej prejde aj 25-tisíc vozidiel.

Definitívne ÁNO odznelo na tlačovom brifingu priamo 
na tejto komunikácii, kde bola aj ministerka investícií, re-
gionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová. 
O zmenu Slaneckej sa má za takmer 12 miliónov eur aj s DPH 
postarať bratislavská spoločnosť Doprastav - víťaz vo verej-
nom obstarávaní. Na stretnutí okrem iného odznel prísľub,  
že približne do marca 2022 obyvateľov žiadne väčšie obme-
dzenia v súvislosti so Slaneckou nečakajú. 

V zimných mesiacoch v rámci prípravných prác geodeti vytýčili 
samotnú stavbu a inžinierske siete, urobil sa archeologický výskum, 
zrealizovala sa prekládka inžinierskych sietí a spracoval projekt ob-
chádzok a obmedzení vrátane dočasného značenia. 

ZIMA SA SKONČILA, PRIŠIEL MAREC A ... 
naozaj sa začína to, čo všetci očakávame, ale z toho máme i ne-

malé obavy. Všetky práce sa totiž budú diať za plnej prevádzky, síce 
s obmedzeniami, ale bez zrušenia električkovej, autobusovej i auto-
mobilovej dopravy. 

AKÉ NÁS ČAKAJÚ ZMENY
• Doprava smerom do Krásnej sa presmeruje do dvoch východ-

ných jazdných pruhov (bližšie k sídlisku). 
• Pravá časť vozovky (bližšie k OD Kaufland a Tesco) bude k dis-

pozícii stavbárom. Zmeny si, samozrejme, vyžiadajú dopravné 
obmedzenia a zníženie rýchlosti v celom úseku na 30 kilomet-
rov. 

• S výnimkou svetelnej križovatky bude platiť zákaz odbočenia 
do ľava. 

Predpokladaný termín ukončenia prác na západnej časti vo-
zovky (dva jazdné pruhy) je koniec roka 2022. 

• Doprava potom bude presmerovaná na novovybudované 
jazdné pruhy a začne sa s rekonštrukciou východnej časti Sla-
neckej cesty. 

• Súbežne sa budú realizovať práce na výstavbe cyklistického 
chodníka, chodníka pre peších i na jednotlivých križovatkách 
a autobusových zastávkach. 

Po rozšírenej a kompletne vynovenej Slaneckej cesty by mali 
prvé automobily prejsť v septembri roku 2023.

Vedenie mesta odporúča vodičom využívať okrem Slanec-
kej, na ktorej bude doprava presmerovaním do jedného pruhu 
značne obmedzená, paralelnú komunikáciu (Levočská – Čin-
govská – Ždiarska – Važecká - Talinská). 

„Rozšírenie Slaneckej cesty je z pohľadu dočasného dopravného 
značenia najnáročnejší projekt v histórii mesta. Rekonštrukcia si vyža-
dovala osadenie stoviek zvislých dopravných značiek a kilometre vo-
dorovných žltých čiar,“ zdôraznil autor projektu Ing. Pavel Titl.

Ide do tuhéhoIde do tuhého
Slanecká patrí k najfrekventovanejším dopravným tepnám v Košickom kraji

Slanecká patrí k najfrekventovanejším dopravným tepnám v Košickom kraji.

ZMENY V AUTOBUSOVEJ DOPRAVE

ZMENY V AUTOBUSOVEJ DOPRAVE ZAČALI PLATIŤ 
OD 12. MARCA 2022
- Linky 52 a N7 v smere do MČ Košice Krásna budú zasta-

vovať na zastávkach Levočská a Dneperská. Zastávky Ladožská 
a Rovníková sa dočasne zrušia. Konečnou bude zastávka Va-
žecká, ktorá bude dočasne premiestnená na vnútrosídliskovú 
komunikáciu.

- Linky 52 a N7 v smere do centra mesta zastavujú na do-
časnej zastávke Važecká, ktorá bude umiestnená na vnútrosíd-
liskovej komunikácii, a následne stoja na všetkých svojich za-
stávkach.

- Linka 19 ostáva bez zmeny trasy a zastávok v oboch 
smeroch. 

- Linka č. 28 v smere na Napájadlá bude premávať bez zme-
ny (okrem presunu zastávky Važecká na vnútro sídliskovú ko-
munikáciu). V smere do MČ Krásna bude stáť na zastávke Napá-
jadlá, nezastavuje na zastávkach Ladožská a Rovníková a stojí 
na náhradnej zastávke Važecká.                                                       (RD)
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AKO SA REKONŠTRUKCIA DOTKNE NÁS, JAZERČANOV?
Obyvateľom sídliska sa odporúča využívať vnútornú komuni-

káciu sídliska, ktorá bude ponechaná s obojsmernou premávkou 
(Levočská – Čingovská – Ždiarska- Važecká – Talinská), s výnimkou 
úseku od Ladožskej po Rovníkovú (od Rímskokatolíckej farnosti 
sv. košických mučeníkov po obchodné centrum Billa) – ten bude 
v smere do MČ Košice – Krásna dočasne zjednosmernený. Pre križo-
vatku Slanecká – Golianova nebudú platiť žiadne obmedzenia.

ČO AK POTREBUJEME NAVŠTÍVIŤ OBCHODNÉ CENTRÁ?
Na ulici Napájadlá, na ktorej sa nachádza Obchodná galéria 

Naša (Kaufland, Mc Donald, …), bude zriadená dočasná provizórna 
okružná križovatka, vďaka ktorej sa vodiči dostanú nielen na po-
trebné nákupy, ale budú mať možnosť otočiť sa a pokračovať doľa-
va na Slaneckú cestu v smere do centra mesta.  

Križovatka, ktorá smeruje zo Slaneckej cesty k OC Kaufland (smer 
centrum aj Krásna), bude funkčná aj s výjazdom z ulice Napájadlá 
doľava smer centrum. Z Krásnej však doľava ku Kauflandu neodbo-
číte, bude potrebné použiť obchádzku po Čingovskej a Dneperskej.

Do HM Tesco sa bude možné dostať autom iba z jazdného pru-

hu, ktorý smeruje na Krásnu. Ak budú vodiči chcieť opustiť ulicu, 
na ktorej sa HM Tesco nachádza, musia využiť prikázaný smer do-
prava do MČ Košice – Krásna. 

V súvislosti s rekonštrukciou Slaneckej som už aj v minulosti po-
vedala, že nechcem nič prikrášľovať alebo skresľovať. Pre nás všet-
kých to je veľká skúška trpezlivosti, ohľaduplnosti i zodpovednos-
ti. Čakajú nás zložité a ťažké dni. Výsledkom však bude  obrovská 
zmena, ktorá po dokončení výrazne skvalitní a urýchli automobi-
lovú dopravu a zlepší na našom sídlisku život i životné prostredie. 
Poriadne sa teda nadýchnime, aby sme to zvládli,“ prosí starostka 
Lenka Kovačevičová všetkých, aby boli trpezliví a ohľaduplní. 

 Zdroje: MMK a DPMK

ZMENY V ELEKTRIČKOVEJ DOPRAVE

ZMENY V ELEKTRIČKOVEJ DOPRAVE ZAČALI PLATIŤ 
OD 21. MARCA 2022
Dopravný podnik mesta Košice upozorňuje aj na viace-

ré zmeny v linkovom vedení električiek, ku ktorým dôjde 
v priebehu marca. Tie však súvisia s modernizáciou depa, 
ktorá sa robí počas plnej prevádzky. Vedenie mesta presa-
dzuje zvýšenie frekvencie prejazdu električiek.

- Linka číslo 1 (nová linka): Važecká - Južná trieda - Ná-
mestie osloboditeľov – Kuzmányho - Námestie maratónu 
mieru - Havlíčková 

- Linka číslo 2 – bez zmeny
- Linka číslo 3 - bez zmeny
- Linka číslo 4 (zmenená trasa): Botanická záhrada – Zim-

ná – Kuzmányho - Námestie osloboditeľov – Južná trieda – 
Barca

- Linka číslo 6 (zmenená trasa): Staničné námestie - Ná-
mestie osloboditeľov - Moldavská Trieda SNP - Námestie 
maratónu mieru - Havlíčkova 

- Linka číslo 7 (zmenená trasa + jednosmerná trasa): Bota-
nická záhrada – Zimná – Kuzmányho – Námestie oslobodi-
teľov – Južná trieda - Barca

- Linka číslo 9 (zmenená trasa):  Važecká – Alejová - Trieda 
SNP - Námestie maratónu mieru                                                 (RD)

CESTOVANIE V ELEKTRIČKÁCH ZADARMO?
DPMK plánuje prepravovať cestujúcich počas rekonštrukcie 

Slaneckej cesty v úseku Važecká – VSS križovatka - zadarmo.
„Našou snahou je čím viac odľahčiť automobilovú dopravu, 

ktorá bude na Slaneckej komplikovanejšia, a tým minimalizovať 
dopravné zápchy. Zároveň aj kompenzovať problémy, ktoré ob-
čanom vzniknú obmedzeniami. Boli by sme radi, keby Košičania 
uprednostnili mestskú hromadnú dopravu pred osobnou,“ zdô-
raznil riaditeľ Magistrátu mesta Košice a predseda predstaven-
stva DPMK Marcel Čop.  

Návrh na zmenu tarify budú ešte musieť schváliť poslanci 
na marcovom Mestskom zastupiteľstve.                                                  (MJ)

OBNOVIA LINKU ČÍSLO 1
Novinkou v električkovej doprave, ktorú zavedú v priebehu 

tohto mesiaca, bude oživenie linky č. 1. Spoj zrušili 23. 2. 1993. 
„Jej zrušenie súviselo najmä s rapídnym poklesom cestujúcich 

v MHD po roku 1989. Obnovenie „jedničky“ je len dočasné. Súvisí 
s modernizáciou električkového depa, kde musíme počas moderni-
zácie výrazne znížiť výpravu električiek, keďže práce na modernizá-
cii údržbovej základne prebiehajú za plnej prevádzky električkovej 
dopravy a je nutné na nevyhnutný čas električkovú dopravu preor-
ganizovať,“ vysvetlil riaditeľ riadenia dopravy DPMK Ing. Roman 
Danko.

Linka bude premávať po trase ako pred rokom 1993 
(Važecká - Južná trieda - Námestie osloboditeľov – Námestie Ma-
ratónu mieru - Havlíčkova). 

Podľa R. Danka dôvodom oživenia linky č. 1 je zachovať spo-
jenie Sídliska Nad jazerom a Južnej triedy so severnou časťou 
centra (Námestie Maratónu mieru a Havlíčkova), pretože spo-
jenie sídliska so Severom bude dočasne obmedzené (linka  
č. 9 bude mať konečnú na Námestí Maratónu mieru, linka č. 4 
bude presmerovaná k Botanickej záhrade). Na linku č. 1 budú 
nasadené najnovšie aktuálne vozidlá typu Vario LF2+ s dĺžkou  
22 metrov.                                                                                                  (MJ)
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OPRAVY NEMALI PRESTÁVKU
Zima síce bola k nám celkom láskavá, 

veľa snehu a poľadovice nepriniesla, zimná 
údržba mestskej časti bola však pripravená 
vyraziť hneď, ako to poveternostné pod-
mienky vyžadovali. Oddelenie výstavby a in-
vestičných činností miestneho úradu však 
nezamestnávali len sneh a ľad, pravidelne 
sa robili aj všetky ostatné činnosti. Opra-
vovalo vybavenie zariadení na detských 
ihriskách a na uzamykateľných kontajnero-
viskách, zbieral a odvážal sa nadrozmený 
odpad, čistilo okolie kontajnerov na papier, 
ktoré od preplnenosti „praskli“, pracovní-
ci pravidelne vyprázdňovali parkové koše. 
Pripravený je už aj mobiliár, hlavne lavičky, 
ktorý budú rozmiestňovať od jari podľa po-
treby po uliciach sídliska. 

NÁKUP VOZIDLA 
BOL URČITE SPRÁVNY
Už pred dvomi rokmi pri rozhodovaní či 

kúpiť alebo nekúpiť vozidlo zimnej údržby 
sme boli presvedčení, že ide o správny krok. 
Zimnú údržbu má síce na starosti mesto 
Košice, ale skúsenosti hovoria, že keď prí-
de v noci poľadovica, mesto najprv pošle 
stroje na cesty 1. triedy, trasy MHD, kopco-
vité mestské časti a na Jazero prídu poobe-
de, keď už je takmer po poľadovici. Takto 
to fungovať nemôže, preto aj za cenu, že 
na zimnú údržbu nemáme z mesta finanč-
ný podiel, teda ani euro, začali sme to riešiť 
sami. Časťou vlastných mechanizmov, aj pri-
pravených od subdodávateľov, ak by bola 
situácia vážna. Teraz vďaka GPS monitoro-
vaniu hneď vieme, kde, ktoré chodníky boli 
našimi zamestnancami ošetrené, aj koľko sa 
jazdilo. 

ZAMETACIE VIACÚČELOVÉ AUTO
Oprávnená kritika vás, občanov, že ani 

v júni nie je mestom pozametaný zimný 
posyp, viedol starostku a poslancov našej 
mestskej časti k schváleniu nákupu zame-
tacieho a viacúčelového vozidla. Áno, opäť 
ideme suplovať povinnosti a kompetencie, 
ktoré v zmysle Štatútu mesta Košice zabez-
pečuje magistrát. Pri investíciách sa riadime 
reálnym zhodnotením situácie, ako to mesto 
ne/zvláda. Vozidlo sme preto kúpili aj s nad-
stavbou cisterny. V tomto roku dokúpime 
odburiňovač obrubníkov a do budúcna sa 
dá vozidlo vybaviť aj zimnou nadstavbou. 
Ešte viac sa tak posilní strojové vybavenie 
pre naše sídlisko.

KEĎ JE JA VIAC AKO MY... 
Pravidelne vo vývozné dni komunálne-

ho odpadu na našom sídlisku, ktorými sú 
pondelok, streda, piatok, spoločnosť Kosit, 
Mestská polícia a mestská časť, riešia do-
okola to isté – blokovanie odvozu zaparko-
vanými motorovými vozidlami. Niektorým 
z nás nepomôžu prosby, napomenutia, 
dohovor ani pokuta. Situácia sa pravidelne 
opakuje. Niekedy s tým istým vodičom, ino-
kedy s iným. Zvozová osádka však nemá čas 
čakať na dohľadanie majiteľa vozidla, a tak 
pokračuje vo zvoze inde, na iných uliciach, 
i keď počas dňa pokus o vývoz ešte raz zo-
pakujú. Ak sa ani potom vyprázdniť kon-
tajner nepodarí, večer sa na sociálnej sieti 
zaručene objavia kritiky na neschopnosť 

Život na sídliskuŽivot na sídlisku
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Kositu, lebo pisateľ/ka videl/a/, že v istom 
momente, v čase, keď pozerali z okna alebo 
prišli domov, kontajnery neboli blokované. 
Niektoré kontajneroviská boli už označené 
žltým dopravným značením, avšak na sídlis-
ku je 146 kontajnerovísk. Človek by myslel, 
že veď snáď niekomu nenapadne blokovať 
ho. Ak to ten istý vodič urobí viackrát za me-
siac, už je to ignorovanie, lebo svoje potreby 
dáva na prvé miesto. Vtedy skutočne platí 
„podľa auta spoznáš človeka.“ 

Ak je aj vo vašom bytovom dome podob-
ný sused, skúste túto tému otvoriť na do-
movej schôdzi a požiadať o ohľaduplnosť, 
ako susedia sa predsa len poznáte najlepšie. 
Miest na parkovanie je na sídlisku menej 
ako by bolo treba, lenže takýmto počínaním 
neškodí vodič Kositu či Mestskej polícií, ale 
vlastnému bytovému domu, susedom, ktorí 
ostanú bez odvezenia smeti. 

RUCH V STREDISKU
Od vlaňajšieho septembra prispôsobe-

ná pandemickým opatreniam, síce s malý-
mi prestávkami, ale predsa začala činnosť 
v Kultúrnom stredisku Jazero. Na dievčatá – 
tanečnice - čakali tréningy v tanečnej škole 
Angel dance school. Pre ostatné bez rozdie-
lu veku fungovali viaceré druhy cvičení: ae-
robic, batuka, bodystyling aj bodyforming. 
Ktorá dáma mala záujem, mohla si vyskúšať 
i jumping, power pilates či zumbu.

ZO ŽIVOTA SENIOROV
(Foto: Marta Lovasová)

DOMA NEVEDIA OBSEDIEŤ, 
NA NUDU JE VRAJ EŠTE DOSŤ ČASU
Členovia Klubu dôchodcov pri jazerskom 

Dennom centre sa už nevedeli dočkať, kedy 
sa trochu oteplí a uvoľnia pandemické 
opatrenia, aby sa mohli konečne po zime 
stretnúť a podnikať spoločné podujatia. 
Jedným z nich bol jednodňový výlet do na-
šich krásnych Vysokých Tatier. 

Na lyžiach sa síce z kopcov nespúšťali, ale 
prechádza prírodou, sneh, návšteva Rainer-
ky a spoločná fotka s jej legendárnym cha-
tárom Petrom Petrášom, to sú momenty, 
ktoré im ostanú dlho v pamäti. 

... A TATRY EŠTE RAZ, 
v trochu inom zložení, na Štrbskom Plese 

a s dramaturgom, scenáristom, moderáto-
rom a organizátorom kultúrnych akcií v na-
šom meste, s ktorým sa tam náhodou stretli. 
A neurobiť si fotku na pamiatku...?

PRECHÁDZKA, CVIČENIE I SRDIEČKA
To, že pohyb je v ich veku liekom bez re-

ceptu a zadarmo, im netreba pripomínať. 
Dobre to aj sami vedia. A tak využili jednu sl-
nečnú februárovú sobotu, aby si dali rande 
pri jazere. Najprv sa poprechádzali po brehu 
a potom zašli do fitparku v lesoparku. Viace-
ré „mašinky“ po zime rozhýbali rovnako ako 
svoje telá. Dokonca si aj zasúťažili v kope 
lopty do bránky. Predseda klubu, keďže to 
bolo tesne pred Valentínom, dámy obdaro-
val červeným čokoládovým srdiečkom.
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OPRAVY 
PING-PONGOVÝCH STOLOV
Stoly na stolný tenis, ktoré máme roz-

miestnené po sídlisku, si obyvatelia obľúbili 
a radi ich využívajú. Je to pozitívne strá-
vený čas na čerstvom vzduchu a v spoloč-
nosti priateľov. Aby ale bolo na čom hrať, 
mestská časť musela na prelome februára 
a marca nakúpiť nové komponenty, lebo tie 
pôvodné sa vandalov „zapáčili“ a zničili ich. 
Pri nákupe nových sa dosť pozeralo na to, 
aby mali čo najviac antivandalské preve-
denie. V prvom rade je všetko ale o ľuďoch 
a o tom, či si prostredie a vybavenie, ktoré tu 
máme, vedia vážiť. 

OBROVSKÁ INVESTÍCIA
V posledný februárový deň sme v našej 

mestskej časti za účasti vrcholových pred-
staviteľov koncernu, štátu, podnikateľské-
ho sektora, samosprávy i cirkvi, poklepali 
základný kameň plánovanej novej veľkej 
prevádzky - moderného logisticko - distri-
bučného centra i výrobnej prevádzky spo-
ločnosti Ryba. 

Je to niekoľkomiliónová investícia, ktorá 
prinesie aj viac ako 300 pracovných miest. 
Nový logistický park s plochou zhruba  
2 hektáre poskytne skladovú kapacitu  

1 600 paletových miest. Ponúkne tiež mož-
nosť dostavby ďalších skladovacích blokov 
s kapacitou 400 paletových miest. Predsta-
vuje modernejšie technológie, lepšie pod-
mienky pre zamestnancov i šetrný prístup 
k životnému prostrediu. So stavbou začala 
skupina TAURIS GROUP, ktorá plánuje tento 
rok zainvestovať do fabrík v Košiciach celko-
vo 25 miliónov eur. 

SNAŽÍME SA REAGOVAŤ 
ČO NAJRÝCHLEJŠIE...
Mestská časť má snahu vaše podnety, 

postrehy či pripomienky riešiť čo možno 
obratom. Je však viacero kanálov na sociál-
nych sieťach, ktoré využívate, a tak sa môže 
stať, že sa o všetkom ani nedozvieme. A vy 
sa potom sťažujete, kritizujete nás alebo 
nám vytýkate, že sa o to alebo ono nesta-
ráme. 

Niekedy však sami veci ani nemôžeme 
riešiť, pretože nie všetko spadá do kompe-
tencie mestskej časti. V takom prípade pod-
net ide od nás ďalej, aby ho do úspešného 
záveru dotiahli iní. Pravda, občas to potom 
dlhšie trvá, ako by ste si predstavovali. Stá-
le sme však pripravení urobiť maximum, 
aby ste vy, Jazerčania, boli spokojní. Verí-
me, že pán Miroslav sa už na nás nehnevá. 
Hoci bolo mrazivé ráno, jeho pripomienku 
na zarastený dlažobný chodník sme vybavi-
li. Snáď k jeho spokojnosti...

SÚ KLUBOM ROKA
Kto trochu sleduje aktivity náš-

ho klubu dôchodcov, ten vie, že 
seniori si rodné listy a dátumy 
narodení na nich nevšímajú, ne-
zaujímajú ich. Aj počas pandé-
mie, ktorá ich na viac ako dva 
roky obmedzila v stretnutiach 
a podujatiach, v medziach 
možností športujú, robia si 
vlastné vedomostné i súťaže 
v speve, organizujú stretnu-
tia. 

To, že sa snažia aktívne užívať dôchod-
covské obdobie, si všimla i Rada senio-
rov mesta Košice, vo februári titul Klub 
roka udelila 9 klubom dôchodcov mesta. 
Sú ohodnotením za zvládnutie nároč-
ného obdobia covidovej epidemiologic-
kej situácie v prospech seniorov svojej  
MČ za obdobie 2020 – 2021. 

Medzi nimi toto uznanie dostali aj naši. 
Ocenenie prevzal na slávnosti z rúk riaditeľa 

rady Jána Cabana predseda klubu 
Ivan Hudec. Na poduja-

tí boli i námestníčka 
primátora Lucia Gur-
báľová a primátor Jaro-

slav Polaček. 
Foto: 

Marta Lovasová, 
Miroslav Vacula, 

archív MČ
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 Rozpis veľkokapacitných kontajnerov VKK na rok 2022 - Nad jazerom

3. 3. - 10. 3. 31. 3 - 7. 4. 5. 5. - 12. 5. 2. 6. - 9. 6. 30. 6 - 7. 7.

Bukovecká 3 Baltická 15 Čiernomorská 3 Bukovecká 7 Kaspická 3

Amurská 7 Donská 4 Irkutská 7 Amurská 9 Donská 11

Jenisejská 45 Jenisejská 6 Čingovská 3 Jenisejská 55 Jenisejská 14

Ladožská 4 Uralská 13 Polárna 16 Ladožská 9 Čingovská 10

Poludníková 3 Ždiarska 6 Rovníková 9 Poludníková 4 Ždiarska 18

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

Stálicová 6 Raketová 9 Galaktická 3 Stálicová 14 Družicová 2

Meteorová 5 Galaktická 32 Čechovová 30 Talinská 11 Važecká 11

28. 7. - 4. 8. 25. 8. - 1. 9. 22. 9. - 29. 9. 20. 10. - 27. 10. 17. 11. - 24. 11.

Baltická 4 Bukovecká 1 Bukovecká 14 Baltická 9 Čiernomorská 1

Azovská 2 Amurská 4 Levočská 2 Azovská 6 Levočská 5

Irkutská 11 Jenisejská 20 Jenisejská 63 Irkutská 15 Dneperská 4

Čingovská 7 Čingovská 14 Ladožská 14 Uralská 7 Polárna 8

Ždiarska 1 Ždiarska 9 Rovníková 4 Ždiarska 5 Rovníková 7

Gagarinovo nám. 1 Sputniková 10 Ždiarska 23 Gagarínovo nám. 6 Nám. Kozmonautov 1

Nám. Kozmonautov 12 Važecká 4 Stálicová 1 Raketová 4 Stálicová 5

Galaktická 10 Meteorová 1 Talinská 1 Galaktická 22 Talinská 8

Rozpis vypracovala Spoločnosť Kosit, a. s., ktorá si vyhradzuje právo zmeny stanovišťa veľkokapacitného kontajnera na najbližšie možné 
miesto s ohľadom na aktuálnu priestorovú a dopravnú situáciu v čase dodávania kontajnera.

STÁLE CENTRUM POMOCI 
UKRAJINE
Od pondelka 28. februára je priamo 

na miestnom úrade vytvorené toto cen-
trum. Vzniklo v spolupráci so splnomoc-
nencom pre Ukrajinu a poradcom predsedu 
vlády Slovenskej republiky pre cezhraničnú 
spoluprácu Eduardom Burašom a Košickými 
Kultúrnymi Centrami. Zamerané je na hu-

manitárnu pomoc UKRAJINE, hlavne voj-
novým utečencom. 

Kto viete, môžete pomôcť týmito vecami:
• posteľná bielizeň, spacáky, karimatky, 

vankúše, paplóny, deky 
• zdravotnícke potreby a lekárničky 
• ohrievače, drogéria (vložky, plienky, čis-

tiace prostriedky, dezinfekcia)

• balíčky trvanlivých potravín, sušienky, 
malé džúsy, výživy pre deti a jednorazo-
vý riad (plastové poháre, taniere, príbory)

Veci prineste priamo k nám: Miestny 
úrad MČ Košice - Nad jazerom, Poludníko-
vá 7, každý deň od 8.00 hodiny v čase úrad-
ných hodín. 

POKIAĽ NESTIHNETE PRÍSŤ POČAS 
ÚRADNÝCH HODÍN MIESTNEHO 
ÚRADU, VECI MÔŽETE NECHAŤ 
V STANE, KTORÝ JE TU POSTAVENÝ. 

Ďakujeme 
za vašu solidaritu.
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Tento rok je údajne kvôli trom dvojkám rokom magickým. Či 
to tak skutočne bude, uvidíme. Už teraz je ale isté, že si v ňom 
pripomíname hneď niekoľko významnejších jubileí. Aké? Nech 
sa páči, tu sú...

OBČASNÍK JAZERČAN MÁ NARODENINY

PRVÉ ČÍSLO SA V SCHRÁNKACH OBJAVILO 
PRED 30 ROKMI
Aj vám čas tak neuveriteľne letí? Akosi sa ani veriť nechce, že prvý 

obytný blok V 2 na terajšej Bukoveckej ulici (vtedy to bola Bajkalská 
ulica), Pozemné stavby vybudovali na našom sídlisku v roku 1970. 
(Jazero má teda 52 rokov...). Na tie pomery bol blok kvalitou pova-
žovaný za veľmi dobrý, obyvatelia, čo sa tam nasťahujú, by mali byť 
spokojní. Realita bola ale iná. Ukázali sa technické problémy – ne-
bol zavedený plyn, nejazdili výťahy, ani kúrenie nebolo v poriadku, 
pretože výmenníkovej stanici chýbalo dokončenie. Trampoty, ktoré 
na sídlisku bývajúcich sprevádzali ešte aj ďalšie roky, neboli vôbec 
príjemné. Museli chodiť po provizórnych cestách i chodníkoch, vša-
de neupravené okolie, chýbajúce školy, škôlky, ordinácie lekárov, ale 
najmä obchody. Aby obyvatelia nemuseli cestovať kvôli kilu cukru 
alebo toaletnému papieru do mesta, kým sa dokončí prvá predaj-
ňa potravín, o zásobovanie tým najnutnejším sa starala pojazdná 
predajňa. Postupne bloky pribúdali, ale sídlisko bolo stále v provi-
zóriu a viac pripomínalo nocľaháreň, ako miesto, kde sa má dobre 
a spokojne žiť. O obyvateľoch bolo dokonca známe, že ak chceli ísť 
do mesta, mnohí si so sebou nosili igelitku s obuvou na prezutie. 
Hanbili sa za blato, ktoré mali na topánkach – symbol, že sú z Jazera. 
Veľa, preveľa museli obyvatelia vydržať, kým sa dočkali aspoň zák-
ladných zmien.

ROK 1990 - ROK ZMIEN I VOLEBNÝ 
V júni, o 20 rokov neskôr od vybudovania prvého bloku, sme dali 

dôveru poslancom do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia, 
do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia i do Slovenskej 
národnej rady. O ďalších pár mesiacov v zmysle Zákona o meste 
Košice, podľa ktorého mesto začalo tvoriť 22 mestských častí, nás 
čakali voľby starostu/starostky mestskej časti a 43 poslancov miest-
neho zastupiteľstva reprezentujúcich 4 volebné obvody.

Najviac hlasov získal a starostom sa stal Ing. Ján Jakubčiak, 
prednostom miestneho úradu Ing. Ján Forgáč a miestny úrad 
mal svoje sídlo v závode Mlyny a cestovinárne na ulici Napájad-
lá. Dnes je to totálna ruina.

Sídlisko postupne predsa len menilo svoju tvár. Aj obchody pri-
búdali, i keď pre vtedy asi 13-tisícové sídlisko to bolo stále málo. 
Ešte dobre, že sa príležitosti začali chytať menší podnikatelia, ktorí 
využívaním nebytových priestorov v blokoch vytvárali drobné pre-
vádzky. V roku 1992 ich bolo viac ako 100 a ďalších 32 predstavovali 
vydražené jednotky. 

Rok 1992 – zrod vlastných novín. 

Mestská časť začala vydávať noviny – Jazerčan. Do rúk obyva-
teľom sa v jeho prvom roku „života“ dostalo šesť čísel. Pripomíname 
si teda tridsiaty rok, čo vychádza a informuje občanov sídliska, ako 
sa tu žije, čo robia poslanci, školy, obyvatelia.

Prvé číslo Jazerčana malo štyri strany. Prinieslo príhovor sta-
rostu, informácie o tom, aké oddelenia vznikli na miestnom úrade. 
Pozornosť venovalo existujúcim službám i tomu, čo v blízkej budúc-
nosti v tejto oblasti pribudne. Radilo, kde čo občania vybavia – úra-
dy boli totiž rozstrúsené – náš miestny úrad v mlynoch, Obvodný 
úrad pôsobil na Šoltésovej ulici, niečo fungovalo na Textilnej a na-
príklad stavebný úrad bol na Moldavskej ceste. Ďalej v ňom bolo 
uverejnené, koho sme si zvolili, aké komisie budú pracovať v miest-
nom zastupiteľstve i kedy sú vyhradené dni na stretnutia občanov 
s poslancami. 

Rok plný jubileíRok plný jubileí

Foto: T. Andreas
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Druhé číslo informovalo o tom, že po dvoch rokoch práce par-
lamentných poslancov budú opäť voľby, teraz na 4-ročné obdobie. 
Jazerčania si teda mohli občerstviť v koľkých a ktorých okrskoch 
budú voliť. Prinieslo prvé VZN o miestnych poplatkoch, rozhovor 
s riaditeľom OO PZ o bezpečnosti na sídlisku, v novinách sa tiež pí-
salo o vode v jazere, ktorá sa stále viac kalila, čím sa zhoršovali pod-
mienky na kúpanie. Pozornosť venovalo Klubu seniorov, čo funguje 
v budove Základnej školy na Jenisejskej ulici, i Kultúrnemu stredis-
ku Jazero, ktoré rozvíjalo aktivity na poschodí v OC Ural. Prinieslo 
tiež správy o v ňom fungujúcich krúžkoch, aj aká je programová 
ponuka pre obyvateľov sídliska. 

Tretie číslo hlavnú pozornosť venovalo občanom odkáza-
ným na sociálnu pomoc i zrodu myšlienky vytvoriť na poschodí 
v dnešnom Branisku, (vtedy to bol Amur), spoločenské centrum.

V štvrtom čísle bola radostná správa – Kultúrne stredisko, ktoré 
dostalo meno Jazero - bolo po úpravách a rekonštrukcii slávnostne 
otvorené. Druhé kultúrne stredisko, v Urale, ktoré zmenilo meno 
na Iskra, ponúkalo informácie o tom, aké krúžky tam pracujú. Jazer-
čan uverejnil aj zoznam majiteľov psov i správu o začiatku výstavby 
malej vodnej elektrárne na Hornáde.

Piate číslo bolo okrem iného sondou do niektorých predajní 
na sídlisku a porovnávania cien vybraných komodít. Priestor tiež 
venovalo výstavbe kostola, aktivitám oboch kultúrnych stredísk, 
úprave okolia Amuru, správe o tom, že na Rovníkovej ulici má vyrásť 
Dom potravinárov a z rozhovoru s riaditeľom „štátnej“ polície vyply-
nulo, že najväčším negatívom sídliska sú menšie i väčšie krádeže.

Posledné, šieste číslo v roku 1992, informovalo, že miestny 
úrad sa z mlynov presťahoval na Textilnú ulicu, uverejnilo pozván-
ku na vianočný koncert, opäť uviedlo porovnávania cien potravín 
v niektorých prevádzkach, bola tam tiež správa o úpravách okolia 
Amuru, predstavilo supermaratónca Milana Furína, ktorý už, žiaľ, 
nie je medzi nami, a prinieslo volebné okrsky na voľby primátora, 
ktoré mali byť v januári 1993. 

O rok neskôr, teda v roku 1993, v Jazerčane miestny úrad, 
mestská časť i vedenie riešili najčastejšie rovnaké problémy: ne-
upravené cesty, chodníky, stále málo obchodov, vraky na sídlisku, 
piesok, ktorý mizne z detských pieskovísk. Veľkou zmenou bolo 
premenovanie niektorých ulíc. Najmä dlhá Bajkalská ulica sa pre-
menovala na Bukoveckú a rozdelila sa podľa križovatiek. Po Donskú 
ulicu bola Bukovecká, od Donskej po Dneperskú – Levočská a od 
Dneperskej po Ladožskú – Čingovská ulica. Druhá dlhá ulica sídliska 
– Astronautická - sa od Ladožskej po Raketovú zmenila na Ždiarsku 
a od Raketovej po Meteorovú na Važeckú ulicu. A viete, ktorá ulica 
sa volala Trieda víťazstva? Neviete? Dnešná Slanecká. V Jazerčane 
sa písalo aj o snahe zriadiť rehabilitačné centrum, o výstavbe ma-
lej vodnej elektrárne na Hornáde pri splave, o výstavbe kostola aj 
o tom, že predstavy o vyčistení dna jazera boli spočiatku len snaha-
mi, chýbali peniaze. 

V roku 1994 sa Jazerčan venoval privatizácii bytov, poukázal 
na 17 stromčekov, ktoré niektorí vyrúbali, aby si ich odniesli domov 
do bytov a vytvorili si vianočnú atmosféru. Priniesol aj bilancovanie 
prvého štvorročného volebného obdobia starostu, ktorý sa zame-
ral na zhodnotenie oblasti údržby a výsadby zelene, vodovodnej 
a kanalizačnej siete, sociálnych dávok, dopravy, životného prostre-
dia, na výstavbu nových objektov, kultúru, školstvo, starostlivosť 
o starších občanov a dôchodcov i zabezpečovanie služieb.

Vo vyratúvaní toho, čo všetko ktoré číslo obsahovalo, by sme 
mohli dlho pokračovať. Ročne mestská časť od roku 1992 po rok 
2006, teda za 4 x štvorročné obdobie starostovania Ing. Jána Jakub-
čiaka, vydala priemerne 6 čísel, teda takmer sto vydaní. Na adresu 
Jazerčana treba okrem základných informácií povedať, že sa nebál 
aj kritizovať. Uverejnil napríklad menovite občanov aj s adresami 
bydliska, ktorí nemali zaplatenú daň za psa. Kritické slová odzneli 
do vlastných radov, a adresované boli aj firmám, ktoré mestská časť 
oslovila, aby prispeli na vyčistenie jazera a väčšina sa napriek tomu 
ani neozvala. 

Od roku 2007, s nástupom novej starostky, došlo k malej zme-
ne, ročne putoval Jazerčan občanom do schránok štyrikrát, ale čísla 
zmenili vzhľad. Použil sa iný tlačiarenský papier a v každom vydaní 
pribudol počet strán. 

Ako vyzerá Jazerčan dnes, sami vidíte, keď čísla dostávate 
do schránok. Technika medzitým pokročila, mnohí využívajú inter-
net a sociálne siete. Starší obyvatelia, z ktorých len máloktorý vie 
pracovať s počítačom, ale stále majú noviny radšej v papierovej 
podobe. Lepšie sa stránky listujú a čítajú. Noviny prinášajú infor-
mácie zo života sídliska i miestnej samosprávy, slovo majú poslan-
ci, prezentovať sa môžu kluby, krúžky, školy, občianske združenia, 
Jazerčan predstavuje zaujímavých ľudí, ktorí majú nekaždodenné 
záľuby, prináša fotografie i fakty zo života seniorov aj na pohľad 
bežných ľudí, ktorí si však zaslúžia verejnú prezentáciu a ocenenia 
mestskej časti či starostky. Priestor dostávajú i výstavba, údržba, 
životné prostredie, problém nedostatku parkovísk, odvoz odpadu, 
neporiadok okolo kontajnerov. Sídlisko síce starne, ale niektorí ľu-
dia sa, žiaľ, nezmenili a nemenia. Ako keby im na ničom nezáležalo, 
nič ich nezaujíma, nemienia šetriť, uchovávať, myslieť aj na druhých, 
čo tu bývajú...

Rok plný jubileíRok plný jubileí
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„S ľuďmi to bolo a stále je problema-
tické,“ súhlasí Ing. Ján Jakubčiak. 

„Niekto chce to, iný tamto, ale spo-
ločne sa nikdy na ničom stopercentne 
nedohodnú. To sa ani rokmi nemení. 
Potvrdzujem to z vlastnej skúsenosti,“ 
rozhovoril sa štvornásobný bývalý sta-
rosta. Poprosili sme ho o spomínanie 
na to, aké to bolo, keď mu obyvatelia 
sídliska ako nezávislému kandidátovi 
dali v roku 1990 dôveru, zvolili si ho 
prvýkrát, a potom ešte trikrát za sta-
rostu. Dokopy teda 16 rokov svojho 
civilného života žil aj životom Jazera...

„Problémov bolo v tom čase naozaj veľa a nie každý občan sa pri-
šiel sťažovať, niečo oznámiť alebo sa opýtať priamo k nám, na úrad. 
Ľudia však majú byť informovaní, čo sa deje, aké zmeny, novinky 
či nariadenia vstúpia do platnosti, kde čo pribudne. Snaha dať im 
vedieť, čo robí úrad a čo sa mení na sídlisku, bola podnetom pustiť 
sa do vydávania novín mestskej časti. Jazero v tom čase malo oproti 
ostatným častiam mesta, napríklad Terase, oveľa slabšiu občiansku 
i technickú vybavenosť, bolo zanedbané, zaostalé, kde bolo treba 
začať doslova od podlahy... Starší obyvatelia si možno ešte pamä-
tajú, že tu napríklad bola namiesto zdravotného strediska drevená 
unimobunka – Orenburg. Snahou úradu bolo prinášať obyvateľom 
informácie naozaj o všetkom, o každej oblasti života sídliska. To, že 
noviny budú vychádzať doteraz, som nepredpokladal. Spočiatku 
som si myslel, že možno nevydržia ani za môjho prvého starosto-
vania. Čas ukázal, že sa pustiť do tejto formy informovania Jazerča-
nov, bol dobrý nápad."

„NEVEDELI SME, KDE SKÔR ZAČAŤ“ spomína J. Jakub-
čiak.

Začiatky práce úradu boli zložité. Hoci aj preto, že naša mestská 
časť bola jediná, ktorá nemala vlastný úrad, vlastnú strechu nad hla-
vou. Doslova za pochodu som preto musel medzi prvými oblasťa-
mi riešiť práve vytvorenie úradu. Stoličku, na ktorú som si mohol 
sadnúť, som dostal do daru od starostu Juhu... V prvom volebnom 
období sme vytvorili úrad v budove mlynov. Tam sme pôsobili do-
vtedy, kým spoločnosť neskrachovala Museli sme sa teda vysťa-
hovať a hľadať niekoho, kto nás u seba prichýli. Priestor na vlastný 
úrad sme na sídlisku stále nevedeli nájsť. Po mlynoch sme sa dostali 
do budovy Frucony, kde sme zase za pochodu, popri riadnom fun-
govaní všetkých oblastí, znovu, aj so všetkým technickým vybave-
ním, vytvárali úrad. 

Ďalším vážnym bodom bola poliklinika. S odstupom času sa 
niekdajšia unimobunka – Orenburg - zmenila na klasickú budovu.
Lenže, vonkoncom nefungovala tak, ako sme si predstavovali, ako 
sme chceli. Vyvíjali sme preto maximálne úsilie, aby sme ju dosta-
li do správy mestskej časti. Nepodarilo sa, získal ju Košický samo-
správny kraj. A odvtedy je stále ako od macochy... Ani organizačne 
nevychádza v ústrety pacientom. Viacero oblastí chýba. Potrebuje-

te röntgen? Choďte mimo sídliska. Nie je tu chirurgia, ušné, nosné, 
krčné a za chvíľu skončí aj očné... To je realita, ktorú nevnímam ako 
bývalý starosta, ale ako dôchodca, ktorý tu žije a lekárov potrebuje 
mať čo najbližšie a nie jedného tu a druhého na opačnom konci 
mesta...

K aktivitám mestskej časti, na ktoré som hrdý, určite treba pridať 
rekonštrukčné práce a úpravu prostredia na poschodí v pavilóne B 
obchodného domu. Vtedy ho ľudia volali Hoťap (horko-ťažko po-
stavený), dnes je to Branisko. Vzniklo tam Kultúrne stredisko Jazero. 
Ďalšie fungovalo na poschodí v Urale, kde bola aj pobočka Verejnej 
knižnice J. Bocatia. Pribúdali obchody, zlepšovali sa úpravy terénu, 
rozvíjala sa kultúrna a športová činnosť. Najväčším a určite najná-
ročnejším bolo však jazero, na dne ktorého boli tony a tony bahna, 
a tie sa mali dať preč. V októbri 1995 sa začalo s vypúšťaním vody 
v jazere, v zime sa čakalo, aby kal zamrzol a potom sa do 12. júna 
1996 vyvážal na skládky. Hoci sa všetko neodviezlo, aj tak ho bolo 
neskutočne veľa, až 125-tisíc metrov kubických, čo predstavuje 
44-tisíc plne naložených tatroviek. Dielo stálo 50 miliónov vtedaj-
ších korún. 

MOJÍM KRÉDOM BOLO: 
LEN NÁROD ZDRAVÝ A KULTÚRNY MÔŽE PREŽIŤ 
Najväčšiu pozornosť som preto venoval poliklinike, prostrediu, 

čistej vode v jazere, činnosti kultúrnych stredísk a rôznych krúž-
kov. Do mojich spomienok rozhodne patrí bývalý primátor Rudolf 
Schuster. Veľmi si ho vážim, pretože sa zaujímal o život Jazera i o ja-
zero, podporoval jeho vyčistenie a vedel oceniť i moju prácu a sna-
hu. Bol som prvým starostom, ktorý v roku 1998 prevzal z jeho rúk 
Cenu primátora mesta za rozvoj mestskej časti a mesta. 

A čo ťažké srdce? Aj to mám. Pre nepochopenie niektorých býva-
lých kolegov – poslancov, ktorí mi viac kládli polená pod nohy, ako 
pomáhali. Mrzí ma tiež, že hoci som sa takmer 10 rokov podieľal 
na hľadaní a vytvorení jazerského miestneho úradu vo vlastných 
priestoroch, čo sa v bývalej materskej škole na Poludníkovej ulici 
nakoniec podarilo, na jeho slávnostné otvorenie v januári 2009 ma 
vedenie úradu nepozvalo. Nuž, život je aj taký...“ uzavrel spomínanie 
bývalý starosta Ing. J. Jakubčiak. 

Okrem rozvoja sídliska a množstva zmien má hlavný podiel 
na položení základov jubilujúceho občasníka mestskej časti Jazer-
čan, v ktorom ste práve dočítali aj toto spomínanie...

Čistenie

Rok plný jubileíRok plný jubileí
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ALENA KUPKOVÁ 
JE DVADSAŤ ROKOV RIADITEĽKOU NA AZOVSKEJ

PRÁCA V MATERSKEJ ŠKOLE KEDYSI A DNES
„Ako by to bolo včera, keď som nastúpila presne pred 20 rokmi 

ako mladá učiteľka za riaditeľku Materskej školy na Azovskej ulici. 
Bola som plná očakávania, nadšenia z nových vecí, kolegýň, detí 
a rodičov,“ pri šálke kávy súhlasila PaedDr. Alena Kupková so spomí-
naním na to, ako začínala a aké je to dnes, po toľkých rokoch na tom 
istom mieste a v rovnakej funkcii.

PLÁNOV BOLO VIAC AKO VEĽA
„Mala som veľké plány, ktoré som verila, že s dobrým kolektívom 

dosiahnem. Niekedy bola cesta k ich uskutočneniu kľukatá. Začala 
doba modernizácie, kedy som sa musela ako samouk naučiť písať 
na počítači, používať emailové adresy, odosielať poštu, prijímať 
správy... Používali sme diskety, neskôr CD a potom už len USB kľúče. 
Popri tom som sa vzdelávala v oblasti riadenia materskej školy.“ Je 
rada, že mala šťastie na príjemných ľudí, ktorí ju milo prijali a mno-
hému naučili. Spoločne zmodernizovali interiér školy kúpou nové-
ho nábytku a kobercov. Šikovné učiteľky sa postarali o novú výzdo-
bu a nezabudli ani na exteriér. Pribudli nové preliezačky pre deti, 
hojdačky, prvky na hranie. Druhý rok vo funkcii riaditeľky sa s ko-
lektívom rozhodli, že zorganizujú oslavu 30. výročia školy. Bola to 
náročná výzva, ale zvládli ju dokonale. 

„Aj o desať rokov neskôr, keď sme organizovali podujatie k 40. 
výročiu založenia školy, vniesli sme do neho moderné prvky. Bolo 
to dokonalé predstavenie šikovnosti detí a zamestnancov. V roku 
2006 sa nám spolu s miestnym úradom našej mestskej časti poda-
rilo postaviť na školskom dvore dopravné ihrisko, ktoré využívajú 
naše deti, aj deti z materských škôl zo sídliska napríklad na Doprav-
nej olympiáde. Organizovali sme okresné prehliadky v prednese po-
ézie a prózy pre deti a ich učiteľky.“ Na celomestských metodických 
dňoch prezentovali svoju tvorivosť pred učiteľkami z celých Košíc. 
Spolupracovali s materskými školami z Ostravy a v rámci výmen-
ných pobytov sa veľa dozvedeli o školstve v zahraničí.

NEUSTÁLE SA VZDELÁVAJÚ A ZAPÁJAJÚ SA 
do mnohých projektov. Podarilo sa im získať interaktívne tabu-

le, počítače, hračky, knihy, učebné pomôcky či didaktický materiál. 
Dobrá je spolupráca s mestskou časťou, zúčastňujú sa na jej akti-
vitách, zapájajú sa do projektov. Potešilo ich, že v rámci participá-
cie na rozpočte mestskej časti ich projekt „Bosými nohami“ získal 
dostatočný počet hlasov, aby mohli na školskom dvore vytvoriť po-
citový a maľovaný chodník. 

„Veľmi dobrú spoluprácu máme tiež so SZŠ na Dneperskej ulici, 
ZŠ na Bukoveckej i ZUŠ na Irkutskej ulici. Aj rodičia sa nám snažia 
pomôcť či už sponzorsky, drobnými prácami i výsadbou stromov 
a kríkov na školskom dvore. V školskom roku 2018/2019 sme spo-
lu so zriaďovateľom Mestom Košice rozšírili kapacity a stavebno 
– technickými úpravami nevyužitých priestorov sme zriadili triedu 
pre 22 detí.“ Za roky jej riaditeľovania do kolektívu prišli noví za-

mestnanci. Od roku 2019 bojujú s pandémiou COVID 19. Ale ne-
vzdávajú sa. Snažia sa pre deti pripraviť zaujímavé aktivity, aby sa 
im v materskej škole páčilo a spomínali na príjemne strávené chvíle 
detstva. Sami sa učia nové veci, vzdelávajú sa v online priestore, 
oboznamujú deti s počítačmi, interaktívnou tabuľou, tabletami. 

„Prešlo už veľa rokov, brány materskej školy prekročilo mnoho 
detí, ktoré tu prežili svoje bezstarostné detstvo a mnohé snívali roz-
právkové sny. Zažili sme veľa zmien a reforiem, ktoré sme museli pri-
jať a prispôsobiť sa. Aj ja ako riaditeľka som sa počas môjho pôso-
benia vo funkcii snažila odovzdať čo najviac odborných vedomostí 
učiteľkám a celému kolektívu aj účasťou na rôznych školeniach, 
seminároch, organizovala som konferencie s medzinárodnou účas-
ťou. Bola som tajomníčkou OMEP Košice, čo je skratka pomenova-
nia Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu. Podieľala som sa 
na tvorbe metodických publikácií pre učiteľky materských škôl, bola 
som lektorkou Metodicko – pedagogického centra v Košiciach. Bolo 
toho veľa, čo sa za dvadsať rokov stalo, ale som rada, že som mohla 
byť súčasťou tejto materskej školy.“

A ČO PRIANIE NA ZÁVER?
„Aj naďalej nech sa nám darí, nech kolektív otvára brány pozna-

nia mnohým generáciám a nech máme všetci jediný cieľ, z malej 
krehkej bytosti vychovať človeka so srdcom a ľudskou dušou. Verím, 
že sa naši najmenší v materskej škole cítia a aj naďalej budú cítiť 
dobre a rodičia budú spokojní, že je o ich deti nadštandardne po-
starané,“ uzavrela svoje rozprávanie o dvadsaťročnej ceste s deťmi 
riaditeľka Materskej školy na Azovskej ulici PaedDr. Alena Kupková. 

Rok plný jubileíRok plný jubileí
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SVET KNÍH SA V POBOČKE OTVÁRA 45 ROKOV 

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach má 10 pracovísk s po-
bočkami v najväčších mestských častiach Košíc. Jednou z nich je aj 
pobočka Nad jazerom. Už od svojho vzniku sídli na rovnakej adrese, 
v obchodnom centre Ural (dnes OC Čingov) na Uralskej 3.

O zriadení pobočky krajskej knižnice na Sídlisku Nad jazerom 
sa uvažovalo omnoho skôr ako ju navštívili prví čitatelia. Napokon 
až koncom roka 1976 jej Obvodný národný výbor Juh pridelil nové 
priestory v obchodnom centre a knižnica tak mohla začať so sťa-
hovaním a zariaďovaním. Nákup knižničného fondu sa rozbehol už 
mesiace pred otvorením. Priestory v OC Ural začala knižnica oficiá l-
ne užívať 1. 1. 1977. K jej slávnostnému otvoreniu prišlo 3. februára 
1977. V prvom roku fungovania mala knižnica 783 čitateľov, ktorí si 
mohli vyberať spomedzi 2 283 kníh a dokumentov. Knižnica v tom 
roku dosiahla 27 032 výpožičiek pod vedením knihovníčky Valérie 
Dudášovej. V rokoch 1977 a 1978 bola pobočka Nad jazerom, ozna-
čovaná aj ako P11, najlepšou pobočkou v rámci všetkých pracovísk 
knižnice.

Od roku 1979 pracovali v knižnici dve knihovníčky, vedúcou bola 
Iveta Hricová. V roku 1982 mala knižnica 1 445 čitateľov a aj počet 
výpožičiek sa zvyšoval, keď dosiahol 36 524 vypožičaných kniž-
ných dokumentov, o tri roky neskôr to už bolo 1 550 čitateľov  
a 41 753 výpožičiek. Knihovníčky okrem vý-
požičných služieb organizovali aj besedy, 
kultúrne a vzdelávacie podujatia pre školy, 
spolupracovali s Klubom dôchodcov a po-
skytovali službu donášky kníh imobilným 
obyvateľom. V roku 1987 pribudol na po-
bočke hudobný kútik a budoval sa aj fond 
magnetofónových kaziet, dokonca sa roz-
šíril výpožičný čas i na soboty. V roku 1988 
tvorilo fond knižnice už 20 153 knižničných 
dokumentov a jej služby využívalo 1 635 čita-
teľov. K chvíľkovému prerušeniu činnosti doš-
lo v roku 1989, keď sa knižnica na tri mesiace 
presťahovala do náhradných priestorov v Ma-
terskej škole na Jenisejskej ulici, keďže OC Ural 

bol v tom čase rekonštruovaný. Zaujímavosťou v poskytovaní slu-
žieb bolo v roku 1992 zriadenie videopožičovne. V 90. rokoch došlo 
k miernemu poklesu čitateľov, no počet výpožičiek naďalej rástol.

K veľkému míľniku v podobe automatizácie pobočky prišlo 
v roku 2003, kedy sa zaviedlo používanie počítačov pre potreby 
výpožičných služieb a od roku 2008 získala prístup k internetu aj 
široká verejnosť. Knižnicu podporuje i samotná mestská časť, ktorá 
pravidelne prispieva na nákup nových kníh. Počas svojej existen-
cie knižnica pripravila pre čitateľov i obyvateľom z mestskej časti 
stovky podujatí. Navštívili ju mnohí známi slovenskí spisovatelia, 
ako napríklad Bea Bazalová (na snímke vpravo s knihovníčkou Bc. 
Monikou Vendrákovou), Tina Van der Holland, Ján Mičuch, Marta 
Hlušíková, Jana Pronská či Petra Nagyová-Džerengová.

Dnes má knižnica približne 750 čitateľov, ktorým je k dispozícii 
fond s 13 000 knižničnými dokumentmi. Najstaršou čitateľkou je 
87-ročná pani Margita a najmladším len 3-ročný Tomáško. V súčas-
nosti patria k najpožičiavanejším autorom Dominik Dán, Michael 
Connelly či Jana Pronská. Výročiu vzniku jubilujúcej pobočky kniž-
nice je venovaná i výstavka inštalovaná priamo v jej priestoroch. 
Návštevníkom je k dispozícii do 1. apríla 2022. Pobočka je otvorená 
počas pracovného týždňa (okrem utorka) v čase 9:00-17:00 hodiny. 

Mgr. Erika Palágyiová,
vedúca útvaru regionálnej, koordinačnej a projektovej činnosti

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Rok plný jubileíRok plný jubileí



Jazerčan 01 / 2022 15

V MARCI BY OSLÁVIL 100 ROKOV 
MUDr. BORIS BOČA

Narodil sa 2. 3. 1922 v Košiciach, 
kde prežil časť detstva a absolvoval 
základné vzdelanie.

Keď prišiel čas nastúpiť na strednú 
školu, rodina sa presťahovala do Mi-
chaloviec. Tam absolvoval tri ročníky 
gymnaziálneho štúdia, posledný roč-
ník skončil v Prešove. Začiatkom druhej 
svetovej vojny bývala rodina v Bra-
tislave, kde začal študovať na Lekár-
skej fakulte Univerzity Komenského, 
ktorú ukončil v roku 1951. Pracovnú 

umiestnenku dostal do Košíc a potom do Trebišova, kde sa aj oženil 
a narodil sa mu syn. Po Trebišove nasledovala Čierna nad Tisou, rok 
zastával post primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v ta-
mojšej nemocnici. Dlhšie nie, lebo ako veriaci človek nechcel robiť 
interrupcie. Nasledoval odchod do Hrane, aby tam pôsobil ako ria-
diteľ Ústavu pre mentálne postihnutých ľudí. 

Jeho ďalšími pracoviskami sa stali Streda nad Bodrogom, obec 
Brezina a Kuzmice. V roku 1971 sa presťahoval do Košíc, na naše 
sídlisko, za prácou však stále dochádzal do Kuzmíc. V Košiciach na-
šiel uplatnenie ako školský lekár pre niektoré stredné školy. Zomrel  
25. 1. 1989 ako 66-ročný.

Popri ére lekára známa je jeho kariéra textára piesní pre hudob-
ných skladateľov. Bol tzv. dvorným textárom hudobného skladateľa 
Jozefa Franka Zemplinského, ktorému pripravil asi 22 textov a lib-
reto operety Cyprián hriešnik. Všetky skladby s textami Borisa Boču 
boli nahraté v rozhlase v Bratislave, viaceré vyšli aj na platniach. 
Najčastejšie ich spieval najmä staršej generácii známy herec, reži-
sér a spevák František Krištof Veselý, ktorý spolu s Gejzom Dusíkom 
a Pavlom Braxatorisom patrí medzi spoluzakladateľov slovenskej 
operety a divadla Nová scéna v Bratislave. 

Aby sa pri každom texte neopakovalo meno Boča, používal 
pseudonym Mária Lia. Po roku 1989 sa dve skladby dostali aj na CD. 
Prvou bola - Ja vodku rád pijem a druhá, ktorá sa hrá a spieva už veľa 
desiatok rokov, je staré známe slovenské tango - Skôr, než odídeš 
v podaní práve Františka Krištofa Veselého, neskôr aj Milana Lasicu 
a Bratislava Hotserenaders. Túto skladbu naspieval aj prezident Ru-
dolf Schuster na svojom CD. 

V roku 2003 bol 
MUDr. Boris Boča 
ocenený in memo-
riam Cenou primá-
tora mesta Košice 
za vynikajúcu textár-
sku tvorbu a tvorivý 
prínos do slovenské-
ho hudobného života 
a kultúry. 

Cena je malým za-
dosťučinením za jeho 
prínos do našej kultú-
ry i za príkoria, ktoré 
musel pre svoje pre-
svedčenie počas živo-
ta znášať.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA NA BUKOVECKEJ ULICI 
OTVÁRA PRVÝ LIST DRUHEJ POLSTOROČNICE ŽIVOTA

SPOMIENKY A NÁVRATY DO ČIAS, 
KEĎ SA PRVÝKRÁT OZVAL ZVONEC
Roky, rovnako ako 

v živote, plynú aj v prá-
ci. Čas nedokážeme za-
staviť. Zrazu zistíme, že 
z tých rokov je okrúhle 
číslo. V tomto prípade 
školských 50 rokov. Päť-
desiatročné jubileum je 
vhodnou príležitosťou 
na zamyslenie, spomí-
nanie. Hoci aj preto, že 
Základná škola na Buko-
veckej ulici bola prvou 
školou na neupravenom 
teréne nášho sídliska, 
ktorá 4. septembra 1972 
otvorila svoje brány, aby 
privítala školákov.

Spomínať na všetku doterajšiu prácu a výsledky školy za uplynu-
lé obdobie by zabralo veľa času a nedá sa povedať všetko. Je však 
dôležité menovať tých, ktorí boli jej súčasťou.

Doterajší riaditelia školy
Mgr. Karol Gumán v rokoch: 1972/73 – 1976/77
Mgr. Milan Koreň v rokoch: 1976/77 – 1978/79 
Mgr. Jozef Brna v rokoch: 1979/80 – 1981/82 
Mgr. Jozef Kochaník  v rokoch: 1982/83 – 1990/91
Mgr. Ľubica Maková  v rokoch: 1991/92 – 1997/98
Eva Lebidková v rokoch: 1998/99 – 04/2003
PaedDr. Miroslav Števčík v rokoch: 05/2004 – 05/2006 
PaedDr. Ján Danko v rokoch: 10/2006 – 11/2011 
PaedDr. Zuzana Zajacová v rokoch: 12/2011 – 08/2021 

Prvý riaditeľ PaedDr. Karol Gumán, žiaľ, už nie je medzi nami. 
Jeho štafetový kolík vo vedúcej funkcii prevzal Mgr. Milan Koreň, 
ktorý sa na svoje bývalé pôsobisko tiež už pozerá z miesta, odkiaľ 
niet návratu...A prišli ďalší. Každý z nich priniesol do života školy 
niečo svojské, jedinečné. Prichádzali s rôznymi koncepciami, vlast-
nými víziami, ktoré napĺňali vďaka tímovej spolupráci všetkých za-
mestnancov. Ani v budúcnosti sa v tomto určite v práci školy nič 
nezmení. 

Oslovili sme viacerých bývalých riaditeľov, aby pridali svoje spo-
mínanie na školu. 

Zareagovala len PaedDr. ZUZANA ZAJACOVÁ
„Keď som nastúpila do tejto školy, bola som v poradí riaditeľov 

symbolicky desiata. Šokoval ma jej dezolátny stav, bol až taký, že zria-
ďovateľ uvažoval o jej zrušení. Budova bola vytopená až po prízemie, 
pre poruchu elektroinštalácie sa nevarilo, nebolo v nej jediného nové-
ho nábytku, všade staré linoleum, opadaný kachličkový obklad, daž-
ďovou vodou presiaknuté čalúnené stoličky ... Na zaplakanie! O to viac 
som obdivovala kolektív učiteľov, že v tak hroznom prostredí dokázal 
dosahovať so žiakmi celkom slušné úspechy vo vzdelávaní. Avšak 
za pomoci zriaďovateľa, starostky, rodiny, kolegov aj rodičov sa nám 
podarilo zrekonštruovať školu tak, že nám ju závideli návštevy z oko-
lia aj zo zahraničia. Veľa sme investovali do materiálneho vybavenia 
- do každej triedy sme kúpili interaktívne tabule, nový nábytok, lavi-
ce, vynovili vestibul, zborovňu, vymenili linoleá, okná, jedáleň, šatne... 
Do našej „kaviarničky“ som pozývala bývalých zamestnancov, ktorí 
azda najviac ocenili výrazné zmeny. Obdivovali nádherné relaxačné 
kútiky, vybavenie tried aj úplne zmenený a oplotený areál školy s in-
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line korčuliarskym oválom, vymaľovanými stenami, vysadenými stro-
mami, vyvýšenými záhonmi... Veľmi hrdá som bola na svojich kolegov 
a zlepšujúce sa úspechy žiakov v rámci mesta, aj Slovenska. Medzi 
moje azda najmilšie spomienky patria stretnutia s významnými osob-
nosťami a študentmi zo zahraničia (nevidiaci maratónec Henry Wa-
nyoike z Kene, redaktorka Alka Sadat z Afganistanu, študenti z Chile, 
Číny, Egypta, Indonézie, Taiwanu, Turecka, Ukrajiny...).  Rovnako veľmi 
emotívne boli zážitky s bývalými žiakmi našej školy pri odhaľovaní ta-
buliek slávy (basketbalistka Anna Mihalíková, úspešné herečky Lenka 
Barilíková a Adriana Ballová, sólistka opery SND Iveta Matyášová, mo-
derátorka a redaktorka Andrea Tatarková, pedagóg a spisovateľ Ján 
Zachariáš, hokejisti Peter Bartoš a Tomáš Hričin. hokejový reprezen-
tant a hráč NHL Christián Jaroš, slovenský hádzanársky reprezentant 
Michal Shejbal, majster sveta v kick-boxe Roman Volák....) Byť pyšný, 
ak niekto niečo dosiahol, nie je o chválení sa, ale o radosti, že začínali 
práve na tejto pôde. Na jednej z chodieb školy  je práve im vytvorená 
foto galéria Učili sa v našej škole.

Výrobky našich žiakov putovali do Afriky, Afganistanu aj do kance-
lárie pani prezidentky. Zažívali sme spolu milé akcie – Ocko, mami, za-
korčuľujte si s nami, Bukovecká deťom, Educate Slovakia, Pestrý týždeň, 
karneval, Deň učiteľov a spoločné výlety na stmelenie kolektívu. Prežili 
sme spolu veľa pekného, veselého, aj nekonečné víkendové testovanie 
širokej verejnosti i detí na Covid, neustále sa meniace  epidemiologické 
opatrenia, karantény a veľmi vyčerpávajúce zmeny v procese výchovy. 

Chcela som byť prospešnou pre školu a pomáhať naďalej, ale, žiaľ, 
odchádzala som do dôchodku za veľmi nepriaznivej situácie, tak sa as-
poň naplno môžem venovať svojej rodine, záľubám a darí sa mi. Zaží-
vam nové osobné rekordy a životné úspechy. Ale na školu budem stále 
spomínať...“

A UČITEĽKA Mgr. JOLANA ŠPINNEROVÁ
„Pamätám sa ako dnes. Bol krásny, slnečný, septembrový deň, keď 

som ešte s „horúcim“ diplomom učiteľky prvýkrát prekračovala prah 
ZŠ na Bukoveckej (v tom čase Bajkalskej) ulici. Bola to prvá a zároveň 
posledná škola v mojej pedagogickej činnosti. 

Odvtedy uplynul nejeden školský rok. Učila som desiatky detí, spo-
lupracovala s ich rodičmi ... Pracovať s deťmi je krásne, ale zodpovedné 
a náročné zároveň. My, učitelia, deti nielen učíme, ale aj vychováva-
me, čím často ovplyvňujeme ich ďalší život. Obe činnosti môžeme robiť 
dobre len vtedy, keď nám dôverujú ony aj ich rodičia. Rodičia dávajú 
svojim potomkom prvé základy výchovy a vzdelania. My môžeme bu-
dovať len na týchto základoch. Keď to funguje, je to pohoda. V opač-
nom prípade to máme veľmi ťažké. Dnes som 5 rokov na ozaj zaslú-
ženom odpočinku a s láskou spomínam na obdobie, keď bola táto 
škola súčasťou môjho života a verím, že ja pre ňu prínosom. Spomínam 
na detský džavot, vrúcny smiech, úprimné priateľstvá, občasné nedo-
rozumenia, na podanie pomocnej ruky, pocit spolupatričnosti a na 
všetko dobré okolo mňa. Moja životná skúsenosť je, že najcennejšie 
pre mňa nie je to čo mám, ale koho mám a že sa mi v živote postupne 
vracajú všetky energie, čo som do vesmíru vyslala...“

ŠKOLA A JEJ ÚSPECHY
Hlavne v ostatnom období sa škola so žiakmi aktívne zapájala 

do mnohých národných i medzinárodných projektov, ktoré podpo-
rili jej smerovanie, aj rozvoj osobností žiakov v rôznych oblastiach. 
Environmentálne zameraný medzinárodný projekt Air Pollution 
Project of Europe sa venoval monitorovaniu kvality ovzdušia, cha-
ritatívnym aktivitám zase projekt TwinSchoola - Škola namiesto 
ulice, v ktorom partnerská škola bola až z ďalekého Kábulu. Práve 
tam smerovali rôzne učebné materiály a žila tam aj ich adoptovaná 
sedemročná kamarátka. Aktivity projektu prezentovali učitelia aj 
na medzinárodných konferenciách vo Švédsku a v Londýne. Z Afga-
nistanu svoju podporu presunuli do subsaharskej Afriky a pomáhali 
deťom v Ugande a Rwande. V medzinárodnom projekte Aktívne 
globálne školy ju s partnerskými školami v Rakúsku, Poľsku, Českej 
republike a na Malte spojili globálne témy a ich možné riešenia. 
Za týmito úspešnými projektmi stojí učiteľka Ing. Mgr. Mária Vitiká-
čová, ktorá získala za svoju aktívnu a tvorivú pedagogickú činnosť 
aj Medailu sv. Gorazda.

Za tie roky bolo úspechov neúrekom. Spomienky a vďaka patria 
aj tým, ktorí v škole pracovali a dnes už nie sú medzi nami. V roku 
1995 získala škola európsky certifikát a bola zaradená do celoná-
rodnej siete pod názvom „Školy podporujúce zdravie“. Hlavné myš-
lienky projektu má škola vo svojich programoch aj dnes. Záleží jej 
na starostlivosti o zdravie žiakov, na vytváraní pocitu zodpoved-
nosti za svoj život a kvalitu zdravia, na vytváraní a ochrane zdravé-
ho životného prostredia v škole i mimo nej. Aj vďaka tomu získala 
v medzinárodnom programe v roku 2020 titul Zelená škola. A keď 
spomíname tituly, tak ešte jeden, získaný v rámci programu UNICEF 
- Škola priateľská k deťom.

V ŽIVOTE SA NESTRATILI
Za 50 rokov prešlo bránami školy veľa žiakov, ktorí radi spomí-

najú na časy prežité v školských laviciach. Mnohí z nich dnes úspeš-
ne pôsobia v štátnej správe, samospráve, na stredných a vysokých 
školách, v odborných a vedeckých inštitúciách, v štátnych alebo 
súkromných firmách. Sú z nich úspešní umelci, podnikatelia, špor-
tovci, tréneri.

Nebolo by ale úspešných žiakov a absolventov, keby nebolo ich 
rodičov, ktorí dbali o to, aby z ich detí vyrástli dobrí ľudia. Aj keď ne-
možno vymenovať všetkých, meno aspoň jedného z nich. Ing. Jozef 
Zeleňák viac ako 15 rokov pôsobil ako predseda Rady školy a Rady 
rodičov. Svoj voľný čas venoval škole, aktivitám, projektom, pomoci. 
Zo vzájomnej spolupráce oboch rád s vedením školy vzišli dnes už 
tradičné podujatia Bukovecká deťom alebo Ocko, mami, zakorču-
ľujte si s nami realizované pre školskú, aj sídliskovú komunitu.

ČÍM ŽIJE BUKOVECKÁ DNES?
V septembri 2021 štafetu prevzala a riaditeľkou sa stala PaedDr. 

Zuzana Takáčová Petrilová, ktorá chce úspešne pokračovať v tom, 
v čom bola škola aj doteraz dobrá. „K tomu, čo už v škole funguje, 

„To, čo robíme, je len kvapka v mori. Ale keby sme to nerobili, 

tá kvapka by tam chýbala.“                                              Matka Tereza

Rok plný jubileíRok plný jubileí



Jazerčan 01 / 2022 17

plánujem pridať nové veci, podnety, nápady,“ prezentuje súčasnosť 
a budúcnosť. „Medzi priority výchovy a vzdelávania patrí rešpektova-
nie osobnosti dieťaťa a jeho individuality, rozvoj sociálnych zručností 
detí, vytváranie pozitívnej sociálnej klímy.“

PRINCÍPMI ŠKOLY PODĽA RIADITEĽKY MUSIA BYŤ:
rodinné prostredie a priateľská atmosféra - malá škola s pev-

nými väzbami, na ktorej to žije vďaka bohatým aktivitám, akciám 
a pozitívnej klíme, pri ktorých je kľúčové vnímať žiaka s ohľadom 
na jeho silné a slabé stránky,

individuálny prístup ku všetkým žiakom - s dôrazom na in-
kluzívne hodnoty ako empatia, radosť, rešpektovanie rozmanitosti, 
uplatňovanie princípu pozitívnej orientácie na dieťa – tzv. dispono-
vaný model (s jeho prednosťami, kvalitami, schopnosťami, možnos-
ťami), 

učenie pre život - zážitkovými metódami a aktívnym učením sa 
budovať u žiakov vedomosti využiteľné v reálnom živote, nasme-
rovať ich a ukazovať im cestu, aby si sami mohli vybrať, kam budú 
smerovať, 

orientácia na hodnotový systém - predstavuje jeden z najdôle-
žitejších komponentov psychického vývinu, duševnej zrelosti a du-
ševného zdravia človeka, 

otvorená komunikácia - komunikácia bez formálnych bariér, 
ako zjednocujúci prvok efektívnej komunikácie, napomáha k uče-
niu žiakov a formuje pocit dôvery vo vzťahu škola – žiak -rodič,

efektívne využívanie voľného času - podpora pohybových ak-
tivít a rozvoj talentu u žiakov, bohatá ponuka záujmových útvarov 
a mimoškolských aktivít,

podnetné a bezpečné prostredie - moderné a komfortne vy-
bavenie školy v krásnom prostredí prírody blízko jazera umožňujú-
ce rast a rozvoj daností žiaka, ako aj rozširovanie jeho obzorov.

„Chceme byť aj naďalej otvorenou školou pre žiakov, rodičov, aj 
širšiu verejnosť,“ pokračuje riaditeľka v prezentovaní. „Postavenie ju-
bilujúcej školy chápeme v podstatne širšom kontexte, teda ako kultúr-
ne, spoločenské a športové centrum miestnej komunity. Pre zdravé fun-
govanie školy je potrebné, aby mala možnosť svojou širokou ponukou 
aktivít presvedčiť žiaka o svojich kvalitách v konkurenčnom prostredí 
iných škôl. Je dôležité, aby bola autonómnou a mala možnosť okrem 
základných vzdelávacích aktivít ponúkať aj doplnkové aktivity vzdelá-
vacie, mimoškolské, športové, kultúrne i doplnkové služby.“

Mimoškolskú činnosť na škole organizuje CVČ pri ZŠ Bukovec-
ká 17, Košice. Zameriava sa na športovú výchovu, krúžkovú činnosť 
s dôrazom na estetické a tvorivé zručnosti žiakov, klubovú činnosť 
v školskom klube detí a v Bukoklube - školskom klube zdravia a od-
dychu. V pláne majú rozšíriť ponuku voľnočasových aktivít, kurzov, 
či už počas školského roka, tak aj v čase školských prázdnin (jarné 
lyžovačky, prázdninové dvory, letné tábory...). Cieľom je viesť žia-
kov k efektívnemu využívaniu voľného času a podporovať ich 
pohyb, ktorý im, aj vplyvom súčasnej situácie spojenej s ochorením 
Covid-19, veľmi chýba.

Žiaci v triede nemajú rovnaké ani podobné predpoklady a zá-
ujem o učenie. Každý žiak je iný, vo svojej podstate jedinečný, vý-
nimočný, aj preto má rôzne motívy, sklony, postoje, disponuje od-
lišnými záujmami, schopnosťami a zručnosťami. Pre školy a triedy 
je typickou črtou práve rôznorodosť, a to vo všetkých oblastiach 
školského vzdelávania. „Náš podporný 5-členný inkluzívny tím v rám-
ci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 
II pomáha deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
bezpečne zvládať školu. Dávame si záležať na tom, aby sme u každého 
žiaka vnímali jeho osobitosti, a tak im poskytli individuálny prístup 
s ohľadom na ich schopnosti a danosti.

Pracujeme na vytváraní vhodných podmienok na škole, ktoré vedú 
žiakov a učiteľov k väčšej stabilite, harmónii, životnej a pracovnej spo-
kojnosti. Dôležité je pre nás napredovanie žiakov v získavaní nových 
vedomostí a zručností, ich pocit šťastia, bezpečia a vzájomnej opory 

vo všetkých oblastiach výchovno-vzdelávacieho procesu. Dôraz kla-
dieme na samotné formovanie osobnosti dieťaťa a jeho prípravu 
na reálny život. Neustále pracujeme na stabilite a kvalite tímu peda-
gógov, ktorí sú kľúčom k dosahovaniu týchto našich cieľov. V dobe po-
značenej pandémiou, opakovaným zatváraním škôl, izoláciou, ktoré 
neprispievajú k duševnej pohode žiakov, aj učiteľov, sa snažíme pod-
porovať duševné zdravie žiakov rozhovormi s nimi, organizovaním dis-
kusií a rôznych aktivít v spolupráci so školskou psychologičkou.“ 

Dobehnúť medzery vo vzdelávaní z dvojročného, prevažne 
dištančného vzdelávania, sa im darí prostredníctvom projektu 
Spolu múdrejší 3. V rámci projektu Pre lepšiu budúcnosť a vďa-
ka podpore od Nadácie Orange v najbližšej dobe plánuju zavádzať 
mentoring a koučing ako efektívny spôsob na zlepšovanie dušev-
ného zdravia učiteľov i celého kolektívu. Výsledkom má byť upev-
nenie pozitívnej klímy v kolektíve, čo prispeje k zvyšovaniu kvality 
vo vyučovacom procese. 

„Pravdou je, že len psychicky zdravá populácia môže byť prínosom 
pre spoločnosť, rozvíjať ju, posúvať vpred a je schopná realizovať ná-
ročné úlohy, ktoré nás čakajú,“ uzavrela súčasná riaditeľka PaedDr. 
Zuzana Takáčová Petrilová rozprávanie o tom, aké sú plány do ďal-
ších aspoň päťdesiat rokov života školy. 

Rok plný jubileíRok plný jubileí
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NEOBYČAJNÁ MATERSKÁ ŠKOLA 
PRIVÍTA ĎALŠIE DETIČKY
Milí rodičia, skôr ako sa začítate do člán-
ku, ak máte doma dieťa vo veku od dvoch 
do šiestich rokov, ktoré by malo navšte-
vovať materskú školu, zbystrite pozor-
nosť, pretože vám prinášame radostnú 
správu: V Materskej škole na Galaktickej 
ulici je od 1. februára tohto roku zriadené 

elokované  pracovisko  a v rámci neho otvorených šesť nových 
tried. A tie na drobcov netrpezlivo čakajú... 

Takmer na konci nášho zeleného sídliska v objatí konárov 
stromov, kde počuť šepot rieky a štebotanie vtákov, stojí níz-
ka budova. Na pohľad podobná ostatným na sídlisku, a predsa 
iná. Sme Materskou školou na Galaktickej ulici č. 11 a sme na-
ozaj neobyčajnou. Nie kvôli neobyčajným deťom, ktoré ju nav-
števujú, alebo, že tu vyučujú neobyčajné učiteľky. Jej neobyčaj-
nosť tkvie v niečom inom. 

ROZVOJ OSOBNOSTÍ INAK, 
NIE TRADIČNOU KONCEPCIOU
Svoje brány materská škola otvorila 24. septembra 1978, takže si 

čo nevidieť pripomenie 44 rokov existencie. Od roku 1993 do roku 
2002 ju navštevovali hostia z partnerskej školy v Holandsku. Reali-
zovali sa tu rôzne prednášky a vzdelávacie podujatia pre učiteľov, 
aj rodičov detí, častokrát na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni. 
Organizovali sa tiež výstavy, besedy, predstavenia bábkových diva-
diel a slávnosti. V tom období sa začala materská škola z tradičnej 
meniť na školu s alternatívnou pedagogickou koncepciou. Vtedaj-
šia riaditeľka Mgr. Anna Magdošková sústredila pozornosť na rozví-

janie myšlienky celostného rozvoja osobnosti dieťaťa prostredníc-
tvom waldorfskej pedagogiky. V tom období to bol priekopnícky 
školsko-pedagogický reformačný smer. Od roku 1989 sa výrazne 
zmenil charakter výchovno-vzdelávacej práce a v roku 1991 tu bola 
po prvýkrá totvorená trieda s uplatňovaním prvkov waldorfskej pe-
dagogiky. O rok neskôr sa systém rozšíril do troch tried materskej 
a jedného ročníka základnej školy pre deti od dvoch do deviatich 
rokov. Organizačne bola prvácka trieda, keďže išlo o experiment, 
začlenená do Základnej školy na Družicovej ulici. Alternatívne trie-
dy riadne schválilo vtedajšie ministerstvo školstva. Pedagogický 
personál sa začal kurzovo vzdelávať v mnohých oblastiach, aby sa 
naučil rozvíjať humanistickejší prístup k deťom a k ich celostné-
mu rozvoju prostredníctvom netradičných výchovných postupov. 
Premeny školy totiž úzko súviseli s jeho odbornosťou, pedagogic-
kou a psychologickou kvalifikáciou i celkovým vzťahom k tomuto 
krásnemu povolaniu. Zanietenosť a odbornosť učiteliek sa prenies-
la do každodenných činností, vzdelávania detí a chodu materskej 
školy. Navyše sa v apríli roku 2002 na základe rozhodnutia o vydaní 
zriaďovacej listiny stala škola právnym subjektom, čo jej umožnilo 
mať pri niektorých rozhodnutiach vyššiu mieru slobody.

DETI SAMY OBJAVUJÚ 
A UČIA SA POZNÁVAŤ SVET OKOLO SEBA
To je jedna z dôležitých myšlienok waldorfskej pedagogiky. Ne-

dostávajú hotové poznatky, ale ku všetkému sa dopracujú postup-
ne vlastným pričinením, iniciatívou a konkrétnou činnosťou. Prístup 
k samotnému dieťaťu predsa ovplyvňujú jeho vývojové zákonitosti. 
Dieťa získava pocit voľnosti a je posmeľované, povzbudzované k sa-
motnému prežitiu vlastnej skúsenosti. Typické sú pracovné, prak-
tické a umelecké činnosti, spev, riekanky, pripoviedky, rozprávky 
realizované v pravidelných rytmoch. Dominantné miesto má v den-
ných činnostiach voľná hra. Vzťah učiteľa a dieťaťa je neformálny, 
založený na vzájomnej úcte a empatii. Touto pedagogikou je vý-
chovno-vzdelávací proces a celkový prístup k dieťaťu ovplyvnený 
dodnes. 

Súčasná škola je vybavená telocvičňou, má šesť tried a každú 
z nich navštevujú deti zmiešaných vekových skupín. Neobyčajnosť 
školy je cítiť už pri pohľade na vybavenie tried. Pocit tepla a bezpe-
čia vyvoláva jednoduchý drevený nábytok, prútené košíčky, kreslo 
pre pani učiteľku, kruh z lavičiek, hračky z dreva alebo bavlnenej 
látky, kuchynka, baldachýny. Strihanie látok alebo navíjanie vlny 
je prípravou k písaniu. Deti tiež napodobňujú reálne činnosti do-
spelých, varia, žehlia, perú, šijú, pracujú v dielničke s drevom. Ak 
sa im „obed“ nepodarí alebo zle niečo vyperú, nevadí. Aj mame sa 
čosi také predsa prihodí... Prostrediu je venovaná veľká pozornosť, 
používajú sa materiály z prírody, aby s ňou dieťa čo najviac spojili. 
„Prostredie má poskytovať dostatok podnetov na zmyslové vnímanie, 
podnecovať dieťa k činnosti a pomáhať procesom osamostatňovania,“ 
to sú známe slová bývalej riaditeľky A. Magdoškovej.

Otvorenie nových tried pre 120 detí 
Koncepcia alternatívnej pedagogiky v praxi

Jesenné práceRučné práce sú jednou z obľúbených činností
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„Logom školy je strom, pretože strom je symbolom života, pozna-
nia, neustáleho rastu, zrenia a vývinu. Zároveň logo vyjadruje aj cha-
rakter práce školy v súvislosti s kolobehom života v prírode. Poukazuje 
na citlivé vnímanie zmien v prírode v priebehu roka, a tiež na jej ochra-
nu,“ pokračuje v rozvíjaní myšlienky súčasná riaditeľka materskej 
školy Mgr. Beáta Gelvanicsová. Jednotlivé zóny školského dvora 
poskytujú dostatok podnetov k bádaniu a skúmaniu niektorých 
stromov, okrasných a ovocných kríkov, bylín, zeleniny, lúčnych ale-
bo liečivých rastlín, hmyzu a vtáctva. Deti majú možnosť pracovať 
so záhradným náčiním, pestujú a zberajú úrodu. Športová a rela-
xačná zóna, dopravné ihrisko, náučné tabule zase u nich podnecujú 
prirodzený záujem a spontánne učenie. Nečudo, že veľa času trávia 
mimo tried. Rodičia sú, našťastie, ústretoví a chápu, že špinavý odev 
dieťaťa pri návrate domov je znakom jeho vnútorného úspechu 
a nie dôvodom na karhanie.

VŠETKO JE PRIPRAVENÉ PRE ĎALŠÍCH DROBCOV
Do života a jej histórie sa veľkými písmenami zapísal 1. febru-

ár 2022, pretože sa výrazne rozšírila doterajšia kapacita zariadenia 
o elokované pracovisko v bývalej Základnej škole na Galaktickej 
ulici číslo 9. Na prvý deň v novej materskej škole pripravila pre deti 
prekvapenie aj starostka Lenka Kovačevičová, ktorá oceňuje racio-
nálne zveľadenie nevyužitých priestorov. Už od skorého rána deti 
vítala. 

Po stavebno-technických úpravách a celkovej rekonštrukcii 
vzniklo šesť nových samostatných tried pre 120 detí, kabinety i škol-
ská jedáleň s výdajňou. Mesto to stálo takmer 750-tisíc eur. Na sláv-
nostnom otvorení primátor Jaroslav Polaček prisľúbil, že zo zdrojov 
mesta sa ešte zveľadí školský dvor i niektoré prislúchajúce časti, 
upraví sa fasáda objektu a vybuduje sa detské dopravné ihrisko. Má 
víziu, aby sa dala do poriadku celá budova pre nové centrá pod-
pory pre učiteľov materských a základných škôl, pre špeciálneho 
pedagóga, psychológa a logopéda. Tí by mohli byť v priestoroch 
za vstupnou halou, ktoré sú zatiaľ nevyužité. 

V materskej škole je zatiaľ jedna trieda s celodennou starostli-
vosťou, navštevujú ju deti heterogénnej skupiny, a prevahu majú 
drobci vo veku medzi dvoma až troma rokmi. Na ostatné detičky 
materská škola ešte len čaká. Podľa vyjadrenia vedúcej oddelenia 
školstva magistrátu Mgr. Beáty Lopušniakovej o umiestnenie detí 
do predškolských zariadení evidujú veľa žiadostí, viaceré by teraz 
mohli vybaviť. 

A načo sa môžu deti tešiť? 
Najlepšie to povedia ich rovesníci... 
„Nech sa tešia na všetko, čo tu budú robiť. Na karneval a také veci. 

Šťastné veci.“ (Miško, 6 rokov)
„Aby sa dobre hrali, tešili. Na mláky, skákanie a na narodeniny.“ 

(Hailey, 6 rokov)
„Nech sa pripravujú na prácu, dlhé prechádzky a kamarátov a ku-

chárky, a aby sa nebojili čerta.“ (Tobiasko, 4 roky)
„Ja si myslím, sú tu dobré pani učiteľky, veľmi dobré na vyrábanie 

vecí a na fotenie.“ (Hanka, 6 rokov)

Materská škola prijíma deti vo veku od dvoch do šiestich  
rokov na základe písomnej žiadosti, ktorá je spolu s ďalšími  
potrebnými informáciami na webovom profile školy  
www.msgalakticka.eu 

Ak to rodičov upúta a ratolesť prihlásia, ďalšia trieda sa 
môže otvoriť už v apríli tohto roku, a od septembra budú v pre-
vádzke aj ostatné. Nastúpiť nemusia len deti z nášho sídliska, 
ale aj z iných častí mesta a okolitých obcí, treba však kontakto-
vať vedenie školy. 

Náš kolektív spolu s riaditeľkou na dievčatká a chlapcov netrpez-
livo čaká, aby sme spoločne vytvorili prostredie plné lásky, voľnosti, 
zážitkov a radosti. Stačí len, aby sa rodičia rozhodli... 

Mgr. Katarína Gromanová a kolektív MŠ,
Foto: Miroslav Vacula a archív MŠ

Očakávanie Mikuláša

Celkom nová trieda pre detičky, ktoré sa prihlásia

Hry na školskom dvore Outdoorová edukácia

Novootvorená trieda
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 Z pera poslancov Z pera poslancov
REKONŠTRUKCIA BYTU 
– AKO NA TO ?
Kompletná rekonštrukcia by tu 

je krok, ku ktorému sa vlastník od-
hodlá často iba jedenkrát za život. 
Práve preto je potrebné si ju dobre 
premyslieť a pripraviť. Ak je váš byt 
v pôvodnom stave a rozhodli ste sa 
ho kompletne rekonštruovať, pokú-
sim sa vás usmerniť, ako by ste mali 
postupovať, aby ste si nepokazili su-
sedské vzťahy a rekonštrukciu prežili 

v zdraví, bez zbytočných nepredvídaných udalostí a finančných vý-
davkov. 

Na mysli máme kompletnú rekonštrukciu od bytového jadra, 
podláh cez zárubne a stropy. Staré materiály, elektrické a vodáren-
ské rozvody, sú časovanou bombou. Nehovoriac o tom, že už dávno 
nespĺňajú bezpečnostné, hasičské a hygienické predpisy. Rozsah si, 
samozrejme, určíte vy podľa potreby a finančných možností. Ako 
prvé v prípade rekonštrukcie, ak chcete posúvať aj priečky, je 
nutné prizvať statika. Ten vám označí, ktoré zo stien sú nosné 
v statickom posudku. Ak nemáte predstavu aké sú možnosti, 
pokojne si prizvite interiérového architekta, ktorý vám dispozí-
ciu bytu upraví tak, aby vám čo najviac vyhovovala. V rámci toho 
odporučí búranie tej alebo tej priečky, prestavbu bytového jadra či 
iné úpravy. Ak to máte premyslené, i keď ste vlastníkom bytu, ne-
treba zabúdať na určité povinnosti. Každú zmenu dispozície bytu 
by ste mali nahlásiť na príslušný stavebný úrad. Pri menších 
zmenách alebo ak meníte staré bytové jadro za nové na tom 
istom mieste, vtedy vám stačí iba ohlásenie stavebných úprav. 
V prípade zásahu do nosných stien a zmeny dispozície bytu, je 
potrebné právoplatné stavebné povolenie, na ktoré vám pod-
klady spracuje architekt. Práce by ste mali vykonávať až keď 
dostanete vyrozumenia zo stavebného úradu. Odporúčam sta-
vebné povolenie zaslať aj správcovi bytového domu a konzultovať 
s ním prípadne zásahy do fasády či vykurovacieho systému. 

Ak tieto veci máte vyriešené, ostáva sa rozhodnúť či si na rekon-
štrukciu objednáte firmu či remeselníkov na jednotlivé práce, ale-
bo sa podľa rozsahu pustíte do rekonštrukcie svojpomocne, čo si 
vyžaduje určitú zručnosť a skúsenosť. V prípade firmy máte všetko 
zabezpečené a aj záruka sa jednoduchšie uplatní, to je ale vykúpe-
né vyššou cenou. Pri remeselníkoch môže byť cena nižšia, ale ich 
vyhľadanie a koordinácia býva veľmi náročná. V tomto prípade by 
som odporúčal rozhodnúť sa podľa referencií na kvalitu a cenu ich 
práce. V prípade firmy, aj živnostníkov, neberte hneď prvú ponuku, 
snažte sa, ak je to možné, ceny porovnať. Za materiály si ju viete 
overiť osobne v predajni alebo na internete a ceny za práce sa líšia 
podľa druhu...

Ak riešite práce svojpomocne či prostredníctvom majstrov, od-
porúčam si jednotlivé práce logicky usporiadať, aby ste vedeli kon-
krétne termíny jednotlivých prác a odhadovaný čas trvania rekon-
štrukcie, i keď realita je často iná. Pred začatím prác nezabudnite 
informovať vašich susedov o čase a termíne rekonštrukcie. Práce 
vykonávajte iba v čase obvyklom, aby ste ich zbytočne nerušili. 
Vzniknutý odpad môžete bezplatne odovzdať v najbližšom zber-
nom dvore, nenechávajte ho pri kontajneroch alebo si zabezpečte 
kontajner na odvoz stavebného odpadu.

Po prečítaní článku možno máte dojem, že rekonštrukcia je 
útrapou. Treba byť trpezlivými a rátať s nejakou tou investíciou. Ide 
o komplexnú činnosť, ktorá skvalitní vaše bývanie. Určite musíte 
počítať aj s tým, že byt v pôvodnom stave a jeho rekonštrukcia, ne-
bude otázkou pár hodín a eur. 

Rozhodne si celú prerábku premyslite a naplánujte, aby ste 

všetko neriešili na poslednú chvíľu a potom boli nemilo prekva-
pení. Riaďte sa pripraveným harmonogramom, aby ste na nič 
nezabudli. Ďalej je to už otázka individuálnych skutočností, 
dobrej prípravy a výberu vhodnej firmy či remeselníkov.

Bernard Berberich, 
poslanec Mestského zastupiteľstva 

zástupca starostky MČ

* * * 

POTREBUJEME NÁDEJ
Posledné obdobie sa mnohí z nás 

stali uzatvorení, odlúčení od priate-
ľov, často aj od svojej rodiny. Sprá-
vy v médiách, statusy a komentáre 
na sociálnych sieťach. Opatrenia 
a ich neustále zmeny, čísla infikova-
ných a čísla z nemocníc, zvyšovanie 
cien, v mnohých prípadoch aj strata 
práce. V najhorších prípadoch aj smrť 
najbližších. Nevyhlo sa to, bohužiaľ, 
ani nášmu sídlisku a vyjadrujem 

úprimnú sústrasť všetkým pozostalým v rodinách, ktoré postihlo 
toto nešťastie. To všetko nám pridáva na strese, na úzkosti, vyvolá-
va v nás strach a uberá energiu. Neveríme politikom, neveríme ani 
odborníkom, neveríme nikomu. Vnímam to v práci, na stretnutiach 
s ľuďmi, keď sa rozprávam so známymi a s rodinou. Čo s tým bude-
me robiť? Nemôžeme si predsa dovoliť to stupňovať. 

Podľa môjho názoru potrebujeme nádej. Všetci ľudia dnes 
potrebujú NÁDEJ. Nesmieme ju strácať. Možno sa vám to ne-
zdá, ale teraz je to relevantné viac ako inokedy. Je dôležité, aby 
sme mali v našich životoch nádej, je dôležité, aby sme sa pozi-
tívne pozerali do našej budúcnosti, to je hlavný ochranný fak-
tor pre našu existenciu. Prečo je taká podstatná? Znižuje pocity 
bezmocnosti a stres, zvyšuje šťastie a zlepšuje kvalitu nášho každo-
denného bytia. Môže to byť túžba, aby sa niečo udialo, želanie, aby 
sa veci zmenili k lepšiemu. Niekedy potrebujeme pomoc, aby sme 
videli veci inak, niekedy potrebujeme len upraviť časti nášho dňa 
alebo pohľad, akým vnímame svet. 

Čo nám nádej prinesie? Každý deň nám dá dôvod vstať z postele, 
zlepší duševnú pohodu, pomôže s imunitným systémom, pretože 
znižuje úroveň stresu, zvýši sebahodnotu, sebadôveru, povzbudí 
vás, aby ste podnikli pozitívne kroky a aby ste sa obklopili rovnako 
zmýšľajúcimi ľuďmi. Vytvorí vám nové príležitosti. Dokonca prospe-
je vášmu fyzickému aj psychickému zdraviu. Vedci a lekári ešte ne-
rozumejú ľudskej mysli a telu natoľko, aby poskytli definitívne od-
povede prečo je tomu tak, ale napriek tomu odborníci, ktorí študujú 
túto tému, tvrdia, že: „Je to dobrý pocit byť šťastný a plný nádeje. Je 
to príjemný stav, ktorý produkuje veľmi málo stresu a telo v týchto 
podmienkach prosperuje. Je to ďalšia vec, ktorú môžu ľudia pre seba 
urobiť, aby sa pokúsili zostať zdraví.“ A nie je to pritom žiadna pre-
lomová myšlienka dnešnej doby. Už v Biblii sa píše: „Radostné srdce 
napomáha uzdraveniu, no skľúčený duch vysušuje kosti.“

Skúsme sa teda pozerať na budúcnosť s nádejou. Opatrenia sa 
uvoľňujú, o chvíľu budeme môcť dýchať voľnejšie a verím, že čosko-
ro aj bez rúšok. Ak sa aj koronavírusu úplne nezbavíme, naučíme sa 
s ním žiť. Nájdeme lieky a v prípade ochorenia nám ich lekár pred-
píše. Čo však bude so spoločnosťou, ktorá sa stala taká uzatvorená 
a negativistická? Čím ju vyliečime? Ja keby som bol lekárom a nádej 
by sa dala podávať v tabletách, predpísal by som každému zvýšenú 
dávku. 

V čase, keď som písal text do tejto rubriky, nikto z nás netušil, 
čo prinesú ďalšie dni. Medzitým vypukla vojna, ktorá v Európe ne-
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bola posledných 70 rokov. Ruská federácia zaútočila na Ukrajinskú 
republiku – našich susedov. Putinova vojna je nezmyselná hra moc-
ných, ktorá ničí dôstojnosť života ľudí, ktorí ju nechceli a ani s ňou 
nezačali. Je strašné v tejto zime, v tomto stave zbaliť svoje deti, zo-
pár základných vecí a bez akýchkoľvek istôt a často aj bez plánu, 
utekať do inej krajiny. Nerozmýšľate, lebo máte strach. Nechcete 
vystaviť svoje deti hrôzam vojny. Po cestovných útrapách sa dosta-
nete k hranici, kde po čakaní v rade a prechode na iné územie, si ko-
nečne môžete na chvíľu vydýchnuť. Trávim tu od vypuknutia vojny 
každý deň. Snažíme sa, spolu s ostatnými zložkami, organizáciami 
a dobrovoľníkmi, pomáhať najlepšie ako vieme. Usmerňujeme, ko-
ordinujeme, vysvetľujeme, komunikujeme, rozdávame pomoc, va-
ríme čaj. Všetko, čo treba. Po prebdených nociach nevládzeme. Ale 
pozitívna energia, ktorá je tu medzi ľuďmi, snaha každého pomôcť, 
ma dobíja lepšie ako energetický drink. Rovnako ako vďaka ľudí, 
ktorí sa už dostanú k nám. Aj takto sa snažíme ľuďom dodať NÁDEJ. 
Že vojna skončí a že sa vrátia domov zdraví a všetci.

Martin Seman, 
poslanec Mestského zastupiteľstva,
poslanec miestneho zastupiteľstva 

* * * 

AGRESIVITA 
Z NÁS ĽUDÍ NEROBÍ
Rád by som sa vám na tomto 

mieste prihovoril jednoduchou myš-
lienkou a to tou, že by sme sa mali 
snažiť správať k sebe, ako najlepšie 
vieme. V dnešnej dobe totiž v ľuďoch 
rastie obrovská nespokojnosť, ktorá 
sa prejavuje prílišnou verbálnou ag-
resivitou na internete, a pomaly už aj 
v reálnom živote. Ľudia sú prirodze-
ne frustrovaní z pandémie, opat-

rení, zo straty blízkych, práce alebo podnikania. V takýchto 
časoch je veľmi jednoduché hľadať vinníka za naše problémy, 
pričom mnohí politici s takýmito riešeniami vždy rýchlo pri-
chádzajú. Kedysi za naše problémy mohli Maďari, potom Rómovia, 
Brusel, migranti, homosexuáli a najnovšie Amerika. 

Problémy v našich životoch, aj celospoločenské, sú často prob-
lémami, ktoré sú zložitými a nemajú jednoduché a účinné riešenia. 
Dnešná spoločnosť vrátane politiky, žiaľ, často skĺza do marketin-
govo príťažlivých okamžitých riešení. Chceš, aby na Slovensku bolo 
dobre? Zakážme cudzí kapitál! Chceš schudnúť? Stačí vynechať pe-
čivo alebo jesť zázračné predražené pilulky. Chceš sa naučiť cudzí 
jazyk do mesiaca? Veď prečo nie. Chceš zarábať rýchlo a veľa? Pridaj 
sa na nejaký senzačný kurz alebo si kúp kryptomeny! ... a mohol by 
som pokračovať. 

V takejto chvíli by sme sa mali zamyslieť – naozaj to bude 
také jednoduché? Realita často býva opačná, nudná a tá nud-
nosť nám v dnešnom svete možno chýba. Naučiť sa, že ak chcem 
zarábať, tak musím študovať, investovať, robiť mnohé pracov-
né či investičné chyby a neustále sa snažiť zlepšovať. Nemôžem 
čakať, že niekde za rohom sa stane nejaký zázrak, že vyhrám 
lotériu či zdedím milióny, keďže to sa síce stáva, ale skutočne 
len občas. Rovnako nemôžem očakávať, že príde nejaký politik – 
mesiáš, vďaka ktorému tu prepukne blahobyt. Samozrejme, je po-
trebné mať na pamäti aj to, že nie každý má v živote šťastie, a aj keď 
budeš robiť všetko správne, tak to nemusí dopadnúť dobre, a za to 
sa netreba hanbiť. Netreba sa hanbiť za to, že človek je v nejakej 
fáze života neúspešný, má zdravotné problémy či depresie. Pri-
tom všetkom treba mať na pamäti, že za moju situáciu nutne 

nemusí byť zodpovedný niekto iný, ale ja sám a že len všeobec-
ná ohľaduplnosť, a nie agresivita, z nás, ľudí, robí ľudí.

Roman Frnčo,
poslanec miestneho zastupiteľstva

* * * 

NA MLADÝCH ZÁLEŽÍ. 
V NAŠEJ MESTSKEJ ČASTI 
VZNIKNE MLÁDEŽNÍCKY
PARLAMENT
Máme úprimný záujem načúvať 

deťom a mladým ľuďom a zistiť ich 
predstavy, pripomienky a námety 
na zlepšenie života v našej mestskej 
časti. Vždy bolo pre nás podnetné 
stretnúť sa s nimi, počúvať, čo sa im 
v našej mestskej časti páči a čo by 
chceli zlepšiť. 

Od septembra 2022 vznikne v našej mestskej časti Mládež-
nícky parlament, ktorý bude poradným orgánom miestne-
ho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom. Vďaka 
tomu budú mať mladí ľudia ešte väčšiu možnosť vyjadrovať 
sa k tomu, čo naša mestská časť plánuje, prichádzať so svojimi 
návrhmi, pripomienkami, spoznať prácu miestneho zastupi-
teľstva a úradu mestskej časti. Mladým ľuďom takouto inštitu-
cionalizáciou ich činnosti pomôžeme nastaviť režim, aby mohli 
prenášať postrehy a názory svojich spolužiakov a mladých ľudí 
zo svojho okolia ďalej ku kompetentným, ktorí sa budú týmito 
pripomienkami seriózne zaoberať.

Budeme sa snažiť pre Mládežnícky parlament vytvoriť potrebné 
priestorové a materiálne zabezpečenie, pomôžeme im s písaním 
projektov či vzdelávaním mládežníckych lídrov. Chceme mladých 
ľudí motivovať k tomu, aby boli k životu a potrebám našej mest-
skej časti vnímaví, aby sa nebáli prichádzať so svojimi názormi a po-
strehmi a aby boli aktívnymi občanmi. Zároveň ich budeme viesť 
k tomu, aby tí starší postupne odovzdávali svoje poznatky a skúse-
nosti svojim mladším kolegom.

Keďže v oblasti neformálnej práce s deťmi a mládežou pôsobím 
takmer 30 rokov, zároveň som zakladateľ a bývalý predseda Rady 
mládeže Košického kraja, budem aj pri vzniku činnosti Mládežníc-
keho parlamentu v našej mestskej časti maximálne nápomocný. Bu-
dem sa snažiť koordinovať jeho činnosť tak, aby bola zmysluplná, 
aby členov mládežníckeho parlamentu maximálne napĺňala a aby 
všetci cítili jej výstupy smerom k mestskej časti.

Budeme preto veľmi radi, ak na úrovni stredných škôl 
a druhého stupňa základných škôl v našej mestskej časti, ale aj 
individuálni záujemcovia, začnete premýšľať o tom, že od sep-
tembra 2022 budete aktívnymi členmi Mládežníckeho par-
lamentu v našej mestskej časti. Určite budeme o jeho vzniku 
komunikovať aj so školami a postupne informovať aj verejnosť 
o kreovaní tejto platformy pre mladých.

Už teraz sa tešíme na všetkých aktívnych mladých ľudí, ktorí 
v budúcnosti pomôžu svojím videním, postrehmi a nápadmi, zlep-
šovať život v našej mestskej časti.

Róbert Schwarcz,
poslanec Mestského zastupiteľstva,
poslanec miestneho zastupiteľstva 
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Sviatočné slová
VEĽKÁ NOC

Nachádzame sa v nejakom zvláštnom medzičase, kedy už nič, 
na čo sme boli zvyknutí a s čím sme boli zžití, neplatí. Nikdy sme 
si nevedeli predstaviť, že sa môže v takej veľkej miere zastaviť 
spoločenský život. A predsa sme sa toho dožili. Je to podobná 
situácia, ako bola skoro pred dvetisíc rokmi. Vtedy si židia mysleli 
a počítali s tým, že keď niekoho ukrižujú a pochovajú do hro-
bu, tak už majú od neho natrvalo pokoj. Ale na tretí deň ostali 
prekvapení. Kristus zvíťazil nad smrťou, a tak, ako sľúbil, vstal 
z mŕtvych. 

Aj mnohí z nás sme ostali prekvapení z našej súčasnej situá-
cie, ktorú prežívame. No máme veľkú príležitosť sa z nej poučiť, 
a tak vyťažiť maximum pre svoj život. Čo nás môže dnešná doba 
naučiť? Môže nás priviesť k veľkej slobode. K slobode od mate-
riálnych vecí. Počas pandémie sme si mali možnosť viac uvedo-
miť, že k bežnému životu toho materiálneho až tak veľa nepo-
trebujeme. Zaobišli sme sa bez častých, či často aj zbytočných 
nákupov, cestovania, vysedávania v rozličných zariadeniach.... 
Zároveň sme mali možnosť uvedomiť si dôležitosť rodiny, a tiež 
sme boli mnohokrát konfrontovaní s jej funkčnosťou či nedo-
statkami. Toto poznanie je východiskovým bodom, od ktorého 
sa môžeme odraziť a začať pracovať na zlepšovaní a budovaní 
vzťahov. 

Tiež sme boli svedkami krehkosti ľudského života. V našom 
okolí niet pomaly rodiny, ktorá by sa nestretla so smrťou nieko-
ho blízkeho či aspoň známeho. Zrazu sme zbadali, že nie sme 
až takými pánmi života, ako sa niektorí nazdávali. Viac sme si 
mohli uvedomiť, že Pánom života je jedine Boh. Niektorí židia 
pred dvetisíc rokmi z momentu prekvapenia vyťažili maximum, 
uverili v Krista, prijali ho do svojho života a On ich následne prijal 
do večnosti. 

Rovnakú možnosť ponúka Ježiš aj nám, možno aj cez prítom-
nosť pandémie. Možnosť zastaviť sa a zamyslieť nad tým, čo je 
v živote naozaj dôležité a trvalé, čo nám ponúka istotu, ktorú ani 
pandémia, ani smrť, nebude môcť zničiť. Tou istotou je jedine 
živá viera a dôvera voči Bohu. Živá viera znamená, že viem, komu 
som uveril. Živá dôvera znamená vedieť, že v žiadnej životnej si-
tuácii nie som sám. Tajomstvo Kristovej smrti a zmŕtvychvstania 
nám to dosvedčuje. Táto živá viera a dôvera nech nám pomáha 
prekonať všetky prekážky a strasti života a privedie nás k pokoju 
v duši a v našich rodinných a medziľudských vzťahoch.

Jozef Nemašik, 
kaplán, Farnosť sv. košických mučeníkov

 Foto: Archív jn

POĎAKOVANIE

V uplynulých dňoch boli zverejnené výsledky sčítania oby-
vateľov. Samozrejme, so záujmom sme očakávali aj počty veria-
cich. Nie je tajomstvom, že v dobe silnej sekularizácie (zosvetšťo-
vania) sme mnohí očakávali pokles počtu veriacich. O to väčším 
prekvapením boli reálne čísla najmä pre našu Gréckokatolícku 
cirkev. 

V súčasnej dobe aj cirkev (vďaka pápežovi Františkovi a pre-
biehajúcej synode) nanovo objavuje svoje evanjelizačné posla-
nie. Ak sa jej ho podarí nájsť, najmä na miestnej úrovni našej 
farnosti, počet veriacich by mal zákonite rásť. Ak tomu tak nie 
je, pravdepodobne nie je úplne evanjelizačná. Z tohto dôvodu 
si zvlášť uvedomujeme svoje poslanie byť tu pre všetkých, zvlášť 
pre tých, ktorí sa hlásia k našej cirkvi.

Aktuálne sa v Mestskej časti Košice – Nad jazerom, čo je milé 
prekvapenie, prihlásilo ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu  
1 703 veriacich. O to úprimnejšie znie naše poďakovanie všet-
kým vám, ktorí ste sa prihlásili k našej Gréckokatolíckej 
cirkvi. Veľmi si to vážime a berieme to ako výzvu k ďalšej vzá-
jomnej spolupráci pri budovaní farského spoločenstva. 

K tomu, aby vzťahy vzájomne fungovali, je potrebná vzájom-
ná komunikácia a informovanosť. Tie sa v našej farnosti najmä 
počas pandémie rozšírili v elektronickej forme. Záujemcom 

o dianie a život v našom farskom spoločenstve posielame pra-
videlné informácie o aktuálnom programe, aj aktivitách našej 
miestnej cirkvi.

Ak máte aj vy záujem o sprostredkovanie vždy aktuálnych in-
formácií o farnosti, napíšte  nám email z vašej adresy na adresu 
farnost.nadjazerom@grkatke.sk 

Tak sa vždy dozviete o našej ponuke pre vás. Aktuálne in-
formácie o živote vo farnosti nájdete aj na webovej stránke  
www.pokrov.sk 

* * * 
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JUBILEJNÝ ROK FARNOSTI

Rok 2022 je pre našu Košickú eparchiu (biskupstvo), ako aj 
pre našu farnosť, významným jubilejným rokom, nakoľko pred 
25-timi rokmi, v roku 1997, sa udiali historické udalosti. 

21. februára 1997 vtedajší pápež Ján Pavol II. vyhlásil zria-
denie nového Košického apoštolského exarchátu vyčlenením 
z Prešovskej eparchie, ohraničením hranicami Košického kraja. 
Za nového košického exarchu vymenoval vladyku Milana Chau-
tura. Takto sa začalo nové administratívne delenie a spravovanie 
našich farností. Aj vďaka tomuto procesu bola dňa 11. júna 1997 
dekrétom oficiálne zriadená naša Gréckokatolícka farnosť Pre-
svätej Bohorodičky Ochrankyne v Košiciach – Nad jazerom. 

Vnímame ako obrovský dar to, že v Božom pláne sa našlo 
miesto pre existenciu nášho farského spoločenstva. Sme za to 
vďační Bohu, Márii – našej Ochrankyni, ale aj tým našim pred-
chodcom, ktorí stáli pri nie vždy jednoduchých začiatkoch 
vzniku našej farnosti. Z tejto vďačnosti si chceme viacerými 
spôsobmi sprítomňovať tento okamih vďaky v tomto Jubilej-
nom milostivom roku a prosiť o nasmerovanie Svätého Ducha 
na ceste evanjelizácie, ktorou chceme spolu kráčať. 

Okrem otvorenia Jubi-
lejného milostivého roka 
20. februára 2022 budú 
mať oslavy 25. výročia 
zriadenia našej farnosti 
v tomto roku dva nosné 
dátumy. V samotný deň 
výročia vzniku farnosti –  
11. júna 2022, bude slá-
viť s nami archijerejskú 
sv. liturgiu vladyka Mi-
lan Chautur, ktorý pred  
25-timi rokmi zriadil našu 
farnosť. V podvečer sa 
v areáli chrámu uskutočni 
tzv. Farský deň  na spôsob 
spoločného stretnutia 
veriacich našej farnosti 

pri guláši. Náplň tohto stretnutia chceme naplánovať a pripraviť 
spolu s vami, podľa vašich predstáv.

Druhým dátumom našej jubilejnej oslavy bude samotný dá-
tum odpustovej slávnosti v nedeľu 2. októbra 2022, za prítom-
nosti nášho vladyku Cyrila Vasiľa. Máme nádej, že aj tento už ok-
tóbrový dátum, nám umožní zorganizovať spolu s vami aj ďalšie 
mimoliturgické stretnutie.

Okrem týchto mimoriadnych udalostí máme v pláne aj iné 
duchovné a aj kultúrne akcie pre rast v duchovnom živote v spo-
jení so životom vo farskej rodine:  Jubilejné putovanie ikony 
po rodinách našej farnosti s modlitbou za jednotu našich rodín 
a našej farnosti; Vernisáž dobových fotografií a zápisov z far-
skej kroniky; Spoločná jubilejná farská púť; Pravidelná jubilejná 
modlitba; Logo farského jubilea a ešte mnohé ďalšie.

Celkovo máme nádej, že jubilejný a milostivý rok 2022 nám 
prinesie mnoho silných okamihov a skúseností zo života našich 
rodín, ako aj spoločnej farskej rodiny. V tejto nádeji pozývame 
k prežívaniu radosti z tohto Jubilejného roka všetkých grécko-
katolíkov našej farnosti v Košiciach – Nad jazerom. Tešíme sa 
na spoločenstvo s vami.

Vladimír Varga,
farár gréckokatolíckej farnosti Košice – Nad jazerom

Veľká noc je najväčším sviatkom kresťanov,  
pripomínajú si umučenie, smrť a vzkriese-
nie Ježiša Krista. Predchádza jej Veľkonoč-
ný týždeň. Zelený štvrtok je symbolom 
poslednej večere s Ježišom Kristom a súvisí 
s ním aj zmĺknutie zvonov, ktoré až do Bie-
lej soboty „odleteli do Ríma“. Veľký Piatok 
je dňom spomínania na utrpenie, ukrižova-
nie a smrť Ježiša Krista. Počas Bielej soboty 
sa pripravujú jedlá na hodovanie. Veriaci 

prichádzajú, aby sa poklonili a pomodlili 
pri kríži. Počas dňa omše nie sú, až večer je 
vigília zmŕtvychvstania Ježiša Krista a rozo-
zvučia sa zvony, ktoré od štvrtka večera ml-
čali. Veľkonočná nedeľa je dňom hojnosti, 
osláv, veselenia sa a radosti z Kristovho 
zmŕtvychvstania. Týždeň uzatvára Veľko-
nočný pondelok plný hodovania, zábavy, 
šibačiek a oblievačiek. 

K veľkonočným tradíciám, ktoré sú aj 
sviatkami vítania jari, patria symboly ako 
barančeky, kuriatka, zajačiky, čerstvé vetvič-
ky bahniatok a vajíčka. Viaceré vychádzajú 
z dávnej minulosti, až z pohanstva, a hoci 
ich presný význam nepoznáme, majú dlho-
ročnú tradíciu a i dnes sú súčasťou výzdoby 
v mnohých našich domácnostiach.

Foto: Dagmar Koreňová a pixabay.com
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V rámci putovania po sídlisku a pred-
stavovania firiem a spoločností, ktoré 
v našej mestskej časti alebo v jej tesnej 
blízkosti pôsobia, sme dnes na návšteve 
v mäsovýrobe Erik. Je na rozhraní Jaze-
ra a Krásnej. Vznikla v roku 1992, takže 
si pripomína jubileum – 30 rokov existencie a pôsobenia 
na trhu. Jej základy vytvorili Miroslav Jaško a Milan Haluš-
ka, ktorí sa ako dve fyzické osoby spojili, stali sa spoločník-
mi a neskôr aj jej konateľmi.

„Nezačínali sme ale s mäsom a mäsovými výrobkami. Vytvori-
li sme veľkoobchod ovocia a zeleniny a naším prvým pôsobiskom 
boli priestory v Barci,“ vracia sa do spomienok Milan Haluška. 
„Keďže sme spolupracovali s poľnohospodárskymi družstvami 
a prichádzali sme do styku s ich ponukou nakupovať aj živé zvie-
ratá, bolo len otázkou času, kedy podnikanie rozšírime.“ „Dopyt 
po čerstvom mäse bol v tom čase veľký,“ pokračoval v predstavení 
firmy Miroslav Jaško. „Využili sme teda aj túto možnosť a zriadili 
sme prvé dve predajne mäsa a údenín na uliciach Milosrdenstva 
a Turgenevovej.“ Živé zvieratá z poľnohospodárskych družstiev 
i od domácich chovateľov zvážali na bitúnok. Po porážke vychla-
dené bravčové polovice previezli do chladiarne, kde sa rozobrali 
a ponúkali na predaj. 

„Dopyt po čerstvom mäse bol skutočne veľký aj preto, že neboli 
obchodné reťazce, hyper a supermarkety a mäso sa dalo kúpiť len 
v mäsiarni,“ ďalšiu prezentáciu spoločnosti preberá obchodná 
riaditeľka Mária Matoňáková. (na snímke) „Pod názvom mäsiareň 
myslím skutočne obchod len s mäsom a mäsovými produktmi. 
Keďže sme v tom čase nemali vlastnú výrobu mäsových výrob-
kov, do našich kamenných predajní sme ich nakupovali od iných 
dodávateľov, ktorých v tom čase nebolo veľa. Okolnosti nás 
nútili rozšíriť podnikanie o vlastnú výrobu. Kúpili sme už zabeh-
nutý mäsokombinát fungujúci Nad jazerom. V tom čase, čiže 
v septembri roku 1997, vznikla spoločnosť ERIK, s. r. o. so sídlom 
Pri Krásnej, a takto je to doteraz. 

S pribúdaním spomínaných obchodných centier určite 
rástla konkurencia. Ako je možné, že ste sa na trhu doteraz 
dokázali udržať? Máte tajný recept prežitia?

To, že sme sa udržali, je snáď aj tým, že počas dlhého pôso-
benia na trhu sme ostali vždy tou istou firmou, ktorá nemení 
IČO, názov, adresu ani telefónne čísla, ako je to dnes „normálne“ 
u viacerých podnikateľov. Firmy vznikajú, aby sa akýmkoľvek 
spôsobom, či už nákupom lacného nekvalitného mäsa, prípad-
ne aj lacných výrobkov, veľmi rýchlo dostali na vrchol. My sa 

snažíme, tak ako predtým, aj teraz, robiť rovna-
ko. V skorých ranných hodinách mäso rozobrať, 
vykostiť a ešte v to isté ráno ho vyexpedovať 
a doviezť k zákazníkovi. Takéto mäso vyzerá úpl-
ne inak ako dovezené vo vákuovom balení, prí-
padne v ochrannej atmosfére, čo znamená, že je 

ošetrené plynom, aby sa predĺžila záruka, a mohlo cestovať nie-
koľko dní, kým sa dostane k zákazníkom. My stále udržiavame 
štandard kvalitného čerstvého mäsa priamo z našej rozrábky. 
Prioritou je na prvom mieste zdravie, ktoré máme všetci len jed-
no. Aj zákazníci. Mäso aj výrobky, ktoré vyrábame, konzumujú 
i naše deti a nič nesmie ohroziť ich zdravie. Preto prihliadame aj 
na výrobky vhodné pre celiatikov, a snažíme sa postupne znižo-
vať nezdravé e-čka vo výrobkoch. Hovorím o nezdravých, lebo 
ľudia často vnímajú akékoľvek e-čko ako škodlivé, a pritom také 
označenie ako napríklad E 300, to je len kyselina askorbová, čiže 
vitamín C, ktorý sa bežne kupuje v lekárni na podporu imunity. 
Naša odpoveď na udržanie sa na trhu teda je: Robiť veci poctivo, 
tak ako kedysi, aby si náš zákazník mal možnosť denne nakúpiť 
čerstvé mäso z rannej rozrábky. Ak je kupujúci spokojný, určite 
sa k nám vráti. K tomu, samozrejme, prispieva aj samotná obslu-
ha našimi predavačkami. Pre ne nie je uspokojením len predané 
mäso či výrobok, ale aj celková spokojnosť zákazníka. U nás sa 
dá aj vopred tovar nahlásiť a na dohodnutý čas bude pre zákaz-
níka pripravený. Všetko sa chystá priamo na požiadanie, aj krája-
nie výrobkov pred očami zákazníka. Teda tak ako kedysi.

Od čias, kedy spoločnosť existuje, akými vývojovými eta-
pami prešla?

Naši dvaja konatelia, ako sme už spomenuli, slávia 30. výročie 
spoločného podnikania, respektíve značky ERIK. Počas celého 
obdobia firma prešla rôznymi vývojmi od podnikania s ovocím, 
zeleninou a poľnohospodárskymi produktmi, vlastnou farmou, 
chovom hovädzieho dobytka, mangalíc až k podnikaniu so sa-
motným mäsom a výrobu mäsových výrobkov. V roku 2015 sme 
našu výrobnú prevádzku na vlastnej farme v Trstenom pri Hor-
náde rozšírili o bitúnok, mraziarne a závod na výrobu trvanli-
vých tepelne neopracovaných mäsových produktov. Pribudli  
aj nové, ktoré si našli miesto aj zákazníka. 

Stále máte dve hlavné činnosti? Spracovanie mäsa a tr-
vanlivé výrobky?

Áno, našou hlavnou činnosťou je spracovanie mäsa a výroba 
mäsových výrobkov či už mäkkej výroby ako sú párky, šunky, ja-
ternice, škvarená masť, rôzne údeniny, ale aj trvanlivých tepelne 
neopracovaných výrobkov.

Začínali s veľkoobchodom s ovocím a zeleninou
Impulzom k zmene bol záujem zákazníkov o mäso
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Môžete spomenúť, čo zákazníci najviac kupujú?
Medzi najviac predávané mäsové výrobky v našich predaj-

niach patrí jednoznačne Pražská šunka, ktorá má nielen jedi-
nečnú chuť, vysoký obsah mäsa, ale je krájaná na veľmi tenučké 
plátky, a ako som spomínala aj priamo pred očami zákazníka. 
Ďalej nemôžem nespomenúť trvanlivé výrobky ako Pišta klobá-
sa, ktorá má už svoju históriu, či mangalica klobása alebo Princ 
saláma. Často sa stáva, že nás zákazníci kontaktujú telefonicky či 
e-mailom z Bratislavy, Liptovského Mikuláša alebo Ružomberka, 
že by si radi kúpili ten alebo onen výrobok, a pýtajú sa, kde v ich 
okolí ho vedia nájsť. Povedia nám, že boli na dovolenke vo Vy-
sokých Tatrách, stretli sa tam s Košičanmi, tí im dali ochutnať 
Pišta klobásu, mangalicu klobásu či Princ salámu. a neskutočne 
im chutili. Aj takýmto spôsobom si naše výrobky nachádzajú 
svojich zákazníkov trebárs v Bratislave, kde im ich dodávame 
do siete predajní Starého otca. Máme kupujúcich aj z Popradu, 
Rimavskej Soboty a iných časti Slovenska, ktorí, keď majú cestu 
do Košíc, prídu si k nám urobiť zásoby na dlhšie obdobie. Ne-
hovoriac´ o tom, že záujem je aj o mäso a výrobky z mangalíc 
napriek ich vyššej cene. Sú zákazníci, ktorí sú ochotní precesto-
vať aj kilometre, len aby si nakúpili práve takéto mäso, slaninu či 
škvarenú masť .

Je dobre, ak sa darí. Určite však aj spoločnosť Erik bojuje 
s problémami.

Problémy sú, napríklad nájsť kvalitného vyučeného pracov-
níka v odbore, vzhľadom k tomu, že v dnešnej dobe zaniká štú-
dium mäsiar – údenár. Takéto odbory sa už v školách ani neo-
tvárajú. Neviem si predstaviť, ako to bude v budúcnosti. Kým 
niekedy to bolo regulované, koľko má byť vyučených pekárov, 
mäsiarov, dnes tieto remeslá idú do zabudnutia... 

Čo by ste ešte mohli spomenúť zo života spoločnosti?
Za tých 30 rokov sme prežili mnoho. Aj vstup do EÚ, ktorý si 

vyžadoval rôzne zmeny, nové technológie i legislatívy, čo musí-
me dodržiavať. Ale to sú bežné starosti asi každého podnikateľa.

Spoločnosť má kamenné predajne?
Áno, má. Jednu v neďalekej Barci, odkiaľ sú aj majitelia firmy, 

takže sme túto lokalitu nemohli vynechať. Hoci aj preto, že mno-
hí nás poznajú z čias, keď sme ešte mali sídlo v Barci a vedia, 
že kvalitu a čerstvosť majú stále zaručenú. Druhá predajňa je 
na Južnej triede v Astórii a tretia - podniková - priamo v sídle 
našej firmy – teda na ulici Pri Krásnej 3. Výhodou tejto predajne 
je, že aj v priebehu dňa je v nej vždy doplnené čerstvé mäso, kto-
ré sa tu rozrába. Vlastníme aj tri pojazdné predajne a tie dochá-
dzajú za zákazníkmi v rámci okolia Košíc. Vítajú to hlavne starší 
zákazníci a dôchodcovia, ktorí nemajú možnosť nákupu priamo 
v ich obci. Často sa stáva, že nás starostovia z takýchto obcí pria-
mo volajú, či by sme nemohli aspoň raz týždenne zájsť aj k nim.

Určite je super pomocou zákazníkom Mäso domov. O čo 
konkrétne ide?

Službu Mäso domov využívajú hlavne či už telesne postih-
nutí, alebo plne pracovne vyťažení, ktorí nemajú čas sa zaobe-
rať nakupovaním. Z pohodlia domova sa prihlásia na stránku  
masodomov.sk vyberú región Košice a do virtuálneho košíka 
si naukladajú tovar, o ktorý majú záujem. My im ho nachystá-
me a privezieme priamo k dverám. Za tie roky, čo služba fun-
guje, máme už stálych zákazníkov, ktorí ju pravidelne využívajú. 
Máme k nej i spätnú väzbu. Neraz napíšu, akí boli spokojní, lebo 
mäso bolo krásne, čerstvé. A poďakujú. Takéto ohlasy nás utvr-
dzujú, že robíme veci správne.

Blíži sa Veľká noc. Prídete na trh s niečím novým?
Každoročne máme stálych zákazníkov, ktorí si vopred objed-

návajú nami vyrobené veľkonočné údeniny. Samozrejme, sú 
bez alergénov, farbív a konzervantov. Tieto produkty okrem na-
šich prevádzok dodávame aj do iných regiónov Slovenska. Tak-
že, aj tohto roku si náš zákazník nájde na pultoch veľkonočné 
gazdovské údeniny, tradičné údené klobásky a ostatné špecia-
lity.

Na záver ešte jedna otázka. Prečo práve názov ERIK? Je 
to naozaj skladačka prvých písmen štyroch slov Efektivita – 
racionalita – iniciatíva – kvalita? 

Áno. I keď až postupne si uvedomujeme, čo znamenajú v kaž-
dodennom pracovnom živote. Určite by som sa chcela poďako-
vať našim kolegyniam a kolegom, ktorí svojou prácou prispie-
vajú k dobrému menu firmy a napĺňaniu týchto slov. Vďaka aj 
verným zákazníkom, ktorí sú potešením a povzbudením, že naša 
práca má zmysel. 
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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. 

AKO SI PREVERÍM ČI 
MÁ DRUHÁ OSOBA DLHY?
V prípade, ak chcete niekomu 

požičať peniaze (odporúčam sa 
vždy radšej tomu vyhnúť), prí-
padne už súdne vymáhať dlžnú 
sumu, je vhodné si o danej oso-
be zistiť základné informácie, 
aby sa vám nestalo, že uhradíte 
nemalé prostriedky na advo-
káta, súdne trovy a trovy exe-
kútora, a nielenže nevymôžete 
nič späť, ale ešte budete viac 
škodný. 

Uvedené odporúčam urobiť najmä pred uzatvorením zmluv-
ného vzťahu (napr. nájomnej zmluvy, pôžičky), a to prostredníc-
tvom nasledovných webových stránok:

OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI 
Obchodné spoločnosti si najľahšie preveríte cez známy portál 

Finstat.sk - nájdete na ňom informácie o tržbách, kapitále spo-
ločnosti, o jej zadlženosti či informáciu o tom, či spoločnosť nie 
je v konkurze alebo v reštrukturalizácii.

 
FYZICKÉ OSOBY
Či má konkrétna osoba exekúcie si overíte na: https://obcan.

justice.sk /poverenia/, kde následne kliknete na „Hľadanie pod-
ľa údajoch o povinnom“, prípadne na webe cre.sk (prípadne si 
zadajte do Google slová „centrálny register exekúcií“). Teoreticky 
sa môže stať (nemalo by sa), že aj keď má dlžník voči sebe vede-
nú exekúciu, tak sa nenachádza ani v jednom z registrov.

Tiež si je vhodné overiť, či dlžník v minulosti nevyhlásil osobný 
bankrot, čo znamená, že daná osoba mala v minulosti mnoho dl-
hov. Uvedené urobíte tak, že si vyhľadáte prostredníctvom Google 
Obchodný vestník, ktorý je zverejnený na stránke Ministerstva 
spravodlivosti SR a potom zadajte „Vyhľadávanie v OV a zadáte 
meno vášho dlžníka. Zároveň si môžete na stránke obchodného 
registra – www.orsr.sk prezrieť, či daná osoba nevystupuje ale-
bo nevystupovala v nejakých spoločnostiach a tiež si na stránke  
Finstat.sk overiť, či nezanechala nejaké dlhy. Ak prípadne viete, kde 
býva váš dlžník či potencionálny dlžník, môžete si skúsiť zistiť, či má 
nejakú nehnuteľnosť a to na stránke www.katasterportal.sk. 

Uvedené sú základné tipy, ako predísť tomu, aby ste po-
žičali niekomu peniaze, kto vám ich nemá šancu vrátiť. Zá-
verom by som uviedol, že pri požičiavaní väčších súm vždy 
uvažujte nad tým, či vám vie poskytnúť dlžník nejakú záru-

ku, že sa vám peniaze vrátia – napr. založenie nehnuteľnosti, 
prípadne ekonomicky zabezpečený ručiteľ.

Roman Frnčo

Ako ten čas letí. Zdá sa mi, 
akoby sme len nedávno pre vás, 
milí Jazerčania, vytvorili túto 
novú rubriku... a to už ubehlo 
niekoľko mesiacov a my vybe-
ráme vaše nové „klbká problé-
mov,“ ktoré sa snažíme pomôcť 
rozuzliť. 

„NEVIEM SA 
ZHLBOKA NADÝCHNUŤ,“
povedala pani Alena, podni-

kateľka v kaderníckych službách 
a matka dvoch školopovinných detí. Nechala som ju hovoriť 
a len som počúvala. Pokračovala, že už mala takéto obdobie, 
a teraz po prekonaní COVID-u sa to vrátilo, zle spí, často sa v noci 
budí, má pocit, že sa topí vo vode, lapá po dychu, dvíha ruky, ale 
nič nepomáha... 

I keď to prejde, potom sa všetko začne znova. Opisovala, ako 
ju to desí. Cíti sa ako v začiatkoch podnikania, keď mala veľa 
výdavkov, málo zákazníčok a strach, ako utiahne prevádzkové 
výdavky v podnikaní, splácanie úveru banke, aj bežné výdavky 
domácnosti. Ja som ju bez prerušenia stále počúvala. Odborne 
sa to nazýva aktívne počúvanie klienta, kedy nedávam otázky, 
iba ho prikyvovaním a mimikou povzbudzujem k rozprávaniu. 
Často vtedy trpiaci nahlas povie, čo ho trápi, uľaví sa mu a nieke-
dy povie aj príčinu svojho problému. 

Lekári jej po prekonaní ochorenia vraveli, že problém 
s dýchaním môže byť postcovidovým syndrómom: zmeny 
nálad, problémy so spánkom, stavy úzkosti a nevysvetliteľ-
ného smútku hraničiaceho s depresiou. Podľa nej však ani 
jeden lekár nenavrhol liečbu, ktorá by zabrala. Pritom je per-
manentne vyčerpaná a nedokáže sa sústrediť v práci. Hovorila 
aj o ostatných svojich problémoch v podnikaní, problémoch 
s enormným množstvom úloh jej detí v škole zasielaných učiteľ-
mi na edupage. Opisovala, ako každý deň trávi plnením povin-
ností a riešením problémov rôzneho druhu. Keď skončila, ďako-
vala, že sa mohla vyžalovať a aspoň trochu sa jej uľavilo. 

Máte nejaké záľuby? Ako často sa v rámci týždňa venujete iba 
sebe (relax, záľuby, prechádzka?), spýtala som sa jej. Odpoveďou 
bolo, že na toto ona pri svojich povinnostiach nemá času. Pritom 
čas je vždy a pre každého rovnaký, ide len o to, ako si nastavíme 
jeho využitie, aby sme sa cítili plní sily a zvládali plniť úlohy kaž-
dodenného života. 

Na to je potrebné niektoré úkony zautomatizovať (napr. pla-
tenie šekov cez trvalý príkaz, alebo nastavenie domácich prác 
na presne určený čas dňa v týždni, deľbu domácich prác medzi 
členov rodiny, otváranie pracovných emailov a správ raz za deň 
namiesto priebežného odpovedania na emaily a správy počas 
celého dňa atď.) 

Nasledovala teda dohoda: aspoň dvakrát do týždňa sa mi-
nimálne hodinu bude venovať výlučne sebe a svojim záľubám. 
Každý deň si nájde čas na cvičenie dýchania (tzv. uvedomelé dý-
chanie) i ďalším dýchacím cvičeniam (nádych nosom počítam 

Hľadáte cestu, ako postupovať?
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do 10, výdych ústami). Toto cvičenie zaberie pár minút, a dá sa 
robiť kedykoľvek cez deň alebo pred spaním.

Prešlo pár týždňov a ja mám radosť z pokroku pani Alenky, 
ktorý dosahuje v dýchaní aj v nachádzaní malých radostí zo ži-
vota. Aj v podnikaní sa jej začalo viac dariť, pasívne prezeranie 
facebookových statusov vymenila za pridávanie fotiek spokoj-
ných zákazníčok na facebook, čo jej prinieslo nové dámy. Svoj 
čas si „ušetrila“ objednávaním zákazníčok cez zasielanie správ, 
na ktoré odpovedá raz denne vo vyhradený čas.

Problémy s dýchaním nemusia znamenať iba postCOVIDový 
syndróm. Pocit nedostatočného nadýchnutia môže byť spôso-
bený stavom úzkosti, pocitom bezmocnosti, beznádeje alebo 
nedostatku. Tieto pocity nám značne znásobujú negatívne in-
formácie vysielané médiami (TV, sociálne siete). 

Tak, ako si umývame ruky, prosím „umývajme a očisťuj-
me si aj našu psychiku a naše vnútro“. Schválne, položte si 
otázku: Koľkokrát za týždeň sa venujem relaxu a svojim zá-
ľubám? Mám vôbec nejaké, alebo celý deň len plním rôzne 
povinnosti? Vidím pozitívne a vo všetkom hľadám čosi prí-
jemné, alebo som negatívny, a myslím si, že nič dobré ma 
v budúcnosti nečaká?

Silvia Hricková

NEBOJME SA PRIJÍMAŤ 
SOCIÁLNE SLUŽBY
Čas viacgeneračného bý-

vania, ktorý v minulosti dosť 
fungoval, mal mnoho pozitív. 
Vždy sa našiel niekto, kto starkým 
zohrial obed či podal lieky, keď to 
sami nezvládali alebo zabúdali. 

Moderná doba zmenila životný 
štýl, aj spôsob bývania. Mladí sa 
chcú osamostatniť, mať svoje súk-
romie, sťahujú sa za prácou často 
až do zahraničia... žijú si svoj život 

až kým nezaregistrujú, že mama či otec už nemajú takú kondič-
ku, lepia sa na nich zdravotné problémy a aj komunikácia už nie 
je taká aká bývala. Hoci sa hovorí, že vek je len číslo, pravdou 
je, že vek neoklameš. Zrazu sme postavení pred otázku, ako 
rodičom či ďalším vekovo starším príbuzným, zabezpečiť 
pomoc a starostlivosť.

Pani Andrea už nestíhala popri ostatných svojich povinnos-
tiach každý deň chodiť ockovi variť či nosiť obed. Keďže má sluš-
ný dôchodok, myslela si, že nemá nárok na využívanie žiadnej 
sociálnej služby, napríklad donášku obedov. Potešilo ju, že to 
tak nie je, a po vybavení pár administratívnych úkonov sa 
môže pokojne venovať svojim pracovným povinnostiam, 
lebo prostredníctvom úradu mestskej časti má ocko za  
3,87 eura zabezpečený obed aj s donáškou.

S pánom Miroslavom sme zase riešili, čo s jeho 90-ročnou le-
žiacou babičkou, ktorá je prepustená z nemocnice a potrebuje 
celodennú starostlivosť. Jeho mama má sama pohybové ťažkos-
ti a on už v zamestnaní vyčerpal všetku dovolenku. 

Pokiaľ by bol tento stav prechodný, k dispozícii sú zariade-
nia opatrovateľskej služby, kde by babička mohla byť určitý 
čas. Vzhľadom na vek a zdravotný stav babičky sme ale riešili jej 
umiestnenie v Špecializovanom zariadení pre seniorov na úrade 
Košického samosprávneho kraja. 

Ak by bol jej zdravotný stav menej vážny, do úvahy by prichá-
dzalo aj umiestnenie v zariadení pre seniorov, ktoré sa vybavuje 
na Magistráte mesta Košice. V oboch prípadoch musí byť posu-
dok o odkázanosti na sociálnu službu, kde jedným z podkladov 

sú lekárske nálezy, a potom môže byť vydané rozhodnutie o od-
kázanosti na sociálnu službu samosprávneho kraja alebo mesta. 

Ak je podľa posudku stupeň odkázanosti na pomoc inej oso-
by nižší ako IV., a teda postačuje len výpomoc na pár hodín, ale-
bo pri určitých činnostiach, vtedy je k dispozícii opatrovateľská 
služba. Opatrovateľka pomôže pri príprave stravy, podaní liekov, 
hygiene či pri bežných domácich činnostiach.

Starostlivosť na viac hodín poskytuje denný stacionár. V ňom 
má rodič alebo starý rodič okrem stravy a základnej opatrova-
teľskej starostlivosti zabezpečené aj sociálne kontakty a denné 
aktivity na rozvoj svojich záujmov, na podporu pracovných a so-
ciálnych zručností a fyzickej kondície. 

Nedá mi ešte nespomenúť pána Karola. Jeho otecko opatro-
val svoju manželku, ale kvôli vlastným zdravotným problémom 
musel byť dlhší čas hospitalizovaný. Čo v takom prípade, ako za-
bezpečiť starostlivosť o mamku? Na prípady, ak sa opatrovateľ 
nemôže sám starať alebo potrebuje pár dní oddychu, je tu mož-
nosť využiť odľahčovaciu službu kombináciou terénnej alebo 
pobytovej sociálnej služby. Na nevyhnutný čas teda našli opat-
rovateľku a po pracovnej dobe sa mamičke venoval pán Karol 
alebo jeho manželka. 

Toto boli tri z prípadov pomoci ľuďom, ktorí to kvôli rodin-
ným príslušníkom potrebovali riešiť. Ak sa situácia tak vyvinie, 
že musíte pre blízkeho vyhľadať a využívať niektorú zo so-
ciálnych služieb, urobte to. Tým, že bude o neho postara-
né,  bude pokojnejší, vyrovnanejší. Vďaka dobrému pocitu 
zo zabezpečenej starostlivosti o neho sa do lepšej psychic-
kej pohody dostanete aj vy. Budete sa môcť  venovať prá-
ci, vlastným povinnostiam i záľubám, aj chvíľam stráveným 
s ním v pohode a bez stresov. Rodičia či starí rodičia si nás 
čas a pozornosť zaslúžia.

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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S detskou psychiatričkou MUDr. Teréziou Rosenbergerovou z UN L. Pasteura v Košiciach 
hovoríme, čo všetko priniesli posledné viac ako dva roky do životov detí a mládeže

PREŠLA DLHÁ DOBA, ČO SME NEŽILI...
Začal sa tretí rok čo fungujeme v zvláštnych 

časoch a režimoch. Dospelí sa, vidieť to aj 
na sociálnych sieťach, delia minimálne 
na dve proti sebe stojace strany, ktoré ako 
keby úplne stratili súdnosť a slová: pocho-

penie, úcta, ohľaduplnosť, cit, láska, sa vytrá-
cajú z ich bežného zmýšľania a konania. Deti, 

keďže si v nejednom prípade z rodičov a ostatných 
dospelých berú príklad, začínajú vystupovať podobne... 

* Drobné naprieky, ako poťahovanie spolužiačok za vlasy či 
žuvačka prilepená na stoličke, sú dnes medzi deťmi zabudnu-
týmí zlobôstkami. V popredí sú iné, nebezpečnejšie a bolesti-
vejšie formy ubližovania druhým, i sebe. Pani doktorka, nedáv-
no ste sa vyjadrili, že: „Za celú svoju prax som nevidela toľko 
depresívnych detí a tínedžerov.“ Je situácia taká vážna? 

Áno, je to pravda, a viac menej je to v súlade aj so zisteniami  
UNICEF, ktoré boli zverejnené v minulom roku v Správe o stave 
duševného zdravia detí vo svete. Autori v nej konštatujú, že viac 
ako jeden zo siedmich tínedžerov – teda dospievajúcich vo veku 
10 až 19 rokov, celosvetovo trpí nejakou už diagnostikovanou psy-
chickou poruchou. Skúsme sa pozrieť na príčiny či konštatovania. 
Deti, mladí ľudia bez akejkoľvek prípravy zo dňa na deň zažili obrov-
skú zmenu vo svojom živote, sociálny, kultúrny šok. Museli zo dňa 
na deň prestať chodiť do školy, nemohli sa stretávať s kamarátmi, 
navštevovať krúžky, športovať, boli odlúčení od starých rodičov, prí-
buzných. Ostali zatvorení doma, v zariadeniach. Každý ich pohyb 
mimo domova bol kontrolovaný rodičmi i strachom z ochorenia. 

ZMENILA SA SITUÁCIA V RODINÁCH
V pandémii ostali spolu všetci doma. Rodič bol zrazu konfronto-

vaný s novými skúsenosťami, ktoré so svojím dieťaťom v priebehu 
školského roka nezažíval. Vtedy stačilo - aké si dostal známky, úlohy 
máš, čo bolo na obed? a výchovný program bol skončený. Teraz bol 
rodič konfrontovaný s novou podobou svojho potomka, ktorému 
sa nechcelo učiť, ktorý nebol motivovaný k školskému výkonu, ne-
zvládal učivo... Nie každý rodič bol schopný dieťaťu vysvetliť každý 
predmet. Zoberte len, koľko máme detí s potrebou integrácie, špe-
cifickými výukovými problémami, koľko je autistických. Nie všetci 
mali rovnaký prístup k počítaču, ak ho vôbec mali, nie všade je rov-
nako kvalitná sieť. Niektorí učitelia nevedeli pre výpadky siete učiť 
doobeda, úlohy chodili deťom večer, v neskorých hodinách, v ro-
dinách stúpala nervozita. Poznám mnoho rodín, kde mala matka 
či otec home office, v rodine žilo viac detí, a jeden počítač. Kto bol 
vyvolený?

ZMENILA SA AJ SOCIÁLNA SITUÁCIA 
A DIAGNOSTICKÁ SKLADBA PORÚCH
Mnohí rodičia počas pandémie stratili prácu, rodiny sa ocitli 

v hmotnej núdzi, sociálnej tiesni. Narástlo domáce násilie, narástol 
konzum alkoholu u matiek i otcov. Mnohí náhle stratili blízkych, 
často bez možnosti rozlúčenia. Teda podhubie pre nárast psychic-
kých porúch nesmierne bujnelo. Deti, ktoré dovtedy mali aspoň 
jedno teplé jedlo v škole, mohli sa vyžalovať učiteľke, kamarátom, 
respektíve si aspoň učiteľka mohla všimnúť, že sú nevyspaté, bledé, 
majú modriny, ostali bez pomoci, bez povšimnutia. Pre mnohých 
rodičov sa dieťa stalo osobou, na ktorej si mohli uvoľniť ventil hne-
vu, agresivity. Ten, kto sa denne stretáva s násilím, ho odovzdáva 
ďalej ako modelové správanie, v závislosti od veku, či už vo forme 
drobnej šikany, nezriedka aj veľkých krutostí, ktoré nikto neriešil, 

až kým... Do štatistiky duševných porúch patrí množstvo porúch, 
s ktorými sa stretávame denne v akejkoľvek podobe, ktoré často 
ani neriešime. Je potrebné tiež zdôrazniť, že Európa už dávno nie je 
tou starou, konštantnou časťou sveta. Nárast prisťahovalectva zme-
nil štruktúru obyvateľov, cudzinci priniesli so sebou mnoho svojich 
zvykov, tradícií, s ktorými sú starí, kmeňoví Európania, denne kon-
frontovaní. Pribudli nové pravidlá, choroby, poruchy. Okrem toho 
sa pod vyššie percento duševných porúch podpisujú aj civilizačné 
choroby, ľahká dostupnosť alkoholu, psychoaktívnych látok, nárast 
dysfunkčných rodín, mnoho osamelých rodičov, veľmi nízka moti-
vácia k pestovaniu záľub, koníčkov, narušenie rovesníckych vzťa-
hov, sociálna nedostatočnosť. A nakoniec aj blahobyt, hyperpro-
tektívna výchova, alebo absentujúca starostlivosť, môžu negatívne 
formovať osobnostný vývin dieťaťa.

V ŠKOLE DVE HODINY TÝŽDENNE?!
Za seba, teda ako moju skúsenosť, môžem povedať, že sa nielen 

zvýšil počet pacientov, ale zmenili sa aj diagnózy. V prvej vlne bola 
prítomná viac úzkosť, prekvapenie, opozičné správanie. Deti pro-
testovali proti nútenej izolácii. Agresivita bola prítomná viac u tzv. 
tých štátnych,  teda detí z centier pre deti a rodiny, čo sú bývalé 
detské domovy, ktoré ostali zatvorené. Mladí nemohli chodiť von, 
k rodinám. Stratili aj ten minimálny kontakt s tzv. blízkymi, čo je 
v predstavách a emóciách už aj tak deprimovaných detí veľmi ťažká 
trauma. Druhá vlna doniesla viac depresií, samovrážd, porúch sprá-
vania aj v zmysle nárastu intoxikácií, autodeštruktívneho správania 
a sebapoškodzovania sa. Od septembra minulého roka význam-
ne narástol počet tých, ktorí nechcú chodiť do školy. Kým situácia 
v máji, júni bola optimistická, do školy sa tešila prevažná časť detí, 
teraz je to naopak. Dožadujú sa dištančného vzdelávania, chcú byť 
doma. V školách totiž narastá agresivita a šikana. Môžem povedať, 
že pribúda aj počet žiadostí najmä zo strany rodín v hmotnej nú-
dzi, alebo mnohopočetných rodín, aby dieťa navštevovalo školu iba 
na dve hodiny týždenne! Niektoré rodiny bez zábran udávajú, že 
im opatrovateľský príspevok na dieťa pomôže v zabezpečení stravy 
pre rodinu. Sú aj matky, ktoré povedia, že nebudú ráno vstávať, aby 
dieťa odniesli do školy, pretože doma ešte majú niekoľko malých 
potomkov, a nemajú ich s kým nechať. Aj tu sa píše F-ková, teda 
psychiatrická diagnóza, alebo ľahká mentálna insuficiencia - nedo-
statočnosť, ľudovo retardácia, ktorá však nepredstavuje ťažké zdra-
votné postihnutie, Nie také, aby dieťa nemohlo navštevovať školu. 
A tak mnohí, aj šikovní, ostávajú bez vzdelania, pomaly na úrovni 
negramotnosti, pretože za dve hodiny v týždni sa veľa nenaučia... 
Často len pre vypočítavosť, pohodlnosť rodičov...

* Smutná situácia, ktorá ústi do rôznych foriem správania sa 
detí. Aj veľmi vážnych. Stretli ste sa aj osobne s pokusmi samo-
vraždy? 
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V zimných mesiacoch sme bežne trávili viac času vo svojich do-
movoch. Kvôli pandémii to bolo teraz ešte o niečo viac ako po roky 
minulé. Väčšina ľudí mala nedostatok pohybu, aktivít, jedli ťažšie 
jedlá. Jarou k nám prichádzajú dlhšie dni, stúpajúca teplota vedie 
človeka k zvýšenej aktivite. Pozor však na príliš rýchly prechod k fy-
zickým aktivitám, pretože môže dôjsť k preťaženiu organizmu. Naj-
mä v prvých týždňoch príchodu teplejších dní je potrebné zvoliť 
správny pomer fyzickej aktivity a oddychu. Veľa ľudí, i napriek slneč-
nejším dňom, po prechádzkach pociťuje únavu, smútok. Nemusí ísť 
o žiadne ochorenie, len o jarnú únavu, čo je komplexný stav celého 
organizmu. Nie každý organizmus však jarná únava zasiahne, výraz-
nejšie ju pociťujú ľudia stredného a staršieho veku. 

Jarná únava, podobne ako tá zimná, súvisí s našimi vnútornými 
nastaveniami a biorytmami. Medzi jej príznaky patria malátnosť, 
ťažkosti so spánkom, pocit únavy ráno po prebudení, telesná a du-
ševná nevýkonnosť či sklon k depresívnej nálade. Jarná únava má 
prechodný ráz, nepríjemné príznaky nás potrápia asi 1 až 3 týždne 
a potom, keď sa telo adaptuje na klimatickú zmenu, ustúpia. Vyčer-
paný organizmus po zime je náchylnejší k infekčným ochoreniam, 
alergickým reakciám, ochoreniam dýchacích ciest. Dodržiavajte 
preto správny pitný režim, nakoľko nedostatok tekutín iba zhoršu-
je prejavy jarnej únavy. Snažte sa jesť zdravo a pestro, konzumujte 
denne ovocie a výživovo hodnotné potraviny bohaté na vitamíny, 
minerály, vlákninu. Športujte, prechádzajte sa, vyberte sa na výlet. 
Aj dostatok spánku je dôležitý na regeneráciu tela a mysle. 

Boj tela proti jarnej únave prebieha aj v psychickej rovine. Vy-
hýbajte sa stresovým situáciám. Stres predstavuje záťaž, ktorá ube-

rá organizmu množstvo síl. Obklopujte 
sa ľuďmi, v ktorých prítomnosti sa cítite 
dobre. Robte veci, ktoré vás bavia. Dôle-
žité je rozlíšiť jarnú únavu od choroby. Ak 
nepríjemné príznaky, ktoré pripisujeme 
jarnej únave, trvajú dlhšie ako 3 týždne, 
je vhodné poradiť sa s lekárom. Na psy-
chiku kladne nepôsobila ani pandémia, 
ktorou sme prešli, a možno to, čo sa 
s nami deje, nie je jarná únava, ale ochorenie, ktoré vyžaduje od-
bornú pomoc a ktoré neprejde len tak samo od seba.                                 

PhDr. Lucia Kleinová
Foto: pixabay.com

S pokusmi o samovraždu sa, žiaľ, stretávam skoro denne. Na-
šťastie, sú to často „iba“ pokusy, ale aj tie majú veľkú výpovednú 
hodnotu. Zarážajúce je nielen to, že deti nechcú žiť, ale aj to, že ve-
ková kategória je čoraz nižšia, často majú 11 - 12 rokov, teda ani 
nemajú povedomie o nezvratnosti smrti. Samozrejme, stretávame 
sa aj so zlým koncom. Je ťažké jednoznačne odpovedať na otázku 
prečo.

* V súčasnej situácii je riešenie či riešenia, aby sa necítili osa-
motení a nehľadali svoje spôsoby zvládnutia depresie, smútku, 
samoty...?

Čím skôr by sme sa vrátiť k normálnemu životu, k škole, záľubám, 
krúžkom, športu, priateľom. Po druhej vlne vznikol akýsi hurá sys-
tém, všetci sa na školu tešili, chceli robiť odrazu všetko... teraz je 
čoraz viac tých, ktorým sa do ničoho nechce, majú sociálne fóbie, 

úzkostné stavy, zvykli si učiť sa v pohodlí domova, s minimálnou zá-
ťažou, odmietajú školu, chodia so žiadosťami o dištančné vzdeláva-
nie. Veľa malých i mladých nemá nijaké záľuby, ani ich mať nechce, 
nič ich nebaví. Vystačia si s mobilom, počítačom...začiatok konca.

Prešla dlhá doba, čo sme nežili, bude myslím trvať veľmi dlho, 
kým sa zase naučíme žiť. Potrebujeme znovu denne chodiť do školy, 
mať možnosť navštevovať krúžky, mať záľuby, rodičia by mali mať 
prácu, sociálna situácia rodín by sa mala zlepšiť. 

Stabilizácia rodiny ako základnej jednotky, ktorá dieťaťu posky-
tuje pomoc, podporu a pevný bod, je nevyhnutná. A potom musí 
nastúpiť vzdelávanie, pestovanie záľub, možnosť viesť plnohodnot-
ný život. Je nevyhnutné znížiť mieru strachu a dezinformácií, stresu, 
ale i agresivity, ktorá teraz prekračuje hranicu únosnosti, presvedče-
ná je MUDr. Terézia Rosenbergerová.

Foto: pixabay.com

Jarná únava

Zdravotné okienko
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Školy
Materská škola na Dneperskej ulici

ANI V COVIDOVOM OBDOBÍ NEZAHÁĽAME
Plánované spoločné podujatia s rodičmi a priateľmi školy sa 

kvôli hygienickým opatreniam nemôžu uskutočniť, aktivity s deť-
mi napriek tomu idú podľa  týždenných tém a v rámci plnenia úloh 
z projektov v  jednotlivých triedach. Sú to týždenné aktivity, aj 
úlohy z projektov Adamko hravo a zdravo, Prevencia obezity, 
Duševné zdravie, Práva dieťaťa, Šikanovanie, Finančná gramot-
nosť, Mediálna výchova a Predčitateľská gramotnosť. Zamerané 
sú na kognitívny a  psychomotorický rozvoj  i rozvoj sociálno-emo-
cionálnej stránky detí, ktoré sa rady do všetkého zapájajú. Svojimi 
bezprostrednými nápadmi neraz obohacujú  činnosti a dianie v ma-
terskej škole. 

Od začiatku septembra sme nabrali tempo šikovníkov a denne 
tvoríme, hráme sa a učíme. Každá téma otvára nové možnosti, a tak 
spoločne zažívame indiánsky deň,  Halloween party, vyrábanie dar-
čekov pre starých rodičov, zaváranie jesennej úrody, organizujeme 
v jazerskom lesoparku  v rámci Európskeho týždňa športu športo-
vé dopoludnie pod názvom  BeActive.  Zúčastňujú sa na ňom deti  
povinnej predškolskej dochádzky, aj tie mladšieho predškolského 
veku. Spoločne si zabehneme a zahráme pohybové hry. Inokedy 
oslavujeme Deň materských škôl a Deň jablka, hráme sa na rôz-
ne povolania, ako sú policajti, hasiči, lekári. Do nášho života patrí 
aj karneval. Vtedy je všade  plno zábavy, tanca, súťaží, krásnych 
masiek a detského smiechu. V čase Vianoc školu ozdobíme drob-
nosťami vyrobenými na tvorivých dielničkách a užívame si vôňu 
pečených medovníkov. Keď máme všetko pripravené netrpezlivo 
čakáme na príchod Mikuláša a Ježiška. Najkrajším obdobím v roku 
nás v triedach sprevádza vianočná hudba a koledy. 

Navštevuje nás aj pani knihovníčka, ktorá vždy prinesie krásne 
detské knihy, deťom vysvetlí,  ako kniha vzniká a ako sa o ne treba 
starať.  Učiteľky pripravujú otvorené hodiny pre začínajúce kolegy-

ne, celý pedagogický kolektív, aj rodičov. Dokonca z toho vznikajú 
videonahrávky, tie sa na poradách pozerajú a diskutuje sa o nich. 

Ak chcete vedieť viac, navštívte náš web a v sekcii „fotoga-
léria“ si môžete pozrieť fotografie z aktivít: https://ms-dneper-
ska-8.webnode.sk/fotogaleria/

Hodnoty našej materskej školy sú nasledovné:
N – neustále získavanie nových a aktuálnych informácií
A – adaptácia detí v príjemnom prostredí
Š – škola plná hier a zábavy
A – aktívny a pozitívny život v materskej škole

Š – šikovný a ochotný kolektív
K – kvalita vzdelávania
O – optimálne prostredie pre deti
L – láskavý prístup k deťom
A – aktívny život školy a spolupráca s rodičmi

Pokračujeme v budovaní modernej školy s kvalitným technickým 
vybavením, plnej šťastných detí a spokojných rodičov, pretože diev-
čatká a chlapci dostávajú od učiteliek tú najlepšiu výchovu a vzdela-
nie. Pripravujú ich na vstup do ďalšej etapy života tak, aby sa nebáli 
nových výziev a všetko zvládali bez stresu a problémov. Snažíme 
sa, aby bola naša škola otvoreným spoločenstvom pre všetky 
deti, ich rodičov, učiteľov, aj širšiu komunitu. Veľmi dôležitá 
je pre nás spolupráca so všetkými partnermi školy. Spoločne 
chceme vytvárať bezpečné, príjemné, podnetné a fungujúce 
prostredie pre všetkých, komunikovať so všetkými za každých 
okolností, riešiť problémy, hľadať riešenia, mať dôveru.

Kolektív materskej školy
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Materská škola na Azovskej ulici     

U NÁS JE VŽDY VESELO
Starý rok je dávno za nami a nový nám prináša nové očakávania, 

prekvapenia, nápady, elán a chuť do práce. V našej materskej škole 
je stále veselo, vymýšľame pre deti zaujímavé aktivity, kde sa zahra-
jú a získajú mnoho zaujímavých poznatkov aj s využitím v reálnom 
svete. Celý týždeň sa napríklad niesol v znamení zdravia, a tak 
sme deťom pripravili prekvapenie v podobe rôznych aktivít.

Hlavnou postavičkou bol medvedík, ktorý ochorel, a tak sme 
s ním museli ísť k lekárovi. V triedach s deťmi navštívil rôznych leká-
rov – odborníkov, a pri jeho ošetrovaní sa veľa dozvedeli o ich prá-
ci. V prvej triede detský lekár mackovi aj deťom vyšetril hrdlo 
a popočúval ho, aj ich, fonendoskopom. Deti zase obväzovali 
medvedíkovi labku, lepili náplaste, prezerali si obrázky ľudského 
tela, aj kostry človeka. V druhej triede ich čakal zubár, ktorý im vy-
svetlil, ako si majú správne čistiť zuby, i starostlivosť o chrup. Aj keď 
sa ho deti troška báli, neskôr sa odhodlali aj k vyšetreniu chrupu. 
V tretej triede bolo rehabilitačné oddelenie, kde sa dozvedeli, 
čo to vlastne je a na čo slúži. Spolu s medvedíkom si zacvičili a z va-
tových paličiek vytvorili cvičiace postavy. Štvrtá trieda sa zozná-
mila s röntgenom, vytvorili tiež kostru človeka z roliek toaletného 
papiera. Piata trieda navštívila interné oddelenie a zistila, prečo 
tam ľudia chodia. Do predkreslených postáv deti dopĺňali vyfarbe-
né vnútorné orgány, ktoré pomenovali a zisťovali, akú majú úlohu 
v tele človeka. Šiesta trieda išla s medvedíkom na očné oddele-

nie, kde im lekárka vyšetrila zrak a pomocou špeciálnych okuliarov 
predpísala potrebné dioptrie. Bolo to veselé dopoludnie plné zába-
vy a vedomostí. Detičky sa naučili, ako treba zavolať záchranárov, 
aké číslo vytočiť, ako obviazať končatiny. Možno z nich raz vyrastú 
budúci lekári, ktorí sa budú starať o naše zdravie...

Dievčatká a chlapcov vedieme k zdravému životnému štýlu, 
ochrane zdravia a k tomu, samozrejme, patrí i starostlivosť o zuby. 
Prostredníctvom aktivity Zdravé zúbky sme im vysvetlili, ako sa 
o zuby starať a čo im škodí. V Power Pointovej prezentácii mali mož-
nosť vidieť zdravý a chorý zub, ich správne čistenie i prístroje, ktoré 
používa zubár pri svojej práci. Zistili, že pravidelné čistenie zubov 
a pestrá strava dopomôžu k zdravému úsmevu. Vytvorili tiež zubné 
kefky vykladaním mozaiky, vystrihli a vyfarbili potraviny prospeš-
né, aj škodiace nášmu zdraviu - hlavne zúbkom, vyrobili z papiera 
zubné pasty, staršie deti aj maketu ústnej dutiny pomocou fazuliek 
a plastelíny. O zúbkoch sa toho veľa dozvedeli a sľúbili, že sa budú 
o ne starať a pravidelne ich čistiť.

Bol to zaujímavý týždeň plný hier a zábavy. Výtvory z aktivít zdo-
bia interiér našej materskej školy, aby aj rodičia mohli poznať šikov-
nosť a tvorivosť ich ratolestí. O tom, že sa nám to podarilo, svedčia 
usmievavé tváre a rozhovory detí o aktivitách, keď spolu s rodičmi 
prechádzajú po chodbách okolo ich dielok.  

PaedDr. Alena Kupková, 
Mgr. Anna Greškovičová
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Základná škola na Bukoveckej ulici

HRAVO A VEDECKY
Fyzikálny krúžok, ktorý na našej škole 

funguje už piaty rok, rozvíja záujem a nada-
nie žiakov druhého stupňa, ktorí majú síce 
minimálne fyzikálne vedomosti, ale zaujíma 
ich, prečo a ako funguje svet okolo nich. 
Už názov krúžku Fyzikálny kaleidoskop, 
aspoň v to verím, každému prezradí, že ide 
o obohacujúci čas strávený v prítomnosti 
fyziky. V poobedňajších hodinách sa v rámci 
záujmovej činnosti venujeme výrobe fyzi-
kálnych hračiek a realizácii jednoduchých 
experimentov, pomocou ktorých sú žiakom 
hravou formou priblížené vybrané fyzikálne 
javy. 

Diskutujeme o ich fyzikálnom princípe 
a hľadáme odpovede na zvedavé otázky. 
Bonusom je, že žiaci si často z fyzikálneho 
krúžku môžu odniesť vlastnoručne vyrobe-
ný výtvor domov a všetky hračky sú vyrobe-
né z pomerne ľahko dostupných materiálov 
a pomôcok. 

Ak nám to situácia dovoľuje zúčastňu-
jeme sa aj na exkurziách vo Vedecko-tech-
nickom centre v Slovenskom technickom 
múzeu v Košiciach, prípadne na iných prí-
ležitostných udalostiach v rámci mesta. 
Jednou z takých, ktorú si ceníme asi najviac 
je, že sme mohli byť súčasťou Vesmírnej 
talkshow s kozmonautom Ivanom Bellom 
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Ani ťažké pandemické obdobie, s kto-
rým bojujeme už viac ako dva roky, ne-
dokázalo udusiť nadšenie a túžbu našich 
mladých nádejných vedátorov, a preto 
sme aj počas pozastavenia prezenč-
nej činnosti krúžkov realizovali online 
stretnutia. 

Tento školský rok nás čaká ešte jedna 
výnimočná udalosť - prezentácia činnos-
ti krúžku na medzinárodnom festivale 
Science on Stage 2022, ktorý bude kon-
com marca v Prahe. Veríme, že tam na-
čerpáme množstvo nápadov a motivácie 
pre ďalšiu činnosť a rovnako aj my budeme 
inšpiráciou pre iných učiteľov a ich žiakov.

Mgr. Antónia Juhásová,
vedúca fyzikálneho krúžku

STRETNUTIA S PREDŠKOLÁKMI
V školskom roku 2021/2022 si naša škola 

dala záležať na príprave viacerých poduja-
tí pre predškolákov. Uvedomujeme si, že 
nástup prvákov v budúcom školskom roku 
vôbec nebude jednoduchý pre deti, ani ich 
rodičov. Zvlášť sme v tomto pandemickom 
období nechceli prísť o možnosť stretnutia 
s predškolákmi. Snažili sme sa ich, aj rodi-
čov, zoznámiť s priestormi školy, priebehom 
vyučovacieho procesu, ale najmä pomôcť 
predškolákom vybudovať si vzťah k zák-
ladnej škole, aby v nich postupne vznikala 
túžba do školy chodiť a byť jej súčasťou. 
Pre dieťa navštevujúce materskú školu, kde 
už dopredu vie, akým spôsobom sa bude 
vyvíjať jeho deň a s kým, je prechod do zá-
kladnej školy stresujúci. Práve v duchu tejto 
myšlienky vznikol projekt pre predškolá-
kov ,,Spoznaj našu školu“. 

Výber aktivít bol pestrý, a keďže je dnes 
ťažká situácia stretnúť sa zoči-voči s pred-
školákmi a ich rodičmi, veľa aktivít sme 
pre nich pripravili v online priestore. Naprí-
klad víkendové zábavné online stretnu-
tia cez aplikáciu Microsoft Teams – pre našu 
školu známe prostredie, keďže cez túto plat-
formu prebieha aj dištančné vyučovanie. 
Deti sa zatúlali do rozprávky o Snehuliakovi, 
ale sa tiež mohli názorne presvedčiť, že an-
gličtina vie byť zábavná a hravá. Inokedy sa 
vydali na cestu do zázračnej krajiny, počas 
ktorej sa zoznamovali s geometrickými tvar-
mi, prešli základy počítania, precvičili svoje 
jazýčky a naučili sa kúzlo – „Tdnky, bdnky, 
čarovný svet, kruhy a štvorčeky, koberček 
leť!“ Práve táto slovná hračka ich prenies-
la do zázračnej krajiny plnej veselých detí, 
zvieratiek, víl a iných rozprávkových bytostí. 
Predškoláci boli skvelí, aktívne sa zapájali 
do všetkých aktivít, tancovali, skákali, roz-
právali i kreslili. Rodičia zase mali možnosť 
okúsiť, ako vyzerá online hodina počas 
dištančného vyučovania. 

Rodičia si mnohokrát kladú otázku, ako 
pripraviť dieťa na nástup do školy. Je vôbec 
nutné ich na to vopred pripravovať? Odpo-
veď je jednoduchá: určite áno. Príchodom 
školy sa v režime dieťaťa zmenia viaceré 
veci, aj samotný režim dňa. Náš školský pro-

jekt pre predškolákov ,,Spoznaj našu školu“ 
je príležitosťou, aby sa aj hanblivejšie die-
ťa dokázalo ľahšie adaptovať, vytvorilo si 
predstavu o tom, kam bude chodiť do školy, 
čo ho tam čaká. Predstavu o tom si predško-
láci môžu urobiť aj vďaka mimoriadnemu 
online vydaniu školského časopisu Buká-
čik. Oboznamuje ich o živote na našej škole, 
o rôznych aktivitách, o postrehoch žiakov 
a učiteľov, a nechýba ani príloha pre zveda-
vé deti. 

Sme veľmi radi, že napriek náročnému 
obdobiu, v ktorom sme sa ocitli, mohli 
predškoláci aj rodičia spoznať priestory, 
kde budú tráviť vyučovanie a zúčastňovať 
sa na popoludňajších aktivitách v škol-
skom klube detí. Veríme, že ich náš projekt 
pre predškolákov nadchol rovnako ako nás, 
a nasledujúce roky budú naplnené vzájom-
nou podporou a spo-
luprácou pre čo naj-
lepšie výsledky ich 
detí – našich žiakov.

PaedDr. Zuzana 
Takáčová Petrilová,

riaditeľka školy
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Základná škola Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici

Základná škola na Družicovej ulici

VYNOVENÁ UČEBŇA 
I OREGAMI SRDIEČKA
Nový kalendárny rok sme na našej 

škole začali rekonštrukciou učebne bio-
lógie. Konečne vyzerá krásne a po dodaní 
objednaného nábytku budú v nej uložené 
rôzne učebné pomôcky. Doteraz mali svoje 
miesto v kabinete a boli prístupné len počas 
preberania daného učiva. Zrekonštruovali 
sme tiež ďalšiu časť vnútorného schodišťa 
a vymenili sme osvetlenie v triedach, učeb-
niach i v jedálni. Do vestibulu školy nám 
pribudli za finančnej pomoci Rady rodičov 
nové moderné sedačky, slúžia na pohodl-
nejšie čakanie rodičov na svoje ratolesti 
po skončení vyučovania.

Keďže sme kvôli pandémii nemohli už 
druhý rok zorganizovať pre žiakov karneval 
v telocvični, v deň odovzdávania polroč-
ných výpisov známok sme mali vyučovanie 
v karnevalových maskách. Žiaci nižších roč-
níkov si v triedach dokonca urobili menšiu 
diskotéku.

V deň sv. Valentína sme poslali do sve-
ta trocha lásky v podobe srdiečok nama-
ľovaných na kameňoch. Vytvorili ich žiaci 
prvého stupňa a rozložili po okolí našej 
školy. Kto chcel, mohol ich nájsť, vziať 
domov alebo v rámci putovania kamien-
kov premiestniť na iné miesto a urobiť 
tak radosť niekomu inému.

Žiaci 2. stupňa sa zapojili do Valen-
tínskej výzvy Múzea Vojtecha Löfflera 
v Košiciach - ORIGAMI srdiečko. Na ho-
dine výtvarnej výchovy vyrábali origami 
srdiečko podľa návodu, ktorý zverejnilo 
múzeum. Do srdiečka vpísali, čo majú naj-
radšej, čo najviac ľúbia. Spolu sme odo-
vzdali 174 srdiečok. Symbolicky sme si tak 
pripomenuli, že aj v tejto komplikovanej 

dobe je toho toľko, čo nás môže tešiť a čo 
milujeme. Či už sú to členovia našej rodiny, 
kamaráti, domáce zvieratká, slnko, prázdni-
ny, čokoláda či pre rodičov hoci vôňa rannej 
kávy. Do tejto výzvy sa okrem detí zapojili aj 

učiteľky. Zo všetkých doručených srdiečok 
múzeum vytvorilo spoločné dielo a v čase 
sviatku sv. Valentína umiestnilo v jeho 
priestore.                         Mgr. Zdenka Figurová, 

riaditeľka školy

ZIMNÁ OLYMPIÁDA
V Pekingu síce už olympijský oheň XXIV. Zimných olympijských 

hier zhasol, ale to, čo k tejto významnej športovej udalosti vytvorili 
žiaci našej školy, ostane trvalou spomienkou. Pracovali v školskom 
klube a aj takto vyjadrili podporu našim športovcom.  Každé odde-
lenie zhotovilo plagát symbolizujúci jednotlivé športové disciplíny. 

Olympijské hry, zimné, alebo letné, sú príkladom túžby, vášne, 

nezlomnej vôle prekonať sám seba a potvrdiť, že šport je pre kaž-
dého. Naše deti fandili bez rozdielu všetkým športovcom, ktorí sa 
na hrách zúčastnili a držali im silno prsty. Najviac, pravda, našim, 
slovenským. Dnes už vieme, že sa to oplatilo.

Veríme, že aj počas prázdnin, či ďalších dní, sa budú školáci ve-
novať športom, vďaka ktorým možno raz budú Slovensko reprezen-
tovať ďalší skvelí športovci.                                        ZŠ na Družicovej ulici 
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Špeciálna základná škola na Rovníkovej ulici

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 
– DOBRÝ ZÁKLAD DO ŽIVOTA
Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi vý-

chovno-vzdelávacími potrebami je kaž-
dým svojím kúskom prepojené s prípravou 
do praktického života. 

Hoci v našej škole nie je finančná gra-
motnosť ničím novým, stále sme jedinou 
špeciálnou školou, kde sa v 5. – 9. ročníku 
vyučuje ako samostatný predmet. Obsah 
a jednotlivé témy vychádzajú z Národného 
štandardu pre finančnú gramotnosť, ktorý 
je modifikovaný potrebám a individuálnym 
špecifikám našich žiakov. Cieľom je naučiť 
sa orientovať vo sfére peňazí, získať infor-
mácie ako zaobchádzať s finančnými pro-
striedkami a vytvoriť si praktické zručnosti. 
Za päť rokov práce v tejto oblasti sme vytvo-
rili pracovné zošity pre žiakov každého roč-
níka. Svoje vedomosti a zručnosti prezento-
vali aj v projekte Malá finančná akadémia 
s Kozmixom. Boli usilovní a za svoju prácu 
získali osvedčenie o absolvovaní projektu 
od redakcie Kozmix a Tatra banky. Základ-
nou témou, na ktorej budujeme vedo-
mosti, zručnosti a postoje našich žiakov, 
sú hodnoty a potreby. Učíme ich vnímať 
a uplatňovať etické princípy pri nakladaní 
s financiami. Každý rok si pripomíname aj 
Svetový deň boja proti chudobe, či už roz-
hlasovým vysielaním alebo malými projek-
tovými úlohami. 

V súvislosti s aktuálnymi udalosťami 
sme so žiakmi ôsmeho ročníka v téme hod-
noty a potreby zrealizovali projekt Srdce 
pre Ukrajinu. Deti symbolicky vyjadrili 
spolupatričnosť batôžkami, do ktorých „za-

balili“ materiálnu i nemateriálnu pomoc 
svojim rovesníkom v ťažkej životnej situácii. 
Vytvorili krásnu koláž a preukázali, že majú 
skutočne úprimné a veľké srdiečka.

Mgr. Zuzana Nagyová, 
koordinátor rozvoja čitateľskej 

a finančnej gramotnosti v škole

AKO SME LÚSKALI 
(ČITATEĽSKÉ) ORIEŠKY 
Čítanie je veľmi dôležité pre vzdelávanie, 

získavanie vedomostí a informácií z okolité-
ho sveta. Sprevádza nás po celý život. Naši 
žiaci zdolávajú písmenká abecedy dva roky, 
kým sa im podarí čítať jednoduché vety. 

Vo svete preplnenom informáciami je 
kľúčovou úlohou pedagógov vybudovať 
u každého žiaka istú mieru čitateľskej gra-
motnosti. Porozumieť čítanému textu, ve-
dieť sa v ňom správne orientovať a potom 
pracovať s prečítanou informáciou, to je zdĺ-
havý a náročný proces. 

Výborným spestrením nácviku číta-
nia s porozumením je súťaž vydavateľ-
stva Raabe - Čitateľský oriešok. Spočíva 
v prelúskaní dvoch pútavých textov, vo vy-
pracovaní úloh a ilustrácie prečítaných prí-
behov. Vyvrcholením súťaže je internetové 
hlasovanie, do ktorého postúpia ilustrácie 
po zodpovednom výbere poroty. 

Naša škola sa so žiakmi druhého stup-
ňa už štvrtýkrát zapojila do tejto aktivity. 
V tomto školskom roku si „zalúskalo“ a zasú-
ťažilo 20 detí. V „malom“ školskom hlasova-
ní na víťazov čakala sladká odmena. Všetci 
žiaci však pracovali veľmi usilovne, preto im 
držíme palce aj pri najlepšom umiestnení 
v internetovom celoslovenskom hlasovaní.

ŠKOLY V „OUTE“ 
Je to 2. ročník projektu, ktorý realizu-

je Živica – Vzdelávacie centrum Zaježová 
pri Zvolene, a znamená pre nás ďalšiu vý-
zvu. Do projektu sa prihlásilo 164 peda-
gógov z celého Slovenska a rozhodnutím 
poroty boli do neho vybraté aj Mgr. Eva 
Oravcová a Mgr. Magdaléna Koniarová. Obe 
sú z našej školy Outdorová výučba sa stáva 
efektívnym, zdravie podporujúcim a záro-
veň kreatívnym spôsobom vzdelávania detí. 
Na základe dlhoročných skúseností vieme, 
že vonku, mimo interiéru školy, sa dá vyu-
čovať takmer každý predmet. Stačí si vybrať 
témy, v ktorých osvojenie aj testovanie no-
vých vedomostí vieme prirodzene prepojiť 
a posilniť kontaktom s prírodou a vonkajším 
prostredím. 

SNOEZELEN MIESTNOSŤ 
V tomto školskom roku sme vo vybra-

tých priestoroch školy, po malých staveb-
ných úpravách, zriadili multisenzorickú 
snoezelen miestnosť. Je vybavená špe-
ciálnym zariadením a špeciálnymi učeb-
nými pomôckami. Tie umožňujú aplikovať 
v multisenzorickom prostredí terapeutické, 
relaxačné a edukačné aktivity vo výcho-
ve a vzdelávaní žiakov s rôznym druhom 
a stupňom zdravotného znevýhodnenia, 
resp. s viacnásobným postihnutím. Sú za-
ložené na zážitkovom učení. Do konca škol-
ského roka ešte plánujeme zriadiť v priesto-
roch bývalých šatní relax zónu. Dievčatá 
a chlapci, ale i rodičia, budú môcť tráviť voľ-
ný čas rôznymi športovými a spoločenskými 
hrami, čítaním kníh a časopisov, počúvaním 
hudby, sledovaním filmov alebo len tak od-
počívať.

 Mgr. Jana Valenčáková, 
riaditeľka školy
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Školy
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím na Rovníkovej ulici 

... žiaci i pedagógovia školy majú prvý pol-
rok existencie úspešne za sebou. Tí najmen-
ší si za ten čas zvykli na nové prostredie, 
školský režim, na pani učiteľky. Naučili sa čí-
tať a písať prvé písmená a slová (nespojitým 
písaným písmom ComeniaScript). 

Okrem tradičných vyučovacích predme-
tov sa venujú každý týždeň hodine sloven-

ského posunkového jazyka, dramatickej vý-
chove, komunikačným zručnostiam, v rámci 
individuálnej logopedickej intervencie si 
precvičujú svoje jazýčky. Mladší i starší žiaci 
sú naozaj usilovní a šikovní, čo sa odrazilo 
aj na polročných vysvedčeniach. Hoci bol 
prvý polrok poznačený protipandemickými 
opatreniami a s nimi súvisiacimi obmedze-

niami v organizovaní viacerých školských 
podujatí, dievčatá a chlapci už ukázali, že 
radi kreslia a maľujú. 

Zapojili sa aj do výtvarných súťaží 
žiakov základných škôl – Strašiak v poli, 
Koláže rozprávajú, Vesmír očami detí, 
Môj farebný svet,  aj do 2. ročníka poli-
cajného kvízu „Poznám číslo tiesňového 
volania 112.“

Každého, kto chce vedieť viac a má záu-
jem prísť sa pozrieť priamo na „miesto činu“, 
pedagógovia a riaditeľka školy, ktorou sa 
stala po výberovom konaní Mgr. Eva Urba-
nová, ho radi privítajú počas Dňa otvore-
ných dverí.  Bude v stredu 30. marca 2022 
od 14:00 hod. do 17:00 hod. v priestoroch 
školy na Rovníkovej ulici č. 11. 

Mgr. Jana Valenčáková
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Obchodná akadémia na Polárnej ulici si plní ciele
HAFANI, LOPTY, DUÁLNE VZDELÁVANIE, NOTEBOOKY
Vyučovanie je aj v našej škole kvôli pandemickým opatreniam 

ako na hojdačke. Raz sú študenti v triedach, inokedy sa učia doma. 
Podstatné však je, že vzdelávanie ako také nie je prerušené. Popri-
tom sa dokážu zapájať aj do školských a mimoškolských aktivít. 
Pred minuloročnými vianočnými sviatkami zbierkou diek, matracov 
i jedla pomohli Únii vzájomnej pomoci ľudí a psov pripraviť teplé 
a plnobruškové Vianoce aj štvornohým chlpáčom.

Je možné recyklovať a zároveň získať benefit pre školu? U nás 
áno. Namiesto toho, aby sme elektroodpad vyhodili, zapojili sme sa 
do projektu "Vymeňte elektroodpad za lopty", ktorý organizovala 
spoločnosť SEWA, a.s. Zozbierali sme 3,3 tony elektroodpadu, ktoré 
by inak skončil niekde na skládke, zato teraz bude vďaka recyklácii 
slúžiť aj ďalej. Kým iní za likvidáciu elektroodpadu platia, my eduku-
jeme študentov a získavame benefity hoci aj v podobe športových 
potrieb, ktoré sa na hodinách telocviku určite zídu. 

Naša škola bola ako jediná obchodná akadémia v Košiciach vy-
bratá do projektu "Študentský benefit", ktorý sa realizoval pod pat-
ronátom Košického samosprávneho kraja. Jeho cieľom bolo skva-
litniť vzdelávanie študentov stredných škôl. Výsledkom je, že každý 
prvák na Polárke bude od začiatku nového školského roku využívať 
pri štúdiu notebook. Ďakujeme patrónovi za prejavenú dôveru. Ve-
ríme, že nesklameme a naši študenti túto možnosť využijú na do-
siahnutie ešte lepších výsledkov.

To, že sa na Polárke oplatí študovať, dokazuje aj to, že v rámci 
podpory duálneho vzdelávania má škola podpísané partnerské 
zmluvy už s 32 firmami a spoločnosťami. Tie umožňujú študentov 
mať popri teoretickom vyučovaní v škole prax v ich priestoroch. 
A ak sa osvedčia, ktohovie, či tam po škole nenastúpia do riadneho 
zamestnania...

Obchodná akadémia,
Polárna č. 1
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Príroda, to je všetko okolo nás      
Viete, že žijú i na našom sídlisku?

RYBÁRIK RIEČNY 
Rybárik je len o niečo málo väčší ako 

vrabec. Výrazne je sfarbený s oranžovou 
spodinou a modrým chrbtom, krídlami a te-
menom. Je to náš lietajúci drahokam. U nás 
žijúci druh nemigruje, väčšinu roka je sa-
motársky žijúci a prísne teritoriálny vták. Ví-
dať ho môžeme aj na našom sídlisku pri hati, 
kde trpezlivo vyčkáva na svoju korisť. Živí sa 
menšími rybami, loví strmhlavým útokom 
z vyvýšeného miesta. V strednej Európe ide 
o jediného zástupcu svojej čeľade. Hniezdi 
v norách, ktoré si hĺbi v strmých brehoch 
riek. V jednej znáške býva 5 – 7 vajec. Jeho 
let je rýchly (dokáže dosiahnuť aj rýchlosť 
vyššiu ako 45 km/h), preto je ho počas letu 
ťažké pozorovať. 

MLYNÁRKA DLHOCHVOSTÁ
(Aegithalos caudatus) 
Je chránená. Nie je to sťahovavý vták, 

svoje hniezda si na rozdiel od sýkoriek stavia 
v rázsochách stromov, nie v dutinách. Mly-
nárky môžeme vidieť v parkoch, vrbinách, 
vysokých krovinách aj okolo vodných tokov. 
Sú aj na našom sídlisku pri Hornáde. Živia sa 
najmä hmyzom. Mlynárky tvoria páriky, kto-
ré už skoro na jar budujú spoločne hniezdo. 
V našom regióne v ňom majú dve znášky 
- v marci a júni. O kŕmenie sa starajú obaja 
rodičia, pričom v druhej znáške s kŕmením 
súrodencov pomáhajú aj mladé z prvej 
znášky. Mlynárky, ktoré si nezaložili rodinu, 
sa venujú pomoci pri výchove potomkov 
iným párom. Na jeseň tvoria kŕdliky a putujú 

po krajine, kde hľadajú potravu. Niekedy sú 
zmiešané so sýkorkami a brhlíkmi.

RYBÁR RIEČNY (Sterna hirundo) 
Patrí medzi sťahovavé druhy z čeľade 

rybárovitých. Zaraďuje sa aj pod čajkovi-
té. Počas migrácie pravidelne prelietava aj 
cez naše územie. Koncom apríla zahniez-
di v plytkom štrkovom hniezde. V letných 
mesiacoch je krásne sledovať z hrádze ako 
poletuje , vznáša sa nad hladinou Hornádu. 
Ak zbadá korisť, na chvíľu stabilizuje svoj let 
a potom sa strmhlav vrhne do vody, v ktorej 
loví ryby. V čase hniezdenia sú jeho potra-
vou aj obojživelníky a vodný hmyz. V augus-
te sa presúva na juh, kde prezimuje na tro-
pických pobrežiach morí.        Róbert Mihalik
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Pre šikovné deti 

SKÚS UHÁDNUŤ
1. Ktorý vták má v strede „oko“? 

2. Slniečko hladká sivé kožúšky jednej halúzky. Vieš ktorej ? 

3. Vrkoč pletený, stužkami je zdobený, na hlave ho nehľadaj,  
ak si deva, utekaj. 

4. Ktorý deň v týždni má farbu trávy? 

5. Biele drobné zvončeky cinkajú, v tieni stromov v lese voňajú. 
Poznáš tento kvietok? 

SKLADAČKA
Poskladaj slová z písmen VEĽKÁ NOC. 
A I Č B Š K A
E A I C S R S K
I E O A L V K B A Č

BÁSEŇ
Vytvor krátku básničku, v ktorej budú slová: 
VODA, JAR, SLNKO, HÚSATKO

Deti, ak sme vás zaujali, pustite sa do úloh. Keď ich zvládne-
te, prineste riešenia na miestny úrad, (Poludníková ulica č. 7)  
alebo do Kultúrneho strediska Jazero (Spišské námestie). 

Termín máte do 22. apríla 2022. 
Desiati vylosovaní z vás dostanú vecné odmeny a sladkosti.

VYMAĽUJ
Motýle sú krásne, ale chýbajú im pestré farby. 
VYMAĽUJ ICH.
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Pre gazdinky k blížiacim sa sviatkom

Veľkonočná baba

Veľkonočná špenátová roláda

Jahodovo-tvarohový hrnčekový koláč (pečieme s deťmi)

INGREDIENCIE:
500 g údenej krkovičky 
10 rožkov (aspoň 1-2 dni starých) 
250 ml vlažného mlieka 
5 vajec
125 g masla
soľ, korenie čierne mleté, muškáto-
vý oriešok, čerstvá petržlenová vňať, 
čerstvé bylinky, špenát, sušené hríby,  
1 cibuľa, tvrdý syr

POSTUP:
Krkovičku dáme variť cca 90 minút. 

Po uvarení nakrájame na malé kúsky. 
Medzitým si do mlieka namočíme pokrá-
jané rožky, necháme chvíľku odpočinúť 
a potom z nich rukami vytlačíme mlie-
ko. Čerstvé bylinky a petržlenovú vňať 
posekáme nadrobno. Vajcia rozklepne-
me a rozdelíme na bielky a žĺtky. Bielky 

so štipkou soli vyšľaháme na tuhý sneh. 
Žĺtky zmiešame s koreninami a pridáme 
sneh z bielkov. Opražíme cibuľu. Mô-
žeme pridať aj čerstvý špenát a jemne 
podusiť. Do veľkej misy dáme pokrája-
nú krkovičku, rožky, opraženú cibuľku, 
vajíčka s koreninami a čerstvé posekané 
vňate. Kto chce, môže pridať aj vo vode 
uvarené sušené hríby, ktoré sme scedili 
a posekali nadrobno. Pridáme strúhaný 
syr podľa chuti - údený, či neúdený.

Plnku preložíme do zapekacej ná-
doby vymastenej maslom, posypanej 
strúhankou a dáme zapiecť do rúry. Pe-
čieme do chrumkava a zlatista cca 45 – 
60 minút pri teplote 180°C, kým povrch 
nebude chrumkavý. Hotovú veľkonočnú 
babu nakrájame a na teplo podávame 
so zemiakovou kašou, na studeno ukla-

dáme na veľkonočnú misu a podávame 
s kyslou uhorkou, cviklou, chrenom ale-
bo čerstvým zeleným šalátom. 

Šťavu z krkovičky použijeme na prí-
pravu chutnej polievky či na uvarenie 
vajec, ktoré sú súčasťou studenej veľko-
nočnej misy.

INGREDIENCIE:
Cesto: 
400 g mrazeného špenátu (pretlak)
3-4 vajíčka
12 dkg polohrubej múky
1-2 strúčiky cesnaku
trošku soli, muškátový oriešok, olej

Plnka: 
125 g masla
2-3 ks syra Lunex,
1 vajce
1 malá cibuľa alebo jarná cibuľka 
s vňaťou, soľ, šunka, 125 g tvarohu

POSTUP:
Cesto: Špenát necháme pozvoľna 

rozmraziť a po odstránení nadbytočnej 
vody pridáme žĺtky a múku. Ochutíme 
pretlačeným cesnakom, nastrúhaným 
muškátovým orieškom (opatrne, je veľmi 
aromatický) a osolíme. Z bielkov vyšľahá-
me sneh a zapracujeme do cesta. Cesto 
dáme upiecť na plech vystlaný papierom 
na pečenie alebo na silikónovej podložke 
ako piškótu.

Plnku Vajce uvaríme na tvrdo, olúpe-
me a necháme vychladnúť. Zmäknuté 
maslo vymiešame s taveným syrom a tva-
rohom. Pridáme nadrobno posekané va-
jíčko a posekanú jarnú cibuľku, všetko 
dobre premiešame a dochutíme soľou. 
Upečené cesto necháme chvíľu vychlad-

núť, ešte teplé ho zvinieme a po vychlad-
nutí roztočíme a natrieme plnkou. Opäť 
zvinieme a necháme v chlade stuhnúť. 
Krájame ako roládu, veľmi efektne vynik-
ne na studenej veľkonočnej mise. 

Dobrú chuť!

INGREDIENCIE:
Cesto: 
2 hrnčeky hladkej špaldovej múky
1 hrnček trstinového alebo kryštálo-
vého cukru
1 balíček prášku do pečiva
1 hrnček vlažného mlieka
3 vajcia
1/2 hrnčeka (cca 50 g) roztopeného 
vlažného masla

Tvarohová plnka: 
500 g jemného tvarohu
2 balenia vanilínového cukru
čerstvé jahody, prípadne iné ovocie
2 polievkové lyžice trstinového (kryš-
tálového) cukru na posýpku

POSTUP:
Osobitne si vymiešame suché a oso-

bitne mokré prísady, ktoré potom spolu 
dôkladne zmiešame. Vznikne nám vláč-
ne cesto.  V miske si vymiešame jemný 
tvaroh s vanilínovým cukrom. Jahody 
odstopkujeme, umyjeme, osušíme a na-
krájame na menšie kúsky. Ak jahody ne-
máme, môžeme zvoliť aj iné obľúbené 
ovocie. Pripravíme si plech veľkosti asi 42 
x 24 cm, na ktorý položíme papier na pe-
čenie. Vylejeme cesto a lyžicou naň ukla-
dáme tvarohové kôpky. Do stredu kôpok 
pridáme jahody, povrch posypeme  
2 polievkovými lyžicami cukru.

Dáme piecť do rúry pri teplote 180 °C 
približne 25-30 minút dozlatista. Po vy-
chladnutí krájame na kocky tak, aby tva-
rohové kôpky s ovocím boli v strede.

Dobrú sladkú chuť!

Dvojstranu pripravila: Ildikó Szegedyová
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Právna poradňa

Realitné okienko

V predchádzajúcich číslach Jazerčana sme sa venovali v rámci 
Právnej poradne problematike „dedenia“, ktoré sa v našich životoch 
ako jedna z oblastí práva dotkne, resp. dotýka každého jedného 
z nás. Asi niet človeka, ktorý sa nemusel s touto problematikou vy-
sporiadať v priebehu svojho života.

Smrť človeka je právna skutočnosť, s ktorou právo ako také počí-
ta a ktorou dochádza k prechodu práv a povinností zo zomrelého – 
poručiteľa na jeho dedičov ako právnych nástupcov; t. .j. dedičstvo 
sa nadobúda smrťou poručiteľa.

Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak 
nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho 
dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, 
nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona. Dedičstvo, ktoré ne-
nadobudne žiadny dedič, pripadne štátu.

DEDENIE ZO ZÁVETU – závet musí byť urobený v predpísanej 
zákonom požadovanej forme. 

V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol 
podpísaný, inak je neplatný. Poznáme tieto formy závetu:
- Holografný: napísaný osobne, vlastnou rukou poručiteľa a vlast-

noručne podpísaný.
- Alografný: poručiteľ nenapísal vlastnoručne; je napísaný inak, 

napríklad ho napísala cudzia osoba, alebo je napísaný na stro-
ji a podobne. Aj alografný závet musí poručiteľ vlastnou rukou 
podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslov-
ne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa 
musia na závet podpísať.

- Vo forme notárskej zápisnice: najistejšia forma závetu, na-
koľko notár dohliada na jeho správne vyhotovenie a zákonom 
stanovené náležitosti závetu. Po spísaní závetu ho notár uloží 
do notárskeho centrálneho registra závetov. Takže v prípade 
smrti poručiteľa ho notár prejednávajúci dedičstvo okamžite vie 
vyhľadať.

DEDENIE ZO ZÁKONA – štyri dedičské skupiny
- Prvá dedičská skupina: v nej dedia poručiteľove deti a manžel, 

každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nado-
búdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti (vnuci 
poručiteľa). Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia 
rovnakým dielom ich potomci (pravnuci poručiteľa).

- Druhá dedičská skupina: ak nededia poručiteľovi potomci, 
dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, kto-
rí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho 
smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali 
o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručite-
ľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však 
vždy najmenej polovicu dedičstva.

- Tretia dedičská skupina: ak nededí manžel ani žiadny z rodi-

čov, dedia v tretej skupine rovnakým 
dielom poručiteľovi súrodenci a tí, kto-
rí žili s poručiteľom najmenej po dobu 
jedného roku pred jeho smrťou v spo-
ločnej domácnosti a ktorí sa z toho 
dôvodu starali o spoločnú domácnosť 
alebo boli odkázaní výživou na po-
ručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov 
poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho 
dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti (synovci a netere po-
ručiteľa).

- Štvrtá dedičská skupina: Ak žiadny dedič nededí v tretej skupi-
ne, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poruči-
teľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti 
(strýkovia, stryné z otcovej strany a ujovia, tety z maminej strany).

VYDEDENIE - poručiteľ môže vydediť potomka, ak:
a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potreb-

nú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prí-
padoch,

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by 
ako potomok mal prejavovať,

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobo-
dy v trvaní najmenej jedného roka,

d) trvalo vedie neusporiadaný život.

Dedičská nespôsobilosť – nededí, kto sa dopustil úmyselné-
ho trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo 
rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poruči-
teľovej poslednej vôle. Môže však dediť, ak mu poručiteľ tento čin 
odpustil.

Neopomenuteľný dedič / neopomenuteľní dedičia – ma-
loletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich de-
dičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko 
robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu 
závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu 
uvedených potomkov.

Oprávnený a neoprávnený dedič – ak sa po prejednaní de-
dičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, 
kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, 
ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, 
aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča.

V prípade akýchkoľvek otázok v danej problematike sa pokojne 
obráťte na nižšie uvedený kontakt. 

JUDr. Lýdia Figura Molnárová,
advokátka

tel. : +421 903 962 372
e-mail: lydia.figura@gmail.com

Dedenie - rekapitulácia

V súčasnosti je v Čechách a na Slovensku len mizivé percento 
realitných maklérov, ktorí využívajú pri marketingu a realitnej 
stratégii moderný nástroj, ktorý dokáže pre predávajúceho 
získať najvýhodnejšiu cenu na trhu, a to predaj nehnuteľnosti 
formou on-line AUKCIE.  

ČO JE TO AUKCIA? 
Je to spôsob predaja, pri ktorom sú  dopredu dané podmienky 

a pravidlá pre záujemcov, ktorí majú zá-
ujem o kúpu nehnuteľnosti, a takto sa 
zúčastniť na aukcii na základe ponuky 
a dopytu.

Skúste sa na to pozrieť zo strany pre-
dávajúceho a vžite sa do jeho pozície. Ak 
niečo predávate, tak by ste to chceli pre-
dať za čo najvýhodnejšiu cenu. V praxi to 

Rezervované v on-line aukcii 
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Pôvodne som sem chcel priložiť pár pek-
ných obrázkov spevavcov žijúcich na našom 
sídlisku. Fotky som urobil, a vtedy som si 
uvedomil, že na mnohých musím retušo-
vať množstvo rôznych odpadkov počnúc 
papiermi a plechovkami po sklenené fľaše 
či handry vo vode i na konároch, ktoré im 
robia v Hornáde i popri ňom „spoločnosť.“ 

My ľudia sme zvláštni. Keď počujeme, že 
niekde v Brazílii denne mizne plocha pra-
lesa veľká ako niekoľko futbalových ihrísk, 
pohoršujeme sa nad tým. A čo robíme my 
s našou prírodou? Len sa pozrite...

Iste, ja môžem aj ďalej retušovať fotogra-
fie, aby to vyzeralo, že je všetko v poriadku. 
To ale určite nie je správna cesta. Konečne 
by sme si mali uvedomiť, že na planéte nie 

sme jedinými obyvateľmi, a že každý tvor 
má právo žiť v pokoji a v prostredí, ktoré po-
trebuje...                                  

 Róbert Mihalik

Pandémia a ceny nehnuteľností 

Bolo by to krásne, keby...

znamená, že predávajúci  si, v prípade viacerých záujemcov, vyhra-
dzuje zvoliť najvýhodnejšiu ponuku.

PREČO JE TÁTO FORMA PREDAJA  VÝHODNÁ?
V prípade správne nastavenej ceny nehnuteľnosti získame omno-

ho väčší počet záujemcov. Pri konkrétnom prípade po týždennej in-
zercii sa na prvom obhliadkovom dni zúčastnilo štrnásť záujemcov 
a na nasledujúci - druhý obhliadkový deň -  traja. Na aukcii sa chcelo 
zúčastniť šesť záujemcov, štyria dostali odkaz na on-line AUKCIU 
a na samotnej aukcii sa zúčastnili traja záujemcovia. VYVOLÁVACIA 
CENA: 134 550 eur,  VÍŤAZNÁ CENA V AUKCII: 138 000 eur. Cieľom je 
spokojný až nadšený klient, či už predávajúci, že dostal viac peňazí 
ako očakával, alebo aj kupujúci, že tú ponuku získal. Predaj  prebeh-
ne  rýchlejšie a, samozrejme, bezpečne podľa vopred dohodnutých 
podmienok. Naopak pri vysoko nastavenej cene pri postupnom 
znižovaní to potenciálni klienti vidia a častokrát vyčkávajú, kam až 
cena klesne. A veľakrát predávajúci získa menej ako je jeho skutoč-
ná tržná cena, pretože zľavovanie obecne vzbudzuje nedôveru. 

ON-LINE AUKCIA
je jednoduchá, rýchla, moderná forma predaja nehnuteľnosti. 

Záujemcovia dostanú k dispozícii jedinečný odkaz na webstránku 
aukcie, kde si dopredu stiahnu rezervačnú zmluvu, aby vedeli, čo 
budú podpisovať v prípade, že sa stanú víťazmi. V určenom čase 
sa na aukciu zaregistrujú menom a e-mailom a môžu prihadzovať. 
Záujemcovia vpisujú svoju ponuku do príslušného políčka. Aukcia 
je transparentná, lebo záujemcovia okamžite vidia, či je ich ponu-
ka najvyššia. Je rýchla, lebo sa vyhlási v určitý deň a hodinu a po 
jej ukončení sa do 24 hodín podpisuje rezervačná zmluva. Aukcia 
prebieha podľa jasne deklarovaných pravidiel a existuje z nej aj 
záznam.

Zaujala vás takáto možnosť predaja?  Vyhľadajte a vyberte si 
spomedzi tých pár percent takého realitného makléra, ktorý vám 
dokáže predať vašu nehnuteľnosť prostredníctvom on-line AUKCIE.

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

Pandémia spôsobila na realitnom trhu presný opak toho, čo 
sa na jej začiatku očakávalo. Podľa predpokladov sa mal totiž 
znížiť dopyt po nehnuteľnostiach a zvýšiť ich ponuka na trhu, 
ako dôsledok toho, že ľudia by boli pod ťarchou ekonomických 
problémov  nútení predávať strechu nad hlavou.

NESTALO SA TAK
Naopak, v minulom roku najžiadanejšie 3-izbové byty v Koši-

ciach zdraželi o viac ako 20 percent. V roku 2020 bol tento nárast 
o niečo menší a pohyboval sa na úrovni okolo 15 percent. Dnes sa 
bežne stáva, že človek, ktorému sa pre 3 rokmi zdal 3-izbový byt 
pridrahý, dnes neváha za rovnakú cenu kúpiť 1-izbový byt. V tem-
pe rastu cien nehnuteľností, ale aj v počte poskytnutých hypoték, 
patríme k lídrom v EÚ. Úrokové sadzby pri hypotékach sú naopak 
u nás jedny z najnižších v únii.

Prečo ceny nehnuteľností rastú nepretržite aj počas pan-
démie?

Dôvodov je viacero – inflácia, obava z ďalšieho rastu cien, po-

treba bývania, stále nízke úroky hypoték. 
Ľudia kupujú nehnuteľnosti aj zo strachu, 
že peniaze v banke im zhltne inflácia. Zá-
roveň bytov na predaj je žalostne málo. 
Majitelia bytov s predajom váhajú, preto-
že pandémia ešte viac zvýraznila potrebu 
mať vlastný domov. Len pri najviac žiada-
ných 3-izbových bytoch chýbajú v tomto 
segmente desiatky tisíc bytových jedno-
tiek, čo znamená, že aj keby sa dnes začalo vo veľkom stavať, ceny 
nehnuteľností to v najbližších rokoch neovplyvní. Pri novostavbách 
platí, že 70 - 80 percent bytov sa predáva „z papiera“, čo znamená,  
že kupujúci kupuje byt, ktorý sa iba stavia.

Keďže bytov na trhu je málo a záujemcov o kúpu veľa, dá sa 
predpokladať, že ceny nehnuteľností budú rásť aj v tomto roku, aj 
keď už nie takým rýchlym tempom.

Ing. Soňa Kovačevičová,
certifikovaná realitná maklérka

www.reality-kosice.com

Sklenená fľaša vo vode

Breh plný odpadkov Plechovka

Handry

Užovka a vedľa nej kus plastu
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Kadernícky salón - Ivana
Kadernícke služby s vlasovou kozmetikou LOREÁL profesional Paris.
- Strihanie dámske, pánske, detské
- Farbenie Francúzska Balayage, ošetrenie vlasovej pokožky, trendy 
  účesy, Metal detox

           KDE?
Polárna 12 , Košice
Kontakt: 0908 988 789

TEŠÍM SA NA VÁS!
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Jazerčan 01 / 2022SVADBY • PROMÓCIE • STUŽKOVÉ • SMÚTOČNÉ POSEDENIA

Sála: kapacita 65 miest
Salóniky: kapacita 34, 25 a 17 miest

SÁLA • SALÓNIKY • LETNÁ TERASA
DONÁŠKA DENNÉHO MENU
akcie, informácie: 0907 923 867
objednávky, donáška: 055 / 729 43 04, 0914 223 123

Textilná 4, Košice – Nad jazerom

www.kolienko.sk
kolienkosro@gmail.com


