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Prvá tohtoročná Jazerská kvapka krvi                        
Viacerým darcom chýbalo železo

Našej mestskej časti sa v polovici mája v spolupráci s Národ-
nou transfúznou službou v Košiciach podarilo po viac ako dvoch 
rokoch zorganizovať Jazerskú kvapku krvi. Darovať vzácnu teku-
tinu zachraňujúcu životy prišla skoro štyridsiatka dám a pánov 
rôzneho veku. Medzi známymi tvárami bol i Ján Leško, držiteľ 
zlatej Jánskeho plakety, ktorý na pôde miestneho úradu absolvo-
val svoj 54-ty odber. A ako prehlásil, dokedy bude zdravotne fit, 
dovtedy bude určite chodiť pravidelne aj ďalej. 

Krásny krok – darovať krv dvadsiaty ôsmykrát, na svoje 28 na-
rodeniny - urobil Pavol Melicher. Prečo sa rozhodol byť darcom? 
„V osemnástich rokoch to po prvýkrát bolo viac preto, že som sa 
chcel uliať zo školy. A odvtedy... vidíte, chodím pravidelne a som 
rád, že môžem pomáhať.“ 

Hneď desať študentiek - pr-
vodarkýň - Sandra, Viktória, Kat-
ka, Diana, Valentína, Sofia, Ema, 
Liana, Radka, Marcela - prišlo 
zo Súkromnej strednej odbornej 
školy z Bukoveckej ulice, ktorá je 
Ambasádorskou školou Európ-
skeho parlamentu. „Som na ne 
pyšná. Keď som povedala, že bude 
odber krvi, samé sa prihlásili, nik-
to ich nemusel prehovárať. Síce to 
vyšlo len pätici, pri ostatných boli 
malé problémy, hlavne chýbajúce 
železo, takže darovať nemohli, 
ale aj tak je to dobré, päťdesiat-

percentná úspešnosť,“ spokojná bola učiteľka a ich odborný dozor 
RNDr. Stanislava Károlyi. 

Slávka Balkovská sa po vzore otca – darcu krvi –  tiež rozhodla 
pre odber. Zatiaľ druhé darovanie sa však nepodarilo, ešte totiž ne-
uplynul polrok od skončenia kojenia malej slečny.  Možno v októbri, 
kedy chystá mestská časť ďalšiu jazerskú kvapku, sa to podarí.

„Od ôsmej do jedenástej hodiny sme zaznamenali záujem 
takmer štyridsiatky darcov, čo je chvályhodné. Škoda len, že nie 
všetkým sme mohli odbery aj urobiť,“ zhodnotila Jazerskú kvapku 
krvi MUDr. Miroslava Lešková z Národnej transfúznej služby. 

„Pozitívne je, že bolo 13 prvodarcov, i keď všetci nemohli krv daro-
vať. Dôvodom bola hlavne anémia, teda zlé hodnoty hemoglobínu - 
železa, a raz užívanie liekov na alergiu. Hemoglobín, ktorého normál-
na hodnota v našej krvi je u mužov 130-176 g/l a 120-160 g/l u žien, 
je veľmi dôležitou bielkovinou v našej krvi. Viaže na seba kyslík a je 
súčasťou červených krviniek. Kto bral antibiotiká, ten po ich dobratí 
môže darovať krv najskôr po 12 týždňoch, no tento moment sme dnes 
nemali. Pri nižších hodnotách železa treba najprv siahnuť po daroch 
prírody – po avokáde, šošovici, špenáte, maku, kokose či hovädzom 
mäse,“ poradila.

Pavol Melicher

Slávka Balkovská MUDr. Miroslava LeškováSSOŠ na Bukoveckej ul.

Ján Leško daroval krv  54-krát.
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Milí Jazerčania, 

TALENT SHOW 2022

do rúk sa vám dostáva druhé tohtoročné číslo občasníka Jazerčan. 
Nájdete v ňom informácie o tom, čo všetko sa nám podarilo urobiť 
v oblasti výstavby, čistoty a poriadku, ako postupujú práce na re-
konštrukcii Slaneckej cesty, aké kultúrne, športové i spoločenské 
podujatia sme pripravili i čo chystáme na leto. 

Sme veľmi radi, že po dvoch rokoch rôznych obmedzení sme 
mohli mať až štyri stretnutia s našimi malými Jazerčanmi na ich 
privítaní do života. Tešili sme sa z prehliadky talentu a šikovnosti 
detí z materských, základných i mladých zo stredných škôl  na po-
dujatí Talent show, veselo bolo na predveľkonočnom stretnutí No 
počkaj, Zajac, na Dni Jazerčanov, na ktorom ste nás prekvapili 
návštevnosťou, i na oslave Dňa detí v rekreačnej lokalite, kde bolo 
zábavy, súťaží, programov i atrakcií viac ako dosť. Nakukli sme me-
dzi seniorov, ako žijú, ako sa im darí, poďakovali sme pedagógom 
za ich náročnú, ale krásnu prácu, pripomíname si 25 rokov od zria-
denia Gréckokatolíckej farnosti na našom sídlisku, predstavujeme 

projekt BUDDY pre deti z centier pre deti a rodinu, svoje úspechy 
prezentujú materské, základné a stredné školy, o negatívach, ktoré 
môžu strpčiť život, hovoria predstavitelia mestskej i štátnej polície. 
V Jazerčane nájdete aj rady od poslancov i odborníkov v oblasti 
práva, zdravia a realít. 

Toto leto sme sa rozhodli pripraviť aktivity pri vode aj počas do-
volenkového a prázdninového obdobia, ktoré by vám mali priniesť 
ďalšie rozptýlenie a pohodu.

Popri zábavných podujatiach pripravujeme štúdiu chodní-
ka okolo celého jazera, plánujeme revitalizovať detské ihriská 
na Amurskej a Baltickej ulici a Radku v rekreačnej lokalite. Postaviť 
chceme podzemné kontajnerovisko na Stálicovej ulici a uzamyka-
teľné na Ždiarskej ulici. 

Na vodnej ploche už pribudla ďalšia plávajúca fontána, do-
konca máme i saunu, pokračovať bude revitalizácia vody v jazere, 
chystáme športové skejtbalové ihrisko pre mladých, osadíme dva 
ping-pongové stoly na Donskej ulici. Na Ladožskej ulici zase pri-
budne potrebné parkovisko pre 50 vozidiel i nové svetelné body, 
koše a lavičky na viacerých uliciach. 

Mestská časť má v pláne do športovej, kultúrnej a dopravnej ob-
lasti investovať do konca roka približne pol milióna eur. Veríme, že 
sa nám to podarí splniť, že nás nič nemilé nezastaví, a všetko pôjde 
konečne tak, ako má.

Prajem vám krásne leto, veľa slnka, žiadne mraky, radosť,  
pohodu a spokojnosť.

   S úctou Lenka Kovačevičová,
                        starostka

Kultúrne stredisko Jazero bolo v apríli miestom, kde sa stretli 
na 27. ročníku prehliadky Talent show 2022 šikovní tanečníci, 
speváci, recitátori, výtvarníci i hráči na hudobných nástrojoch 
od materských po stredné školy sídliska. 

V kategórii literárno-dramatické umenie sa prezentovali sú-
ťažiaci v poézii i próze, v kategórii spev zneli ľudovky i moder-

né hity, v tanci svoj talent ukázali neprofi i profi tanečníci, v hre 
na hudobný nástroj mladí hudobníci zahrali na klavíri, akordeó-
ne, flaute i husliach a výtvarníkov porota hodnotila v dvoch ve-
kových kategóriách – do 10 a nad 10 rokov.

Predpoludním súťažili najmenší, popoludní ich vystrieda-
li dievčatá a chlapci zo základných a stredných škôl. Porota to 
pri záverečnom hodnotení vôbec nemala ľahké, lebo ocenenia 
za nádherné vystúpenia a výtvarné dielka by si zaslúžili všetci. 
A tak popri poradí na prvých troch miestach porotcovia rozhod-
li, že diplom a sladkosť patria všetkým. Za odvahu, chuť a talent.
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Ide do tuhéhoIde do tuhého
Štvrtý kontrolný deň na Slaneckej ceste

OZAJSTNÝ STAVEBNÝ RUCH ZAČNE CEZ PRÁZDNINY
Rekonštrukciou hlavnej tepny sídliska - Slaneckej cesty – žije-

me dátumovo už od marca. I keď my, laici, ktorí vidíme len to, čo 
je na povrchu, vnímame ju skôr ako pomalú a s pohybom málo ro-
botníkov na stavbe. Rozdielny pohľad na priebeh je jedným z dôvo-
dov, že 2. júna bol na Slaneckej štvrtý kontrolný deň. Zúčastnili sa 
na ňom zástupca zhotoviteľa diela - spoločnosti Doprastav, ktorý 
informoval o postupe prác a odpovedal na otázky vás, Jazerčanov, 
tlmočené starostkou Lenkou Kovačevičovou. Na kontrolnom dni 
bol ďalej jej zástupca Bernard Berberich, zástupcovia mesta Košice, 
Okresného úradu, Polície a ďalších organizácií.

STÁLE SA POKRAČUJE
v prekládkach existujúcich inžinierskych sietí, aj nových sietí, 

ktoré neboli zakreslené v dokumentácii. Prebieha preto aktualizácia 
projektu. Dlho očakávaný stavebný ruch začne v polovici júna prí-
pravou a montážou premostení pri odbočke zo Slaneckej na Textil-
nú ulicu. Práce budú trvať dva mesiace. Ťažké stroje a mechanizmy 
nastúpia na stavenisko v júli a auguste, kedy sa začnú realizovať kon-
štrukčné vrstvy budúcej vozovky. V súčasnosti sú záťažové skúšky 
a vzhľadom na výsledky dochádza k úprave návrhu konštrukcie vo-
zovky, čo riešia projektanti a zhotoviteľ stavby. O výsledkoch je ako 

stavebník a investor pod-
robne informované mesto 
Košice.

Mesto kvôli chodcom ro-
kuje o zriadení autobusovej 
linky, ktorá by zachádzala 
k obchodným centrám Kau-
fland a Tesco a paralelné by 
prešla vnútrosídliskové ko-
munikácie so Slaneckou (Va-
žeckú, Čingovskú, Levočskú, 
Bukoveckú). Na rokovanie 
s obchodnými centrami bola 
prizvaná aj mestská časť, 
pričom zúčastnené strany 
prejavili záujem riešiť po-
žiadavky obyvateľov síd-
liska na bezpečný presun 
k obchodným centrám. 
Mesto preto pokračuje v ro-

kovaniach o zriadení autobusovej linky, ktorá by slúžila občanom, 
aj zamestnancom. 

Najzávažnejším problémom sú aj naďalej nezrovnalosti v polohe 
existujúcich inžinierskych sietí, ktoré sa dostávajú do kolízie s nový-
mi, preto sa musí pôvodný projekt aktualizovať. Priebežne sa požia-
davky vlastníkov inžinierskych sieti riešia či už dodatočnými ochra-
nami alebo prekládkami za nové siete. Plánovaný harmonogram 
prác to ale podľa spoločnosti Doprastav výrazne neovplyvňuje. 

V POLOVICI JÚNA SA ZAČÍNA PRÍPRAVA 
A MONTÁŽ PROVIZÓRNYCH PREMOSTENÍ 
Myslavského potoka. Práce majú trvať približne dva mesiace, 

po ktorých sa pôvodný most celkom zbúra. Najvýraznejší pokrok 
sa na stavenisku očakáva počas letných prázdnin, kedy sa začnú 
realizovať konštrukčné vrstvy budúcej vozovky. Prispejú k tomu aj 
väčšie presuny mechanizmov a dopravovanie materiálov na stave-
nisko. 

Rekonštrukcia Slaneckej cesty, ktorá je najvyťaženejšou cestou 
II. triedy v Košickom kraji, pokračuje bez vážnejších kolapsov v do-
prave aj pre disciplinovanosť vodičov. Motoristi, čo je naozaj chvály-
hodné, si zvykli na výraznejšie dopravné obmedzenia, ktoré súviseli 
so zúžením Slaneckej cesty do jazdných pruhov bližšie k električ-
kovej trati a zníženie rýchlosti na 30 kilometrov za hodinu. Zároveň 
bola časť dopravy z pravej strany Slaneckej cesty smerom do Krás-
nej presmerovaná na vnútrosídliskové komunikácie. 

PRIBLIŽNE O DVA MESIACE SA DOPRAVA 
ZO SÚČASNÉHO PREMOSTENIA 
Myslavského potoka presunie na dočasné premostenie. Ak ne-

pribudnú neočakávané komplikácie na jeseň, najneskôr v zime, by 
sa doprava mala presunúť na západnú, už zrekonštruovanú stranu 
Slaneckej cesty, a práce budú pokračovať na jazdných pruhoch bliž-
šie k sídlisku.

Celý projekt má šesťdesiat stavebných objektov, prevažne in-
žinierskych sietí a technologických celkov, prevažne pod zemou, 
na ktorých sa reálne robí. Približne 80 percent prác sa v súčasnos-
ti sústreďovalo práve na tieto stavebné objekty, ktoré napredujú 
a bez ktorých nie je možné realizovať finálne povrchové konštruk-
cie. Ako na každej stavbe zdržania sú, pretože sa dopredu nedá rá-
tať s nepredvídateľnými okolnosťami a nekaždodennosťami. Naprí-
klad: kto vie, že pod našou Slaneckou cestou je hlavný zdroj vody 
pre US Steel Košice z Hornádu? Málokto. Ale tento fakt si vyžaduje 
mimoriadnu ochranu a výstavbu konštrukcie vozovky bez vybrova-
nia v tomto úseku. Podobných „perličiek“ by sme mohli spomenúť 
viac... 

Rekonštrukcia Slaneckej cesty, na ktorú sme naozaj roky čakali, je 
konečne realitou. Prinesie so sebou plusy, i keď dnes hlavne nega-
tíva, obmedzenia, zdržania, obchádzky, nervozitu, obavy. Vydržme 
toto všetko. Budúca Slanecká cesta bude pýchou. A to stojí za to.

Ing. Milan Derfiňák,    
vedúci oddelenia výstavby 

a investičnej činnosti mestskej časti
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KAŽDODENNÝ KOLOTOČ, 
TEDA STÁLE TO ISTÉ ...
Pracovníci z oddelenia výstavby majú 

denne plné ruky práce. Starajú sa o dodr-
žiavanie čistoty na sídlisku, čo je nekonečný 
príbeh. Ležoviská, gauče, matrace či staveb-
ný odpad nachádzajú každý deň. Denne 
zvážajú odpad, ktorý neskončil tam, kde 
by mal – teda v zbernom dvore. Upravujú 
zničené okolie, ktoré neprispieva k vzhľadu 
sídliska.

Poškodzovanie zámok na kontajnero-
viskách riešia do niekoľkých hodín, aby sa 
v daný deň mohol uskutočniť zvoz odpadu. 
Mnohé stavby, rekonštrukcie ihrísk či nový 
mobiliár sú po týždni od uvedenie do pre-
vádzky posprejované, dorezané, rozbité či 
niektoré časti demontované. 

Objednať náhradné diely a opraviť ško-
dy je pritom zdĺhavý proces. Ani finančne 
nie je možné každý týždeň kupovať nové 
informačné tabule, maľovať zastávky alebo 
ku každému zrekonštruovanému športovis-
ku postaviť policajta. Jednoducho vandal-

stvo a stav verejného priestranstva je obra-
zom nás, ľudí, ktorí tu žijeme. 

S príchodom jari sa mestská časť a Sprá-
va mestskej zelene pustili do opráv zariade-
ní na detských ihriskách, aby to, čo je poško-
dené, opravili a každé miesto detských hier, 
samozrejme, po všetkých stránkach skon-
trolovali. Priebežne riešia poškodené parko-
vé koše a lavičky. Zlikvidovali „nocľahárne“, 
ktoré si niektorí občania urobili pri stenách 
blokov.

Ako v prvej mestskej časti sa začalo u nás 
so strojným zametaním. Áno, vynakladá 
prostriedky, ktoré by sa mohli investovať 

do rozvoja, ale ak v údržbe nefungujú zák-
ladné elementárne činnosti, takto sa to roz-
hodne nemôže nechať.

Do motorizovaného technického vyba-
venia mestskej časti pribudol už aj malý ba-
ger, ktorý tiež pomáha pri výmene lavičiek, 
mestského mobiliáru či rôznych terénnych 
úpravách plôch, ktoré spravuje na sídlisku. 

REKONŠTRUKCIA IHRISKA 
NAPREDUJE
Viacúčelové ihrisko v Rekreačnej lokalite 

Jazero už dlhší čas chátralo, 14 rokov užíva-
nia zanechalo stopy v podobe nerovností 
a opotrebení trávnika, na stave sa podpísal 
aj vandalizmus a krádeže. Rekonštrukcia 
bola plánovaná v roku 2021. Kvôli pandé-
mii sa všetky povoľovacie procesy a súťa-
že na dodávateľa predĺžili a v zime nebolo 
možné stavbu realizovať. Teraz sa na stavbe 
pracuje, odstránená bola časť základovej 
konštrukcie, a ihrisko oddrenážované, aby 
voda lepšie odtekala. Ihrisko má umelú 
trávu, okolo neho je vysoká konštrukcia 
so sieťami, nové led osvetlenie i ďalšie do-

Život na sídliskuŽivot na sídlisku
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Život na sídliskuŽivot na sídlisku
plnky. Smutné je, že aj tu pár dní po uvede-
ní do užívania „šantili“ vandali. Chráňme si 
nové a pekné veci a pri vyčíňaní vandalov sa 
neobávajte kontaktovať políciu.

JAZERO KRÁŠLIA NOVÉ ATRAKCIE
Na vodnej ploche jazera pribudla ďal-

šia fontána. Je umiestnená medzi južným 
vstupom na plážové kúpalisko a rodinnými 
domami na Jenisejskej ulici. Dotvára pekné 
prostredie, osviežuje vzduch a okysličuje 
vodu v jazere, ktorá cirkuluje cez plávajúce 
čerpadlo na hladine. Vodotrysk má výtlak 
šestnásť metrov. Veríme, že je ďalším pote-
šením pre každého návštevníka rekreačnej 
lokality. Na ostrovčeku uprostred jazera 
máme dokonca aj saunu.

ROZSVIETILI SME ĎALŠIE CHODNÍKY
Mestská časť v tomto roku už ukonči-

la doplnenie nových lámp na Rovníkovej 
a Ždiarskej ulici. Po rokoch je osvetlené 
aj naše nové trhovisko Ždiar. V povoľova-
cích procesoch má mestská časť projekty 
na doplnenie lámp pred Materskou školou 
na Dneperskej ulici, za Levočskou ulicou  
č. 4 smerom k pošte, na chodníkoch na Ga-
laktickej a Meteorovej ulici. Zo strany mest-
skej časti ide o pomoc a spoluprácu mestu 
ktoré má verejné osvetlenie v kompetencii, 
ale všetko nestíha. 

Vlani mesto vytvorilo na Rovníkovej ulici 
inteligentný priechod pre chodcov s osvet-
lením a posilnilo osvetlenie aj na iných prie-
chodoch. V tomto roku sa menia stožiare, 
ktoré sú v zlom technickom stave. Zároveň 
mesto pripravuje projekty pre vybudovanie 
verejného osvetlenia v poddimenzovaných 
lokalitách Ždiarska ulica 7 – 13, Ladožská 
ulica pred OO PZ, Sputniková ulica – Nám. 
kozmonautov. Po svetelno-technických 
výpočtoch svetelných bodov pre lokality, 
ktoré boli vzájomne odsúhlasené s mest-
skou časťou, pripravujú sa výmeny za LED 
svietidlá pre ďalšie ulice ako Galaktická, Bu-
kovecká, Dneperská. V projekte SMART CITY 
Košice aktuálne prebieha proces verejné-
ho obstarávania, pričom časť rozvádzačov 
bude vymenená z rozpočtu mesta aj v našej 
mestskej časti. Aktuálne mesto Košice finali-
zuje prípravu podania Žiadosti o NFP – pro-

jekt MODERNÉ TECHNOLÓGIE II, kde je zahr-
nutá aj MČ Košice – Nad jazerom s výmenou 
rozvádzačov a LED svietidiel v počte 441 ks 
na uliciach: Azovská, Baltická, Bukovecká, 
Čiernomorská, Čingovská, Dneperská, Don-
ská, Irkutská, Jenisejská, Kaspická, Ladož-
ská, Levočská, Nám. košických mučeníkov, 
Polárna, Spišské námestie, Talinská, Uralská, 
Ždiarska. Tento projekt, ak bude úspešný 
a schválený na MIRRI, by sa mal realizovať 
najneskôr do augusta 2023.

Úspešné kroky sa daria aj vďaka zlepše-
niu koordinácie a operatívnosti medzi Do-
pravným podnikom mesta Košice, Magistrá-
tom mesta Košice a našou mestskou časťou. 
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Život na sídliskuŽivot na sídlisku
Konečne sme si mohli po viac ako dvoch 

rokoch pandemických opatrení a obmedze-
ní vydýchnuť a naplno rozbehnúť poduja-
tia, ktoré už majú svoju tradíciou, i tie nové, 
premiérové.

STREDISKO PLNÉ UMENIA 
V marci, ktorý je aj Mesiacom knihy, sa 

v jeden piatkový podvečer v Kultúrnom 
stredisku Jazero stretli milovníci fotogra-
fovania, lokálpatrioti, potulkáči i zvedavci. 
O prechádzkach uličkami mesta, vlastnej 
talkshow Bez šepkára a o knihách venova-
ných Košiciam a o Košiciach rozprával Milan 
Kolcun. Otvorená bola tiež výstava fotogra-
fií o našom meste, Rande s Košicami, ktorú 
pripravil fotoklub K-91 fungujúci pri našej 
mestskej časti.

Knihy boli hlavnými aktérmi aj ďalšieho 
marcového podujatia – Swapu. Išlo o burzu 
– či výmenu kníh, ktoré už mali návštevní-
ci prečítané, a tak ich mohli posunúť ďalej, 
a naopak získať a domov si zobrať nové, kto-
ré nepoznali. Kým si rodičia vyberali z po-
nuky, deti vtiahlo do deja vystúpenie Diva-
dielka Delfín zo SSOŠ na Bukoveckej ulici 
s predstavením Z rozprávky do rozprávky. 
Tie smelšie sa dokonca zmenili na divadelné 
postavičky, a tiež si v ňom zahrali. 

VANSOVEJ LOMNIČKA
Kultúru v podobe umeleckého slova pri-

pravili členky Únie žien Slovenska z okresov 
Košice 1, 2 a 4 na 55. ročníku Vansovej Lom-
ničky v prednese poézie, prózy a vlastnej 
tvorby. Mali sme na nej i zástupkyne z našej 
mestskej časti. Prehliadka bola pred veľko-
nočnými sviatkami, a tak k príjemnej atmo-
sfére a peknému prostrediu prispeli i rôzne 
dekorácie, vajíčka a ozdoby vytvorené ši-
kovnými ženami, hlavne Alžbety Hlaváčovej 
a Marty Leškovej. Súťažiace prišla podporiť 
i naša starostka Lenka Kovačevičová. 

POHYBU NIE JE NIKDY DOSŤ
Koncom marca sa Kultúrnemu stredisku 

Jazero podarilo po dlhej pauze zorganizo-
vať Aerobic marathon.

Niektoré dámy naň prišli prvýkrát, iné 
sú už „harcovníčky“, ktoré chcú v udržiavaní 
kondície a postavy rozhodne pokračovať. 
A tak na podujatí nemohli chýbať... 

KRST ŽIHADIELKA
Včielka Maja po roku opäť prišla na naše 

sídlisko, aby sa detské ihrisko Žihadielko, 
ktoré bolo vlani postavené a uvedené do ži-
vota, dočkalo aj krstu, čo sa pre pandemic-
ké opatrenia vtedy nedalo. Pre Žihadielko 
v našej mestskej časti hlasovalo viac ako 
pol milióna ľudí, čo je úžasné. Krst pripravila 
Spoločnosť Lidl a krstnou mamou sa sta-
la naša starostka. Žihadielku popriala veľa 
spokojných a šťastných detí.
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Život na sídliskuŽivot na sídlisku
DUŠAN GRÚŇ NESKLAMAL, 
HITY SÚ STÁLE HITMI
Starý rodný dom, Dáma z rámu, Butterfly, 

Kde si bola, keď hrmelo, Nalej mi vína, Mal-
vína a ešte veľa ďalších titulov piesní by sa 
dalo vymenovať z repertoáru legendy slo-
venskej hudobnej scény speváka Dušana 
Grúňa.

Narodil sa v máji roku 1942, má teda 
krásnych 80 rokov. Stále je však plný elá-
nu, spevu i humoru, čo predviedol i u nás, 
na Jazere, v rámci koncertu pre starších 
a pokročilých v Kultúrnom stredisku Jazero. 
Vystúpenie pre Jazerčanov sprostredkoval 
mestský poslanec Vladislav Stanko, ktorý 
tiež prišiel na podujatie. 

Nápad to bol viac ako dobrý, seniori hlav-
ne z Denného centra, sa zabavili, zasmiali 
a poniektorí si dokonca pri známych pes-
ničkách i zatancovali. Hity ich mladosti sú 
i s odstupom času hitmi, ktoré sa dajú stále 
rovnako dobre počúvať. 

JAZERSKÁ JAZDA ZRUČNOSTI 
Rýchlosť, adrenalín, dobrý postreh a boj 

o čas, to boli hlavné znaky Jazdy zručnosti, 
ktorú na parkovisku pri splave na Jenisejskej 
ulici pripravila mestská časť spolu s organi-
záciou PD Autosport Košice.

Aké poradie si účastník vybojuje, záviselo 
od toho, ako dodržal povinné kritériá – vyp-
nutý motor pred začiatkom jazdy, úspešné 
zvládnutie jazdy medzi kuželkami, rých-
losť bez trestných bodov, zatvorenie dverí 

po skončení jazdy a dobehnutie do cieľa. 
Súťažiť prišlo 28 vodičov. Medzi nimi aj 
osem žien. Z nich trať najrýchlejšie zvládla 
Jaroslava Ružinská. Najurputnejší súboj zvá-
dzali muži, z ktorých niektorí počas dvoch 
kôl dali autám i pneumatikám riadne zabrať. 
Všetky jazdy boli efektné a divákom, ktorí sa 
pristavovali a pozerali, sa páčili. Najrýchlejší 
bol a prvé miesto si vyjazdil František Mon-
ka, z juniorov mal najlepší čas Maxim Put-
nocký. Na súťaž sa prišla pozrieť i starostka, 
ktorá najúspešnejším vodičom odovzdala 
ceny. 

DEŇ MESTA KOŠICE 
SME POZDRAVILI HNEĎ DVAKRÁT
Najprv kultúrnym programom 
JAZERO ŽIJE
Do májových osláv Dňa mesta Koši-

ce naša mestská časť prispela kultúrnym 
programom Jazero žije. Ukázali sme v ňom, 
ako sa u nás žije a aké krúžky pod jednou 
strechou fungujú. Do sýtosti si hier a zábavy 
užili i deti vďaka vystúpeniam UsmievAnky 
a Romana Sorgera.

Podvečer potom lodičkou
Druhú časť osláv v našej mestskej časti, 

ktoré pripravilo mesto Košice, tvorili okrem 
kultúrneho programu už známe a populár-
ne Košické Benátky, teda plavba vlastnoruč-
ne zhotovených lodičiek, plavidiel a všetké-
ho ďalšieho, čo sa udrží na vode. 

Hoci počasie sa rozhodlo, že krásnu a prí-
jemnú atmosféru pokazí dažďovými kvap-
kami, väčšina divákov vydržala do konca. 
Hoci aj premoknutí do nitky.
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Život na sídliskuŽivot na sídlisku
Cenu naša starostka síce prevzala, ale hneď ju aj odovzdala ďalej 

– plavčíkom z Detského domova v Podolínci, ktorí sú už pravidelný-
mi účastníkmi Košických Benátok. Džentlmenské gesto im urobilo 
veľkú radosť...

BODKU UROBIL ÚCHVATNÝ OHŇOVÝ OHŇOSTROJ

PRIVÍTALI SME 
140 MALÝCH JAZERČANOV
Rodičia sa rozhodli najviac 
pre Sofie a Martinov
Vítanie detičiek do života patrí k naj-

krajším a najmilším podujatiam, ktoré mest-
ská časť pravidelne organizuje. S výnimkou 
dvoch predchádzajúcich rokov, kedy sme 
sa s detičkami a ich rodičmi kvôli pandé-
mii nemohli stretnúť.

O to pestrejší je prvý polrok tohto roku. 
Mali sme štyri privítania. 

Prvé bolo 1. apríla. Najmladšie die-
ťatko malo 3 mesiace, najstaršie 3,5 ro-
ka a spolu sme sa tešili z 19 dievčat a  
20 chlapcov, ktorým dali rodičia mená ako 
Nina, Sofia, Kristína, Eliška, Vivien, Martin, 
Maxim, Jakub, Hugo, Alex či Lukáš.

Druhé bolo o týždeň neskôr a opäť 
to bolo 39 malých Jazerčanov. Z toho  
21 dievčat s menami Aurora, Angelika, 
Debora či Júlia  a 18 chlapcov, medzi nimi 
Lukášovia, Filipovia, Martinovia.  

V posledný májový piatok bolo tretie 
privítanie 36 detí, z toho 18 dievčat a rov-
nako 18 chlapcov.  Im rodičia najčastejšie 
dali mená ako Eliška, Tea, Sofia, Zara, Zina, 
Teo, Matias, Nikolaj a Leo.

Na štvrtom (10. júna) sme sa tešili 
z privítania 24 drobcov v pomere 12:12, 
teda rovnako bolo dievčat ako chlapcov. 
Dostali mená Rebeka, Tia, Eliza, Sára, So-
fia, Oliver, Alexander, Samuel či Patrik.

Milí Jazerčankovia, vitajte a buďte v ži-
vote šťastní a spokojní.

isz
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No počkaj, ZAJAC

Deň pred veľkonočnými  sviatkami na nádvorie miestneho úradu 
prišiel veľkonočný ušiačik, aby detičky a deti vyskúšal, ako dobre 
poznajú sviatky jari, symboly, ktoré sa k nim viažu, ako dokážu spolu  
s rodičmi upliesť korbáč, nájsť v tráve poskrývané vajíčka, vymaľo-

vať obrázky a preniesť na lyžičke vajíčko. Podujatie No počkaj, Zajac, 
pripravené mestskou časťou, bolo plné detí, hravosti, veselosti i sú-
ťaženia, ako sa na pravé veľkonočné sviatky patrí.  
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Súťaže, živé zvieratká, poníky, ujo Ľubo, Sranda Banda, tanečníci, 
lodičky, hasiči, policajti, psík, ktorý sa nepriateľa nebál, maľovanie 
na tvár, kreslenie, hry a ešte všeličo iné bolo pripravené pre deti 
a detičky na ich sviatok MDD.  

V spolupráci s mnohými pomocníkmi ho pripravila mestská časť 
v rekreačnej lokalite, a keďže aj počasie vyšlo ukážkovo, oslávenci 
mali čo robiť, ak chceli čo najviac stihnúť, vyskúšať,  pozrieť sa,  za-
baviť sa. Poniektorých veruže aj únava zmohla...

Len kde skôr ísť, čo prvé vyskúšať
Deň detí ako vymaľovaný

Ako mi 
tu bolo 
dobre...
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Deň Jazerčanov  Deň Jazerčanov  

Po dvoch rokoch sme sa dočkali

VĎAKA VÁM BOL DEŇ JAZERČANOV „SUPROVÝ“
Deň Jazerčanov je určite jedným z naj podujatí mestskej časti. 

Dva predchádzajúce roky zo známych dôvodov nemohol byť, o to 
väčšie boli prípravy a očakávania, ako dopadne ten tohtoročný. 
Vďaka vám, návštevníkom, vyšiel podľa nás dobre. Deti sa tešili 
z atrakcií, maľovania na tvár i vozenia sa na poníkoch. Všetci ste sa 
bavili pri kultúrnom programe, v ktorom vystúpili dievčatá z Centra 
pre deti a rodiny z Uralskej ulice, G mini dance team, ľudový spe-
vokol Jazerčan, ľudový rozprávač Jožko Jožka, Jazerské mažoretky 
i hudobná skupina Ščamba. Chlapi si mohli zasúťažiť v pretláčaní 
rúk, ale hlavne ste si všetci mohli pochutnať a dať body špeciali-

tách, ktoré pripravilo desať družstiev amatérskych kuchárov. Z toho 
deväť súťažných. (Mestská časť bola ako organizátor mimo bodova-
nia). Pozvanie na jazerské podujatie prijali viacerí hostia, aj staros-
tovia hneď troch mestských častí – Jaroslav Hlinka z Juhu, František 
Ténai zo Severu a Igor Petrovčík zo Starého Mesta, ktorí vytvorili 
aj súťažné družstvá kuchtíkov. Podľa odbornej poroty bol jednot-
kovým poľovnícky guláš pripravený Správou mestskej zelene, ako 
druhé skončilo družstvo zo ZŠ na Družicovej ulici s gulášom a tre-
tie pridelila porota boršču a kuchárom z Klubu vodného lyžovania 
Trixen. Špeciálnu cenu - Hlas ľudu - získal severský guláš MČ Sever.

AKO TO VIDEL FOTOAPARÁT ...
Vďaka, že ste toľkí prišli..

Spevokol Jazerčan

Hudobná skupina Ščamba
Deti a maľovanie na tvár

Atrakcie...

... i koníky Siláci v pretláčaní rúk

Víťazné družstvo kuchárov
                   zo Správy mestskej zelene 

Jožko Jožka
Jazerské mažoretky

Tanečníčky z CDaR z Uralskej

G mini Dance team
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Maskotom mestskej časti je labuť Jarka
Súťaž  na návrh maskota mestskej časti, ktorú pre vás, deti, vy-

hlásila mestská časť, si vás získala. Poslali ste nám milé kresbičky, 
na ktorých sa postavičky viazali k vode jazera, ktoré tu máme. 
Po hodnotení prác pedagógmi - výtvarníkmi - sa do finále do-
stali 3 výkresy. Tri ďalšie vybrala naša starostka, takže spolu ste 
mohli hlasovať za šesť návrhov. S počtom vašich 301 hlasov vy-
hrala LABUŤ JARKA od Liany Molnárovej. 

Druhé miesto a 193 hlasov získal káčer Simon od Michaely 
Kurucovej. Tretie miesto so 71 hlasmi obsadila korytnačka Jakoš 
Alexandry Dudríkovej. 

Na základe víťazného návrhu bol vytvorený maskot mestskej 
časti, ktorý nás bude sprevádzať na každom jazerskom poduja-
tí, a na nedávnej oslave sviatku detí už absolvoval i krst. Vodou, 
samozrejme. 

1. miesto 2. miesto
3. miesto

SÚŤAŽNÉ DRUŽSTVÁ
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Pamätáte sa ešte, aký to bol pocit, keď 
ste ráno museli vstávať do školy a poobe-
de vás namiesto kamarátov čakalo písa-
nie úloh a učenie? Vtedy ste neraz riadne 
šomrali, aký to máte „ťažký život...“ Dnes 
sa nad tým pousmejete a s nostalgiou spo-
mínate na krásne časy strávené v školských 
laviciach... 

Na našom sídlisku máme 5 materských 
škôl, 6 základných, tri stredné, jednu ume-
leckú a vo všetkých na život pripravuje 
deti a mládež niekoľko desiatok učiteľov. 
Po dvoch rokoch núteného zbrzdenia ak-
tivít mohla mestská časť koncom apríla 
konečne pripraviť oslavu ich dňa - Dňa uči-
teľov - a na návrhy škôl oceniť osemnástich 
z nich titulom Pedagóg roka 2021. Medzi 

nimi bolo i sedem dám, ktoré pracujú v škol-
stve štyridsať a viac rokov.

V príhovore starostky Lenky Kovače-
vičovej, v návrhoch škôl i vo vyznaniach 
pedagógov, neraz zazneli spojenia láska 
k deťom či učiteľovanie nie je povolanie, ale 
poslanie. Určite je to tak, lebo pedagóg nie 
je len človekom, ktorý sa po vedomostnej 
stránke snaží z dieťaťa vykresať diamant, ale 
je pre neho neraz i rodičom, bratom, kama-
rátom, radcom, psychológom, sociológom, 
ktorý musí mať neraz trpezlivosti i za troch...

Na pódium, aby prevzali diplom, pamät-
nú plaketu a kyticu kvetov, postupne za ka-
tegóriu Materské školy vystúpili: 

Bc. Andrea Hurná (MŠ na Azovskej ulici), 
Viera Kušnírová (MŠ na Dneperskej ulici), 
Viera Pytelová (MŠ na Jenisejskej ulici), Má-

ria Chomová (MŠ na Družicovej ulici) a Ing. 
Mária Glovová (MŠ na Galaktickej ulici).

Po nich nasledovala kategória Základné 
školy a Mgr. Ivana Bujňáková (ZŠ na Bu-
koveckej ulici), PaedDr. Gabriela Kulhová  
(SZŠ na Dneperskej ulici), Mgr. Nora Niguto-
vá (ZŠ J. Urbana na Jenisejskej ulici), Ľubica 
Nagyová (ŠZŠ na Rovníkovej ulici), Anna 
Špačková (ZŠ na Družicovej ulici), Darina Zi-
movčáková (ZŠ na Družicovej ulici).

Treťou kategóriou boli Stredné školy: 
Mgr. Mária Badlíková (SSOŠ na Bukoveckej 
ulici), Mgr. Hana Laktičová (Súkromné gym-
názium na Dneperskej ulici), RNDr. Darina 
Badáňová (Obchodná akadémia na Polárnej 
ulici).

Štvrtou boli Ostatné zariadenia: Zuzana 
Pribulová (ZUŠ – hudobný odbor na Irkut-
skej ulici), Mgr. Viktor Kvoriak (ZUŠ – výtvar-
ný odbor na Irkutskej ulici), Janka Berdisová 
(Centrum pre deti a rodinu na Uralskej ulici), 
Mgr. Jana Medvecová (Súkromné centrum 
voľného času na Galaktickej ulici).

Pozdraviť a dekorovať pedagógov prišli 
jazerskí poslanci Andrea Gajdošová, Silvia 
Hricková, Anna Jenčová, Renáta Lenárto-
vá, Bernard Berberich, Martin Seman, Jozef 
Skonc a za sociálno-zdravotnú komisiu Lu-
cia Kleinová. Kultúrnym programom sláv-
nostné podujatie spestrili: spevom Ema 
Moničová zo SSOŠ na Bukoveckej ulici, Kla-
sik band zo ZUŠ na Jantárovej ulici a zme-
sou ľudových melódií Alexandra Brutovská 
zo SSOŠ z Bukoveckej ulice spolu s rodičmi.
 Všetkým oceneným 
 úprimné blahoželanie.

Na Dni učiteľov ocenených 18 našich pedagógov
Bez lásky k deťom by nevedeli pracovať

Klasic band Trio Brutovských
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RNDr. Darina 
Badáňová
(Obchodná 
akadémia 
na Polárnej ulici)

Štúdium na Prí-
rodovedeckej fakul-
te UPJŠ som začala 
láskou k matematike 
a chémii. Išlo o dvoj-

kombináciu predmetov, bolo to učiteľské 
štúdium, a v tom čase som netušila, čo ma 
v praxi čaká a kde nájdem uplatnenie v ži-
vote. 

Čas ukázal, že to bolo dobré rozhodnutie, 
ktoré sa do slova a do písmena stalo mojím 
poslaním. Osud mi nedoprial vlastné deti, 
tak som nielen vedomosti, ale aj rodičov-
skú lásku, odovzdávala mojim študentom 
na hodinách matematiky, aj ako výchovná 
poradkyňa.

* * * 

Mária 
Chomová
(Materská škola 
na Družicovej ulici)

Už v materskej 
škole, ktorú som na-
vštevovala, som mi-
lovala deti a vedela 
som, že raz budem 
učiteľkou. 

Cez mamu, bola detskou zdravotnou ses-
trou, som tiež od mala získala vzťah k detič-
kám. Práca s nimi ma napĺňa, čoho dôkazom 
je moja 45-ročná prax. V materskej škole sa 
podieľam na príprave rôznych podujatí, vý-
stav, tvorivých dielní, nácvikov programov 
i na vedení zborového spevu. Posledných 
9 rokov pracujem ako predseda nezisko-
vej organizácie Fénix, kde sa zameriavam 
na environmentálnu oblasť a aplikujem ju 
v tvorivých dielňach i výletoch do prírody, 
na ktoré sa deti tešia. 

* * * 

Viera 
Kušnírová 
(Materská škola 
na Dneperskej ulici)

Deti mám veľmi 
rada, takže výber 
môjho zamestnania 
bol od prvých chvíľ 
jasný. I keď k škôl-
karom treba občas 

i trpezlivosť, sama nerozumiem tomu, pre-
čo ma vzťah k nim aj po 48 rokoch drží. Asi 

to bude tým, že učiteľstvo nie je povolanie, 
ale poslanie. Nedá sa opísať pocit, keď idem 
po ulici a zrazu ma pozdraví niekto, kto už 
ide s vlastným dieťatkom a ja sa rozpamä-
tám, ale veď to je copatá Katka či neposed-
ná Evka... 

Áno, aj dnes ma mnohí poznajú, pozdra-
via, občas sa i pristavia. Môžem chcieť ako 
odmenu viac...? Určite nie.

* * * 

Mgr. Jana 
Medvecová 
(Súkromné centrum 
voľného času 
na Galaktickej ulici)

Po ukončení štú-
dia v roku 1975 som 
v školstve nepretrži-
te pracovala do roku 
2012, kedy som 

odi šla do starobného dôchodku. Školstvo 
som však úplne neopustila, od zriadenia 
Súkromného centra voľného času na Galak-
tickej ulici vediem v ňom keramický krúžok. 
Deťom sa teda venujem 47 rokov. Veľkým 
vzorom na tejto ceste mi boli moji učitelia 
a učitelia v širšom kruhu rodiny. 

Vždy som mala rada výzvy, ktorých pre-
konanie ma napĺňalo a posúvalo vpred. 
Za tie roky si učitelia naozaj užili experimen-
tovania, zmien v náplni práce, zavádzania 
moderných metód, dopĺňania vzdelania. 
Menili sa i deti, s ktorými sme si navzájom 
hľadali k sebe cestu. Mňa baví nadchýňať 
iných a sama byť nadšená.                       

* * * 

Ľubica 
Nagyová
(Školský klub detí 
– Špeciálna ZŠ
na Rovníkovej ulici)

Moje prvé roky 
v školstve som pre-
žila ako učiteľka 
na Základnej škole 
na Galaktickej ulici. 

Raz som prišla na návštevu na Rovníkovú, 
a tak sa mi tam práca zapáčila, že bez vá-
hania som zmenila pôsobisko. Deti so špe-
ciálnymi potrebami sú iné ako väčšina detí, 
ktoré chodia do klasických škôl. 

Sú citlivejšie, vnímavejšie, bezprostred-
nejšie, ale aj otvorenejšie – doslova čo 
na srdci to na jazyku. Prváci a druháci na zá-
kladných školách tiež sú ešte úprimní, neve-
dia si vymýšľať, nedokážu učiteľa s niečím 
„dobehnúť.“ Potom sa však menia. 

Moji žiaci tu, na špeciálke, sú rovnakí či 

majú desať, štrnásť či pätnásť rokov. Po-
vahou a prístupom sa nemenia. A to bol 
pre mňa jeden z rozhodujúcich faktorov, že 
som sa rozhodla práve pre nich a odkrúcam 
si už viac ako 40 rokov praxe.

* * * 

Viera Pytelová 
(Materská škola
na Jenisejskej ulici)

Akosi od malič-
ka som inklinovala 
k deťom. Susedia 
mi s dôverou zverili 
svoje deti kočíkovať, 
a ako tvrdila moja 
mamka, vždy som 

sa vedela postarať o menších. Preto, keď 
bolo potrebné podať prihlášku na strednú 
školu, moje smerovanie bolo jednoznačné. 
A dosiaľ toto rozhodnutie neľutujem, lebo 
pri práci s deťmi ma stále baví vymýšľať 
s nimi také činnosti, ktoré by ich hravou for-
mou dokázali zaujať a pozdvihnúť aj vedo-
mostnú či charakterovú stránku. 

Teší ma, keď sa mi deti aj po rokoch pri-
hovoria, ako napríklad na aktivite "Farebný 
chodník" na Hlavnej ulici, alebo mi pošlú 
veľkonočný či vianočný pozdrav... Vie mi to 
urobiť radosť.

* * * 

Anna 
Špačková 
(Školský klub 
detí – ZŠ 
na Družicovej ulici)

Moje rozhodnu-
tie, tak ako pri ostat-
ných, určite ovplyv-
nila láska k deťom. 
Je pravdou, že spo-

čiatku človek vidí len to pekné, nepočíta 
s tým, že môžu prísť aj úskalia a problémy, 
ale rokmi sa presvedčí, že hoci sa dostavia 
i horšie chvíle, všetko, alebo takmer všetko, 
sa dá zvládnuť. 

Nikdy mi neprišlo na um „zdupkať.“ Jas-
ne, veľa robia skúsenosti a roky praxe. I keď 
niektorým, mne určite, budú i príťažou. Blíži 
sa totiž čas školu a deti opustiť. 

Do dôchodku sa mi bude veľmi ťažko 
odchádzať. Ale čo, “skontrolovať“ ich určite 
občas zájdem... 

VYZNANIA UČITELIEK, KTORÉ 40 A VIAC ROKOV ŽIVOTA VENOVALI ŠKOLSTVU
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Farnosť je prítomnosťou Cirkvi na konkrétnom území; miestom 
načúvania Slovu a rastu kresťanského života; miestom dialógu, 
ohlasovania a štedrej lásky; miestom adorácie a slávenia. Je to 
spoločenstvo spoločenstiev, svätyňa, do ktorej sa chodia napiť vy-
smädnutí, aby vládali pokračovať v ceste, centrum neustáleho mi-
sijného snaženia.  

(Evangelii gaudium)

Naša Gréckokatolícka farnosť v Košiciach – Nad jazerom bola ofi-
ciálne zriadená 11. júna 1997. Začiatky formovania farnosti sa však 
viažu už k roku 1991, kedy sa po prvýkrát na území mestskej časti 
Košice – Nad jazerom začínajú konať bohoslužby v zasadačke Sta-
vebného bytového družstva na Levočskej ulici č. 3.

Do roku 1993 bola v Košiciach len jedna gréckokatolícka farnosť 
Narodenia Presvätej Bohorodičky na Moyzesovej ulici. Po páde 
totalitného režimu v roku 1989 vznikli nové možnosti rozvoja 
a pastorácie cirkevného života. Stále viac veriacich aj zo Sídliska 
Nad jazerom prichádzalo do chrámu v meste, kde sa zúčastňovali 
na modlitbách a bohoslužbách. Jedna celomestská farnosť a chrám 
už nestačili uspokojovať potreby veriacich. V roku 1993 boli preto 
rozhodnutím prešovského biskupa Mons. Jána Hirku, z doterajšej 
jednej košickej farnosti vyňaté územia sídlisk pre vznik ďalších troch 
samostatných farností. Jednou z nich bola aj naša farnosť. Takto sa 
začalo vytvárať a formovať spoločenstvo veriacich, budúca farnosť 
na našom sídlisku.

Dňa 11. júna 1997 bola farnosť zriadená vladykom Milanom 
Chauturom aj oficiálne cirkevným dekrétom s názvom Grécko-
katolícka farnosť Presvätej Bohorodička Ochrankyne v Košiciach – 
Nad jazerom. Symbolom sa stáva ikona Božej matky, ktorá drží svoj 
ochranný pas nad farnosťou, chrámom i celým naším sídliskom.

Od roku 1998 sa liturgický a pastorač-
ný život preniesol do vybudovanej 

kaplnky na Levočskej ulici. Bol 
to ďalší úspech farnosti. Bo-
hoslužby sa slúžili každý deň. 
Rástol počet veriacich, ktorí 
začali v nedeľu a počas sviat-
kov navštevovať bohoslužby. 
Potešujúci bol nárast mladých. 

Kaplnka sa stala centrom du-
chovného života farského spolo-

čenstva.

Už od samotného začiatku vzniku farnosti bola v srdciach veria-
cich, aj navonok, prejavovaná túžba po Božom chráme uprostred 
tohto košického sídliska. Potvrdzuje to aj posvätenie základného 
kameňa budúceho chrámu, ktorý posvätil ešte 2. júla 1995 pri svo-
jej návšteve Košíc pápež Ján Pavol II. V roku 2011 začala výstavba 

nového farského chrámu, ktorý bol 30. septembra 2018 posvätený.
Podľa posledného sčítania ľudu (z r. 2021) žije na území našej 

farnosti 2 422 gréckokatolíkov. Pod farnosť Košice – Nad jazerom 
(1 703) patria aj filiálky Košice – Barca (165), Košice – Krásna (301), 
Košice – Šebastovce (39) a Vyšné Opátske (214 gréckokatolíkov). 

Farnosť vznikla na základe blízkej spolupatričnosti gréckokatolí-
kov žijúcich na Sídlisku Košice – Nad jazerom. V súčasnosti sa snaží-
me na základe tejto spolupatričnosti kreatívne nachádzať nové spô-
soby evanjelizácie, ktorá osloví všetkých, čo sa hlásia k našej farskej 
rodine. Súčasne sme otvorení všetkým, ktorých život v našej farskej 
rodine zaujme a prejavia túžbu byť súčasťou Kristovej cirkvi, ktorá 
už tu na zemi spolupracuje na budovaní Božieho Kráľovstva. To je 
hlavným poslaním aj našej farnosti. Ak potrebujete pokoj, modlit-
bu, požehnanie, alebo sa len tak porozprávať, sme tu pre vás. Bliž-
šie informácie o živote a dianí v našej farnosti nájdete na webovej 
stránke www.pokrov.sk 

Štvrťstoročie v živote farnosti nie je veľa. Avšak pre naše generá-
cie sa stal tento čas nádhernou skutočnosťou zrodu nových vzťahov 
a skúseností v cirkvi. Je nám cťou mať účasť na tomto Božom diele, 
za ktoré ďakujeme Nebeskému Otcovi, Presvätej Bohorodičke, svä-
tým patrónom, zakladateľom a dobrodincom tejto farnosti, všet-
kým kňazom pôsobiacim v tejto farnosti, predstaviteľom miestnej 
samosprávy a v neposlednom rade všetkým veriacim – farníkom, 
bez ktorých by táto farnosť nemala zmysel. 

Ďakujeme.

Za spoločenstvo veriacich Gréckokatolíckej farnosti.
o. Vladimír Varga – farár

(Zdroj: V článku som použil aj text z pripravovanej brožúry  
JUDr. Jána Dudiča – Gréckokatolícká farnosť Presvätej Bohorodičky 
Ochrankyne v Košiciach – Nad jazerom, 1991 – 2021).

25. rokov od zriadenia Gréckokatolíckej farnosti

Foto: Zdroj TV Košice.sk
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Festival sakrálneho umenia 2020 – 2021

Mesto Košice pripravuje už 31 rokov Festival sakrálneho ume-
nia, ktoré je na Slovensku jedinečným podujatím. Radi by sme in-
formovali o ostatnom 31. ročníku, ktorý bol pripravený na termín 
od 8. do 22. novembra 2020, ale kvôli nepriaznivej pandemickej 
situácii sme program festivalu preložili na apríl 2021. Žiaľ, v apríli 
situácia stále nedovolila, aby sa plánované podujatia mohli reali-
zovať s účasťou verejnosti, a tak sa všetko dialo v online priestore 
prostredníctvom telKE. 

Prvú časť festivalu sme otvorili koncertom „Musica Viva“, na kto-
rom účinkovali košickí sólisti Sláčikového orchestra Musica Iuvena-
lis. Ďalším podujatím pripraveným v spolupráci s Východosloven-
skou galériou bola komentovaná prehliadka výstavy „Umením 
a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove“. 
Divákov sprevádzala jej kurátorka Katarína Nádaská. Prvú časť festi-
valu uzavrel „Koncert starej hudby – Ghirlanda sacra“ barokové-
ho súboru Le nuove musiche v priestoroch Múzea Vojtecha Löfflera.

V máji a júni sme pokračovali druhou etapou podujatí v rámci 
Festivalu sakrálneho umenia. V spolupráci s Východoslovenským 
múzeom v Košiciach sme otvorili výstavu „ŽIGMUND BUBICS, bis-
kup, umelec, donátor“, ktorá približuje osobnosť tohto košického 
biskupa. Pri príležitosti založenia Rádu Premonštrátov sa konalo 
slávnostné uvedenie Omše C dur premonštrátskeho skladateľa Ľu-
dovíta Skalníka s názvom „Missa Solemnis“. Podujatie sa uskutoč-
nilo v spolupráci s Rádom Premonštrátov a Spoločenstvom Ladisla-
va Hanusa v rámci Košických Hanusových dní 6. júna 2021 v Kostole 
najsvätejšej Trojice.

Tretiu etapu festivalu sme otvorili 12. septembra 2021 „Spevmi 
z Taizé“ v Kostole sv. Antona Paduánskeho. Napriek sprísňujúcim 
sa podmienkam sa nám 18. septembra 2021 v Kostole Nanebo-
vzatia Panny Márie podarilo uviesť svetovú premiéru kantáty „Tu 
es Petrus“ slovenského hudobného skladateľa Ľuboša Bernátha. 
Na podujatí účinkovali košickí aj mimokošickí umelci.

Festivalové podujatia pokračovali koncertom Štátnej filharmó-
nie Košice „GLUCK - MOZART“ 21. októbra 2021, na ktorom v po-
daní členov orchestra Štátnej filharmónie, zboru Collegium Tech-
nicum, Vysokoškolského umeleckého súboru Univerzity Karlovej 

a sólistov zaznelo Rekviem d mol W. A. Mozarta. Súčasťou festivalu 
bolo aj charitatívne podujatie - dobrovoľná zbierka „Polievka sv. 
Alžbety“, ktorá sa konala 12. novembra 2021 na Hlavnej a Alžbeti-
nej ulici. Výťažok zbierky poputuje dvom subjektom pomáhajúcim 
ľuďom bez domova, sociálne slabším rodinám a hendikepovaným. 
Záverečné podujatie „Spolu zdvíhajme svet“ pripravené v spolu-
práci s Farnosťou sv. Alžbety a vysielané prostredníctvom telKE, sa 
konalo v deň slávnosti sv. Alžbety patrónky mesta Košice 14. no-
vembra 2021 v Dóme sv. Alžbety. V podaní Zboru a orchestra sv. 
Cecílie pri Dóme sv. Alžbety zazneli skladby, ktoré boli súčasťou 
stretnutia mladých s pápežom Františkom na štadióne Lokomotíva 
v Košiciach.

Napriek tomu, že sme festivalové podujatia prinášali v rôznych 
fázach covid automatu, môžeme konštatovať, že si našli svojich 
priaznivcov. 

Teší nás, že sa nám podarilo spolupracovať s kultúrnymi inštitú-
ciami v meste - Východoslovenkou galériou, Východoslovenským 
múzeom v Košiciach, Štátnou filharmóniou Košice a Múzeom Voj-
techa Löfflera. Ďakujeme aj cirkevným spoločenstvám, ktoré nám 
umožnili realizovať podujatia vo svojich priestoroch.

Ing. Mgr. Mária Juhásová, referent kultúry MMK
Bernard Berberich, poslanec MZ, zástupca starostky

Dobrovoľná zbierka Polievka sv. Alžbety / Foto Miroslav Vacula

Spolu zdvíhajme sve
Foto Zdroj: Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska

Spevy z Taizé / Foto: Zdroj: Mesto Košice

Tu es Petrus / Foto: Zdroj: T Teraz
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S pribúdajúcimi teplými 
dňami pribúdajú sna-

hy dlhoprstých získať 
niečo pre seba zo za-
parkovaných vozidiel. 
Vlámania do nich sa 

dejú prakticky na úze-
mí celého mesta.

ZÁBUDLIVOSŤ 
I PET FĽAŠA POD KOLESOM
„U nás je ich oproti iným mestským čas-

tiam predsa len menej. Možno sa to niekomu 
nemusí zdať, ale pomerne často chodíme 
okolo obchodných centier na sídlisku a poze-
ráme, či niekto nezabudol zavrieť auto alebo 
ponechal stiahnuté okienko. Príležitosťou 
pre zlodejov je určite moment, ak si človek 
nakladá nákup do kufra auta, predné dvere 
nechá otvorené, (kto by ich na tú chvíľu zam-
kol), a na sedadle sú mobil alebo peňaženka. 
Sú i prípady, že zlodej položil pod blatník kole-
sa pet fľašu, ktorá, keď sa vodič pohol, praskla 
a urobila riadny rámus. Je jasné, že šofér vy-
behne z auta von, aby sa pozrel, čo sa stalo 
a v tom momente si zlodej otvorenými dvera-
mi vyberie z vozidla to, na čo mal zálusk.“ 

Často štátni policajti z Jazera kontrolu-
jú autá i pri reštauračných zariadeniach. 
Keď hliadka vstúpi dnu a nahlas sa zákaz-
níkov opýta, kto bol zábudlivý, kto nechal 
na sedadle mobil, peňaženku, drahé oku-
liare či i tašku s pracovným náradím, vo-
diči sú za túto pozornosť a upozornenie 
vďační. A tí, čo by aj chceli niečo „čorknúť“, 
keď vidia, že vozidlám venujú naši policajti 

veľkú pozornosť, s nevôľou idú inde, preč 
z Jazera,“ popisuje situáciu riaditeľ OO PZ SR 
Nad jazerom Ing. Martin Gancarčík.

HRA NA CITY 
A VYUŽÍVANIE DÔVERČIVOSTI     
Zato, ako pokračoval, a je to veľmi smut-

né, pribúdajú prípady dôverčivých obča-
nov. Najmä vekovo starších, ktorí sú v kona-
ní viac citliví a menej rozvážni. „Využití“ sú 
hlavne kvôli dcéram, synom, vnukom, ktorí 
„mali dopravnú nehodu “, ležia v nemocni-
ci, pre zranenie nemôžu rozprávať, ale aby 
nemali opletačky s políciou, treba na to pe-
niaze... Dokonca bol i telefonát, že vnuk je 
vo väzení niekde vo svete a aby sa z neho 
dostal, potrebuje zaplatiť obrovské vý-
kupné. Neľudské... Čo urobia v podobných 
prípadoch starostlivé a milujúce babičky? 
Ochotne dajú všetky eurá, čo majú doma... 

Hru na city dokážu špekulanti vygrado-
vať. Najmä, ak sú presvedčení, že starý člo-
vek im nedal všetky peniaze, čo mal v do-
mácej skrýši. Nájdu sa i opovážliví, ktorí, aby 
získali aj ten zvyšok, povedia dôchodcovi, 
že na budúci mesiac za ním prídu a aby ne-
musel isť s peniazmi do banky, eurá zoberú 
a sami mu ich uložia na bankový účet...

Z ÚČTU NA ÚČET
Najnovšie sa túžba získať peniaze rozši-

ruje z domácej „skrýše“ i na účty v banke. 
Pribúdajú prípady tzv. ich ochrany. Tvrdia to 
telefonujúci, ktorí sa dôchodcovi predstavia 
ako pracovníci banky a keďže chcú starké-

mu dobre, ale mu nikto nemohol zobrať pe-
niaze z účtu, treba im číslo účtu nadiktovať, 
aby sa urobil prevod na účet nový. Špeku-
lanti, keďže pracovníčky bánk sú stále vší-
mavejšie a obozretnejšie, dôchodcom do-
konca radia, aby povedali, že peniaze chcú 
dať na iný účet preto, lebo z neho zaplatia 
povedzme rekonštrukciu bytu, pretože fir-
ma či jednotlivci chcú mať istotu správneho 
prevodu financií. 

Poniektorí o čosi neskôr toho istého se-
niora dokonca znovu zavolajú a opýtajú sa, 
či sa na ich účte nedial nejaký prevod, či sú 
teda peniaze v poriadku. A aby to mohli aj 
skontrolovať, treba, aby im dôchodca uvie-
dol i stav peňazí., teda koľko má na účte. Kto 
im uverí, žiaľ, naletí. Počet podobných pod-
vodov v meste stúpa, už teraz je ich od no-
vého roku viac ako dvadsať a je pravdepo-
dobné, že ešte porastie.

NEVERIŤ A DÁVAŤ POZOR
„Nie každý, kto stojí napríklad pred vašou 

bránou a pozerá si menovky bývajúcich, má 
záujem niekoho i nájsť a navštíviť. Svoju po-
zornosť sústreďujú na zisťovanie, či v bloku 
býva senior, kde, na ktorom poschodí, či chodí 
často von, ako chodí, či s barlami alebo je jeho 
krok ešte svižný. Všímavosť, ale hlavne neveriť 
hocikomu a prípadné tvrdenia si overiť, to je 
jediná cesta, ako si senior ochráni ťažko na-
sporené peniaze a nenaletí podvodníkom,“ 
dôrazne podčiarkol Ing. Martin Gancarčik. 

Foto: Zdroj: pixabay.com

Policajný zbor SR, stanica Nad jazeromPolicajný zbor SR, stanica Nad jazerom
Ing. Martin Gancarčik:  
„V meste úradujú vykrádači áut,  Nad jazerom máme špekulantov“
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Zlodejov poklopov zaujímajú len eurá...

Súkromné gymnázium na Dneperskej ulici

Príchod relatívne priaznivé-
ho počasia „nabudil“ zbe-
račov kovového odpadu 
k zvýšenej iniciatíve. Tá 
sa prejavuje okrem iného 
i výraznejším nárastom 

krádeží kanálových poklo-
pov. Mestská polícia zazna-

menala a doteraz riešila niekoľko takýchto 
prípadov.

„Tí, ktorí poklop niekde vytrhnú, vidia, 
žiaľ, len to, že zaň získajú v zberných suro-
vinách pár eur. Neuvedomujú si, aké je ich 
konanie nebezpečné, pretože ohrozujú ko-
hokoľvek, kto ide okolo. Najmä večer a pri 
slabom osvetlení je riziko úrazu či nehody 
veľmi vysoké,“ vyjadruje nespokojnosť s ko-
naním niektorých občanov zástupca velite-
ľa Mestskej polície, stanica Nad jazerom Ing. 
Ladislav Papp. „Jeden prípad je kuriózny 

i úsmevný, taký úsmev cez slzy. Na upozor-
nenie občana sa naša hliadka okamžite vy-
dala na miesto, kde malo ku krádeži dôjsť. 
Dlhoprstých už nezastihla, zobrali nohy 
na plecia, ale ich „prepravný prostriedok“ 
i s poklopom a ďalšími kovovými časticami, 
tam nechali. Vykrádači si neuvedomujú, že 
ich konanie môže byť hodnotené do výšky 
266 € ako priestupok, nad 266 € ako pre-
čin, resp. trestný čin.“ Zástupca veliteľa ešte 
doplnil, že výkupne zberných surovín by 
poklopy určite nemali prevziať a zaplatiť 
za ne. Je tu však háčik. Ak je poklop vcelku, 
nepreberú ho, vedia, že pri prípadnej kon-
trole by mali problém. Poniektorí vykrádači 
- mudrlanti ho však ťažkým kladivom rozbi-
jú na kúsky a tie je len malá šanca objaviť 
a ako dôkaz poskladať do mozaiky... 

Mestská časť sa snaží chýbajúce poklopy 
nahradiť vlastnoručne vyrobenými betóno-

vými, ale niekde môžu ujsť pozornosti. Žiada 
preto občanov, aby podobný fakt oznámili 
v Kancelárii prvého kontaktu na miestnom 
úrade. Rovnakú pomoc občanov uvítajú aj 
mestskí policajti, ktorí pridávajú, že pre nich 
je dôležité, aby oznamovateľ ostal na mieste 
a počkal na ich policajnú hliadku, nech im 
povie aspoň približný popis „poklopárov“ 
a smer, ktorým ušli.

Popri poklopoch v tomto období jazer-
ská stanica dozerá i na križovatkách na vnú-
tornej komunikácii sídliska, ktorá je rovno-
bežná s rekonštruovanou Slaneckou cestou, 
na konanie niektorých vodičov. Najmä tých, 
čo jazdia po pamäti alebo sa neskutočne 
ponáhľajú. Teraz, keďže prichádza teplo, 
pripomínajú tiež vodičom, aby v autách ne-
zabudli na svojich štvornohých miláčikov. 
Inak o nich môžu prísť. A to by bolo pre nich 
určite bolestivé.

Mestská polícia, stanica Nad jazeromMestská polícia, stanica Nad jazerom

Ušli, aj káru nechali... Zabudnutý psík skončil v karanténe

ABSOLVOVALI SME PRVÝ ROČNÍK 
OLYMPIÁDY V KRITICKOM MYSLENÍ
Odolnosť voči manipulácii, orientácia 

v prostredí médií, práca s dátami či argu-
mentačné zručnosti. Všetko zručnosti po-
dieľajúce sa na našej schopnosti kritického 
myslenia. Schopnosti, ktorá je v dnešnej 
informačnej dobe viac ako nevyhnutná. 
Dôkazom toho je aj prvý ročník Olympiády 
v kritickom myslení. Na tej sa zúčastnil aj 
náš Adam Kovalčík (na snímke) – žiak Sexty. 
Adam je rozhľadený a všestranne šikovný 
študent. V súťaži si viedol veľmi dobre. Naša 
škola je na jeho výsledok právom hrdá. 

Adama ako mladého človeka vystave-
ného neutíchajúcej informačnej explózii 
súčasnosti súťaž oslovila natoľko, že sa 
chcel o svoje postrehy a skúsenosti z tejto, 
na prvé počutie možno trochu netradičnej 
olympiády, s nami podeliť. Tu sú jeho slová:

„Stále viac sa do povedomia ľudí dostáva 
pojem kritické myslenie. Kriticky mysliaci člo-
vek by mal lepšie argumentovať, vyhodnoco-
vať a triediť informácie. Je to dôležité hlavne 
pre nás, mladých, práve v tomto období, kedy 
je okolo nás obrovské množstvo informácií. 
Študenti majú častokrát problémy so spája-
ním informácíí, dedukciou, argumentáciou 
a tvorbou záverov.

Tento školský rok sa Olympiáda kritické-
ho myslenia objavila prvýkrát. Organizačne 
sa jej ujala Slovenská debatná asociácia. 
Samotná súťaž prebehla v 3 kolách, pilot-
né kolo, krajské kolo a finále. Keďže je to 
pre mňa zaujímavá téma, využil som mož-
nosť zúčastniť sa na pilotnom kole, ktoré 
bolo on-line v decembri 2021. 

Súťaž bola rozdelená na tri časti a každá 
mala iné zameranie.

Prvá časť sa zameriavala na mediálnu gra-
motnosť, v rámci ktorej mi boli predstavené 
rôzne stránky, fotografie alebo články. Mojou 
úlohou bolo pomocou internetu určiť a podlo-
žiť argumentmi a zdrojmi ich pravdivosť. 

Druhá časť sa skôr zamerala na manipu-
latívne techniky. V tejto časti sme sa venovali 
identifikácii logických chýb v texte a interpre-
tácii dát z grafov a štatistík. 

Tretia časť bola zameraná na tvorenie ar-
gumentu a správnu formu argumentácie. Na-
šou úlohou bolo vytvoriť argument pre, alebo 
proti, určitému tvrdeniu.

Veľkou výhodou tejto olympiády je aj spät-
ná väzba, ktorá je pre študentov veľmi dôleži-
tá. Na stránke www.okm.sk sú zverejnené aj 
správne riešenia, teda každý z nás si vie skon-
trolovať, kde urobil chyby, prípadne si doplniť 
informácie. V úvodnom ročníku 2021/2022 sa 

do pilotného kola v decembri 2021 zaregis-
trovalo až 1 107 stredoškolákov a stredoško-
láčok zo 70-tich stredných škôl a gymnázií. 
Do krajského kola sa prihlásilo až 1 884 žiakov 
a žiačok zo 140-tich stredných škôl a gymná-
zií. Do finálového kola nakoniec postúpilo 40 
súťažiacich z 32 škôl. 

Moje 7. miesto v krajskom kole a cel-
kové 17. miesto v celoslovenskom poradí 
na účasť vo finálovom kole síce nestačilo, no 
už teraz som zvedavý na nové výzvy, ktoré 
so sebou prinesie ďalší ročník tejto netradič-
nej olympiády.“
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REKONŠTRUKCIA 
SLANECKEJ CESTY
Mnohi z nás, ktorí žijeme na na-

šom sídlisku a sme pravidelnými 
užívateľmi Slaneckej cesty, sme sa 
potešili, že sa stavebné práce na jej 
obnove začali.

Pri pohľade na množstvo me-
chanizmov a stavebných robotni-
kov, ktori tam momentálne pracujú 
(alebo skôr nepracujú), prichádza 
okoloidúcim na myseľ otázka, či 
sa takýmto tempom vôbec podarí 

dodržať termíny ukončenia rekonštrukcie tejto komunikácie.
Práve táto skutočnosť bola impulzom na konanie Kontrolné-

ho dňa na Slaneckej ceste, ktorý sa uskutočnil 5. mája 2022.
Hlavným problémom pre rýchlejšie napredovanie je, že 

počas stavebných prác došlo a dochádza k identifikácii sie-
tí, ktoré neboli v projektovej dokumentácii. Z tohto dôvo-
du stavebný dozor, ako aj zástupca zhotoviteľa stavby (Do-
prastav, svorne konštatovali, že si nemôžu dovoliť stavebnú 
činnosť, ktorá by poškodila siete (najčastejšie ide o nízkona-
päťové rozvody do 1 000 V), o ktorých nevedia komu patria 
a môžu mať dopad na iné oblasti. 

Preto sa v tejto chvíli intenzívne venujú identifikacii vlast-
níkov a vykonávajú len práce, ktoré nemajú súvis s nájdenými 
sieťami. Konkrétne ide o budovanie kanalizácie, realizácie pre-
kládok známych inžinierskych sietí a ich skúšky, búranie nad-
zemných a podzemných objektov, ktoré musia ustúpiť novej 
komunikácii, tlakové skúšky podložia, ochrana rôznych potrubí, 
ktoré nemožno preložiť. 

Preto prijmite túto informaciu ako impulz pravidelne navšte-
vovat webovskú stránku mestskej časti: 

http://www.jazerokosice.sk a kliknúť si na ikonu “Slanecká 
cesta”, kde sú k dispozícii aktuálne informácie o stave rekon-
štrukcie tejto cesty.

Záverom by som upozornil na skutočnosť, ktorá sa stala rea-
litou začatím prác na Slaneckej. Je ňou zmena dopravného zna-
čenia. Jazdiť “po pamäti”, nevenovať pozornosť novo osadeným 
dopravným značkam, spôsobilo, že v “jednosmerke” išli oproti 
sebe dve autá… 

Chce to na jednej strane vypnúť “zvykového autopilota” 
a na strane druhej byť zhovievavý a trpezlivý, lebo nie každý 
musí byť na Jazere doma.

Norbert Borovský,  
poslanec miestneho zastupiteľstva

* * * 

POROZMÝŠĽAJME 
NAD SVOJÍM POSTOJOM
Rok 2022 nám po dvoch rokoch 

pandémie priniesol ďalšiu obrov-
skú udalosť, a tou je vojna na Ukra-
jine. Vidíme, že po hrôzach druhej 
svetovej vojny a vojny v Juhoslá-
vii aj v Európe, ktorú považujeme 
za vyspelý svet, čelíme tomu, že 
náš sused sa musí boriť s nezmy-
selnou agresiou Ruskej federácie. 
V tejto súvislosti sa vynára otázka, 
aký by mal byť náš postoj?

Mnoho obyvateľov má prirodzený strach z toho, aby sa 
vojna nerozšírila na územie Slovenska, aby nedošlo k zdra-
žovaniu, aby tak nakoniec nemuseli čeliť existenčnej kríze. 
Sú to prirodzené otázky, ktoré v sebe máme, avšak musíme 
mať na pamäti, že je v našom existenčnom záujme nemať 
za suseda krajinu, ktorá sa neštíti napadnúť susednú krajinu 
s veľmi falošnými argumentmi. 

Stretol som sa s mnohými Ukrajincami – utečencami a obrov-
ská časť z nich rozpráva ruským jazykom (povedal by som, že 
drvivá väčšina Ukrajincov sú bilingválni), pričom sa nijako ne-
cítili na Ukrajine diskriminovaní. Žili si svoj život, veľmi podob-
ný nášmu, ale ten ich sa zo dňa na deň zmenil. Matky s malými 
deťmi museli utiecť pred tým, aby im na hlavu nepadali bomby, 
či, aby nečelili tomu, že by mohli byť znásilnené, zavraždené, tak 
ako sme tomu svedkami v oblastiach, ktoré „rašisti“, tak ako im 
hovoria v Ukrajinskej televízii, už opustili. 

Verte mi, poznám viaceré Ukrajinky, ktorým som pomá-
hal s ubytovaním, a väčšina z nich by sa rada na Ukrajinu 
vrátila, ale zatiaľ sa na Ukrajine necítia dostatočne bezpeč-
ne, aby tak urobili. A tiež verte mi, že na Slovensku to nie je 
pre nich med lízať. Sú tú s malými deťmi, preto aj ich možnosti 
pracovať sú obmedzené, pričom ich muži museli ostať na Ukra-
jine. Väčšinou vykonávajú len nekvalifikovanú slabo platenú bri-
gádnickú prácu.

Preto sa pozastavujem nad neľudskosťou časti obyvateľstva, 
ktorí sa rozčuľujú nad tým, že im niekto poskytne vo svojom 
byte, dome, prístrešie, či sa im snaží pomáhať s jedlom alebo, že 
majú verejnú dopravu zadarmo. Samozrejme, aj medzi Ukrajin-
cami sú bohatší ľudia, ale títo ľudia majú snáď tiež právo utiecť 
pred vojnou, a práve im vlak zadarmo asi chýbať nebude, a teda 
sa nemusíme báť, že by „zneužívali“ našu dobročinnosť. Isto aj 
medzi Ukrajincami, tak ako medzi Slovákmi, sú rôzni ľudia, ale 
to neznamená, že sa máme na nich pozerať ako na nepriateľov. 
Preto miesto strachu o našu budúcnosť by sme túto situáciu 
mali brať ako príležitosť bližšie spoznať Ukrajincov. S mnohými 
sa môžeme stať dobrými priateľmi, spoznať novú kultúru, názo-
ry, jedlá, muziku a snáď po skončení vojny možno budeme mať 
príležitosť cestovať na Ukrajinu (Ja ľutujem, že som tam dopo-
siaľ nebol) a vidieť tak prekrásny Ľvov, Odesu či Kyjev. A kto vie, 
možno raz budú Ukrajinci tými, ktorí vám v živote pomôžu – či 
už v práci, v biznise alebo v osobnom živote. Posledné roky nám 
život ukazuje, že nikdy nevieme, čo sa stane.   

Roman Frnčo,
poslanec miestneho zastupiteľstva

* * * ilustračné fotky
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ODPAD NÁŠ KAŽDODENNÝ
Neoddeliteľnou súčasťou dneš-

nej konzumnej spoločnosti je aj 
produkcia komunálneho odpadu. 
Priemerný Slovák ho ročne vypro-
dukuje viac ako 400 kilogramov. 
V našej mestskej časti žije takmer 
25-tisíc obyvateľov, čomu zodpo-
vedá produkcia 10-tisíc ton ko-
munálneho odpadu ročne. Keďže 
ide o stále aktuálnu tému budem 
sa snažiť v nasledujúcich riadkoch 
objasniť zopár faktov o tejto bez-

pochyby zaujímavej problematike. 
Kompetenčne patrí odpadová politika mestu Košice, nie 

mestskej časti. Na našom sídlisku je situovaných 146 kontaj-
nerovísk, v ktorých je umiestnených viac ako 400 kontajnerov 
na zmesový komunálny odpad a cca 100 kontajnerov na triede-
né komodity, ako sú papier, sklo, plast a kov. Zvoz odpadu sa 
realizuje podľa harmonogramu spoločnosti KOSIT, a. s. 

Kontajnery na zmesový komunálny odpad sa vyprázdňu-
jú 3-krát týždenne. Zvoz plastov a kovov je 12-krát ročne, 
papier a sklo sú zvážané 8-krát ročne. Za odvoz triedeného 
odpadu obyvatelia neplatia. Triedený zber odpadu platia vý-
robcovia prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov. 
Tie v spolupráci s mestom Košice a zberovou spoločnosťou za-
bezpečujú zber odpadu, jeho dotriedenie a odvoz k recykláto-
rom. Fámy, že triedenie odpadu je zbytočné, lebo všetko skončí 
zmiešané v jednom zbernom aute, prípadne v spaľovni odpadov, 
sú nepravdivé. V skutočnosti je do jedného auta možné zbierať 
viac druhov odpadu. Neznamená to však, že skončí nevytriede-
ný v spaľovni alebo na skládke. Dôvodom, kedy sa triedený od-
pad skutočne odvezie zmiešaný s komunálnym odpadom je, ak 
ľudia do triedeného odpadu nahádžu aj komunálny a natoľko 
ho znehodnotia, že skutočne už ho nie je možné ako triedený 
použiť. Poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu 
neobsahuje investičné výdavky na výstavbu uzamykateľných, 
či polopodzemných kontajnerovísk. Mesto tiež nemá zákonnú 
povinnosť stavať špeciálne kontajneroviská. Napriek tomu naša 
mestská časť v tomto volebnom období z vlastných finančných 
prostriedkov vybudovala dve uzamykateľné kontajneroviská 
na Ždiarskej ulici, ďalšie pribudlo na Meteorovej ulici. Výstavbu 
kontajneroviska na Levočskej ulici financovalo mesto Košice. 

Zber a zvoz nadrozmerného odpadu je v rámci našej mest-
skej časti zabezpečený pomocou veľkokapacitných kontajnerov, 
ktoré sú každoročne rozmiestňované v rámci sídliska podľa har-
monogramu od marca do novembra. 

Nadrozmerný odpad môžeme dať bezplatne zlikvidovať 
aj v zbernom dvore, ktorý sa nachádza v našej mestskej čas-
ti. Preto nerozumiem, že sa ešte stále medzi nami nájdu obča-
nia, ktorí nechápu, že starý gauč, pokazený televízor, nefunkčné 
WC či iný nadrozmerný odpad, nepatrí na verejné priestranstvo 
a bez hanby ho odkladajú, často aj za bieleho dňa, ku kontajne-
roviskám. Ukladanie nadrozmerného odpadu na verejnom 
priestranstve je podľa VZN č. 37 mestskej časti zakázané. 
Za pomoci pozorných občanov a mestskej polície sa podarilo 
stotožniť už niekoľko nezodpovedných, ktorým bola uložená 
bloková pokuta. V prípade, že je pôvodca odpadu neznámy, 
musí, bohužiaľ, samospráva odstrániť takto nahromadený od-
pad na vlastné náklady.

Poplatky za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu tvoria 
nemalú položku v rodinnom rozpočte, a preto nikoho z nás ne-
teší, keď igelitovú tašku, v ktorej odniesol odpad do kontajnera, 
mu o pár minút vietor priveje späť na balkón, či ju vidí ako „ozdo-
bu“ na neďalekom strome. Áno, treba to povedať otvorene, jed-
nou z príčin tohto negatívneho javu sú vyberači kontajnerov, 

ktorí často „igelitku“ vyberú pred kontajner a tam ju roztrhnú. 
Ak ich niečo z jej obsahu zaujme, vezmú si to, zvyšok nechajú 
na zemi a idú ďalej. V tom lepšom prípade vyberači „pracujú“ 
priamo v kontajneri. Po ukončení svojej „práce“ nechajú kontaj-
ner otvorený a pokračujú k ďalšiemu. Výsledok všetci poznáme. 
Vietor nám vo chvíli „vyzdobí“ odpadkami naše okolie. 

Vyberať a akokoľvek manipulovať s odpadom, ktorý je 
umiestnený v kontajneroch, je podľa VZN č. 37 mestskej 
časti zakázané. Drvivá väčšina vyberačov kontajnerov pritom 
ani nemá pobyt v našej mestskej časti. Chápem, že zväčša tak 
konajú v dôsledku svojej zlej ekonomickej situácie, avšak nepo-
riadok, ktorý po nich často ostáva, je neospravedlniteľný. Treba 
však povedať, že vyberači kontajnerov nie sú len problémom 
nášho sídliska, je to celospoločenský problém. Pre objektív-
nosť však treba pomenovať aj druhú stranu mince .A tu si dajme 
ruku na srdce. Koľkí z nás po vhodení odpadkov do kontajnera 
ho aj skutočne zavrú? 

Odpoveď pozná každý z nás. Platí totiž jednoduché pravidlo. 
Najskôr sa zaplní nezatvorený kontajner, a to často až tak, že 
vyzerá ako práve dobre načapované pivo a uzavreté kontajne-
ry sú prázdne. Aj v tomto prípade vietor urobí svoje a neporia-
dok je všade naokolo. Vzhľadom na obdobie, v ktorom žijeme, 
kde sú hygiena a dezinfekcia prvoradé, rozumiem, že nie každý 
nosí so sebou v kabelke či taške rukavice, ktoré by mohol použiť 
pri otváraní kontajnera, aby sa tak chránil pred dotykom s ním. 

Osobne vidím riešenie vo výmene existujúcich kontaj-
nerov za tzv. bezdotykové s vratným otváracím mechaniz-
mom, ktorý bude môcť ovládať občan nášľapnou nožnou 
pákou. 

V posledných rokoch došlo tiež k zahusteniu rozmiestnenia 
parkových košov a v súčasnosti ich je osadených v rámci sídlis-
ka cca 200 kusov. Vyprázdňovanie parkových košov realizuje 
mestská časť vo svojej réžii v zimnom období raz týždenne, 
v letnom období 2 až 3-krát týždenne, operatívne aj cez ví-
kendy. Uzamykateľné, podzemné či polopodzemné kontajnero-
viská, žiaľ, zatiaľ nemôžu byť všade. Rekonštrukcia existujúceho 
kontajneriska je často limitovaná nevysporiadanými pozemka-
mi, či ochrannými pásmami inžinierskych sietí, a je i finančne ná-
ročná. Aj napriek tomu mestská časť ešte v tomto kalendárnom 
roku vybuduje v poradí už piate uzamykateľné kontajnerovisko, 
a to opäť na Ždiarskej ulici. 

Ďalším krokom mestskej časti k tomu, aby odpad skutočne 
skončil v spaľovni, či bol využitý pri jeho recyklácii, je ešte v tom-
to roku plánovaná výstavba prvého polopodzemného kontaj-
neroviska na Stálicovej ulici. Pribudne aj ďalších 10 parkových 
košov.

Jozef Skonc, 
poslanec miestneho zastupiteľstva

ilustračné fotky
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Nakukli sme do života našich seniorov
KLUB DÔCHODCOV 
DENNÉHO CENTRA
ŠPORTOVÝ DEŇ
Napriek nevyspytateľnému aprílové-

mu počasiu viac ako šesťdesiat seniorov 
dôchodcov prišlo na športový deň súťažiť 
v kope do bránky, hode na cieľ a v pé-
tanque.  Nikomu nešlo o výhry, i keď aj tie 
boli, podstatná bola radosť, že po obme-
dzeniach mohli byť konečne spolu. 

SENIORSKÁ HVIEZDA I OLYMPIÁDA
Svoju lásku k spevu a tancu mohli 

po dlhšom čase prezentovať košickí se-
niori v 17 vystúpeniach na nesúťažnej 
prehliadke Seniorská hviezda.  Pripravilo 
ju v Kulturparku mesto Košice a Rada se-
niorov mesta Košice a všetci boli výborní. 
Darilo sa aj našim Jazerským mažoretkám 
a spevokolu Jazerčan. Všetci účastníci do-
stali diplom Laureát speváckej a tanečnej 
prehliadky Seniorská hviezda – Jar 2022. 

V máji mala Seniorská hviezda svoje 
pokračovanie. Jej súčasťou bola okrem 
nesúťažných vystúpení spevákov a ta-
nečníkov už i Letná olympiáda seniorov 
v športovo-zábavnom areáli na Alejovej 
ulici, ktorej cieľom bolo podporiť športo-
vú aktivitu u seniorov v rôznych športo-
vých disciplínach.  Zapojili sa do nej oba 
jazerské kluby. 

DEŇ JAZERČANOV
Seniori mali májový majáles, bolí na vý-

lete i na Dni Jazerčanov. Ako hudobníci 
robili dobrú náladu kuchárom pri prípra-
ve chutných špecialít, trojčlenné družstvo 
dám s halászlé a rybacími špecialitami 
zápolilo o priazeň návštevníkov - ochut-
návačov. V kultúrnom programe vystúpili 
Jazerské mažoretky i Ľudový spevokol 
Jazerčan a predseda klubu Ivan Hudec si 
dokonca vyskúšal, akú ma silu pri pretlá-
čaní rúk. 

KLUB KRESŤANSKÝCH SENIOROV 

SLÁVNOSTNÉ POSEDENIE 
Konečne sa mohli zísť a na slávnost-

nom posedení  prebrať všetko, čo za ten 
čas zažili, i členovia Klubu kresťanských 
seniorov. Navštíviť ich prišli primátor Ja-
roslav Polaček, predseda Rady seniorov 
mesta Košice Ján Caban i naša starostka.  
K dobrej pohode a nálade prispeli i mladí 
hudobníci.

Darilo sa im aj na olympiáde seniorov, 
takže s reprezentáciou  klubu boli spokojní.
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Nakukli sme do života našich seniorov

Od mlada sa rada pekne obliekala, tancovala a spievala
OSLAVUJE NÁDHERNÉ 
ŽIVOTNÉ JUBILEUM 
– 90 ROKOV

Z Bardejovského okresu, kde sa 
narodila, sa v dospelosti presťaho-
vala za prácou do Svitu a neskôr, 
už s manželom, prišli bývať do Ko-
šíc. „Som Jazerčankou srdcom i te-
lom. Tu žijem, tu som sa venovala 
mojim láskam – mažoretkám, kým 
som mala dosť síl, a spevu, čo ma 
drží doteraz. Iné lásky už nemám. 
Manžel dávno odišiel tam, odkiaľ 
niet návratu, a v priebehu uply-
nulých necelých dvoch rokov som 
stratila i tri dospelé deti. Dá sa nie-

čo také prežiť? Má na to človek vôbec silu? Neviem, ako je možné, že 
som ešte tu, hoci som ostala sama ako prst. Ak potrebujem niečo vy-
baviť alebo ísť k lekárovi, pomáha mi zať. A ešte nejaká vnútorná sila, 
ktorá..., ale poďme na inú tému,“ navrhla zrazu zmenu témy rozho-
voru. Napriek tomu to ticho a veľa otázok ostalo visieť vo vzduchu ...

Jej recept na dlhovekosť? Pohyb, pohyb a ešte raz pohyb. Počas 
aktívneho života mala zamestnania, kde bola často na nohách. Či 
ako revízorka v DPMK, zámočníčka, informátorka na vrátnici. Aj te-
raz sa snaží pohybovať, ako sa dá, ako ju telo pustí. Nohy sú síce už 
ťažšie a partnerkou je palička, ale vie, že musí.

Pravá dáma, ktorá sa od mlada rada pekne obliekala, a platí to 
doteraz. Nie sa cifrovať, ale byť decentná, vkusná, elegantná, dôs-
tojná. Pani Mária Selecká, alias Marianka. Úžasný, krásny človek. Ju-
bilantka, ktorá mala 18. mája neuveriteľných 90 rokov. 

    Veľké úprimné blahoželanie.

* * *
Marianka je človek do koča i do voza. Naša spolupráca v klube sa 

začala v roku 2005 a nebolo podujatia, na ktorom by chýbala. Svo-
jím prístupom pomáhať si získala sympatie členov a doteraz patrí 
do kolektívu. Na starosti mala, ako pravá gazdinka, kuchynku a bu-
fet, ale bola i členkou Jazerských mažoretiek a doteraz chodí zaspie-
vať si do spevokolu Jazerčan. O jej otvorenosti a bezprostrednosti 
svedčí i drobnosť. V klube máme niekoľko Márií a aby sa vedelo, 
o ktorej je kedy reč a nemuseli sme ich volať priezviskami, vyriešila 
to. Volajte ma Mariana a bude to... 

Marianka, z celého srdca Ti prajeme pevné zdravie, šťastie, lásku 
a nech sa Ti plnia všetky priania. Chceme Ťa ešte veľa rokov ľúbiť 
šťastnú a veselú. Patrí Ti náš obdiv a vďaka.

Za Klub dôchodcov Denného centra,
predseda Ivan Hudec

 
 
  
 * * *

K vedeniu Ľudového spevokolu Jazerčan som sa dostal pred de-
siatimi rokmi. Postupne som spoznával členov vtedajšieho zosku-
penia. Práve Marianka bola tou, ktorá ma zoznámila so všetkým, čo 
sa týkalo spievania seniorov. Postupne sme nacvičovali programy 
už v inovovanom formáte, rozširovali sme počet členov a hľadali 
spoločnú cestu k zdokonaľovaniu tejto ušľachtilej záujmovej záľube 
dôchodcov. Marianka bola a stále je pri tom. Oduševnene a s rados-
ťou sa učila všetko, čo bolo treba. A musím zdôrazniť, že aj veľmi 
zodpovedne. Jej dochádzka na skúšky a vystúpenia bola vzorová. 
Za toto všetko si zasluhuje obdiv a veľmi úprimné poďakovanie. Je 
členkou, ktorej akoby rôčky na veku nepribúdali a dodnes pracuje 
v spevokole s plným zanietením a elánom. Je pre nás všetkých veľ-
kým vzorom, a preto jej úprimne želáme pevné zdravie a ešte čo 
najviac rokov medzi nami – spevákmi.

JUDr. Jozef Pikla, 
vedúci spevokolu

MÁRIA CUBOVÁ
DALA  MUŽOM NA FRAK
Mestská organizácia Slovenského rybár-

skeho zväzu každoročne organizuje pre mi-
lovníkov rybárčenia otváracie preteky sezó-
ny. Tento rok boli 1. mája na starom jazere 
v Čani a súťažilo sa v kategóriách, deti, mlá-
dež, ženy, muži. V hlavnej kategórii, do kto-
rej sa všetci zapojili, sa mal stať víťazom ten, 
kto uloví najväčšieho šupináča. Hodnotila 
sa jeho hmotnosť. Ryby akosi nemali svoj 
deň, nebrali. Okrem udice našej Jazerčanky 
Márie Cubovej, ktorá je povestná tým, že 
rybu musí chytiť stoj čo stoj, inak by mala 
z pobytu pri vode „čierne chvíle“. A tie nebe-

rie... „Teším sa, že sa mi lov podaril. Moja ryba 
bola najväčšia, takže som vyhrala. Či ako to 
povedal predseda „porazila som všetkých 
mužov. Okrem dobrého pocitu mám sošku 

rybára s rybou a fľašu pálenky. Dôkaz, že 
s babou ako víťazkou asi nerátali. Tak im tre-
ba,“ rozosmiala sa spokojná víťazka a členka 
Denného centra seniorov.
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Jedinečné, super, sú niečím, čo sa v bežnom živote len tak nevi-
dí. Jazerské mažoretky, ktoré pôsobia pri Dennom centre seniorov. 
Dámy v najlepších rokoch, ktoré si povedali, že kým ich nohy a ruky 
počúvajú, nebudú vysedávať doma a pozerať na hodinky, kedy už 
bude večer... Úspech a potlesk divákov od srdca dostávajú už dva-
násť rokov. Jubileum – desiate výročie - nemohli kvôli pandémii 
osláviť. A tak si to vynahradili aspoň prednedávnom, keď po dlhej 
pauze mohli konečne účinkovať. Na Dni Jazerčanov.

BOL 1. FEBRUÁRA 2010,
keď padol od vtedajšej starostky Anny Jenčovej návrh vytvoriť po-
pri detských mažoretkách, ktoré už fungovali pri Kultúrnom stre-
disku Iskra, aj súbor zložený zo senioriek. Spočiatku síce veľkú chuť 
nemali, ale negatívny postoj sa nebral. Musí to byť a hotovo. Pričom 
ani vedúcej súboru, trénerke a choreografke Mgr. Darine Mášikovej 
nebolo celkom jasné, ako tento experiment dopadne. V predsta-
vách sú predsa mažoretky krásne, štíhle, mladé dievčatá s dlhými 
nohami v minisukniach, čo na seba strhávajú predovšetkým muž-
skú pozornosť. Obliecť dámy v pokročilejšom veku, s kyprejšími po-
stavami, často poznačenými aj prežitými chorobami, do minisukní, 
neprichádzalo do úvahy, aj keď sa z potenciálnych divákov viacerí 
na to možno zlomyseľne aj tešili... 

Dôchodkyne však prekvapili. Ženy, ktoré nikdy nepôsobili v žiad-
nom umeleckom kolektíve, verejne nevystupovali a do súboru na-
stúpili tak trochu z donútenia, sa do nácvikov pustili s obrovskou 
vervou. Naučiť sa pohybu v rytme, zorientovať sa v priestore, získať 
zručnosť pri práci s paličkou a všetko si pamätať, nebolo jednodu-
ché. Niektoré to nezvládli, jedenásť žien však úspešne zabojovalo 
a keď vyšli na svoje prvé vystúpenie v Kultúrnom stredisku Iskra 
v elegantných kostýmoch a klobúčikoch, diváci neskrývali nadše-
nie. Pre veľký úspech museli svoju choreografiu zopakovať. 

EXPERIMENT SA VYDARIL 
A STRÁNKY V KRONIKE HISTÓRIE PRIBÚDALI 
Z pôvodných členiek dodnes ostali dve – kapitánka Marika Roško-

vá a takmer 90- ročná Betka Hlaváčová, ktorá už síce aktívne nevystu-
puje, ale stále chodí na tréningy a zúčastňuje sa na súborovom živo-
te. Momentálne je ich šestnásť - tri sú z mestskej časti Šaca a ostatné 
od nás, z Jazera. Za 12 rokov existencie sa z nich stal ucelený kolektív, 
zdieľajúci nielen súborový život, ale aj súkromné aktivity. Ženy samé 
zistili, ako im pravidelný pohyb a cvičenie prospieva. Špecifikom 
mažoretiek je rytmický a tanečný pohyb nôh i celého tela, priesto-
rová orientácia, zručnosť pri práci s paličkou a tanečná pamäť. Vek 
sa síce občas ohlási, boľavé kĺby na rukách či nohách, a chrbtica tiež,  
ale ... predsa vedia pohyby skvelo koordinovať. Sú elegantné a dôs-
tojné primerané svojmu veku, zároveň však plné života a radosti 
z pohybu, vrátane hrdosti na to, čo dokázali.

„Jazerské mažoretky, i keď to bolo spočiatku naozaj všelijaké, sa 
stali súčasťou podujatí organizovaných našou mestskou časťou,“ roz-
hovorila sa vedúca Darina Mášiková. „Pravidelne chodia na prehliad-
ku seniorských súborov a skupín pod názvom Seniorská hviezda, 
trikrát sa zúčastnili na súťažiach organizovaných Slovenskou gym-
nastickou federáciou a stihli získať v kategórii Zlatý vek všetky tri 
medailové ocenenia. Boli na Festivale seniorov v Žiline, na Prešov-
skom plese seniorov, Batôžkovom bále v Margecanoch, na akciách 
organizovaných Úniou žien Slovenska, ako aj neziskovej organizácie 
Forrest Gump. Spestrili život obyvateľom Domova dôchodcov v Se-
čovciach. Objavili sa aj v regionálnom vysielaní RTVS a vo Výcho-
doslovenskej televízii. Boli tiež súčasťou divadelného predstavenia 
amatérskeho divadla pôsobiaceho pri Mestskej časti Staré mesto re-
žírovanom Brigitou Bobuľovou, s ktorým absolvovali aj súťažnú pre-
hliadku v Trebišove Predstavili sa tiež divákom v Budapešti na troj-
dňovom medzinárodnom festivale organizovanom družobným  
15. obvodom. Vďaka patrí všetkým, ktorí nás podporovali v začiat-
koch a sú s nami aj teraz, po toľkých rokoch.“ 

Pani Mášiková pridala aj zopár momentov a príhod z vystúpení:
* V prvom roku svojej existencie súbor vystupoval na Košic-

kých Benátkach v areáli pláže. Predvádzali sme sa na trávniku 

pod pódiom. Práve došiel bývalý primátor Richard Raši, keď 
jedna z mažoretiek stúpila do diery v trávniku a skotúľala sa 
priamo pod jeho nohy. Ako lekár hneď poskytol prvú pomoc, 
ktorá síce nebola potrebná, lebo nedošlo k žiadnemu úrazu, 
ale humorná situácia to bola určite...

* Tá istá mažoretka má asi smolu, lebo na vystúpení vo Všeš-
portovom areáli sa jej opätok topánky zapichol medzi dosky 
na pódiu. Nestratila však duchaprítomnosť a choreografiu 
odtancovala s bosou nohou, za čo ju diváci odmenili veľkým 
potleskom...

* Na vystúpení v Domove dôchodcov v Sečovciach mnohí oby-
vatelia domova závistlivo pozerali na zvŕtajúce sa mažoretky. 
Keď sa išli prezliecť do druhých kostýmov, jeden pán vtipne 
poznamenal: „Išli si asi zobrať Ibalgin, lebo už nevládzu...“

* Na Plese seniorov v Prešove pred nami vystupovali mladé 
mažoretky. Nasledovala večera, po ktorej sme mali my sólo. 
Jeden pán s mierne vylepšenou náladou, sa s úžasom prišiel 
opýtať, čo sa to stalo, či sme počas večere stihli takto zostar-
núť... 

Dámy, nebojíte sa výziev, teší vás pohyb, chcete si zlepšiť 
zdravie a k tomu mať obdiv vďačného publika? Potom neváhaj-
te, Jazerské mažoretky vás rady privítajú vo svojej skupine.

Jazerské mažoretky sú už dvanásť rokov našou pýchou 



Jazerčan 02 / 2022 25

ČUČORIEDKY

Blíži sa čas zberu čučoriedok, a to je najvyšší čas zbystriť pozor-
nosť. V televíznej relácii nedávno vystúpil istý uznávaný lekár, kto-
rý sa vyjadroval o pozitívnom vplyve čučoriedok na zdravie, avšak 
vyslovil pochybnosti o ich protirakovinovom účinku. Určite išlo 
o veľmi nešťastné vyjadrenie, lebo viaceré výskumy kanadských 
vedcov dopodrobna a veľmi presvedčivo popisujú ich výrazný pro-
tirakovinový efekt. Poukazujú na veľký význam antokyanidínov, 
ktoré, keď sa pridali k izolovaným rakovinovým bunkám kultivova-
ným v laboratóriu, spôsobovali také procesy, ako zastavenie syn-
tézy DNK, a tým i rast škodlivých buniek. Dokázateľne tiež brzdia 
tvorbu ciev vyživujúcich nádorové bunky. Ďalšou účinnou látkou je 
kyselina elágová, ktorá bráni premene kancerogénov na bunko-
vé toxíny, ktoré tým strácajú schopnosť reagovať s DNK a vyvolávať 
mutácie spúšťajúce rakovinu. Proantokyanidíny dokážu nahradiť 
vitamín C a blokujú rast nádorových buniek hlavne v hrubom čre-
ve. Vedia tiež narušiť tvorbu nových krvných ciev nádoru a udržia-
vať mikronádory v latentnom štádiu. Americké výskumy tvrdia, že 
pterostilben, nachádzajúci sa v čučoriedkach, pomáha ničiť ne-
bezpečné molekuly nazývané voľné radikály, ktoré vyvolávajú rast 
rakovinových buniek Ostáva teda len dúfať, že spomínaný odborník 
informáciu podal z nevedomosti.

„Existuje toľko liečivých rastlín, že takmer každú chorobu je 
možné vyliečiť prírodnou cestou“ - povedal francúzsky lekár Henry 
Leclerc (1870 - 1955). Pokladá sa za človeka, ktorý zaviedol do me-
dicíny pojem fytoterapia. Vo svojich dielach odmieta izoláciu hlav-
ných účinných látok z liečivých rastlín a tvrdí, že je potrebné dívať 
sa na ne ako na biodynamický celok. Iba súhrou všetkých dôležitých 
látok v bylinách môže byť dosiahnutá účinná liečba. Liečba čučo-
riedkami je veľmi široká. V roku 1894 informoval lotyšský doktor 
o úspešnom využití čučoriedok proti čiernemu kašľu. V Rusku sa 
kvôli nedostatku drahého čierneho čaju využíval čaj z čučoriedok 
pri liečbe osýpok a aftóznych ochorení ústnej dutiny. Štúdia ra-
kúskej univerzitnej detskej kliniky v Linci poukazuje na prednosti 
čučoriedkovej diéty oproti jablčnej pri liečbe hnačkových chorôb 
batoliat a malých detí. V Bavorsku odporúčajú kombináciu čučorie-
dok a fazule pri liečbe cukrovky. Prítomnosť chrómu ich účinnosť 
pri diabete potvrdzujú. Vo svete dnes trpí okolo 24 miliónov ľudí 
na Alzheimerovu chorobu - mozgové ochorenie prejavujúce sa 
stratou pamäti, schopnosťou dorozumievať sa, rozpoznávať osoby. 
Medzi hlavné príčiny patria zlá výživa, fyzická a mentálne nečinnosť 
a fajčenie. Čučoriedky patria medzi potraviny, ktoré veľmi priaznivo 
vplývajú na mozgové bunky a zabezpečujú, aby naša pamäť bola 
schopná fungovať čo najdlhšie. K ďalším „pomocníkom“ patria i ore-
chy, olivový olej, zelený čaj, šalvia a rozmarín.

MARHULE

Na hraniciach Číny, Indie a Pakistanu sa 
nachádza druhé najvyššie pohorie sveta 
Karakoram, so svojím najvyšším vrchom 
Čchohori - známym aj pod názvom K2 
(8611 m). Obyvatelia z týchto území sa 
dožívajú v priemere o 10 rokov viac ako 
Stredoeurópania. Ich dlhovekosti určite prispieva bohatá konzu-
mácia marhúľ, ktoré nazývajú ,,prameňom zdravia". Patria medzi 
špičkové ovocie vďaka obsahu betakaroténu. Je to látka patriaca 
do skupiny antioxidantov. Jej dostatočné množstvo v tele človeka 
je predpokladom tvorby A vitamínu. Betakarotén pomáha pokožke 
lepšie znášať slnečné žiarenie,  brzdí vznik kožných chorôb i pro-
ces starnutia. V lekárni sa dá kúpiť v tabletkách, avšak naše záhrady 
nám ho ponúkajú v prirodzenom stave. Najviac betakaroténu obsa-
hujú spomínané marhule, ďalej mrkva, melóny, kapusta, hlávko-
vý šalát a špenát, menej paradajky, paprika, ružový grapefruit 
a brokolica. Šesť marhúľ obsahuje betakarotén dennej potreby 
dospelého človeka. Čím výraznejšia a intenzívnejšia je ich oranžová 
farba, tým vyšší je obsah betakaroténu. Pre priaznivý vplyv na slizni-
cu dýchacích ciest by marhule  nemali chýbať v jedálničku fajčiarov. 
Sušené boli dokonca pre bohatý zdroj živín  zaradené pri vesmír-
nych letoch do jedálneho lístka amerických kozmonautov.

Priaznivá kombinácia kyseliny listovej, medi a kobaltu v marhu-
liach pozitívne vplýva na zlepšenie hodnôt krvného obrazu. V roku 
1934 získal Nobelovu cenu za medicínu George Hoyt Whipple 
(1878 – 1976), ktorý vyhlásil marhule za vynikajúci liek pri regene-
rácii hemoglobínu, lebo sú jedným z najlepších prameňov orga-
nického železa nutného k tvorbe červených krviniek. Veľa niacínu 
- vitamínu B3, kyselín listovej i pantothénovej, vitamínu C, horčíka, 
vlákniny a málo kalórií - aj to sú marhule. Gruzínci, yukatánski Indi-
áni či juhoindickí Todovia sú národnosti, ktorých strava je kaloricky 
podstatne nižšia, ako sú odporúčané výživové hodnoty, napriek 
tomu sa dožívajú vysokého veku. 

Dve tretiny z 200 zložiek, ktoré marhule obsahujú, ešte nie sú 
dostatočne vedecky preskúmané. Hlavne výskum bioflavonoi-
dov s ich preventívnymi a antioxidačnými účinkami stále prebieha. 
Predpokladá sa, že najužitočnejšie sú, keď je organizmus pod stre-
som, pretože vyrovnávajú vážne výkyvy v telesných funkciách 
počas choroby. Marhule sa pokladajú za výborné ovocie pre malé 
deti, dokonca ako alternatíva k cukríkom a čokoládam. Podľa po-
sledných prieskumov má jedna sedmina chlapcov a jedna tretina 
dievčat vo veku 15 až 18 rokov hladinu draslíka pod minimálnou 
odporúčanou úrovňou. Tento fakt súvisí s vysokým krvným tlakom 
v neskoršom živote. Marhule vysokým obsahom draslíka môžu 
tomu predchádzať.

Autor článkov: MUDr. Michal Slivka,
Foto: pixabay.com

Zdravotné okienko
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Poslanci sa podujali pomôcť, ak vás niekde „tlačí päta“

DAROVANIE, 
PREDAJ A KÚPA BYTU,
DOMU ČI POZEMKU
Ľudia majú tendenciu šetriť 

na nesprávnom mieste. Typickým 
príkladom je predaj/kúpa/ darova-
nie nehnuteľnosti, kedy si často ľu-
dia stiahnu zmluvu z internetu, čo 
by ešte bolo v poriadku, ak by takýto 
vzor vedeli aplikovať.

Darovacia vs Kúpna zmluva 
Frekventovaný prípad, s ktorým 

sa stretávam je, že rodičia sa rozhodnú darovať/predať/ nehnu-
teľnosť svojim deťom. Pri takomto rozhodovaní je dôležité sa 
rozhodnúť, či nehnuteľnosť darujem alebo ju predám a potom 
je otázka za akú cenu a či sa táto cena bude reálne hradiť. Pri si-
tuácii, ak chcem nehnuteľnosť darovať, vždy radšej odporúčam 
darovať, a to z dôvodu, že ak by sa dieťa správalo k rodičom či 
k iným členom rodiny hrubo v rozpore s dobrými mravmi, tak 
darca je oprávnený domáhať sa vrátenia nehnuteľnosti. Zároveň 
odporúčam zriadiť si právo doživotného bezplatného užívania 
nehnuteľnosti, v prípade ak v uvedenej nehnuteľnosti plánujem 
bývať do svojej smrti. 

Darovanie pred smrťou má svoje nesporné výhody, a to, že 
sa takýmto spôsobom viem vyhnúť notárskym a súdnym po-
platkom. V prípade dedenia sa môžu pri bežnom byte vyšplhať 
pokojne do výšky 1 000 eur. Eur. Je potrebné mať na pamäti, že 
ak dieťaťu niečo darujem a mám ďalší majetok, pri tomto dieťati 
sa v dedičskom konaní bude prihliadať na to, že už počas života 
mu bol takýto dar darovaný.

Prečo spísanie zmluvy nie je také jednoduché?
Pri spísaní zmluvy k nehnuteľnosti, musíme rozlišovať naj-

mä to, či ide o dom, garáž, pozemok alebo byt. Pre laika sú 
najzložitejšie zmluvy k bytom, pri ktorých zákon vyžaduje 
mnohopočetné náležitosti – okrem iného napríklad aj úpravu 
práv k zariadeniam civilnej ochrany, ak sú také objekty v dome, 
po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov. Preto sa 
často v praxi stretávam, že laici si napíšu zmluvu zle a následne 
ju musia mnohokrát opravovať a najmä požiadať pomoc advo-
káta, pričom pre advokáta je omnoho ľahšie napísať celú zmluvu 
od začiatku, ako opravovať niečo, čo si spísal klient.

Dôležité tiež je dohodnúť si platobné podmienky – pri nehnu-
teľnostiach totiž platí, že vlastníkom sa stávate až rozhodnutím 
katastra o povolení vkladu, a preto si musíte správne upraviť, či 
kúpna cena sa bude hradiť vcelku po podpise zmluvy, alebo časť 
pri podpise, časť potom, prípadne využijete možnosť vinkulácie 
kúpnej ceny / notársku úschovu.

Pri kúpe nehnuteľnosti je tiež potrebné zisťovať, či je nehnu-
teľnosť vo výlučnom vlastníctve alebo bezpodielovom vlastníc-

tve manželov, a to napriek tomu, že nehnuteľnosť je evidovaná 
iba na jedného z manželov.

Zmluvy s developermi 
Osobitnou kategóriou sú zmluvy s developermi, pri ktorých 

v zásade platí, že sú ako zmluvy s mobilnými operátormi a ne-
zmeníte na nich ani čiarku. Je však dobré vedieť, čo nastane, ak 
dôjde k omeškaniu stavby, a tiež mať na pamäti, že zmluvy sú 
takmer vždy postavené tak, že developer má navrch, pričom 
v dnešnej dobe, kedy závratne rastú ceny stavebných materiá-
lov, môže nastať situácia, kedy vás developer v podstate dotlačí 
(môžeme diskutovať či v súlade so zákonom alebo nie) k podpi-
su dodatku, na základe ktorého dôjde k navýšeniu kúpnej ceny.

Ako vidíte, v tomto krátkom príspevku som sa dotkol len nie-
koľkých situácií, s ktorými sa môžete stretnúť, ak riešite predaj /
kúpu / darovanie nehnuteľnosti. Preto, ak takúto otázku riešite, 
pričom väčšinou ide o sumu, ktoré musíte splácať skoro celý svoj 
život, zvýšte svoju opatrnosť a radšej nešetrite na nesprávnom 
mieste.                                                                                    Roman Frnčo

PARKOVANIE PRE ŤZP 
OBYVATEĽOV PO NOVOM
Žijeme v dobe, kedy sa všetko 

rýchlo mení. Niektorí sa sťažujú, že, 
čo platilo včera, dnes už neplatí. Po-
pri svojich rodinných a pracovných 
povinnostiach nestíhame sledovať 
všetky zmeny, ktoré sa nás týkajú. 
Často pomôže namiesto hľadania 
na internete opýtať sa niekoho, kto 
v danej oblasti pracuje a sleduje vý-
voj a zmeny.

Nedávno ma kontaktovala obyva-
teľka Jazera, že jej suseda si potrebuje vybaviť ŤZP parkovanie 
pred blokom. Odbočiac od témy: veľmi sa mi páči súdržnosť Ja-
zerčanov, kedy sa problém posúva reťazovou formou od susedy 
k susede, cez známu a ďalšie kontakty až k človeku, ktorý to vie 
a môže riešiť. Pani (volajme ju susedka) pred tým už mala ŤZP 
parkovacie miesto, ale bolo jej zrušené. Nevedela prečo. Mesto 
podľa nových pravidiel už nebude každému s parkovacím 
preukazom na žiadosť prideľovať parkovacie miesto pred blo-
kom s ŠPZ, ale budú vyhradené všeobecné parkovacie miesta 
s označením ŤZP bez konkrétnej ŠPZ (teda pre akékoľvek auto 
s parkovacím preukazom). Tieto plochy budú podľa informácií 
pracovníčky magistrátu zaberať 6% celkovej parkovacej plochy. 
Ak niekto predsa len potrebuje parkovacie miesto pre ŤZP vy-
hradené pre jeho auto (ŤZP miesto s ŠPZ), musí si podať žiadosť 
na magistrát a doložiť všetky požadované prílohy. Pravidlá pri-
deľovania vlastného parkovacieho miesta ŤZP sa sprísnili a na 
jeho schválenie je potrebné, aby:

Hľadáte cestu, ako postupovať?

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. 
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* Osoba ŤZP vlastnila parkovací preukaz,
* bola aktívny vodič/aktívna vodička,
* vlastnila dané motorové vozidlo (môže aj manžel/manželka, 

ale musí mať trvalý pobyt v spoločnej domácnosti so žiadate-
ľom, teda s osobou ŤZP)

* parkovacie miesto sa schvaľuje iba osobe s postihnutím dol-
ných končatín, ak používa súčasne dve barly,

* je potrebné vyjadrenie UPSVR.
Na moju otázku, prečo sa až takto sprísnili pravidlá prideľo-

vania parkovacích miest pre ŤZP, som sa od pracovníčky dozve-
dela, že preto, lebo sa musí vyhradiť väčší priestor podľa normy 
ako je záber bežného parkovacieho miesta. Šírka parkovacieho 
miesta pre ŤZP musí byť podľa vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia č. 532/2002 aspoň 3,5 metra. Ide teda o výrazné skrá-
tenie danej celkovej parkovacej plochy pre ostatných obyvate-
ľov. Pre pani susedku som ďalej zisťovala podmienky parkovania 
ŤZP v platených zónach v meste, teda v centre a v širšom okolí 
centra (zdroj internetová stránka Mesta Košice www.kosice.sk):

Na základe prijatej novely Všeobecne záväzného nariadenia 
(VZN) č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na úze-
mí mesta Košice došlo v závere uplynulého roka k zmenám týka-
júcim sa možnosti zakúpenia bezplatného parkovacieho lístka 
po dobu dvoch hodín. Schválené úpravy VZN zlepšujú možnosť 
parkovania týchto osôb. Oslobodenie od úhrady za parkovné 
sa po zmenách vo VZN okrem doterajších vyhradených miest 
pre osoby ŤZP rozšírilo na všetky parkovacie miesta. Bezplatné 
parkovanie pre ťažko zdravotne postihnutú osobu, ktorá je záro-
veň držiteľom parkovacieho preukazu ŤZP, je možné maximálne 
2 hodiny denne výlučne po zakúpení nulového elektronického 
lístka.

Dá sa tak urobiť zaslaním bezplatnej SMS na číslo 2200 v tvare 
KE medzera kód ŤZP lístka („T“), medzera EČV svojho automo-
bilu, napr.: KE T KE111AB. V takom prípade je doba platnosti 
parkovacieho lístka jedna hodina. Ak chce ŤZP občan parkovať 
ešte ďalšiu hodinu, zvolí rovnaký postup a opätovne zašle ďalšiu 
SMS, ktorá mu predĺži dobu parkovania o 60 minút.

Parkovanie je vo všeobecnosti „nočnou morou“ nás, Jazerča-
nov. Áut je veľa a miest na parkovanie málo. Mestská časť má 
viacero investičných plánov, avšak sme závislí a podriadení par-
kovacej politike Mesta a platia rôzne obmedzenia, ako napríklad 
zákaz záberu zelene. Aj napriek tomu sa nám na Ladožskej uli-
ci podarilo vybaviť všetky potrebné povolenia k vybudovaniu 
nových parkovacích miest na mieste pôvodného detského ih-
riska. Detské ihrisko sme „premiestnili“ za blok Ladožskej ulice 
do vnútrobloku. Samospráva mestskej časti sa naďalej snaží 
o skvalitnenie a väčší komfort parkovania na sídlisku.

Silvia Hricková

NÁKUPY A REKLAMÁCIE
Občas sa stáva, že radosť z kúpy 

novej veci vystrieda sklamanie, lebo 
kúpená vec nemá také vlastnosti 
ako predávajúci popisoval. Nesedí 
vám napríklad veľkosť šiat, prípad-
ne sa výrobok pokazil, objavila sa 
na ňom nejaká chyba či pokrivkáva 
kvalita. 

Častejšie sa s tým stretávame 
pri nákupe cez internet, kde sa 
okrem poctivých predajcov vyskytu-
jú aj podvodníci, ktorí dávajú nema-

lé peniaze na reklamu. Pozornosť zbystrite najmä pri zázračných 
tabletkách na chudnutie, elixíroch na rast vlasov, krémoch proti 
vráskam či dokonca mastičkách na rast poprsia. Ako inak, výro-
bok ponúkajú so zľavou, alebo vám dajú druhé balenie zdarma. 
Samozrejme, nechýbajú chvály spokojných zákazníkov. Avšak 

neexistujúcich. V reklamách sa dokonca uvádza, že ak nebudete 
s výsledkom spokojní, môžete zvyšok balenia vrátiť a budú vám 
vrátené peniaze. Ak si pozornejšie preveríte takúto reklamu, 
zvyčajne nenájdete kontaktné údaje na firmu alebo reklamač-
ný poriadok. Ak je náhodou reklamačný poriadok aj zverejnený, 
reklamovaný tovar máte odoslať na nejaký P.O. BOX či adresu 
niekde napríklad v Lichtenštajnsku. Široké možnosti nepoctiv-
com poskytujú sociálne siete. Platforma Facebook nie je oficiál-
nym e-shopom, a tak tam ani nemôžete využiť 14-dňovú lehotu 
na vrátenie tovaru, na ktorú máte nárok zo Zákona o ochrane 
spotrebiteľa. 

Nedávno mi mladá dáma ukazovala laky na nechty kúpené 
cez facebookovú bazárovú skupinu za 1,50 € namiesto obvyklej 
ceny 3,40 €. Ako sa hovorí: „no nekúp to“. Po počiatočnej radosti 
prišlo sklamanie. Nezodpovedala farba a ani kvalita. A reklamo-
vať nebolo kde. Predávajúca na messengerové správy neodpo-
vedala, neskôr účet zrušila. Našťastie, išlo len o tri kusy, a tak po-
učenie mala len za 4,50 €. Horšie by to bolo pri drahšom nákupe. 
Problémy s nákupom cez túto sociálnu sieť mala aj päťdesiatnič-
ka pani Irena. Rozhodla sa vymeniť nábytok v spálni a konečne 
našla taký podľa svojich predstáv. Dokonca jej ho predajca zložil 
priamo pred dvere. Radosť skončila, keď ju začala s manželom 
a jeho bratom skladať. Okrem prasknutej dosky na posteli chý-
balo aj nejaké príslušenstvo a návod na poskladanie. Po mesiaci 
komunikácie a sľubov od predajcu si museli poradiť sami. Dali 
vyrobiť novú dosku, dokúpili chýbajúce príslušenstvo a zapla-
tili stolára. A tak namiesto ušetrenia, riadne preplatila. Skúšali 
sme tento problém riešiť cez Slovenskú obchodnú inšpekciu, 
avšak ani tá nemá všade dosah. Sociálne siete nám síce uľah-
čujú komunikáciu, avšak nesú so sebou aj riziko nekalých ob-
chodných praktík a podvodov. Istotu nemáme ani pri oficiálnych 
e-shopoch, hlavne tých zahraničných. Možnosť vrátenia tovaru 
či uplatnenie reklamácie nám predraží poštovné do zahraničia. 
Preto, pred potvrdením objednávky a kliknutím na platbu kar-
tou zvážte, či je tento nákup ozaj výhodný.

Jednoduchšie je uplatnenie reklamácie v kamenných pre-
dajniach, aj keď i tu sa môžeme stretnúť s neochotou a nepro-
fesionalitou obchodníka. Poverený pracovník má podľa záko-
na vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr  
do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvod-
nených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhod-
notenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo 
dňa uplatnenia reklamácie.

Ak predávajúci túto 30-dňovú lehotu nedodrží, spotrebiteľ 
má právo na zrušenie kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 
12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu 
zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak spotre-
biteľ uplatní reklamáciu po 12-tich mesiacoch a predávajúci ju 
zamietne, musí spotrebiteľovi zároveň uviesť, kde môže dať vý-
robok na odborné posúdenie. Náklady na odborné posúdenie 
znáša predávajúci.

Zákony síce spotrebiteľa chránia, avšak ani tie nezaručujú, že 
nenaletíme podvodníkom. Problémom s reklamáciami sa mô-
žeme vyhnúť zvážením toho, čo a odkiaľ kupujeme. Ušetríme si 
tým kopu nervov a v neposlednom rade aj peniaze. Nie vždy to, 
čo vyzerá výhodné, v skutočnosti aj výhodné je. 

Nech vždy máte pri nákupe šťastnú ruku.
Anna Jenčová

* * *
Pokiaľ máte aj vy problém, s ktorým si neviete rady, po-

kojne ho napíšte a v zalepenej obálke doručte na Miest-
ny úrad MČ Košice – Nad jazerom, Poludníková ulica č. 7,  
040 12 Košice. Na obálke uveďte: Rubrika: Pomoc od poslan-
cov. V odpovediach uverejnených v Jazerčane meno a priez-
visko pisateľa (žiadateľa o radu) nebude, anonymitu poslan-
ci plne zachovajú.



28 Jazerčan 02 / 2022

Hlavný odborník MZ SR pre pedopsychiatriu a detská psychiatrička UNLP v Košiciach
MUDr. Terézia Rosenbergerová o deťoch s autizmom 

NIE SÚ ČUDÁKMI, LEN SÚ INÉ, 
SVOJSKÉ A ICH KONANIE SA NEDÁ 

PREDVÍDAŤ
Dlhodobo sme v ambulanciách riešili 

problémy detí s autizmom v sociálnom fun-
govaní, v bežnom svete, pri každodenných 
aktivitách. Sťažnosti zo strany rodičov boli 

hlavne na výčitky i osočovanie detí a rodičov 
a ich neprijatie, pretože okolie často nechápalo, 

ak sa dieťa správalo inak. Považovali ho za nevycho-
vané, drzé, a tak rodičia, ktorí sa už značne trápia pre problém dieťa-
ťa, musia ešte čeliť útokom a nespokojnosti okolia.

PREUKAZ PAS
Ministerstvo zdravot-

níctva SR v spolupráci 
s poslankyňou NR SR 
Janou Žitňanskou vyš-
lo v ústrety ľuďom, ktorí 
majú poruchu autistické-
ho spektra (PAS). Preukaz 
PAS, ktorý už máme druhý 
rok k dispozícii, im uľah-
čí nielen sa identifikovať 
v kritických situáciách, ale 
držiteľom môže zabezpe-
čiť u lekára či na úradoch 
prednostné vyšetrenie 
a vybavenie. Medzi po-
ruchy autistického spek-
tra zaraďujeme viacero 
vývinových ochorení 
centrálneho nervového 
systému a ďalších súvi-
siacich stavov, ktoré sa 
od seba vo veľkej miere 
odlišujú v mnohých as-

pektoch, avšak majú niekoľko spoločných čŕt. 
Patrí k nim absencia sociálnej interakcie, komunikácie a imaginácie, 
a tiež stereotypné správanie. K základným symptómom sa často 
pridružuje aj narušenie intelektuálnych schopností a motoriky, 
prípadne iné závažné psychické poruchy. Pre pacienta tieto poru-
chy predstavujú znevýhodnenie voči ostatným zdravým jedincom. 
Obmedzenie interpersonálnej komunikácie a opakujúce sa vzorce 
chovania a záujmov so sebou prinášajú problémy v bežnom živote. 
Ľudia s PAS majú problém s nadväzovaním a udržiavaním akýchkoľ-
vek vzťahov, čo im spôsobuje ťažkosti so zaradením do spoločnosti. 
Pacientov s touto diagnózou mnohé situácie vyľakajú alebo znepo-
koja, následné reakcie sa nedajú predvídať – od kriku až po vystave-
nie sa rizikovej situácii, kedy ublížia sebe, svojmu okoliu alebo ničia 
predmety okolo seba. PAS deti boli v minulosti považované za ču-
dácke, výskumy však potvrdili, že ide o dysfunkciu mozgu. Týmito 
poruchami v súčasnosti trpí približne jedno až dve percentá detí 
a dospelých, ale ich výskyt má zvyšujúcu sa tendenciu. 

SVET DIEŤAŤA - AUTISTU
môžeme vnímať ako monotónny, opustený, prázdny. Dieťa sa 

nemazná, nereaguje napríklad na podnet matky, na svoje meno, 
nepritúli sa, neusmeje sa. Nemá rado niektoré zvuky, reaguje na ne 
tak, že má záchvaty kriku. Iné zvuky naopak miluje, sú pre neho 
upokojujúce. Tieto dievčatká a chlapci majú veľký problém pri ces-
tovaní hromadnou dopravou, neznášajú hluk, veľký počet ľudí, 
chcú sedieť stále na tom istom mieste, považujú ho za svoje. Na po-
hľad sú to deti krásne, nič im nechýba, mnohí rodičia ťažko vysvet-
ľujú okoliu, že ich ratolesť nie je nevychované, ale má problém. 
Deti majú často zvláštny pohľad, ťažko nadväzujú očný kontakt, ak 
zoberú svoje okolie na vedomie, tak len krátkymi, vedľajšími po-

hľadmi. Majú veľa stereotypných pohybov, ktoré nemajú význam. 
V abstraktnom a logickom myslení majú vynikajúce schopnosti, no 
okruh ich záujmov je izolovaný. Uprednostňujú stereotypie, rituály, 
chcú, aby bolo všetko stále rovnako. Majú problém ak sa zmení si-
tuácia, ak sa zmení učiteľka, šofér, náhodou je obchádzka, mama sa 
oblečie či učeše inak, v škole chýba obľúbený žiak... vedia reagovať 
prekvapivo, často krikom, ale aj agresívnymi spôsobmi správania. 
Toto je ťažko vysvetliť okoliu, aj mnohým odborníkom. Nechápu, že 
dieťa, ktoré má ruky a nohy, nemôže ísť pešo, prečo chce sedieť, keď 
vedľa stojí staršia pani... U každého autistického dieťaťa sa objavu-
jú skôr rozdiely ako podobnosti, rôzne symptómy v rozličnej miere, 
z čoho vychádza, že aj prístup odborníkov a ľudí s nimi pracujúcimi, 
je individuálny a prispôsobený každému dieťaťu v závislosti od jeho 
potrieb a miery poškodení.

NIE VŠETKY SÚ ROVNAKÉ
Aj skupina samotných porúch sa líši od pravého autizmu, cez vy-

sokofunkčný autizmus, Aspergerovu poruchu, po iné menej časté 
formy. Všetky však majú problém so zaradením sa do spoločnosti 
a vytváraním vzájomných vzťahov. Vyhýbajú sa kontaktu s inými 
ľuďmi, alebo sú im tieto kontakty ľahostajné, najmä kontakty iných 
detí - rovesníkov. Často majú narušenú komunikačnú schopnosť, 
vývin reči býva spravidla oneskorený a narušený, alebo sa reč ne-
musí vôbec vyvinúť, pričom absentuje snaha kompenzovať rečový 
deficit gestami či mimikou. Ak je reč aj vyvinutá, býva charakterizo-
vaná problémami v nadväzovaní a udržiavaní rozhovoru. Reč môže 
mať svoje zvláštnosti, deti si tvoria vlastné slová, alebo za dospe-
lými opakujú celé vety, no reč im neslúži na komunikáciu. Poško-
denie imaginatívnej činnosti a jej nahradenie úzkym repertoárom 
stereotypných činnosti znamená, že dieťa nie je schopné hrať sa 
s predmetmi alebo hračkami imaginatívne (ani s inými deťmi či do-
spelými), má sklony sa zameriavať na nepodstatné alebo triviálne 
veci, napríklad na náušnice, ale nie na človeka, ktorý ich nosí, alebo 
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na koleso namiesto celého hračky vláčika. Má obmedzený rámec 
imaginatívnych aktivít, zaoberá sa len nimi, chýba mu zmysel akti-
vít, ktorých podstatou je zaoberanie sa so slovami, napríklad spo-
ločenský rozhovor, literatúry, najmä beletrie či slovných hračiek. 
Charakteristické sú aj stereotypné pohyby - točenie sa na mieste, to-
čenie predmetov či kývanie hlavou, rukami a žmolivé pohyby prsta-
mi. Vyskytujú sa prejavy, ktoré majú charakter nutkavého správania 
alebo rituálov. Pre dieťa je typická fascinácia, pod ktorou sa rozu-
mie mimoriadne zaujatie autistických detí niektorými špecifickými 
zmyslovými podnetmi, napríklad pozorovanie kvapkajúcej vody, 
blikania neónových svetiel a podobne. Protikladom sú nezvyčajné, 
až extrémne vyjadrené strachové reakcie na niektoré podnety, na-
príklad na zvuk vysávača alebo krik detí. Na spoznávanie predme-
tov využívajú pery, ktorými predmety ohmatávajú, a tiež ich ovonia-
vajú. Dieťa s autizmom má problém so zaradením sa do spoločnosti 
a vytváraním vzájomných vzťahov. Vyhýba sa kontaktu s inými ľuď-
mi, alebo sú mu tieto kontakty ľahostajné, najmä s rovesníkmi. 

Život detí s autizmom je značne sťažený. Ich rodičia sa veľmi trá-
pia aj natrápia, často sú zúfalí aj preto, že na autizmus niet lieku, po-

rucha je celoživotná a tolerancia spoločnosti je stále nízka. Vydanie 
preukazu PAS sprevádzalo dlhú cestu vysvetľovania, zdôvodňova-
nia, prečo je dôležitý. Mali by sme teda rešpektovať rodičov, ktorí sa 
ním preukážu a byť k nim, aj k deťom, láskaví a tolerantní.“

* * *
V živote týchto ľudí sú dôležité pravidlá. Často majú problém 

meniť naučené a zaužívané spôsoby. Zmena je pre nich náročná. 
Pomôže však, keď budú na zmenu dopredu pripravení.

* * *
Byť iným neznamená byť horším. 

* * *
Odlišné deti si nezaslúžia poníženie ani výsmech. Určite nie také, 

aké urobili Tomášovi spolužiaci, ktorí ho poslali, aby niečo prinie-
sol učiteľke z kabinetu. Samozrejme, bol to výmysel. V jeho prípa-
de bolo jednoduché robiť si z neho vtipy, pretože veril všetkému, čo 
mu povedali. Nevedel rozlíšiť, čo myslia vážne a kedy si robia žarty. 
Dokonca si niektoré deti môžu myslieť, že takíto spolužiaci sú aj ich 
kamaráti, lebo im venujú pozornosť, čo iní nerobia. Nevedia, že si 
zaslúžia viac, a nie posmech. Autistické deti sa stávajú často obeťa-
mi šikany. A žiaľ, v osamotení uvažujú aj o samovražde.

* * *
Edko nevedel pochopiť, že existuje veľa psov rôznych veľkostí 

a podoby. Vadilo mu, že pes, ktorého sledoval zboku, má rovnaké 
meno ako pes, ktorého videl chvíľu predtým spredu.

* * *
Jožko bol ešte maličký, kojila som ho. Skôr ako začal vnímať zra-

kom svet okolo seba, rozlišoval vône. Jedného dňa som si kúpila 
nový parfum a hneď som ho vyskúšala. Keď prišiel čas kojenia, od-
mietal jesť. A nebol to chvíľkový rozmar, normálne ma bojkotoval, 
len plakal, lebo bol hladný. Až keď som sa vrátila k pôvodnej vôni 
parfumu, opäť bol tým najlepším bábätkom na svete.

Ilustračné foto
Zdroje: červenynos.sk, eduworld.sk, zdravovek.eu, zenyvmeste.sk

 Dieťa nepotrebuje dokonalého človeka, potrebuje len vedieť, že ste tu preň

STAŇTE SA BUDDY PRIATEĽOM
Na Slovensku žije asi 5-tisíc detí, ktoré ne-

vyrastajú v rodinách či aspoň s jedným 
rodičom, ale v niekdajších detských 
domovoch, ktoré prešli pred niekoľký-
mi rokmi transformáciou a dnes sú to 
centrá pre deti a rodinu. Máme ich aj 
v Košiciach. Centrá sa maximálne snažia 

deťom vytvárať naozaj rodinnú atmosfé-
ru a zapájať ich do bežného chodu, takže 

sa učia variť, upratovať či sa podieľať svojimi 
nápadmi na spestrení denného rodinného kolotoča. A predsa je 
niečo, čo im ani centrum nevie stopercentne dať – blízky vzťah die-
ťaťa s dospelým, ktorý by aspoň raz do týždňa patril iba jemu a jeho 
problémom, otázkam, boliestkam. Toto poslanie sa snaží napĺňať 
program BUDDY. 

ČO JE BUDDY?
Predstavuje ho psychológ a koor-

dinátor dobrovoľníkov z občianskeho 
združenia PRO VIDA Mgr. Martin Vrabeľ.  
„V centrách pre deti a rodinu je o mla-
dých postarané, majú kde bývať, učiť sa či 
hrať. Na jedného vychovávateľa či „tety“ 
je však viacej detí, takže svoju pozornosť, 
svoje celé JA, nemôže venovať iba jed-
nému. To sa v centre nedá, mnohé deti 
„svojho“ dospelého ale potrebujú. Túto 

medzeru sa snaží vyplniť práve program BUDDY zameraný formou 
dobrovoľníctva na vytváranie vzťahov medzi dospelými a deťmi 
z centier, a v podobe priateľstva aj jeden zo spôsobov prípravy 

bývalého na život. Dieťa sa na BUDDY priateľa môže spoľahnúť, 
povedať mu, čo ho trápi, čomu nerozumie, čo potrebuje vedieť 
i tráviť voľný čas. Do projektu vstupujú mladí vo veku od 12 do  
16 rokov. Mladšie deti by nemuseli pochopiť úlohu BUDDYHO 
dobrovoľníka, ktorý je kamarátom, blízkou osobou a mentorom 
v jednom a mohli by si ho zamieňať za rodiča. Čo sa týka starších 
detí nad 16 rokov, tak tie nezapájame preto, pretože vybudovanie 
blízkeho, dôverného vzťahu nie je jednoduché a trvá aj niekoľko 
mesiacov. Často aj 1 – 2 roky. Takýto vzťah by potom ne-
musel v období osamostatňovania sa mladého 
dospelého eventuálne obstáť a dieťa by si za-
žilo s dospelým opäť len negatívnu skúsenosť, 
čomu sa, samozrejme, snažíme predísť. 
O vzťahy sa však staráme istý čas aj po 18. 
roku života mladých dospelých, maximálne 
do ich 26. roku. Takéto vzťahy potom trvajú 
aj celý život. (Viac sa o programe dozviete 
na www.tvojbuddy.sk )

BUDDY program podľa M. Vrabeľa fun-
guje aj v troch košických centrách pre deti 
a rodinu a dvaja BUDDY dospelí majú svoje 
BUDDY deti v centre na Uralskej ulici. 

„SOM PRIATEĽOM NA URALSKEJ“, 
rozhovorila sa Lenka Remeteiová, ktorá sa 
k programu dostala cez reklamu na sociál-
nej sieti. S myšlienkou projektu sa okam-
žite stotožnila, poctivo vyplnila prihlášku, 
potom absolvovala niekoľko pohovorov, 
ktorými úspešne prešla a asi po pol roku 
sa stretla so svojím BUDDY dieťaťom.
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Dnes, keď sa všetci ponáhľame, vy aj na to máte čas?
Dnešok vnímam rovnako ako druhí. Mnoho z nás sa niekam po-

náhľame, žijeme rýchlu dobu. Naháňame sa za prácou, úspechom, 
priateľmi, záľubami a niekedy zabúdame žiť v prítomnosti a vychut-
nať si daný moment. Som aktívny človek, žiadny domased, venujem 
sa mnohým aktivitám. Svoj "voľný" čas venujem hlavne ľuďom, ktorí 
sú pre mňa dôležití, a aktivitám, ktoré ma napĺňajú. BUDDY dobro-
voľníctvo a čas strávený s BUDDY dieťaťom mi práve takéto "uvedo-
menie" a spomalenie v živote prinieslo. Čas je cennou komoditou, 
avšak myslím si, že jeho investícia do dobrovoľníctva je v porovnaní 
s pocitom, že niekomu môžete zmeniť život, zanedbateľná. 

Zvážili ste všetky pre a proti? Predsa len je to vážny krok...
Moje rozhodnutie stať sa dobrovoľníkom nevnímam vyslovene 

ako záväzok, aj keď ním bezpochyby je. Vnímam to skôr ako fakt, že 
mám novú kamarátku a budujeme si náš vzťah tým, že si každý týž-
deň vzájomne venujeme čas. Ak sa nám podarí vybudovať pevné 
základy nášho priateľstva, verím, že prežije všetky možné scenáre 
a nie je sa čoho obávať.

Je ťažké získať si dôveru, ako sa vám to podarilo? 
Myslím si, že stále na tom pracujeme. Dôvera sa získava ťažko 

a rýchlo sa dá stratiť, preto si na to dávam veľký pozor. Keď niečo 
sľúbim, musím to dodržať, vážiť slová. Moje BUDDY dieťa pozorne 
načúva a rozmýšľa nad každým slovom, ktoré vyslovím. Mala som 
však aj šťastie pri výbere dieťaťa. Chcem vyzdvihnúť prácu psycho-
lógov v Centre pre deti a rodinu na Uralskej ulici, a tiež BUDDY te-
amu, ktorí dobrovoľníkovi poctivou profiláciou priradia "to pravé 
dieťa.“ My sme si úplne sadli vo viacerých ohľadoch a vďaka tomu 
sa nám aj pomerne rýchlo podarilo vybudovať si dôverný vzťah. Ne-
urobila som nič špeciálne, bola som len sama sebou. Myslím si, že 
dieťa nepotrebuje dokonalého človeka, potrebuje len vedieť, že ste 
tu preň. Na to vám netreba veľa, stačí čistá človečina, schopnosť po-
čúvať a byť tu pre dieťa, pretože to chcete, pre nič iné. Naše aktivity 
sú rôzne. Prispôsobujeme ich našim možnostiam a povinnostiam. 
Športujeme, prechádzame sa, učíme sa spolu, pozeráme seriály, ne-

vynechali sme ani návštevu kina či iných kultúrnych podujatí a nie-
kedy len tak sedíme, kecáme a nerobíme nič. 

Je až neuveriteľné, že dvoma hodinami týždenne na stretnutí 
môžete človeku zmeniť život, ukázať mu, že napriek všetkým skla-
maniam, ktorými si prešiel, je tu pre neho niekto, na koho sa môže 
kedykoľvek obrátiť. Ten kamarát, ktorému kedykoľvek zavoláte, prí-
de za vami, vypočuje si vás a s ktorým zdieľate všedné radosti a sta-
rosti. S ktorým sa môžete smiať aj plakať, pre ktorého niečo zname-
náte a váži si vás. Pre mňa sú vzťahy s blízkymi tou najdôležitejšou 
vecou v živote. Každý z nás chce niekam patriť a byť pre niekoho dô-
ležitým. Uvedomila som si, že tento pocit môžem niekomu nezištne 
sprostredkovať, a preto som sa do programu prihlásila. Náš vzťah je 
recipročný, nie je to len o tom, že som tu pre BUDDY dieťa, lebo ono 
je tu zase pre mňa a obohacuje môj život. Program Tvoj BUDDY má 
veľký zmysel pre jednotlivcov i spoločnosť. Vážim si, že môžem byť 
jeho súčasťou a verím, že sa základňa dobrovoľníkov bude neustále 
zväčšovať. 

A čo hovorí riaditeľka Centra pre deti 
a rodinu na Uralskej ulici Ing. Jana Fun-
deráková?

„Do programu BUDDY sú momentál-
ne zapojené dve naše deti zo samostatne 
usporiadaných skupín. Ďalšia nová dvojica 
sa stretne čo najskôr. Našim deťom často-
krát najviac chýba individuálna pozornosť. 
Vzťah s BUDDYM im napĺňa potrebu byť 
na chvíľu pre niekoho v centre jeho záujmu 
a pozornosti. Deti sa tešia na čas trávený 

mimo centra. Vychutnávajú si spoločné zážitkové aktivity ako turistiku, 
kúpalisko, výlety, ale aj jednoduchý spoločný čas pri pečení či pozeraní 
filmov. Cítia, že sú pre niekoho jedinečné a zo skúsenosti vieme, že ten-
to zážitok je aj príjemný, aj liečivý. 

Spoluprácu s BUDDY programom vnímame ako vítanú súčasť sta-
rostlivosti, ktorú deťom v našom centre poskytujeme.“  

Špeciálna základná škola na Rovníkovej ulici

VERONIKA PRINIESLA ZLATO A STRIEBRO
Nenápadné dievča so špeciálnymi výchovnovzdelávacími po-

trebami, žiačka ôsmeho ročníka našej školy - Veronika Ruščinová 
- reprezentovala od 13. do 17. mája 2022 Slovensko na Národných 
hrách Špeciálnych olympiád na Malte. Nominovala ju športová 
organizácia Špeciálne olympiády Slovensko, ktorá sa venuje špor-
tovcom s intelektovým znevýhodnením a vytvára nové príležitosti 
na rozvíjanie ich fyzických a duševných schopností. 

„Na hrách sa na Malte zúčastnili pretekári, tréneri a dobrovoľníci 
z 22 štátov. Slovensko malo zastúpenie v troch športoch – v stolnom 
tenise, plávaní a v ľahkej atletike a domov sa podarilo priniesť spolu 
16 medailí. Medzi nimi dve za ľahkú atletiku vybojovala práve naša 
Veronika. Zlatú v behu na 100 metrov, keď sa nezľakla silnej konku-

rencie a do cieľa dobehla 
prvá, a striebornú v behu na  
200 metrov. Ako jej  učiteľka 
i trénerka som na ňu pyšná, 
všetkým urobila radosť, lebo 
vzorne reprezentovala Slo-
vensko, mesto Košice aj našu 
školu a OZ ŠTUMP Košice. 

Beh patrí k Veronikiným 
koníčkom. Trénuje trikrát 
do týždňa a často sa zúčast-
ňuje na atletických súťažiach 
v rámci kraja a Slovenska. 
Na takom podujatí, aké 
bolo na Malte, však súťažila 
prvýkrát. Je húževnatá, vy-
trvalá, vždy sa snaží podať 
čo najlepší výkon. Veríme, 
že šport, ktorý si vybrala, jej 
do života prinesie veľa bene-
fitov a v mnohom jej pomôže 
i v dospelom veku pri preko-
návaní životných prekážok.“

Mgr. Magdaléna Koniarová,
učiteľka a trénerka

TÚŽBU VÍŤAZIŤ MÁME ROVNAKÚ
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ŽILI SME PING-PONGOM
Najprv v apríli súťaž našich študentov v stolnom tenise, v ktorej 

si mimochodom viedli excelentne, potom, po troch rokoch nútenej 
pauzy, sa konečne uskutočnil aj 28. ročník stolnotenisového turnaja 
Rady ZO OZ PŠaV SŠ a Z východoslovenského regiónu. 

V telocvični sa v napínavých zápoleniach stretlo 19 športov-
cov zo stredných škôl a zariadení Prešovského a Košického kraja. 
Na slávnostnom otvorení ich privítali vedúci odd. športu KSK Peter 
Zúbek, prednosta miestneho úradu našej mestskej časti JUDr. Mar-
tin Petruško a náš riaditeľ Mgr. Michal Potoma. 

Víťazstvo v súťaži mužov, po krásnom a napínavom finálovom 
zápase, si vybojoval Róbert Böhm RC Mlynky – Biele Vody, striebor-
nú medailu prevzal Ján Časár zo SOŠ Čaklov a na treťom mieste sa 
umiestnil Ivan Tököly RC Mlynky – Biele Vody. V kategórii žien prven-
stvo tretíkrát po sebe získala Slavomíra Čisárová z RC Mlynky – Biele 
Vody, druhá bola Mária Kissová zo ZŠ s MŠ pri ZZ Košice a bronzový 
stupienok obsadila Martina Gazdíková z tej istej ZO. 

Súťažiaci sa podľa ich slov cítili výborne, spokojní boli aj s pod-
mienkami i zabezpečením turnaja, za čo veľké poďakovanie adre-
sovali riaditeľovi našej akadémie a odbornej referentke rady Renáte 
Hamborskej. Ocenili, že sa oba turnaje niesli v znamení fantastic-
kých športových výkonov, výbornej nálady a nových zážitkov, takže 
o rok dovidenia...                      

Kolektív obchodnej akadémie 

Školy

Materská škola na Jenisejskej ulici

Obchodná akadémia na Polárnej ulici

KEĎ SA ZEM USMIEVA
Naša materská škola sa dlhodobo zame-

riava na tematiku environmentálnej výcho-
vy a ekologické témy. A tak sme sa v apríli, 
ktorý je zasvätený lesom a našej planéte, 
snažili prezentovať všetko spojené s príro-
dou v takej podobe, ako ju vnímajú a chápu 
deti. Okrem aktivít, ktoré sa denno-denne 
uskutočňujú, sme neváhali zapojiť do vy-
jadrenia postojov k Zemi a ochrane životné-
ho prostredia aj rodiny. A tak postupne pri-
spievali deti so svojimi rodičmi obrázkovým 
dielkom do spoločného triedneho leporela. 
Boli to nádherné kresbičky, ale aj výroky 
a úvahy o nevyhnutnosti separovania a re-
cyklovania odpadu, potrebe zazeleňovania 
okolia a starostlivosti o všetko živé a krásne, 
čo nás obklopuje.

Na veselé obrázky, ktoré deti spolu so svo-

jimi rodičmi vytvorili, využili prírodniny, liso-
vané kvety, kôru stromov, ihličie, konáriky 
a rôzne iné materiály, neváhali poukázať aj 
na zlé príklady zaobchádzania s prírodou. 
Pri tvorbe týchto diel ukázali aj rodičia svo-
ju kreativitu, deti sa zase do sýtosti vyšantili 
pri zobrazovaní veselých tváričiek, usmie-
vavej planéty, krásnych prírodných scenérií 
a spôsobov starostlivosti o našu planétu. 
S hrdosťou svoje výtvory predviedli pred 
ostatnými kamarátmi, pochválili sa, ako 
sa im darilo pri vytváraní a kto im pri tom 
pomáhal. V jednotlivých triedach sme si 
spoločnými silami z obrázkov vytvorili kni-
žočky a leporelá a počas pobytu vonku ich 
deti predvádzali so zámerom - ABY SA ZEM 
USMIEVALA. Deň, ktorý sme venovali našej 
Zemi k sviatku, sme obohatili aj o pohybo-
vé aktivity a hravé ochranárske činnosti, 

triedenie odpadu a starostlivosť o okolitú 
prírodu. Počas celého apríla nechýbali ani 
práce v našich mini záhradkách a v bylinnej 
špirále, ani drobné práce pri zbere odpad-
kov a zhrabovaní suchých konárikov v na-
šom areáli. 

Rovnako nechýbali ani estetické aktivity, 
ktoré priblížili tento sviatok na spoločnom 
stretnutí s UsmievAnkou, kde odzneli pies-
ne o našej guľatej Zemi i o putujúcej kvapke 
vody. Veríme, že aj takouto formou prispie-
vame k rozvíjaniu environmentálne zmýš-
ľajúcej spoločnosti. A dávame najavo, že sa 
v duchu nášho motta: Všetko, čo robíme, je 
iba kvapka v mori. Ale keby sme to nerobili, 
tá kvapka by tam chýbala, snažíme čo i len 
malou kvapkou pomáhať tomu, aby v po-
myselnom mori nechýbala.           

Kolektív materskej školy
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„VEĽKONOČNÉ“ TVORIVÉ DIELNE
S prichádzajúcou jarou je úzko spoje-

ný sviatok Veľkej noci. Pri tejto príležitos-
ti po dlhšej pandemickej pauze pripravili 
učiteľky z troch tried našej materskej školy 
tvorivé dielne pre rodičov a deti zamera-
né na tému „Veľká noc“. Šikovné mamičky 
a oteckov, ktorí pomáhali svojim deťom, 
ovládol kreatívny a tvorivý elán a rôznymi 
pracovnými technikami spoločne vyrobili 
milých zajačikov na paličkách, veľkonoč-

nú ozdobu na dvere z nanukových pali-
čiek, veľkonočných kohútikov a kuriatka 
z papierových roliek, ozdobili vajíčka ale-
bo pripravili veľkonočné pozdravy. Deťom 
i rodičom sa tvorenie veľmi páčilo, o čom 
svedčila aj bohatá účasť na našich dielňach. 
Spoločne sme sa tešili z pekných spoločných 
výtvorov, ktoré sme do Veľkej noci vystavili 
vo vestibule našej materskej školy, aby sa po-
tešili očká aj tých, ktorí sa na tvorivých diel-
ňach nemohli zúčastniť. 

VÝSTAVA VÝTVOROV 
Z ODPADOVÉHO MATERIÁLU
Deň Zeme je venovaný našej planéte 

Zem a každoročne sa koná 22. apríla. Pri tej-
to príležitosti sme mali v našej materskej 
škole výstavu výrobkov z odpadového ma-
teriálu. Deti spolu so svojimi rodičmi, súro-
dencami aj starými rodičmi vyrobili naozaj 
krásne a inšpiratívne výrobky. Človek by ne-
veril na čo všetko sa dá použiť plastová fľaša 
alebo kartónový podnos na vajíčka. Aj tento 
rok sa ukázalo, že aj z odpadového mate-
riálu sa dajú vyrobiť zaujímavé a mnoho-
krát i užitočné veci. Napríklad pirátska loď, 
chameleón, pec na prípravu pizze, rôzne 
zvieratká, kvetinky ba dokonca aj včielky či 
húsenice. Chce to len trošku kreativity a fan-
tázie. Do výstavy sa zapojili detičky zo všet-
kých našich tried. Ak chcete vedieť o našich 
akciách a aktivitách v materskej škole viac 
navštívte webové sídlo: 

https://ms-dneperska-8.webnode.sk/
fotogaleria/                       

Kolektív materskej školy

Školy

Materská škola na Azovskej ulici
JAR V ZNAMENÍ 
ĽUDOVÝCH ZVYKOV A TRADÍCIÍ
Na mnohé zvyky sme poniektorí celkom 

pozabudli. V minulosti k príchodu jari ne-
stačil len štebot lastovičiek a zazelenanie 
stromov, ale ľudia si dali záležať i na rôznych 
magických rituáloch. V našej materskej ško-
le si každoročne  jarné zvyky a tradície pri-
pomíname.

Vynášanie Moreny patrí k jedným 
z najstarších zvykov. Na školskom dvore 
deti zo 6. triedy pripravili krásny program, 
a aj takto sme dali pani Zime najavo, že túži-
me po jari. Oblečení v krojoch a držiac Mo-
renu nám predviedli pásmo jarných piesní, 
riekaniek a tancov. Zavolali sme aj rodičov, 
aby si spolu s nami zaspievali a privítali jar. 
Deti s učiteľkami vytvorili suveníry, ktoré 
sme rodičom ponúkli spolu so školským 
časopisom, aby si skrášlili svoje príbytky. 
Na druhý deň vo veselom jarnom sprievo-
de sme odniesli Morenu – slamenú bábiku 
odetú v šatách -  k Hornádu. Tam sme ju 
vyzliekli, zapálili a hodili do vody. Sledovali 
sme ju, až kým sa nám nestratila z dohľa-
du. Spoločná túžba po jari nám vyčarila 
na tvárach úsmev s nádejou na dni plné 
slniečka, spevu vtákov a vône kvetov. 
Aby zima odišla nadobro a jar sa rozvinula 
do plnej krásy. Prečo sme piekli baranče-
ka a maľovali vajíčka? Nuž, táto tradícia 
patrí do dávnych čias. Baranček je sym-
bolom Veľkej noci a predstavuje čistotu 
a nevinnosť. Deti z 5. triedy sa podieľali 
na príprave tejto skvelej dobroty. Pripravili 
si suroviny, spoločne s pani učiteľkou šľahali 

cesto, vymastili formu a vysypali ju múkou. 
Práca im išla od ruky. Upečeného barančeka 
ozdobili mašľou a na druhý deň ho spoloč-
ne ochutnali. Bol výborný. Deti si vyskúšali 
aj vykrajovanie veľkonočných medovníkov, 
ukladanie na plech a farebné zdobenie. Po-
máhali nám i tety kuchárky a dobroty nám 
upiekli. Aj rodičia sa pripojili a technikou 
patchwork vytvorili veľké veľkonočné kras-
lice. Bolo to radosti.

Vajíčka znamenajú zrod nového života 
a na jar sa predsa všetko prebúdza. Do ma-
ľovania veľkonočných kraslíc sa zapojila 
celá materská škola. V triedach to hýrilo 
farbami a šikovné deti ich zdobili rôznymi 
technikami. Deťom sa tvorenie veľmi páčilo 
a mali obrovskú radosť zo svojich výtvorov. 
Maľované vajíčka, barančeka aj medovníky 
sme predviedli aj rodičom na veľkonočnej 
výstave vytvorenej v našej materskej škole.

Zvyk stavania májov sa zachoval 
dodnes. Máj sa považuje za obdobie 
lásky a zrodu nového života. Bol vždy 
symbolom sily a dobrého rastu. Stavanie 
mája sme si pripomenuli aj my. Pani učiteľ-
ky z 3. triedy sa obliekli do ľudových krojov 
a pripravili spolu s deťmi pestrý program. 
Detičky priniesli na školský dvor farebnými 
stuhami ozdobený máj a za sprievodu pies-
ne „Staviame si máje“ ho dievčatá ešte do-
zdobili. Vyzdobený potom deťom pomohli 
postaviť naši šikovní oteckovia. Nasledovala 
pravá májová veselica so spevmi jarných 
piesní a tancami. Prekvapením podujatia 
bolo, keď dievčatá aj chlapci vyzvali svojich 
rodičov k spoločnému ľudovému tancu. Vy-

zdobený máj nám nám robil radosť do kon-
ca mesiaca.  

Ostáva len dúfať, že krásne slovenské 
zvyky bude mať v budúcnosti kto udržia-
vať aj pre ďalšie generácie. Naša mater-
ská škola sa o to bude snažiť každý rok.    

Mgr. Anna Greškovičová

Materská škola na Dneperskej ulici
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Školy
Základná škola na Bukoveckej ulici

Základná škola J. Urbana na Jenisejskej ulici

KRÁĽOVSTVO VČIEL
Dovoľte začať článok otázkou: Ste usilovní ako včeličky? Naši 

druháci a tretiaci sú. Na hodine prvouky a prírodovedy si pod ve-
dením svojej pani učiteľky Mgr. Henriety Pichlerovej vyskúšali, ako 
to v živote takej včeličky vyzerá. A veru sa poriadne obracali, aby sa 
jej vyrovnali.

Vďaka podpore DM drogérie, za čo jej ďakujeme, si naši žiaci 
vyskúšali interaktívnu vzdelávaciu hru s názvom Kráľovstvo včiel. 
Pripravená je pre celú triedu a trvá jednu vyučovaciu hodinu. Žiaci 
sa počas nej dozvedia, ako včely žijú od jari až do neskorej jesene 
so všetkým, čo k tomu patrí. Objavia, ako sa vyrába med, o čom je 
opeľovanie, ako sa liahnu malé včielky a čím sú kŕmené. 

Cieľom hry je nazbierať čo najviac kartičiek „Medová kvapka“, 
a tak získať dostatok medu na zimu. Žiaci súťažili medzi sebou, čo 
ich zaktivizovalo a sami sa nadchli pre vyhľadávanie nových infor-
mácií o živote včiel. Objavili, čo včelám škodí, čo im pomáha a čo 
môžeme urobiť pre to, aby sa im darilo. Bez včiel by sme neprežili 
– do štyroch rokov by sa naša planéta zmenila na nepoznanie a ľud-
ská spoločnosť by s najväčšou pravdepodobnosťou vyhynula. 

V rámci projektu Zelená ulica, do ktorého sa naša škola zapojila 
na začiatku tohto školského roku, sme si postavili hmyzie hotely. 
Aj vďaka nim budú naši žiaci môcť pozorovať nielen včely, ale celý 
hmyzí život priamo v areáli školy. Pridajte sa k nám, k objavovaniu 
a pozorovaniu úžasného sveta včiel!

ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE
Naši predkovia boli veľmi vynaliezaví a šikovní ľudia. Dokáza-

li vytvoriť veci, ktoré dnes iba ťažko vieme napodobniť. Ovládali 
remeslá, ktoré sa my môžeme naučiť iba s vytrvalosťou a trpezli-
vosťou. Ich oblečenie, bohato zdobené, bolo jedinečné pre každú 
oblasť Slovenska, niekedy sa líšilo dokonca od dediny k dedine. Toto 
a ešte omnoho viac naučili našich tretiakov nie pani učiteľky, ale ich 
starší spolužiaci. Rovesnícke vzdelávanie je forma vyučovania, ktorá 

prenáša bremeno výučby na starších žiakov. Tí majú nájsť vhodný 
jazyk, metódy i pomôcky, ktorými by určené učivo čo najlepšie pri-
blížili mladším spolužiakom a naučili ich to podstatné o danej téme. 
Samozrejme, to všetko sa deje s podporou ich vyučujúcej, ktorá ich 
vedie prípravou a dozerá aj na samotné vyučovanie.

U nás sa do takéhoto netradičného vyučovania pustili žiaci 6. 
a 8. ročníka v rámci predmetu Regionálna výchova pod patronátom 
pani učiteľky Ing. Mgr. Márie Vitikáčovej. S témami Ľudové remeslá 
a Ľudové kroje boli pozvaní pani učiteľkou Renátou Šiškovou do 3. 
B triedy, na výučbu predmetu Vlastiveda. Na tomto predmete sa 
tretiaci učili práve o ľudových pamiatkach, špecificky krojoch a o re-
meslách. 

Starší žiaci mladším najskôr predstavili autentické kroje pre diev-
ča a pre chlapca. Ukázali im, aká zložitá a nádherná mohla byť ľu-
dová výšivka, ale aj obyčajný dedinský odev určený na všedný deň. 
Deti najviac zaujala školská figurína Betka, ktorá je oblečená do kro-
ja s typickým lajblikom a čepcom. Ôsmačky sa pre zmenu naučili 
tkať, aby to potom trpezlivo učili tretiakov. A že to bolo náročné, 
potvrdia všetci. Vyplatilo sa. Žiaci sa naučili, aká náročná to úloha 
bola. Okrem toho si uvedomili praktické a zároveň environmentál-
ne zmýšľanie našich predkov: nové koberce sa tkali zo starého ob-
lečenia narezaného na stuhy, ktoré sa zviazali a vytvorili jednotný 
kus. Žiaci si tak uvedomili, že recyklácia nie je nejaká novinka, ale, 
že je to praktický, ekonomický spôsob zmýšľania i života. Za odme-
nu tretiaci získali certifikát o absolvovaní rovesníckeho vzdelávania. 
Pre niektorých to bola väčšia odmena ako dobrá známka.

Rovesnícke vzdelávanie sa ešte nekončí. Žiakov čakajú ďalšie 
zaujímavé remeslá – drotárstvo a prútikárstvo. Pletenie si zatiaľ vy-
skúšajú len na papieri, z ktorého budú vyrábať košíky. Na skutočné 
prútiky z vŕby si budú musieť ešte nejaký ten čas počkať. Vŕbu totiž 
zasadili len tento školský rok a chodia ju pravidelne polievať.

Kolektív základnej školy 

EKOMODELY A ŽIACKA BRIGÁDA
Deň Zeme, ktorý bol 22. apríla, sme si 

pripomenuli aj v našej škole. Žiaci prvé-
ho stupňa pracovali najprv v triedach 
na rôznych malých projektoch týkajúcich 
sa ochrany životného prostredia. Neskôr 
sa zmenili na brigádnikov a vo vonkaj-
ších priestoroch pre školský klub detí 
zbierali popadané konáre a odpadky, 
ktoré  sa tam od jesene nazbierali. 

Na druhom stupni bolo školské dopolud-
nie rozdelené do dvoch častí. V prvej vytvá-

rali žiaci z rôzneho odpadového materiálu 
za každú triedu ekomodel šiat a kreatívne 
vozidlo, ktoré potom v školskej jedálni pre-
zentovali pred ostatnými triedami a päť-
člennou porotou. Najnápaditejšie modely 
boli ocenené kupónmi na jedno oslobo-
denie od náhodného skúšania, ktoré sú 
u našich žiakov veľmi obľúbené a ktoré 
rozdávame len zriedka. V druhej časti do-
poludnia zbierali piataci a šiestaci odpad 
po sídlisku, starší školáci sa venovali vyčis-
teniu areálu školy od odpadkov a starých 

konárov, úprave levanduľového záhonu 
a skalky, hrabaniu lístia, zbieraniu popada-
ných konárov. Časť siedmakov pracovala aj 
v budove školy a obnovili mozaiku na ok-
nách pri učebni biológie a fyziky, venovali 
sa úprave kvetov a upratali vchod do átria. 

Počasie nám prialo, nepršalo, každý teda 
mohol prispieť k lepšiemu prostrediu našej 
školy. Práce je ešte dosť a budeme v nej po-
kračovať aj počas ďalších dní. 

Okrem množstva malých akcií, kto-
ré pripravíme v nasledujúcom období 
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Environmentálna výchova má nezastupiteľné miesto v eduká-
cii žiakov našej školy, ako prierezová téma sa prelína všetkými vyu-
čovacími predmetmi a realizuje sa najmä metódami zážitkového 
učenia. V jarných mesiacoch, kedy sa po zime prebúdza príroda, 
majú deti „environvýchovu v priamom prenose“. Sledujú, ako v are-
áli školy rastie tráva, ako včielky sadajú na lúčne kvety, ako kvit-
nú stromy a kríky (okrasné aj ovocné). Keď otvoria okno v triede 
na poschodí, môžu pozorovať, ako v hniezde na strome sedí ho-
lubica na vajíčkach alebo ako sa v hniezde, ktoré si postavil drozd 
na okennej parapete, vyliahlo z vajíčok päť malých drozdíčat a ako 
rastú.  Zároveň sa učia, ako treba priložiť ruku k dielu, aby sme mali 
okolo seba zdravé a pekné prostredie. Veľakrát ani nevedia, že sa 
učili a často si myslia, že sa len hrali. Naším cieľom je dosiahnuť, aby 
dievčatám a chlapcom, všetko to, čo sami prežijú, precítia, uvidia, 
zostalo zakotvené hlboko vo vedomí. Aby z každého vyrástol dobrý, 
múdry, aktívny, šťastný a zodpovedný človek, ktorému nie je ľaho-
stajné životné prostredie. 

Pri príležitosti Svetového dňa vody, 22. marca 2022, sme si 
s našimi žiakmi pripomenuli dôležitosť vody ako nevyhnutnej zá-

kladnej podmienky všetkého života. Úvodnou prezentáciou sme si 
zopakovali nevyhnutnosť vody pre náš život a planétu a zdôraznili, 
aký veľký význam má šetrenie s vodou. Následne sme vystrihovali 
a vyfarbovali kvapky vody a rybky. V závere sme si vytvorili provi-
zórne akvárium.

Svetový deň Zeme je deň venovaný našej Zemi, ktorý sa každo-
ročne koná 22. apríla. Ani žiaci našej školy nezabudli na tento deň 
a spoločne si pripomenuli nevyhnutnosť ochrany všetkého živého 
okolo nás. Venovali sa aktivitám, ktoré upevňovali ich povedomie 
o potrebe ochrany našej planéty – zhotovovali práce, z ktorých 
vytvorili spoločnú nástenku ku Dňu Zeme, sledovali prezentácie 
a krátke filmy upozorňujúce na environmentálne riziká, nasledoval 
praktický nácvik separácie odpadu. Na záver žiaci zveľaďovali okolie 
našej školy zberom odpadu a úpravou školského dvora.

 Mgr. Klaudia Perlíková

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice

pre našich žiakov počas vyučovania,  
po dlhšom čase rozbiehame aj školské 
výlety pre jednotlivé triedy, prípadne 
ročníky. 

Naplánovaný máme výlet do ZOO v Ka-
večanoch, návštevu Ľubovnianskeho hradu, 
prehliadku jaskyne Domica a kaštieľa Bet-
liar, starší žiaci sa povezú vlakom do Liptov-
ského Mikuláša, kde navštívia aj Tatralandiu 
a kontaktné ZOO, iní prebádajú blízke okolie 
Tatranskej Lomnice, Slovenský raj a v rámci 
výletov pôjdu naši žiaci aj na Bankov a do 
Jasova. Veríme, že v ďalšom školskom roku 
už budeme organizovať aj lyžiarsky výcvik 
a školy v prírode tak ako kedysi.

Mgr. Zdenka Figurová, 
riaditeľka školy
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Špeciálna základná škola na Rovníkovej ulici

Príroda, to je všetko okolo nás      
Viete, že žijú i na našom sídlisku?

Život v škole sa v novom roku po uvoľ-
není pandemických opatrení vrátil do nor-
málnych koľají. Žiaci sa okrem prezenčné-
ho učenia opäť venujú rôznym športovým, 
umeleckým, vzdelávacím aktivitám, pri kto-
rých získavajú pocit uspokojenia, potreb-
nosti a sebavedomia.

ČO VŠETKO SME V JARNÝCH ME-
SIACOCH STIHLI?

... PRIPOMENÚŤ SI, ŽE marec je Me-
siacom knihy:
• 11. ročník súťaže „Počítač – môj kamarát“ 

sa niesol v znamení rovnomennej témy, 
tentokrát sa uskutočnilo len školské kolo, 
v ktorom bojovali zástupcovia z 5.- 9. roč-
níka. Víťazi si odniesli sladké i vecné od-
meny.
„Deň s rozprávkou“ – zažili žiaci na I. 

stupni, plnili rôzne úlohy týkajúce sa číta-
nia a porozumenia textu, pracovali s inte-
raktívnou tabuľou. Všetky úlohy sa týkali 
našich známych rozprávok. Podujatie tra-
dične vedie k podpore a rozvoju čitateľskej 
gramotnosti. Herci z divadla Portál z Prešo-
va aj tento rok navštívili našu školu. Prišli 
s predstavením „Pyšná princezná“, ktoré vy-
čarilo na detských tvárach úsmevy. Žiaci sa 
predstavenia nevedeli dočkať a odchádzali 
z neho s dobrými pocitmi z pekného kultúr-
neho podujatia.

... ZAPOJIŤ SA DO OSLÁV Sve-
tového dňa Zeme - malí i veľkí žiaci na-
hradili klasické vyučovanie aktivitami 
s environmentálnou tematikou - sledovali 
krátky dokumentárny film, vymaľovali oma-
ľovánky, pracovali s prírodninami, zapojili sa 
do súťažného kvízu a svojou prácou prispeli 
ku skrášleniu ekotriedy, areálu a okolia ško-
ly (presádzali izbové rastliny, venovali sa 
úprave vyvýšených záhonov). Aj deti v škol-
skom klube detí urobili veľký kus roboty 
pri skrášľovaní školského dvora. Vybraní  

8 žiaci navštívili košický útulok U.V.P., Ľudví-
kov dvor. Zvieratkám priniesli granule, ces-
toviny, deky, misky, obojky i vôdzky, ktoré si 
mohli vyskúšať pri venčení psíkov.

Dňa mesta Košice - tie sa po 2 rokoch 
vrátili s bohatým programom, ktorý sme 
si ani my nenechali ujsť. Žiaci sa vybrali 
s triednymi učiteľmi na exkurziu do historic-
kého centra mesta. Maľovanie na chodník, 
divadelné predstavenie, prehliadka historic-
kých pamiatok, šantenie na detskom ihrisku 
v Mestskom parku a chutná zmrzlina boli 
príjemným spestrením dňa.

... ZÚČASTNIŤ SA NA športových sú-
ťažiach

Traja športovci v dresoch OZ ŠTUMP Ko-
šice bojovali na Majstrovstvách Slovenska 
Špeciálnych olympiád Slovensko v stolnom 
tenise, ktoré sa konali 1. a 2. apríla vo Vršat-
skom Podhradí. Prihlásilo sa 50 súťažiacich, 
po zaraďovacích kolách vo svojich divíziách 
sa najlepšie darilo Kristiánovi Csocsovi, ob-
sadil 1. miesto a získal zlatú medailu. Kris-
tián Gaži obsadil celkové 5. miesto a Roman 
Balog 6. miesto. Aj koniec apríla sa niesol 
v znamení osláv World Table TennisDayfo-
rall na Slovensku 2022. Do projektu „Ideme 
hrať ping-pooong“ sa zapojili mladší žiaci 
(venovali sa prípravným pohybovým hrám 

na stolný tenis a zdatnejší odohrali priateľ-
ské zápasy s upravenými pravidlami), starší 
žiaci (po krátkej rozcvičke dievčatá aj chlap-
ci odohrali priateľské zápasy), aj dospeláci. 
Všetci dravo bojovali a najlepší si odniesli 
pekné ceny.

Stolný tenis sa hral aj vo Veľkých Kapuša-
noch, kde sa konal turnaj „O pohár riaditeľ-
ky školy“. Trojčlenné družstvo z našej školy 
obsadilo celkové 2. miesto, v kategórii jed-
notlivcov skončil Daniel Balog na 2. mies-
te, rovnako Nikola Horváthová obsadila 2. 
miesto. Školu vzorne reprezentoval aj Kris-
tián Csocso.

... ZRIADIŤ relax zónu: Aj napriek 
tomu, že škola zápasí s nedostatkom mies-
ta, po reorganizácii existujúcich priesto-
rov sa predsa len nejaké miesto našlo. 
Po premiestnení šatňových skríň ostala 
časť hlavnej chodby zívať prázdnotou, ale 
iba na chvíľu. Zamestnanci školy sa pusti-
li do práce a výsledkom snaženia sa stala 
úplne nová relaxačná zóna, v ktorej si môžu 
„rovníkári“ oddýchnuť, zrelaxovať – zahrať 
si stolný futbal, vzdušný hokej, stolný tenis, 
spoločenské hry, posedieť si v čitateľskom 
kútiku plnom zaujímavých kníh a časopisov, 
kresliť si, počúvať hudbu alebo si len tak od-
počinúť.                              Mgr. Zuzana Špaková

VOLAVKA POPOLAVÁ
Vyskytuje sa aj na našom sídlisku, ob-

čas ju môžeme vidieť ako loví v Hornáde 
či v okolí jazera. Samec aj samica majú 
rovnaké zafarbenie. Hlasovo sa prejavu-
jú dosť výrazne rôznymi škrekmi, ktoré 
znejú ako hlboké chrapľavé "krekk-krekk" 
alebo "kraur.” 

Volavky popolavé sú veľmi odolné a vo 
všeobecnosti sa dobre prispôsobujú no-
vému prostrediu. Pre nepretržité bývanie 
však volavky popolavé vyžadujú miesta, 
kde je aspoň štyri mesiace teplé počasie 
a podmieky biotopu, ktorý sa vyskytuje aj 

na našom sídlisku. Určitý typ plytkej vody, 
ktorú využívajú ako primárne kŕmne 
miesta, zátoky a ústia riek, rieky, potoky, 
jazerá a močiare.

Na stavbu hniezd si vyberajú miesta 
vo vetvách na vrchole vyšších stromov 
alebo v ich blízkosti. Niekedy sa volavky 
popolavé môžu uhniezdiť v hustom kroví, 
živia sa rybami a obojživelníkmi podobne 
ako bociany.

 Text a foto: Róbert Mihalik

Kristián Csocso  
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TAKTO SI VYBERIETE SPRÁVNY POZEMOK PRE STAVBU
Výber správneho pozemku pre stavbu nehnuteľnosti je často-

krát ťažký oriešok. Nie je jednoduché nájsť vhodnú lokalitu, ktorá 
by spĺňala všetky kritériá a pozemok bude stáť za investíciu. Sen 
o dokonalom mieste na bývanie tak môže byť trochu zložité splniť. 
Pri výbere pozemku je potrebné dbať okrem ceny na kritériá, ktoré 
zabezpečia kvalitu bývania či napríklad dostupnosť inžinierskych 
sietí. Veľa o pozemku môže prezradiť aj územný plán, jeho rozlože-
nie či dokonca typ pôdy. Ponuka pozemkov je v súčasnosti menšia 
ako dopyt, a preto sa ceny v najžiadanejších lokalitách šplhajú do vý-
šin. Najžiadanejšie sú pozemky vo väčších aglomeráciách, v okolí 
krajských či okresných miest. Táto situácia, kedy ľudia začínajú viac 
vyhľadávať bývanie mimo miest, bola spôsobená sčasti pandémiou, 
keďže mnohí prešli na prácu z domu a z časti aj nedostatkom bytov 
a ich neustále rastúcimi cenami. Zvýšený dopyt po pozemkoch sa 
však taktiež odrazil aj na ich cene za meter štvorcový.

OVERTE SI SKUTOČNOSTI
Pred samotnou kúpou pozemku je 

dôležité overiť právny stav nehnuteľ-
nosti a teda, či súhlasí vlastníctvo, či nie 
sú na pozemku uvalené ťarchy, vecné 
bremená alebo práva tretích osôb, aby 
ste nemali pri kúpe nepríjmené prekva-
penia. Následne je dôležité preveriť aj 
ďalšie náležitosti dôležité pri pozemku, 
ktorý chcete využívať ako stavebný. V tomto prípade je potrebné 
napojenie na verejnú komunikáciu obce či dôležitá dostupnosť in-
žinierskych sietí. Tiež je pred kúpou pozemku, pokiaľ plánujete vý-
stavbu rodinného domu, potrebné overiť, či je pozemok pre takú-
to výstavbu určený. Túto informáciu je možné overiť na miestnom 
obecnom úrade, prípadne na stavebnom úrade. Ďalšie informácie 
o pozemku je možné zistiť z katastrálneho úradu.

Právna poradňa

Realitné okienko

V rámci právnej poradne a nastolenej problematike „dedenia“, 
sa v tomto čísle Jazerčana budeme zaoberať pojmom „KONVOKÁ-
CIA“. Čo to znamená a aké právne následky to má pre dedičov?

Jej právna úprava je v Civilnom mimosporovom poriadku (Zákon 
NR SR č. 161/2015 Z. z.) v ustanovení § 199. Ide o tzv. Uznesenie 
o výzve veriteľov na oznámenie pohľadávok, kde na základe ná-
vrhu dedičov možno využiť tento postup pri zisťovaní čistej hod-
noty dedičstva. V praxi má konvokácia význam najmä v prípadoch, 
kedy dedičia neboli v „blízkom, osobnom kontakte“ s poručiteľom 
(zomrelým), prípadne nemajú informácie o všetkých jeho prípad-
ných dlhoch. Konvokácia veriteľov, ktorá umožňuje vyzvať verejnou 
vyhláškou veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky voči poručiteľo-
vi v stanovenej lehote a pokiaľ pohľadávky neprihlásia, nemôžu si 
ich už neskôr uplatňovať, je možná len na návrh dedičov. Práve pre-
to je vhodné poskytnúť dedičom poučenie o tejto možnosti, najmä 
ak sa javí dedičstvo predĺžené. Pokiaľ nie je konvokácia veriteľov 
vykonaná, hrozí postupné prihlasovanie pohľadávok veriteľov a aj 
keď predchádzajúci veritelia boli už do výšky ceny dedičstva uspo-
kojení, je nutné uspokojiť aj ďalšieho prihláseného veriteľa a po-
mernú časť plnenia požadovať od už uspokojených veriteľov späť, 
keďže zodpovednosť za dlhy poručiteľa vyplýva vždy z hmotného 
práva (ustanovenie §470 Občianskeho zákonníka). Význam konvo-
kácie pre ochranu dedičov pri zodpovednosti za ďalšie prípadné 
dlhy poručiteľa uplatnené neskôr ostatnými veriteľmi je potvrdená 
aj v rozsudku NS ČR z 26.4.2007, sp. zn. 29 Cdo 549/2007... V sporo-
vom (nalézacím) konaní, v ktorom poručiteľov veriteľ uplatňuje voči 
poručiteľovým dedičom pohľadávku, ktorú mal voči poručiteľovi, je 
súd povinný zaoberať sa otázkou v akom rozsahu zodpovedajú de-
dičia podľa ustanovenia § 470 OZ za poručiteľove dlhy. Ak nedošlo 
ku konvokácii veriteľov, môžu dedičia v tomto sporovom konaní 
uspieť s obranou, že cena dedičstva, ktoré nadobudli, už bola vyčer-
paná uspokojením ostatných poručiteľových veriteľov, len vtedy, ak 
preukážu, že takto plnili len na úhradu pohľadávok, ktoré mali vý-
hodnejšie právo na uspokojenie, než vymáhaná pohľadávka.

SÚPIS MAJETKU A DLHOV PORUČITEĽA A KONVOKÁCIA 
– POSTUP NOTÁRA PRI PREJEDNÁVANÍ DEDIČSTVA
Súd zistí (myslí sa tým notár ako súdny komisár, ktorý v dedič-

skom konaní vystupuje ako súd) majetok a dlhy poručiteľa a vyko-
ná ich súpis. Ustanovením § 197 sa zaviedol legálny pojem majetok 
na pokrytie všetkých aktív poručiteľa a legálny pojem dlhy na po-
krytie všetkých pasív poručiteľa. Ak sú majetok alebo dlhy medzi 
účastníkmi sporné, obmedzí sa súd len na zistenie ich spornosti; 

pri výpočte čistej hodnoty dedičstva 
na ne neprihliada. Na základe súpisu 
majetku a dlhov poručiteľa súd uznese-
ním určí všeobecnú hodnotu majetku, 
výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, 
prípadne výšku jeho predlženia v čase 
smrti poručiteľa. Všeobecnou hodnotou 
majetku je cena, ktorá by sa mala dosiah-
nuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže 
pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s nále-
žitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena 
nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. 

Dedičský súd jednotlivo ocení veci, práva a iné majetkové hod-
noty zaradené do súpisu majetku a dlhov poručiteľa. Ocenenie 
vykoná tak, že, že zistí všeobecnú hodnotu každého majetkového 
kusu. Ocenenie sa vykonáva ku dňu smrti poručiteľa. Na prírastky 
a iné zhodnotenie majetku, ktoré nastalo po smrti poručiteľa sa 
neprihliada. Súčet všeobecných hodnôt všetkých položiek súpisu 
majetku sa nazýva všeobecná hodnota majetku poručiteľa. 

Na základe ustanovenia § 199 CMP (Convocatio creditorium) „Na 
návrh dedičov vydá súd uznesenie, v ktorom vyzve veriteľov, aby mu 
oznámili svoje pohľadávky v lehote, ktorú v uznesení určí a ktorá ne-
smie byť kratšia ako jeden mesiac. Uznesenie súd zverejní na úradnej 
tabuli súdu, na webovej stránke príslušného súdu a webovom sídle No-
társkej komory Slovenskej republiky.“ 

Uvedené znamená, že dedičský súd vyzve veriteľov (konvoká-
cia), aby oznámili svoje pohľadávky voči poručiteľovi. Konvokácia 
je právnym inštitútom procesného práva. Výzva dedičského súdu 
na prihlásenie pohľadávok veriteľmi podľa § 199 nie je totožná 
s výzvou na prihlásenie pohľadávok do likvidácie podľa § 205 ods. 
3 CMP „O nariadení likvidácie vydá súd uznesenie, v ktorom vyzve ve-
riteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote, ktorú v uznesení určí, 
ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac s uvedením výšky, právneho 
dôvodu a spôsobu zabezpečenia, a upozorní ich, že pohľadávky, kto-
ré nebudú pri likvidácii uspokojené, zaniknú. Toto uznesenie zverejní 
na úradnej tabuli súdu, na webovej stránke príslušného súdu a na we-
bovom sídle Notárskej komory Slovenskej republiky.“

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 - Konvokácia

Láka vás bývanie v rodinnom dome? 
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Téma konfliktov je čoraz aktuálnejšia. Vzájomné konfrontácie 
udržiavané v rozumnej miere rozvíjajú osobnosť, jeho schopnosť 
obhájiť sa a komunikovať. Na druhej strane konflikty, ktoré sa 
konštruktívne neriešia, majú deštruktívny charakter. Niekto vníma 
konflikt ako nevyhnutnú súčasť vzťahov, niekto konflikty vyhľadá-
va, v inom zanechávajú hlboké stopy, ktoré ovplyvňujú jeho ďal-
šie konanie a správanie. Každý človek má aj dimenziu vnútorného 
prežívania konfliktu a z toho plynúci pocit viny alebo zadosťučine-
nia, výhry či prehry, vychádzajúc z toho, ako konflikt priamo ale-
bo následne vplýval na jeho psychiku .Mali by sme si uvedomiť, 
že každý neriešený, potlačovaný konflikt, je silným stresogénnym 
faktorom a nekontrolovateľná ventilácia nahromadeného napätia 
môže mat oveľa horšie následky ako konflikt sám. Najlepšou a naj-
efektívnejšou cestou riešenia konfliktu je stratégia výhra/výhra. 
Teda spoločné riešenie problému tak, aby sa rovnocenne uspokojili 
záujmy oboch strán a ani jedna z nich nemala pocit prehry a stra-
ty vlastných cieľov. Konflikty nemusia byt len deštruktívne, pokiaľ 
im porozumieme, vieme predchádzať ich negatívnym dôsledkom 
a riešiť ich tvorivo. Ak už v našom živote sú, pokúsme sa ich vnímať 
ako hybnú silu vývoja, zmien, rastu, búrania zafixovaných stereoty-
pov a smerovania k efektívnejším formám správania. Personifikácia 

konfliktov, prechod z racionálnej roviny 
do roviny emocionálnej, sprevádzaný kri-
kom, hádkami, hnevom, búchaním dve-
rami, nepriateľstvom, sú len spúšťacom 
ďalších stretov, v ktorých niet víťaza. 

Ak sa nám nepodarí stratégia výhra/
výhra poznáme ešte stratégiu kompro-
mis/vyjednávanie. Obe strany sa musia 
niečoho vzdať v prospech dohodnutého 
„stredného riešenia“ . V tejto stratégii je však pravdepodobné, že 
obe strany budú menej rešpektovať výsledok. Takže ako správne rie-
šiť konflikt? Partneri konfliktu sa musia snažiť obojstranne odstrániť 
nedorozumenie, ich komunikácia musí prebiehať otvorene, nesmú 
používať nátlakové taktiky, partneri konfliktu sa musia vzájomne 
rešpektovať, vyjednávanie prebieha štýlom výhra – výhra. Je dobré 
sa naučiť pristupovať ku konfliktom ako k nevyhnutnej súčasti živo-
ta, snažiť sa im včas predchádzať a riešiť ich konštruktívne. Správne 
riešený konflikt pomáha „vyčistiť vzduch“. Uvoľňuje emócie, stres 
a rieši napätie, najmä ak sa obe strany konfliktu snažia nájsť cestu, 
ako tomu druhému lepšie porozumieť a vyriešiť konflikt.

PhDr. Lucia Kleinová

Konflikty. Ako ich riešiť?

DOSTUPNOSŤ INŽINIERSKYCH SIETÍ 
MÔŽE BYŤ OTÁZNA
V ideálnom prípade by mal byť pozemok napojený na elektrinu, 

vodu, plyn, kanalizáciu a internet prostredníctvom optického káb-
la, pričom by tieto prípojky mali byť vyvedené samostatne. Pokiaľ 
je však uvedené, že inžinierske siete sa nachádzajú v blízkosti po-
zemku, ešte nemusí byť isté, či sa na ne môžete skutočne aj pripojiť. 
Informácie o pripojení je potrebné si overiť priamo u dodávateľov, 
a teda u príslušných elektrární, vodární či plynární a pod. Napojenie 
na všetky inžinierske siete značne zvyšuje hodnotu pozemku, pri-
čom v ideálnom prípade je najvhodnejšie ich vyvedenie na hranici 
pozemku, aby nebránili prípadnej ďalšej výstavbe. V mnohých prí-
padoch to však nie je úplne nutné, domácnosti častokrát prechá-

dzajú na vykurovanie elektrinou či tepelnými čerpadlami, internet 
je možné zaviesť aj inými spôsobmi. Pokiaľ plánujete výstavbu ro-
dinného domu, pre komfortné bývanie je dobré si overiť aj dostup-
nosť služieb v okolí vášho budúceho bydliska. V mnohých obciach 
už dnes je dostupná základná zdravotná starostlivosť pre deti aj do-
spelých, dostupnosť škôlok či základných škôl. 

Predtým, ako plánujete kúpu pozemku, je dobré sa poradiť s rea-
litným maklérom, ktorý má o pozemkoch lepší prehľad a vie s urči-
tosťou zistiť, čo vás pri kúpe čaká. 

Štefan Čarnoky, realitný maklér pre Košice a okolie
telefón: + 421 915 941 854

e-mail: carnoky@reneagency.sk
web: www.stefancarnoky.sk, www.reneagency.sk

PRE CHVÍLE POHODY
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Vino Cassovia s.r.o., Mudroňova 29, Košice
www.vinocassovia.sk
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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!


