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Pandémia život na sídlisku brzdila, ale nezastavila

Štvrtok, 29. septembra 2022, bol dňom, kedy sa zišli jazerskí 
poslanci na ostatnom riadnom miestnom zastupiteľstve tohto 
volebného obdobia. V rámci programu odznela správa o plnení 
uznesení miestneho zastupiteľstva, o výsledkoch kontroly, mo-
nitorovacia správa programového rozpočtu Mestskej časti Koši-
ce – Nad jazerom, informatívna správa komisie na ochranu ve-
rejného záujmu i stálych komisií za obdobie rokov 2018 – 2022. 

Prvá predložila správu o svojej činnosti starostka Lenka Kova-
čevičová. Zhrnula v nej všetko podstatné, čo sa mestskej časti, 
aj za spolupráce s poslancami, napriek dvom rokom pandémie, 
podarilo zrealizovať. Mestská časť za ten čas v rámci kapitálo-
vých výdavkov preinvestovala viac ako pol milióna eur a do 
konca roka to bude ešte takmer 200-tisíc eur. Veľká časť financií 
išla na opravy, údržbu, nákup mobiliáru, na udržiavanie čistoty, 
poriadku, do rekonštrukcií a výstavbu detských ihrísk, zveľa-
ďovanie rekreačnej lokality pri jazere, do verejného osvetlenia, 
opravy chodníkov i ďalších oblastí, ktoré potrebovali finančnú 
injekciu.

Pripomenula aj neľahké covidové obdobie, ktoré mnohých 
zasiahlo, ale miestny úrad neprestal fungovať. Dokonca vznik-
la skupina šikovných dobrovoľníkov – obyvateľov, ku ktorým sa 
pripojili zamestnanci úradu, a do noci spoločne šili rúška. Vytvo-
rili a rozdali ich občanom neuveriteľných 28-tisíc. Obyvatelia do-
stali vitamínové balíčky, chorým a ťažko mobilným občanom sa 
pomáhalo s nákupmi. Devätnásť dám a jeden pán - 13 zdravotní-
čok a 7 administrátorov - sa zapísalo do histórie života mestskej 
časti, pretože sa rozhodli pomáhať v MOM – Mobilnom odbe-
rovom mieste. Ako jediné v rámci mesta bolo zriadené priamo 
na miestnom úrade, fungovalo 141 dní a za ten čas v ňom bolo 
otestovaných 38 822 ľudí, z toho 231 pozitívnych. 

Účet o tom, čo všetko sa v rámci plánov aktivít podarilo 
za toto volebné obdobie pripraviť komisiám: finančnej, sociál-
no-zdravotnej, komisii mládeže, vzdelávania, kultúry a športu, 
komisii výstavby, verejného poriadku a životného prostredia 
i ďalším, predložili ich predsedovia. Nech už to bolo Mikuláš-
ske posedenie pre deti, Jazerská kvapka krvi, Vítanie bábätiek 
do života, Mesiac úcty k starším i ďalšie. Športovci sa zase zapoji-
li do stolnotenisového turnaja Memoriál Gálovcov, do Jázd zruč-
nosti, streetbasketu, futbalových turnajov žiakov i dospelých, 
do volejbalového turnaja či Dňa Jazerčanov. 

Miestne zastupiteľstvo po bilancovaní schválilo vyhlásenie 
dobrovoľnej verejnej zbierky v rámci podujatia Jazerské Vianoce 
2022. Finančné prostriedky, ktoré sa z nej získajú, pôjdu rovna-
kým dielom pre päť materských škôl sídliska. 

Septembrové rokovanie poslancov malo popri pracovnom,  
aj slávnostnejší charakter, keďže sa na ňom hodnotilo, aj ďako-
valo. Starostka je presvedčená, že jazerská samospráva je mo-
dernou, efektívnou a transparentnou samosprávou v perma-
nentnom, dynamickom rozvoji, kde je najdôležitejším článkom 
OBČAN. A to, že to tak je, je úspech všetkých. Zamestnancov úra-
du i poslancov. Poslancom za príkladnú spoluprácu, korektné 
vzťahy, politickú kultúru a množstvo podporených investičných 
projektov v našej MČ odovzdala ako poďakovanie spomienkovú 
plaketu a zapísali sa aj do Kroniky mestskej časti. 

Ako bude pokračovať život v mestskej časti ďalej, kto ju pove-
die a ktorí poslanci budú tvoriť jej piliere pomoci a spolupráce, 
ukáže 29. október 2022, kedy nás čakajú 

VOĽBY do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samo-
správnych krajov 2022. 

Septembrové miestne zastupiteľstvo urobilo bodku za končiacim volebným obdobím
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Milí Jazerčania, 

je október a na teplé dni leta môžeme už len spomínať. Aby bolo 
pred jeho príchodom všetko ako má byť, mestská časť ešte viac ve-
novala pozornosť rekreačnej lokalite i sídlisku. Čo všetko sme teda 
dávali do „pucu.“ Čistili sme lavičky od grafitov, kosili trávu, opra-
vili mostíky, strihali náletové dreviny či repasovali oplotenia, to boli 
hlavné práce. 

V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 
v Košiciach sme kontrolovali kvalitu vody v jazere. O jej udržanie sa 
štyrmi aplikáciami špeciálneho prípravu na ničenie siníc postaral 
profesor Maršálek z brnenskej Masarykovej univerzity. V prevádz-
ke boli tri fontány a jedna pribudla i priamo na vodnej hladine. 
Do budúcna máme ambíciu obnoviť fontánu na Bukoveckej ulici, 
ktorú vlastní mesto. Smutné je, že sa neraz musíme na všeličom 
možnom pasovať s útokmi vandalov a dávať do poriadku to, čo 
zničia. 

Pravidelne zabezpečujeme opravy na budovách, ktoré spra-
vujeme. Samozrejmosťou je každodenné udržiavanie čistoty 
na sídlisku. Pripravovali sme tiež prostredie a stoly pri pódiu, kde 
boli podujatia pre deti i dospelých pod názvom Kultúrne leto pri ja-
zere. Aj v horúcich letných dňoch sme opravovali detské ihriská, 
ktoré máme v správe, dopĺňali do nich piesok a obratom sme dá-
vali do poriadku pozostatky rôznych konštrukcií, čo ohrozovali deti 
a vy ste nás na to upozornili. V rekreačnej lokalite prešlo komplet-
nou obnovou veľké multifunkčné ihrisko. Po približne 15-ročnej 
prevádzke sme zrekonštruovali a deťom odovzdali ihrisko Rad-
ka na pláži. Je v ňom upravené prostredie a viacero bezpečných 
hracích prvkov. Podobným obnovením prejdú ihriská na Baltickej 
ulici, medzi ulicami Donská – Levočská a do konca novembra i na 
Amurskej ulici. Plánujeme tiež oplotenie detských ihrísk na uliciach 
Raketová, Ladožská, Jenisejská i na ďalších, ktoré ho ešte nemajú. 
Na Donskej ulici sme osadili ping-pongové stoly, ktoré umožni-
li mladším, aj starším tráviť voľný čas vonku, pri športe. Aktuálne 
sa pracuje na príprave veľkého skejtparku - ihriska na kolieskové 
športy, a tiež druhého menšieho. 

                        
Plnili sme prísľuby o doplnení lavičiek a parkových košov 

pri tých žiadateľoch, ktorí predložili súhlas nadpolovičnej väčšiny 
obyvateľov priľahlých domov. Za posledné mesiace sme evidova-
li 38 takýchto požiadaviek. Postupne skracujeme pavinič, ktorý 
obrastá kontajneroviská, aby k nim bol lepší prístup. Zisťujeme 
správcov a majiteľov rôznych šácht, a keďže mesto nemá verejne 
prístupnú mapu inžinierskych sietí, ide o veľmi zdĺhavý proces.

Medzitým sa snažíme odkryté diery aspoň označiť. Likviduje-
me skládky a nadrozmerný odpad, ktorý poniektorí občania ne-
chajú pri klasických kontajneroch namiesto toho, aby ho odviezli 
do zberného dvora. Je v našej mestskej časti na ulici Napájadlá. 

Čistili sme zarastené chodníky, ktoré spravuje mestská časť. Na síd-
lisku v ostatnom čase pribudli nové, takmer 200-kilogramové anti-
vandal koše, aj zábradlie na obratisku na Raketovej ulici..

Pustili sme sa do opráv tých chodníkov, ktoré má v správe 
mestská časť. Nové asfaltobetónové povrchy dostali chodníky pred 
Obchodnou akadémiou na Polárnej ulici, aj pred Základnou a Ma-
terskou školou na Dneperskej ulici. Pokračovať sa bude na uliciach 
Talinská 2-9, Galaktická 2-16, Stálicová 1-5, Sputniková 1-12, 
Donská 5-8 východne, ale aj na prídomových vstupoch na ďalších 
uliciach. Ukončené sú práce na Spišskom námestí. Mnohé ďalšie 
ulice, hoci sú naozaj v zlom stave, opraviť nemôžeme, keďže ich 
správcom je mesto Košice.

V súvislosti s rekonštrukciou Slaneckej cesty poslanci Mestského 
zastupiteľstva odsúhlasili prepravu električkami zadarmo. Primá-
tor však uznesenie nepodpísal. Kvôli obmedzeným možnostiam 
prístupu obyvateľov mestskej časti, ako aj zamestnancov, k nákup-
ným centrám ležiacim na ceste oproti sídlisku, DPMK aspoň zriadil 
bezplatnú autobusovú linku č. 37. Jazdí po trase zastávok: Važec-
ká, Rovníková, Ladožská, Dneperská, na ulicu Napájadlá k nákup-
ným centrám a späť. Dočasné dopravné značenie bolo navrhnuté 
odborne spôsobilým dopravným inžinierom a schválené Krajským 
dopravným inšpektorátom. 

Vydržali sme rekonštrukciu obratiska električiek v lokalite 
Važecká, kde bolo vymenených takmer 140 metrov koľají a štyri 
výhybky, opravou prešli aj cestno-koľajové prejazdy. Práce DPMK, 
resp. dodávateľ, ukončil tak, že začiatok školského roka nebol 
ohrozený. Oprava nie je súčasťou 2. etapy projektu "Modernizácia 
električkových tratí.“

Stav zastávok mestskej hromadnej dopravy je síce „pracovnou 
náplňou“ DPMK, ale keďže sa čistotou a upravenosťou veľmi nemô-
žu pýšiť, začali sme ich, napriek veľmi obmedzeným vlastným ka-
pacitám, čistiť a maľovať my, teda mestská časť. Pre zlepšenie stavu 
sme nasadili v noci na zmytie zastávok aj naše zametacie vozidlo. 

Na Ladožskej ulici vzniklo parkovisko s 50 miestami. Nechceme 
na nič poukazovať, ale táto práca skutočne napredovala a denne 
na nej bolo vidieť pohyb robotníkov i strojov aj preto, lebo stav-
ba sa realizovala pod taktovkou mestskej časti, nie mesta Košice. 
Našou snahou bolo postaviť parkovisko už pred troma rokmi, ale 
proces vybavovania stavebného povolenia trvá často dvadsaťkrát 
dlhšie ako samotná stavba. Nakoniec sa to predsa len podarilo, 
i keď je dosť pravdepodobné, že toto parkovisko je poslednou par-
kovacou plochou zriadenou na povrchu, teda bez využitia územia 
pre viacpodlažné parkovanie. Aj tieto otázky, vrátane financova-
nia, odzneli na prerokovaní Stratégie rozvoja dopravy v meste, 
na ktorom sa starostovia pýtali, či mesto ako správca komunikácií 
a tvorca stratégie dopravy, viacpodlažné parkovanie aj zafinancu-
je. Mesto však prehlásilo, že na to nemá finančné zdroje. 

Toto bolo zbilancovanie činnosti v oblasti výstavby a investič-
ných činností od nástupu leta po koniec septembra. Čo všetko sme 
vytvorili, opravili a zorganizovali za štyri roky končiaceho volebné-
ho obdobia, to sa dočítate na stranách č. 5 – 9. 

O niekoľko dní nás čakajú Voľby do orgánov samosprávy obcí 
a do orgánov samosprávnych krajov 2022. Prajem vám pri nich to 
najlepšie rozhodovanie.

    S úctou Lenka Kovačevičová,
                       starostka
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Slanecká cesta je ešte „slaná“, ale práce sa už pohliSlanecká cesta je ešte „slaná“, ale práce sa už pohli
Množstvo problémov, aj takých, s ktorými sa nerátalo

Čo sa dialo na stavbe Slaneckej cesty, že práce bolo vidieť 
skôr sporadicky, to je jedna z najčastejších otázok obyvateľov? 
Je vôbec možné, že na takejto dôležitej investícii bolo vidieť ro-
botníkov a techniku v pohybe, ktoré sa dajú spočítať na prstoch 
jednej ruky? 

„Stavba rekonštrukcie Slaneckej cesty mala od prvých chvíľ technic-
ké problémy predovšetkým v dvoch oblastiach. Prvou bolo množstvo 
sietí, pri ktorých správcami neboli správne zaznačené siete, alebo boli 
naopak nájdené siete, ku ktorým sa nikto nehlásil. Druhým podstat-
ným problémom sa ukázala únosnosť pôvodne navrhnutej výmeny 
podložia, ktorá pri skúškach nedosiahla požadované parametre,“ zhr-
nul doterajší vývoj projektový manažér stavby Ing. Miroslav Stehlík. 
Dôležité podľa neho ale je, že išlo o riešiteľný problém, ktorý dnes 
už má odskúšaný návrh, i keď si takáto zmena vyžadovala návrh no-
vých konštrukčných vrstiev podložia v jednotlivých úsekoch stavby, 
a vytvára aj inú potrebu finančného krytia stavby. Z diskusie na kon-
trolných dňoch je zrejmé, že po dosiahnutí príslušných povolení 
a rozhodnutí, ako bude financované navýšenie zmien v projekte, 
dodávateľ stavby je pripravený pokračovať v tempe, aké sa pre ten-
to druh stavby vyžaduje.

Po neustále opakovaných žiadostiach a kritikách sa tiež podari-
lo dosiahnuť, že mesto na svojej webovej stránke zverejňuje veľmi 
zjednodušený plán prác, ktoré chcú v danom týždni realizovať. Uve-
dieme ako príklad posledné dva týždne pred uzávierkou článku.

Aktuálne na Slaneckej pokračuje ochrana vodovodu, práce 
na cestnej kanalizácii či spätných, napájacích a ovládacích kábloch 
dopravného podniku. V priebehu týždňa bolo v pláne: Búranie 
mostovky cez Myslavký potok, Odstránenie podkladu vozovky, Od-
stránenie oplotenia, Odkop a preložka spätných, napájacích a ovlá-
dacích káblov Dopravného podniku mesta Košice v mieste kolízie 
s novým mostom ponad Myslavský potok, Vytýčenie a výkop jám 
pre opory lávky pre peších, Preložka elektrickej polarizačnej dre-
náže, pretlaky, nový základ, Vytýčenie základov verejného osvetle-
nia, Výkop sondy pre overenie polohy chráničky vodovodu, Búra-
nie chodníka v mieste napojenia kanalizácie, Odkop existujúceho 
plynovodu na Textilnej ulici, Budovanie cestnej kanalizácie, prepoj 

do kanalizačného zberača. Odvoz pňov, Odstránenie podkladu 
vozovky, odkopávka a prekopávka pre cesty, Búranie mostovky 
cez Myslavský potok. 

Bez objemov a konkrétnych dátumov ukončenia jednotlivých 
stavebných objektov to bežnému obyvateľov povie to, že sa na Sla-
neckej robí, a to dokonca výraznejšie ako prednedávnom. 

Či stavba naozaj ide podľa plánu bude jasnejšie na konci roka. 
Dovtedy bude zrejmé ako sa mesto Košice, aj Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, postavia k zme-
nám a ich zafinancovaniu. 

V tom čase by mali byť hotové na pravej strane komunikácie kon-
štrukčné vrstvy vozovky, vrátane ložnej vrstvy asfaltu, obrubníky, 
opory mostu na pilótach, opory lávky na mikropilótach, zastávky 
MHD pravá strana, konštrukčné vrstvy na chodníku a cyklistickej 
komunikácii, presmerovaná doprava, spodná stavba ľavého mostu, 
spodná stavba krajné opory na lávke pre cyklistov, nosníky - kon-
štrukčné vrstvy na chodníku a cyklistickej komunikácii.

Projekt je prirodzene ostro sledovaný, pretože rekonštrukciu Sla-
neckej cesty vnímame ako najväčšiu investíciu od čas dostavania 
sídliska. Pred nami je ešte necelý rok jej dostavby. Vynovená a upra-
vená komunikácia prinesie väčšiu bezpečnosť, kvalitu a plynulosť 
dopravy pri našich každodenných presunoch. A preto dúfame,  
že napriek problémom rôzneho charakteru to, o čo bojuje mestská 
časť už 20 rokov, počas ktorých sa vymenili najmenej štyria primá-
tori a za čím je množstvo práce, bude predsa len v termíne dokon-
čené. 

Ing. Milan Derfiňák, 
vedúci oddelenia výstavby a investičnej činnosti mestskej časti
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O pár dní skončí štvorročné volebné 
obdobie aj v našej mestskej časti. Aké 
bolo, čo všetko sa podarilo vybaviť, opra-
viť, postaviť? 

REVITALIZÁCIA IHRÍSK
Mestská časť zrevitalizovala za toto ob-

dobie 11 detských ihrísk. Pribudli opravené 
plochy a nové bezpečné prvky na hranie. 
Ihriská sú na uliciach Baltická, Čingovská, 
Talinská, Ladožská, Sputniková, Raketová, 
Jenisejská, Irkutská, Poludníková, Baltická  
č. 4, do konca roka bude aj na Amurskej 
a v réžii SMsZ aj na Donskej.

FITPARK
Pribudli aj dva fitparky, ktoré využívajú 

všetky vekové kategórie. Sú na uliciach Ta-
linská a Baltická – Kaspická – Bukovecká.

OPLOTENIE
Na Azovskej ulici pribudlo oplotenie det-

ského ihriska. 

STOLNÝ TENIS
K športovaniu na čerstvom vzduchu pri-

spievajú stoly na ping-pong. V mestskej čas-
ti je ich už desať. Nachádzajú sa na uliciach 
Donská, Baltická, Sputniková resp. Námestie 
kozmonautov, v lesoparku na Galaktickej, / 
Stálicovej.

ŽIHADIELKO
509 233 hlasov a 15 581 hlasujúcich = 3. 

miesto Mestskej časti Košice – Nad jazerom 
v súťaži o detské ihrisko Žihadielko spome-
dzi 93 obcí na Slovensku. Spoločnosť LIDL 
ho odovzdala do vlastníctva MČ na Sputni-
kovej ulici.

ŠPORTOVÝ PARK bude ďalším mies-
tom športovania. V súčasnom období pre-
bieha proces návrhu umiestnenia stavby.

ČISTOTA A PORIADOK - sú dôležitou 
každodennou aktivitou mestskej časti. 

Zahŕňa denný monitoring a čistenie síd-
liska i Rekreačnej lokality Jazero, Používa-
nie komunálneho vozidla na zvoz odpadu 
– 362 výkonov odpadu. Odstránená bola 
skládka odpadu pod mostom na ulici Niž-
né Kapustníky. Obyvatelia, ktorí majú psa 
a riadne za neho platia daň, dostávajú za-
darmo vrecúška na psie exkrementy. Dbá sa 
na dezinfekciu detských ihrísk a iných verej-
ných priestranstiev. MČ kúpila viacúčelový 
zametací stroj, motorové vozidlo pre zimnú 
údržbu, prívesný vozík sklápača, mini bager. 
V spolupráci s mestom Košice likviduje ne-
legálne skládky a máme už aj prvý zberný 
dvor na ul. Napájadlá. 

Čo všetko priniesli štyri roky v oblasti investíciíČo všetko priniesli štyri roky v oblasti investícií
Mestská časť bilancuje, o čo je sídlisko bohatšie
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VEREJNÉ OSVETLENIE 
Sídlisko je veľké, má už svoje roky, a tak 

je samozrejmé,  že modernizáciu potrebuje 
i verejné osvetlenie. Chodník popri Horná-
de je už rozsvietený 15 svetelnými bodmi, 
chodník popri Myslavskom potoku rozžiari-
lo 10 svetelných bodov. Verejné osvetlenie 
so 7 bodmi je na chodníkoch na uliciach 
Ždiarska – Trhovisko – Rovníková a pripra-
vená je už projektová dokumentácia osvet-
lenia chodníkov na Dneperskej a Levočskej 
ulici, kde je plánovaných 13 nových svetel-
ných zdrojov Z dôvodov majetkovo-práv-
nych (spor o vlastníctvo prenajímaného 
pozemku od mesta Košice) bude možné 
tento zámer realizovať v ďalšom období. 
V štádiu príprav je aj dokumentácia verej-
ného osvetlenia chodníkov na Galaktickej 
a Meteorovej ulici, ktorým prinesie svetlo 
14 nových svetelných zdrojov. Postavilo sa 
už 88 nových lámp.

OBCHODNÉ CENTRÁ
Mestská časť sa stará aj o obchodné cen-

trá, ktoré sú na sídlisku. Spracovaná je štú-
dia rekonštrukcie OC Čingov a pripravená 
projektová dokumentácia Rekonštrukcia 
južného schodiska OC Branisko. MČ požia-
dala mesto Košice ako vlastníka pozemku 
o súhlas k umiestneniu stavby a uzavretiu 
nájmu na pozemok. Po získaní nájomnej 
zmluvy požiada príslušný stavebný úrad 
o povolenia k realizácii stavby. Kúpená je 
elektrická brána vedúca do dvora Braniska 
a rekonštrukciou prešla časť stropu a elek-
troinštalácie v tomto centre.

VENČOVISKÁ
Na sídlisku pribudlo jedno venčovisko/

agility ihrisko pre psov. Je na Amurskej ulici. 
Mestská časť doteraz postavila 6 venčo-

vísk a agility ihrísk:
• Baltická ul. 616 m2 
• Čingovská ul. 433 m2

• Amurská ul. 2 025 m2

• Polárna ul. 460 m2

• Rovníková ul. 2 251 m2

• Meteorová ul. 826 m2

Výbehy spolu sú vo výmere 6 611 m2

V OBLASTI STAROSTLIVOSTI 
JE DÔLEŽITÉ ZABEZPEČIŤ:
STRAVOVANIE a poskytovanie príspev-

ku na stravovanie seniorov. V priemere je to 
mesačne 189 stravníkov.

JEDNORAZOVÉ DÁVKY - poskytovanie 
pomoci občanom a rodinám v hmotnej nú-
dzi. Dostalo ich 267 prijímateľov.

NEZAMESTNANOSŤ - aktivácia dlho-
dobo nezamestnaných. Aktivovaných bolo 
475 uchádzačov o zamestnanie

BEŽNÉ DOTÁCIE – formou poskytnutia 
bežných dotácií MČ podporila verejnopro-
spešné aktivity 68 subjektov v sume 36 505 
€. Humanitárna pomoc vo výške 5 000 € išla 
aj obyvateľom postihnutých mimoriadnou 
udalosťou na Mukačevskej ulici v Prešove.

DUÁLNE VZDELÁVANIE – projekt fun-
guje v rámci spolupráce MČ a Obchod-
nej akadémie na Polárnej ulici a prebieha 
dištančne aj prezenčne.

DOPRAVA / ZNAČENIE / CHODNÍ-
KY – Ach, tie chodníky, povzdychne si neje-
den Jazerčan pri pohľade na stav viacerých 
chodníkov, na ktorých zub času necháva 
svoje stopy. Napriek všetkému sa MČ poda-
rilo zvládnuť opravu viacerých z nich. 

• Promenádny chodník Sputniková ul.  
č. 1-12

• Cyklochodník Eurovelo 11 
• Chodník za rodinnými domami na Jeni-

sejskej ul.
• Chodník popri jazere Amurská ulica 
• Promenádny chodník Bukovecká ul.
• Promenádny chodník popri Hornáde 
• Chodník na Donskej ul. č. 2-14 západne 
• Chodník Čiernomorská ul. č. 1-3 popri  

jazere 
• Chodník na Važeckej ul. č. 9-12 

• Chodník na Azovskej pri MŠ 
• Chodník na Jenisejskej ul. č. 20 
• Chodník na Dneperskej od MHD popri 

Levočskej ulici 
• Spevnená plocha trhovisko Ždiar 
• Polárna ul. promenádny chodník od La-

dožskej po Rovníkovú ulicu 
• Chodník na Raketovej ul. č. 1-6 
• Chodník popri venčovisku na Polárnej  

ul. č. 20 
• Chodník na Čiernomorskej ul. č. 3 
• Chodníky – okolie venčoviska Rovníko-

vá ul.
• Chodník na Meteorovej ul. cez park
• Chodníky za MŠ na Dneperskej ulici 
• Schodisko Bukovecká 
• Chodník na Rovníkovej č. 1 – 7 
• Promenádny chodník na Irkutskej ulici 
• Chodník na Čingovskej ul. č. 10 
• Chodník pri obratisku na Galaktickej ulici

Pribudli automaty na kúpu lístkov 
na MHD – doplnené sú na zastávkach Va-
žecká, Rovníková, Dneperská, Levočská.

Spracovaná je projektová dokumen-
tácia na zmenu dopravného značenia 
v MČ – obmedzenie parkovania vozidiel 
nad 5 M, aby sa uvoľnili parkovacie miesta 
od dodávok.

PRED
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Projekt – Zmena dopravného znače-
nia v MČ aj čiastočne realizovaná. Ob-
medzené je státie vozidiel kategórie N1 
vo vnútroblokoch sídliska a presúva dodáv-
ky z nich na určené záchytné parkoviská. 
Projekt na sídlisku pokračuje.

Robí sa analýza stavu a návrh riešení 
parkovacích miest v MČ.

Vybudované bolo parkovisko na La-
dožskej a Jenisejskej ulici, čím vzniklo 50 
nových parkovacích miest

Parkoviská: Parkoviská v budúcnosti 
bude možné realizovať len viacpodlažné 
na súčasných zastavaných plochách. Tak sú 
vytvorené pravidlá umiestňovania parko-
vacích plôch na pozemkoch mesta. Preto 
parkoviská, ktoré sme v posledných rokoch 
realizovali na Raketovej, Levočskej či Ladož-
skej ulici s počtom parkovacích miest 116 
kusov, sú asi jediné z posledných. Stavať 
parkovacie domy bude ekonomicky veľmi 
náročné, no ten, ktorý drží parkovaciu poli-
tiku v rukách, je magistrát nie mestské časti. 
Vďaka mestskej časti od jej vzniku pribudlo 
približne 600 parkovacích miest. Preto vidí-
me zásadnú úlohu a pomoc mestských čas-
tí, ktorú ponúkli mestu Košice.

Rozšírenie kamerového systému 
na síd lisku vrátane priestorov Trho vis-
ka Ždiar

Bezpečnosť - kamerový systém - Mest-
ská časť Košice - Nad jazerom dostala 
v roku 2017 dotáciu od Ministerstva vnútra 
SR v sume 13 600 € pri celkovej investícii  
18 200 €. Nový kamerový systém s dvomi 
kamerami bol umiestnený na bytových do-
moch v lokalite Rovníková, Poludníková. 
Ďalšia kamera bola financovaná z vlastných 
zdrojov vo výške 10 000 € a kamerový sys-
tém bol umiestnený v lokalite Lesopark. 
Zmluvne sme zabezpečili nepretržitý mo-
nitoring na operačnom stredisku Mestskej 
polície v Košiciach.

V súčasnosti (v roku 2022) kamerový 
systém mestskej časti prevádzkuje Mest-
ská polícia v Košiciach. Mestská časť vlastní 
kamerové systémy v 6 lokalitách: Spišské 
námestie, ul. Poludníková, RL Jazero, ul. 
Amurská, ul. Rovníková, Poludníková MO, 

Lesopark. Mestská polícia zároveň pre mest-
skú časť zabezpečuje prevádzku mobilného 
kamerového systému. V rámci spolupráce 
s Mestskou políciou Mestská časť Košice 
- Nad jazerom taktiež spolufinancuje pre-
vádzku mestského kamerového systému 
mesta Košice.

TRHOVISKO ŽDIAR
MČ sa môže pýšiť trhoviskom Ždiar, kde 

po úprave plochy pribudlo 10 nových pre-
dajných stolov. Pripravená je projektová 
dokumentácia sociálneho zariadenia a roz-
šírený bol kamerový systém.

REKREAČNÁ LOKALITA 
Do sféry záujmu a starostlivosti MČ určite 

patrí:
Riešenie problému siníc v jazere – spolu-
práca s mestom Košice a Masarykovou uni-
verzitou v Brne.

Ihrisko Radka - rekonštrukcia a revitalizácia

Architektonická štúdia chodníkov 

Multifunkčné ihrisko – rekonštrukcia 

Plávajúca fontána na jazere - okrem este-
tického skrášlenia RL prinesie zvýšenie pre-
vzdušnenia vody v jazere

Detské ihrisko PYRAMÍDA

Oprava mosta

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET  
Mestská časť 1. augusta 2021 spusti-

la prvý ročník participatívneho rozpočtu, 
ktorý ponúkal na sídlisku príležitosť niečo 
zmeniť, opraviť, napraviť, doplniť, teda, aby 
sa Jazerčania vlastnými nápadmi či projekt-
mi spolupodieľali na správe vecí verejných. 
Predkladať sa mohli návrhy a nápady rozde-
lené do 2 kategórií. Veľké projekty (zadania 
pre MČ) a Malé projekty (občianske). V rámci 
realizácie 4 žiadatelia podpísali zmluvu o po-
skytnutí dotácie (1 od projektu odstúpil).

PRED
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PARKOVÉ KOŠE
Pozitívny trend má pre udržiavanie čis-

toty a poriadku rozmiestňovanie parkových 
košov. Nových je 60, opravených 20 a 15 do-
stalo novú vložku. 

LAVIČKY
Na sídlisku pribudlo 233 nových lavičiek 

a 87 prešlo kvôli poškodeniu opravou.

PODPORA ČINNOSTI
DENNÉHO CENTRA SENIOROV 

ktoré funguje na sídlisku a má viac ako 100 
členov. Už 11 rokov sú šikovné ženy člen-
kami Jazerských mažoretiek a spevácí zase 
tvoria spevokol Jazerčan. Centrum funguje 
od pondelka do štvrtka a v rámci voľnoča-
sových aktivít sa venujú pleteniu košíkov, 
maľovaniu kraslíc, šitiu obrúskov, majú vý-
stavy výtvarného charakteru a cukroviniek, 
dbajú aj o pohyb v rámci spoločensko – 
športových činnosti ako Športová olympiá-
da seniorov, pétang, stolný tenis, biliard, ale 
i šachom, boulingu, kartovým hrám, šípkam 
či tancu, a nácviku scénok na vystúpenia, 
vareniu gulášu a opekačkám. V lete chodia 
na poznávacie výlety a pobyty pri vode. 
Do ich činnosti patria i Novoročná kapust-
nica, Fašiangy pre seniorov, Športový deň, 
Výročná schôdza, MDŽ, Deň matiek, Jubi-
lantské posedenia, Úcta k starším, Katarín-
ska zábava, Mikulášsky večierok, Silvester 
pre seniorov.

KONTAJNEROVISKÁ
MČ má spracovanú projektovú doku-

mentáciu na polopodzemné kontajnero-
visko na Stálicovej ulici, mesto Košice však 
doteraz neuzavrelo s MČ nájomný vzťah 
k pozemku pre ďalšie majetkovo-právne 
vysporiadanie do stavebného konania. Rov-
naká situácia je aj pri výstavbe uzamykateľ-
ného kontajneroviska na Ždiarskej ulici.

V SPOLUPRÁCI S MESTOM KOŠICE
SA PODARILO:
Postaviť v Základnej škole na Družicovej 

ulici atletický ovál na ďalší rozvoj športova-
nia mládeže.

Do začiatku školského roka bola ukon-
čená rekonštrukcia obratiska električiek 
v lokalite Važecká, kde bolo vymenených 
takmer 140 metrov koľají a štyri výhybky. 
Opravou prešli aj cestno-koľajové prejazdy. 

Rozbehla sa dlho očakávaná rekon-
štrukcia Slaneckej cesty.

Pri Materskej škole na Galaktickej ulici 
vzniklo elokované pracovisko – ďalšia ma-
terská škola pre 120 detí.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ
A ŠPORTOVÉ AKTIVITY V MČ
Pandémia síce na viac ako dva roky 

okresala alebo celkom zrušila nejedno 
plánované kultúrno-spoločenské a špor-
tové podujatie, napriek tomu sa mnohé 
podarilo pripraviť.

Či už to boli Jazerské kvapky krvi, Víta-
nie 221 bábätiek do života, Prázdninové 
korčuľovačky, Aerobic marathon, Výstava 
fotografií o Košiciach, European Public He-
alth, SWAP čiže výmenu kníh, MDŽ, Deň 
matiek – Srdce pre mamu, Deň učiteľov, veľ-
konočné podujatie No počkaj, zajac, Čítanie 
s knižnicou pre deti a mládež, Talent show, 
Deň Ukrajiny, Košické Benátky, Dni mes-
ta Košice – Košický guláš, Deň Jazerčanov, 
Strom života - Sadenie stromčekov, pri kto-
rom bolo vysadených takmer 700 stromov 
pre Jazero, MDD, Oceňovanie významných 
osobností MČ, Mikuláš jazerským deťom, 
Jazerské Vianoce, Jazerský street basketbal, 
Stolnotenisové turnaje – Memoriál Gálov-
cov, Jazdy zručnosti, Futbalové turnaje žia-
kov ZŠ o pohár starostky, Futbalové turnaje 
pre dospelých o pohár starostky. V Kultúr-
nom stredisku Jazero fungovali a opäť fun-
gujú aj skupinové cvičenia a tanečné súbo-
ry - Angel dance school, G mini dance team, 
UNOSTAR, DS Studio, Aerobic, Jumping, 
Zumba, Bodyforming, Batuka, Bodystyling, 
Pilates Power Pilates, Zdravotno-relaxačné 
cvičenie, Fitbox, Taekwoodo, Shorinfi kem-
po, Tai-chi, Metafit, Tabata, Salsa, Amadeus 
– kreatívna škola pre deti.



Jazerčan 03 / 2022 9

COVID PANDÉMIA
Miestny úrad sa v roku 2020 s vypuknu-

tím Covid-u 19 medzi prvými v meste pustil 
do šitia rúšok a ich rozdávania obyvateľom 
sídliska. Rozdaných bolo viac ako 28-ti-
síc rúšok. Participoval pri vytváraní miest 
na plošné testovanie občanov. Jedno od-
berné miesto bolo priamo na úrade. S po-
skytnutím priestoru pokračoval aj v roku 
2021. Najprv s miestom plošného testova-
nia na úrade, od februára s pomocou pri vy-
tvorení priestoru pre MOM – teda mobilné 
odberové miesto na antigénové odbery. 
Devätnásť dám a jeden pán - 13 zdravot-
níčok a 7 administrátorov sa zapísalo 
do histórie života mestskej časti, pretože sa 

rozhodli pomáhať v MOM – Mobilnom od-
berovom mieste. Ako jediné v rámci mesta 
bolo zriadené priamo na miestnom úrade, 
fungovalo do konca júna a striedalo sa 
v ňom 20 „momkárov.“ Otvorené bolo celý 
týždeň, aj cez víkendy. Za 141 dní otestova-
lo 38 822 ľudí, z toho bolo 231 pozitívnych. 
V marci 2021, keďže pandémia ešte neskon-
čila, Jazerčanom bolo doručených 15 080 
respirátorov a cca 90-tisíc rúšok. Od marca 
do mája 2021 vydaných 936 balení vitamí-
nov ako prevencia proti Covid 19 – cieľová 
skupina seniori. Pre seniorov a imobilných 
MČ zabezpečovala aj nákupy a doručenie 
potravín i liekov. V rámci projektu Terénny 
asistent COVID sa monitoroval stav rizi-

ka, možnosti nákazy a vývinu ochorenia  
COVID-19 priamo v dotknutých rómskych 
komunitách a cielene sa im poskytovala 
materiálna, technická a komunikačná po-
moc. Antigénové testovanie bolo v čase 
od 8.- 10. 1. 2021 na šiestich testovacích 
miestach (Poliklinika, SZŠ Dneperská, MÚ, 
Výmenník Važecká, ZŠ Jenisejská, ZŠ Druži-
cová), otestovaných 5 110 občanov, z nich 
bolo 67 pozitívnych. V termíne od 15. 1. 
do 17. 1. 2021 otestovaných na tých is-
tých miestach 2 850 obyvateľov, z ktorých  
bolo 64 pozitívnych. V termínoch od  
19. - 31. 1. 2021 a 5. - 7. 2. 2021 otestova-
ných spolu 6 280 Jazerčanov, z ktorých bolo 
487 pozitívnych. 
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AJ MEDZI BLOKMI 
MÔŽE BYŤ KULTÚRA
Štvrtý rok pôsobí v našej mestskej časti 

občianske združenie Krajina zážitkov. Ako 
už prezrádza i názov, jeho hlavným cieľom 
je prostredníctvom zmysluplných aktivít 
prinášať účastníkom príjemné zážitky, po-
zitívne emócie, aj nové vedomosti a skúse-
nosti. 

Okrem podujatí, ktoré už Krajina zážit-
kov na našom sídlisku zrealizovala (ale-
bo ešte plánuje pripraviť), spestrili a ešte 
spestria voľný čas Jazerčanov podujatia 
realizované v rámci projektu „Sídlisková 
kultúra v komunite Jazerčanov“. Podporený 
je v rámci grantového programu InovujTy, 
administruje ho Creative industry Košice 
a podporuje Európska únia a Košice 2.0. 
Jeho poslaním je na našom veľkom, a do ur-
čitej miery anonymnom sídlisku, podporiť 
spoznávanie sa obyvateľov z jednotlivých 
vnútroblokových priestorov, priniesť pria-
mo k nim zaujímavé aktivity, a zároveň im 
dopriať možnosť kultúrneho vyžitia, zábavy 
či rozvoja kreativity. 

Vo vnútrobloku Uralská - Čingovská 
v júni, pri príležitosti MDD, boli pre deti pri-
pravené nafukovacie atrakcie, maľovanie 
na tvár, športové aktivity, maskoti či vystú-
penie kúzelníka Gabiho. Počas celého leta 
prebiehali ako sprievodné aktivity podu-
jatí v našej mestskej časti tvorivé dielne 
pre menšie aj väčšie deti. 

V prvú septembrovú nedeľu, tentokrát 
vo vnútrobloku Poludníková - Ždiarska, 
potešilo hlavne rodiny s deťmi popoludnie 
Rozlúčka s letom. Vystúpila UsmievAnka, 
nechýbali moderované súťaže a animácie, 
nafukovací hrad, maskoti, maľovanie na tvár 
či tvorivé dielne. Projekt „Sídlisková kultúra 
v komunite Jazerčanov“ bude pokračovať 
ďalšími podujatiami, napríklad na ihrisku 
na Amurskej ulici vystúpi divadielko, pláno-
vaná je Šarkaniáda vo vnútrobloku Stálico-
vá - Galaktická, spoločná brigáda v mestskej 
časti či Mikulášske podujatie. 

„Aktivity projektu, ako aj ďalšie podu-
jatia občianskeho združenia Krajina zá-
žitkov, zaujímavou a efektívnou formou 
prispievajú k spoznávaniu sa Jazerčanov, 
sprostredkovaniu zaujímavých zážitkov 
a spestreniu voľného času všetkých veko-
vých a cieľových skupín“ uviedol miestny 
a mestský poslanec Róbert Schwarcz, ktorý 
s Krajinou zážitkov úzko spolupracuje a po-
máha jej s organizovaním podujatí.

SPOD POKRIEVKY NÁŠHO KLUBU
G-MINI DANCE TEAM
Tanečný rok 2021/2022 sme tak, ako už 

je našou tradíciou, spečatili v júni koncoroč-
ným večerným programom. Od pandémie 
sme „dostali zelenú,“ a tak sme na pódiu 
na Jedlíkovej ulici mohli pod reflektormi 
ukázať, ako tvrdo sme makali. Publikom 
prechádzali vlny nadšenia a zimomriavok 
a pani starostka Lenka Kovačevičová, ro-
dinní príslušníci, kamaráti a známi, ktorí sa 
prišli nechať prekvapiť, perfektne dotvorili 
atmosféru celého programu. Na pódiu sme 
sa ukázali všetky skupiny, každá s niekoľký-
mi rozličnými choreografiami – od najmen-
ších špuntov až po dospelákov. Vystriedali 
sa začiatočníci aj pokročilí, predstavili sme 
choreografie, ktoré získali na súťažiach po-
čas roka ocenenia, ale aj úplné novinky, čo 
boli čerstvo pripravené pre oko diváka. Po-
čas celého večera vládla rodinná atmosféra, 
z nás, tanečníkov, aspoň my sme to tak cítili, 
sršala dobrá energia, radosť z tanca, a aj na-
priek teplu sme si užili každú chvíľu na pó-
diu naplno. Tancom nabitý večer ukončila 
spoločná choreografia, kedy sme sa prišli 
naraz ukázať všetky skupiny a spoločne sme 
uzavreli program. Nejedno oko neostalo su-
ché, čo bol  znak toho, že si program všet-
ci užili a tešili sa z výsledku desaťmesačnej 
námahy. Celé sa to zavŕšilo kvetmi. Skončili 
v rukách našej vedúcej klubu Gabriely Var-
gaeštok a tréneriek, ktoré celý rok s nami 
vytrvalo pracovali a tvorili finálny výsledok. 

Po galavečere sme sa rozutekali na prázd-
niny, no dlho sedieť doma sme neostali. Po-
čas letných prázdnin na nás tiež čakal nabitý 
program plný tanca a zážitkov. Pre menších 
drobcov boli zorganizované tri turnusy det-
ského denného tábora s množstvom rôz-
norodých výletov a tanečno-speváckych 
i výtvarných súťažných tréningov. Pre star-
ších bolo prichystané týždenné tanečné sú-
stredenie na Drienici. Tancovalo sa od rána 
do večera, nechýbali workshopy so známy-
mi tanečníkmi z „Tvoja tvár znie povedome“, 
hry, súťaže, večerné programy a diskotéky. 

Nová tanečná sezóna, do ktorej vstu-
pujeme, bude ešte lepšia, plná načerpanej 
energie a prekvapení. 

Už teraz sa tešíme na všetky zážitky, 
ktoré nás čakajú. Máte záujem sa pridať 
do našej rozrastajúcej sa rodinky? Tešíme sa 
na vás na e-maile obz.gaga@gmail.com ale-
bo na čísle 0907 975 319, lebo v našom klu-
be má šancu každý.          G-mini Dance team

SPOZNAJ BEHOM JAZERO
Registrácia, tombola, rozcvička a potom 

beh. To bol program pretekov Spoznaj be-
hom  Košice-Jazero, ktoré okrem pande-
mického obdobia každoročne pravidelne 
organizuje Active life. U nás, na Jazere, sa 
na jeho príprave podieľala  aj mestská časť,  
ktorá prispela na ceny i občerstvenie. Hoci 
bol večer, dusno nepoľavovalo, august tým 
bol známy, bežci, či už na kratšej alebo dlh-
šej trati, kilometre zvládli a do cieľa dobehli 
spokojne a s úsmevom. Nechýbal medzi 
nimi ani náš maratónec Peter Polák.

Život na sídliskuŽivot na sídlisku
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VEĽKÉ ĎAKUJEME 
Na septembrovú Jazerskú kvapku krvi 

napriek poriadnemu lejaku prišlo naozaj 
veľa Jazerčanov, ktorí sa rozhodli darovať 
vzácnu tekutinu. 

Z 53, ktorí došli a zdravotníci z Národnej 
transfúznej služby ich otestovali, devätnás-
tim, žiaľ, chýbal dostatok železa. V dobrom 
úmysle neboli teda úspešní. Spomedzi 34 

dám a pánov, ktorí uspeli, bolo 9 prvodar-
cov, medzí nimi aj naša starostka. Pri pred-
chádzajúcich kvapkách nemala na daro-
vanie dosť železa. Každý si odniesol malú 
pozornosť od mestskej časti a od zdravot-
ných poisťovní Dôvera a Všeobecná zdra-
votná poisťovňa. 

Najkrajším darom bol však pocit, že mož-
no v núdzi niekomu pomohli... 

PODARILO SA, K-PARK JE NÁŠ
Kaufland už po druhýkrát prišiel s ponu-

kou vytvorenia priestoru pre relax a pobyt 
na čerstvom vzduchu v podobe K-Parku. 
Do projektu športovo-oddychového areálu 
sa mohli zapojiť slovenské mestá a v Brati-
slave a Košiciach i mestské časti, v ktorých 
sa nachádza predajňa Kaufland. Stačilo 
do 30. 6. 2022 poslať registračný formulár 
spolu so všetkými povinnými prílohami. 
A potom od 25. 8. do 5. 10. 2022 na stránke 
kauflandpark.sk hlasovať. 

Aby boli zabezpečené spravodlivé pod-

mienky a rovnosť šancí na výhru pre všetky 
mestá/mestské časti, Kaufland pri hlasovaní 
zohľadňoval aj počet obyvateľov v danom 
meste/mestskej časti a stanovený bol na zá-
klade najaktuálnejších údajov Štatistického 
úradu SR k 10. 5. 2022. Víťazné mestá/mest-
ské časti boli teda zostavené na základe naj-
vyššieho získaného prepočítaného počtu 
hlasov. V prípade rovnosti hlasov o poradí 
rozhodol skorší čas zaslaného posledného 
hlasu v prospech víťazného mesta/mestskej 
časti. Zo všetkých miest a mestských častí 
zaradených do projektu o realizáciu špor-

tovo-oddychového areálu K-Park mohlo 
zvíťaziť sedem, v ktorých v roku 2023 vybu-
duje Kaufland originálne športovisko. Ob-
sadili sme síce predposledné rátané, teda 
šieste miesto, ale podstatné je, že sme sa 
vedeli opäť spojiť pre spoločnú vec a nové 
miesto športovania, ktoré postaví Kaufland 
na vlastné náklady, získať. Budú tam Skate 
prvky, Streetball, Ping-pong, Workoutová 
konštrukcia, Lezecká stena, Oddychové se-
denie, Stojan na bicykle, Odpadkové koše, 
Zeleň. 

Všetkým za hlasovanie vďaka.

ALŽBETA HLAVÁČOVA 
SI TO MÔŽE NÔTIŤ...
Dožiť sa 90 rokov je síce nekaždoden-

ná vec, ale aj takéto jubileum si ľudia pri-
pomínajú. Jednou z nich je aj pani Alžbe-
ta Hlaváčová, ktorá má na rodnom liste 
dátum  narodenia 23. júl 1932. 

NAŠA BETKA, 
NAŠA VÝNIMOČNÁ BETKA 
V roku 2010  vznikol na Jazere z inicia-

tívy vtedajšej starostky Anny Jenčovej uni-
kátny súbor Jazerské mažoretky. Na prvom 
stretnutí sa takmer pod starostkiným nátla-
kom zúčastnili prevažne členky Denného 
centra. Medzi nimi bola aj drobná žienka 
plná energie. Nikto neveril, že má 78 rokov. 

Vstupom do súboru pre Betku začalo nové 
dobrodružstvo v jej bohatom živote. Obja-
vila mažoretkovskú palicu, úžasný vplyv cvi-
čenia na telo, čaro aplauzu na vystúpeniach, 
nové zážitky  a nové kamarátky. Nevynecha-
la ani jeden tréning, bola súčasťou všetkých 
choreografií a pýchou súboru, pretože bola 
živou ukážkou toho, ako pohyb, pozitívne 
myslenie a činorodosť pôsobia zázračne 
omladzujúco. Z lásky k súboru pomáhala 
šiť klobúky, pripravovala pre ostatné člen-
ky rôzne drobné darčeky k sviatkom a na 
množstvo vystúpení napiekla svoje vychý-
rené koláče. Ohybnosť jej tela a kondícia 
privádzali do úžasu aj lekárov. Úrazy sa síce 
nevyhli ani jej, ale rýchlosť rehabilitácie udi-
vovala každého. A ona sa zase chválila, že je 
to len vďaka pravidelnému cvičeniu a pohy-
bu v súbore mažoretiek. 

Betka nie je obyčajný človek, Betka je 
úkaz. Silou vôle, energiou, pracovitosťou, 

tvorivosťou, sršiaca stále dobrou náladou 
a chuťou zapájať sa do rôznych aktivít, môže 
byť naozaj vzorom pre všetky ženy. Život ju 
nešetril, pripravil jej nejednu zlomyseľnosť, 
ale Betuška bravúrne zvládala väčšinu ná-
strah. Hoci ju zákerná choroba tlačí do inva-
lidného vozíka, dlho tam nevydrží a snaží sa 
čo najviac chodiť. Posledné dva roky je síce 
už len pasívnou členkou súboru, pozorne 
však sleduje jeho činnosť, občas príde aj 
na tréningy a vždy donesie čerstvo napeče-
né koláčiky. Mnohé majú problém stihnúť 
včas dopoludňajší tréning, nieto ešte vype-
kať ráno koláče... Betka to stíha...

Betuška, k tomuto jubileu Ti prajeme 
všetko najlepšie. Nech Ti zdravie nepodrá-
ža nohy, aby si ešte dlho vládala chodiť 
medzi nás.

Mgr. Darina Mášiková,    
vedúca súboru Jazerské mažoretky

Jazerčania pre dobrú vec opäť spojili sily

Čože je to deväťdesiatka . . . 
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Oceňovanie občanov Oceňovanie občanov 
Mestská časť ocenila deväť jednotlivcov za ich výnimočnosť

SME RADI, ŽE VÁS MÁME
Knihovníčka, lekár, bývalý starosta, cukrárka, učiteľka, špor-

tovci. Obyčajní ľudia, ktorí sa od ostatných na pohľad nelíšia. 
A predsa... svojím podielom prispievajú k skvalitneniu, spes-
treniu a obohateniu života mestskej časti, čo sú momenty, kto-
ré si zaslúžia pozornosť. Venovaná im bola aj po poslednom 
rokovaní miestneho zastupiteľstva v tomto volebnom období, 
kedy za rok 2021 dostalo deväť jednotlivcov ocenenia: Cenu 
Mestskej časti Košice – Nad jazerom, Čestné uznanie Mestskej 
časti Košice – Nad jazerom a Cenu starostky Mestskej časti Ko-
šice – Nad jazerom. 

* * * 
CENU MESTSKEJ ČASTI 
KOŠICE –NAD JAZEROM V ROKU 2022 PREVZALI:

Ing. Božena Géciová 
Celý svoj život sa zameriava na prácu so ženami a pre ženy, pre-

tože v nej vidí zmysel a naplnenie poslania. Je predsedníčkou ZO 
Únie žien Slovenska na našom sídlisku, v obvode Košice IV i krajskej 
organizácie. Vďaka nej sa ženy sídliska i mesta zúčastňujú na kultúr-
nych a spoločenských podujatiach. 

Ing. Ján Jakubčiak 
Štyri volebné obdobia bol starostom našej mestskej časti. Síd-

lisko v podstate staval, bol pri zriaďovaní obchodov, služieb, úprav 
prostredia a niekdajšiu „nocľaháreň“ zmenil na fungujúce miesto 
života občanov. Tento rok oslávil 80-te narodeniny.

MUDr. Michal Slivka
Za propagáciu zdravého životného štýlu a bohatú publikačnú 

činnosť v oblasti osvety zdravia a prevencie pred ochorením v kniž-
nej podobe i v článkoch v občasníku Jazerčan.

* * * 
ČESTNÉ UZNANIE MESTSKEJ ČASTI 
KOŠICE – NAD JAZEROM V ROKU 2022 PREVZALI:

Zdenka Čepeková
Je ocenená za výraznú pomoc počas pandémie Covidu 19 rozvo-

zom jedál, podporu aktivít mestskej časti vlastnými pekárenskými 
výrobkami, prípravu a pečenie bezlepkových produktov i obetavú 
starostlivosť o zdravotne znevýhodnené dieťa.

Bc. Monika Vendráková 
Za dlhoročnú prácu knihovníčky a jej desaťročný podiel a prácu 

na rozvoji čitateľskej gramotnosti hlavne detí a seniorov v pobočke 
Verejnej knižnici Jána Bocatia na našom sídlisku. 

Ing. Mgr. Mária Vitikáčová
Ocenenie je poďakovaním za úspechy v pedagogickej praxi, rea-

lizáciu v školských aj medzinárodných projektoch, spoluprácu s mi-
movládnymi organizáciami a rozvoj dobrovoľníctva, ktoré dávno 
prekročilo hranice sídliska, mesta i republiky. 

* * * 
CENU STAROSTKY MESTSKEJ ČASTI 
KOŠICE – NAD JAZEROM V ROKU 2022 PREVZALI:

Mgr. Tomáš Gáll

PaedDr. Zuzana Zajacová

Tobias Zámbory

* * * 

Ing. Božena Géciová
PRÁCA SO ŽENAMI A PRE ŽENY
Zamestnanie, rodina a k tomu aktivity v občianskom združení 

Únia žien Slovenska, to sú pre ňu charakteristické momenty. Niekto-
ré z podujatí mali členky aj na Jazere. Zaujímavé bolo Vlákno - Kroni-
ka mojej rodiny či projekt Žena na prelome 3. tisícročia s podtextom 
Krokom ku zdraviu a vzdelaniu. Pripravili prechádzku po sídlisku. 
Uskutočnil sa tu aj 1. parlament seniorov, na ktorom bola podpísaná 
dohoda o spolupráci medzi mestskou časťou, Denným centrom se-
niorov a základnou organizáciou Únie žien Slovenska. Ako jej pred-
sedníčka u nás, na Jazere, v obvode Košice IV a krajskej organizácie, 
sa zameriava na prácu so ženami a pre ženy, v ktorej vidí zmysel 
a naplnenie jej života.

* * * 

Najmladším oceneným bol vodný lyžiar Tobias Zámbory, mimochodom 
čerstvý majster Európy v skokoch v kategórii mladých do 19 rokov. Dve zlaté 
medaily a jednu striebornú si priniesol  z Majstrovstiev Európy vo vodnom lyžo-
vaní 2022 v holandskom Weerte. 
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Ing. Ján Jakubčiak
Z NIEKDAJŠEJ NOCĽAHÁRNE 
MIESTO ŽIVOTA JAZERČANOV
Písal sa 1. január 1991, keď sa stal nezávislým starostom našej 

mestskej časti. Na sídlisku, ktoré sa stavalo, a tak bolo prostredie 
v hroznom stave, bol pri zriaďovaní obchodov, služieb, úpravách, 
odvoze bahna z dna jazera Ako starosta, ktorému dali obyvatelia 
dôveru štyri volebné obdobia, má veľký podiel na tom, že sa Jazero 
z niekdajšej nocľahárne menilo na fungujúce miesto života obča-
nov. Mestská časť za jeho starostovania nadviazala čulé partnerské 
kontakty s XV. obvodom Budapešti a začala vydávať noviny Jazer-
čan, ktoré si pripomínajú 30. narodeniny. Je prvým starostom, kto-
rého vtedajší primátor Rudolf Schuster v roku 1998 ocenil Cenou 
primátora mesta za rozvoj mestskej časti a mesta. 

* * * 

MUDr. Michal Slivka
POPRI LIEKOCH UZNÁVA I DARY PRÍRODY
Ako pediater – detský lekár sa už 27 rokov stará o pacientov 

vo veku od nuly po dvadsať rokov. Rodičom i pacientom od prvej 
chvíle ponúka popri liečbe medikamentmi i naturálny postup vy-
chádzajúci zo sedliackeho rozumu našich babičiek a prababičiek. 
Radí im i pobyty v prírode, ktorú miluje. Vydal desať kníh venova-
ných zdravotnému životného štýlu a prínosom ovocia, zeleniny 
a bylín v strave. Obyvateľom sídliska radil aj ako poslanec miestne-
ho zastupiteľstva štyri volebné obdobia či prostredníctvom Zdra-
votného okienka v občasníku Jazerčan. Podľa doktora Slivku človek 
nesmie zlenivieť. Ešte horšie ako lenivosť je, že sa z našich životov 
strácajú ohľaduplnosť, pochopenie a láska medzi ľuďmi. A na tú, 
žiaľ, ani lekári nemajú liek...

* * * 

Zdenka Čepeková
MÁ RADOSŤ, ŽE ROBÍ INÝM RADOSŤ
Vybrať sa na dráhu podnikania, k tomu treba veľkú odvahu, ktorú 

pani Zdenka v sebe mala. V OC Idea našla voľný priestor na predaj-
ňu. S rodinou ho vymaľovali, zariadili, upravili a pomenovali Zdenki-
na kuchňa. Na poschodí má pekáreň, kde všetko miesi, vaľká, pečie, 
aby mohla ponúkať domáce dobroty i chlieb pre celiatikov. S tým, 
čo napiekla, sa mohli zoznámiť popri zákazníkoch i zdravotníci po-
čas fungovania MOM-ky, na Jazerských kvapkách krvi či návštevníci 
na Dňoch Jazerčanov. Zapája sa i do iných foriem života na sídlisku. 
Sen, ktorý sa splnil, jej prináša pohodu, spokojnosť a dobrý pocit, že 
môže iným robiť radosť i ponúkať zdravie.

* * * 

Bc. Monika Vendráková
KNIHA ČLOVEKA NIKDY NEOPUSTÍ
Ku knihám získala skutočný vzťah v zamestnaní. Práca sa stala 

jej splneným snom. Popri nich chcela preniknúť i do hlbín prírody, 
a tak vyštudovala geológiu. Doteraz má doma zbierku minerálov. 
Pred desiatimi rokmi sa zamestnala v pobočke Verejnej knižnice 
Jána Bocatia u nás, v Urale. (Knižnica má mimochodom 45 rokov 
existencie). Organizuje besedy a stretnutia s knihami pre dospe-
lých, aj pre deti. Najmä detskí čitatelia sú úžasní. Zvedaví, všetko 
chcú vedieť, ich otázky nemajú konca. A to je dobre, lebo kniha je 
priateľ, ktorý človeka nikdy neopustí. 

* * * 

Oceňovanie občanov Oceňovanie občanov 
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Ing. Mgr. Mária Vitikáčová
DOBROVOĽNÍCTVO JE VÝZVA, IMPULZ DO ŽIVOTA
V roku 2000 nastúpila ako učiteľka zemepisu a etickej výchovy 

na Základnú školu na Bukoveckej ulici a učí tam doteraz. Je au-
torkou grantových projektov, so žiakmi má veľa aktivít, využíva 
netradičné formy vyučovania, významné sú i workshopy zamerané 
na ručné práce. V roku 2009 ich škola ako jediná na Slovensku získa-
la partnerskú školu v Kábule. Žiaci si začali vymieňať korešponden-
ciu i drobné darčeky. V podobných kontaktoch pokračujú s ďalšími 
deťmi Afriky. Dobrovoľníctvo je pre ňu výzvou, impulzom do života. 
Pri príležitosti Dňa učiteľov jej v roku 2020 Ministerstvo škola, vedy, 
výskumu a športu SR udelilo Malú medailu sv. Gorazda. 

* * * 
Mgr. Tomáš Gáll
PROPAGUJE MYŠLIENKU POHYBU, 
POMOCI A POROZUMENIA
Je „otcom“ projektu Active life, ktorý sa pôvodne zrodil len tak, 

zo zábavy, keď svižne vošiel do studenej vody jazera na našom síd-
lisku. Z nápadu otužovania sa stala tradícia. K nemu za osem rokov 
pribudlo darovanie krvi, dobrovoľníctvo spojené s opravami toho, 
čo je ošarpané. Organizujú tiež rôzne bežecké podujatia, ktoré roz-
hýbali stovky ľudí v Košiciach aj na Slovensku. Beh Spoznaj behom 
Jazero tiež patrí do ich aktivít a zapájajú sa do neho desiatky bežcov 
mesta i z Jazera. Tomáš Gáll je človekom, ktorý už osem rokov pro-
paguje myšlienky pohybu, pomoci, charity, zdravia, dobrovoľníctva 
a porozumenia medzi ľuďmi.

* * * 

Tobias Zámbory 
MÁ ZLATO 
A RÁD BY I MAJSTROVSKÝ TITUL
Od mala bol typickým chlapcom milujúcim rôzne športy. Len 

voda a vodné lyže ho nelákali. Až prišiel deň, kedy obavy prekonal 
a voda sa stala jeho kamarátom, živlom i príležitosťou ukázať, čo 
všetko na nej v klube Trixen dokáže. V kategórii do 15 rokov dvakrát 
vyhral zlatú medailu v disciplínach skoky a slalom. Je i držiteľom slo-
venského rekordu. V kategórii mladých do 19 rokov obsadil druhé 
miesto v trojkombinácii. Vlani, pri príležitosti Dňa študentstva, mu 
predseda KSK Rastislav Trnka odovzdal ocenenie za mimoriadne 
úspechy v športových aktivitách v celoslovenských a medzinárod-
ných súťažiach jednotlivcov. 

* * * 
PaedDr. Zuzana Zajacová  
ŽIAKOV I ŠKOLU POSTAVILA NA NOHY
Vetry ju pred viac ako jedenástimi rokmi zaviali na Jazero, kde 

sa stala riaditeľkou Základnej školy na Bukoveckej ulici. Prvé dni 
a týždne mala zo stavu školy doslova šok, taká bola zdevastovaná. 
Nevedela, či má plakať, zutekať alebo sa pustiť do zmien. Zvíťazilo 
to tretie. Podarilo sa za jej pôsobenia školu vynoviť, opraviť, postaviť 
na nohy a školáci začali dosahovať výborné výsledky v učení i v rôz-
nych súťažiach a olympiádach. Na Bukoveckej pôsobila takmer 
desať rokov. Do dôchodku odchádzala s čistým štítom a dobrým 
pocitom z toho, čo po sebe nechala. 

* * * 

Oceňovanie občanov Oceňovanie občanov 
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Zo života seniorov Zo života seniorov 

Príjemné letné chvíle využili naši jazerskí seniori rôzne. Pomerne 
pravidelne mali turnaje v pétanque s rovesníkmi z iných mestských 
častí a klubov. Krásne počasie, občas až príliš horúce, bolo pozván-
kou na pobyty pri a vo vode. 

Zaskočili ju vyskúšať v Sárospataku, kde si poplávali a vyhriali sa 
v teplej, termálnej vode. Zavítali aj do obľúbenej Podhájskej, ktorá 

im tiež poskytla relax a nabratie nových síl. Viacerí ochutnali i sla-
nosť Jadranského mora v Chorvátsku. Po prázdninách sa seniori 
zišli na príjemnom posedení po lete spojenom s otvorením čin-
nosti klubu. Najprv ich čakala oficiálna časť spojená s príhovormi 
a potom prišla k slovu zábava. Na dobrú náladu im zanôtili kama-
ráti – speváci.

Seniori z Klubu kresťanských dôchodcov zorganizovali zájazd 
do Krosna v Poľsku. Po nákupoch na miestnom trhovisku navštívili 
Pustovňu sv. Jána z Dukly - Hory bez hraníc. Pustovňa, nazývaná 
pustovňa "na púšti", sa nachádza na svahoch hory Zaśpit, asi 1,5 km 
od obce Nowa Wieś pri Dukle. Zúčastnili sa i na svätej omši. Svoj po-

byt spojili s prekvapením, navštívili kostol sv. Martina v Kapušanoch 
pri Prešove, kde je kňazom bývalý duchovný otec z Jazera Peter 
Kentoš. Po svätej omši sa vrátili do Košíc zdraví, spokojní a s novými 
zážitkami. Viacerí členovia klubu boli i na 25. ročníku púte na Ma-
riánsku Horu v Levoči.

Základné organizácie Únie žien Slovenska č. 1 a 3, OO ÚŽS Koši ce 
IV a naša mestská časť pripravili v jeden júlový podvečer stretnutie 
s ľudovou tvorivosťou Podvečerné jazerské spevobranie. Sólo mal 
spev, ktorý je meradlom hudobnosti a kultúrnosti národa. Účinko-
val folklórny súbor Hrabina z Myslavy, ktorého okoloidúci odmenili 
vrelým potleskom. Únia žien Slovenska spolu s Verejnou knižnicou 

Jána Bocatia a Košickým samosprávnym krajom v pobočke Verejnej 
knižnice na Triede SNP č. 48/A zorganizovala netradičnú výstavu 
pod názvom „Čaro krojovaných bábik“. Jej poslaním bolo pripome-
núť dôležitosť udržiavania ľudových tradícií a kultúrneho dedičstva 
Slovenska. Na výstave bolo 22 krojovaných bábik z nášho regiónu 
vytvorených šikovnými rukami žien. 

Foto: Marta Lovasová, Mária Semanová,  
Verejná knižnica J. Bocatia

Únia žien Slovenska

Klub kresťanských seniorov

Klub dôchodcov pri Dennom centre
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Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár Roz-
hodnutím č. 209/2022 Z. z. zo dňa 8. júna 2022 vyhlásil voľby do or-
gánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov a určil 
deň ich konania 

NA SOBOTU 29. OKTÓBRA 2022. 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samo-
správnych krajov sa v podmienkach našej mestskej časti usku-
točnia v čase od 7:00 do 20:00 hod. 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom 
uznesením č. 215 prijatom na 24. rokovaní dňa 30. júna 2022 určilo 
v zmysle § 166 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu vo-
lebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 14 ods. 

2 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 
predpisov 

2 VOLEBNÉ OBVODY A POČET POSLANCOV 13.

Z toho vo volebnom obvode č. 1 
počet zvolených poslancov 6 (šesť), 

vo volebnom obvode č. 2 
počet zvolených poslancov 7 (sedem).

Starostka Mestskej časti Košice – Nad jazerom Ing. Mgr. Len-
ka Kovačevičová podľa § 8 ods. 1 a § 195 a ods. 4 písm. a záko-
na č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov určila nasledovné 
volebné okrsky a volebné miestnosti:

Volebný obvod č. 1

ČÍSLO VOLEBNÉHO OKRSKU A VOLEBNÁ MIESTNOSŤ ÚZEMNÝ OBVOD

1
ZŠ Bukovecká, Košice, Bukovecká 17

Bukovecká 1- 3 (párne, nepárne)
Bukovecká  5 – 17 (párne, nepárne), Bukovecká 20

2
ZŠ Bukovecká, Košice, Bukovecká 17

Baltická 1 – 36 (párne, nepárne), Baltická 37
Čiernomorská 1 – 3 (párne, nepárne)

3
ZŠ Bukovecká, Košice, Bukovecká 17

Kaspická 1- 5 (párne – nepárne)
Levočská 1, 2,   
Azovská 2, 4, 6

4
ZŠ Bukovecká, Košice, Bukovecká 17

Donská 1 – 14 (párne, nepárne)
Kaspická 6

5
SZŠ Dneperská, Košice, Dneperská 1 Amurská 1 – 9 (párne – nepárne)

6
SZŠ Dneperská, Košice, Dneperská 1

Levočská 4, 5
Irkutská 5 – 15 (párne, nepárne)

7 
SZŠ Dneperská, Košice, Dneperská 1

Irkutská 16, 17, 18
Dneperská 1, 2, 4, 6

Jenisejská 2 – 16 (párne)
Jenisejská 1 – 41 (nepárne)

Textilná 1, 3/A, 4, 10

8
ZŠ Jenisejská, Košice, Jenisejská 2 Čingovská 1 – 10 (párne – nepárne)

9
ZŠ Jenisejská, Košice, Jenisejská 22

Čingovská 11 – 16 (párne, nepárne)
Nám. košických mučeníkov 1

Ladožská 1 – 6 (párne, nepárne)
Jenisejská 18, 20, 22

10
ZŠ Jenisejská, Košice, Jenisejská 22

Jenisejská 43 – 71 (nepárne)
Uralská 4

11
ZŠ Jenisejská , Košice, Jenisejská 22 Uralská 5 – 16 (párne, nepárne)

VOĽBY 2022 
DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 

A ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
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Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samo-
správnych krajov 2022 sa konajú 

V SOBOTU 29. OKTÓBRA 2022 OD 7.00 DO 20.00 HOD.

• Volič dostane vo volebnej miestnosti 6 hlasovacích lístkov 
- dva pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
- dva pre voľby do orgánov samosprávy - primátora Košíc 

a poslancov Mestského zastupiteľstva
- dva pre voľby v mestskej časti - starostu MČ Košice – Nad 

jazerom a poslancov miestneho zastupiteľstva

• Dve obálky farebne odlíšené – modrú a bielu

•  Farebné – modrá a biela – budú aj volebné urny

•  Voľby do orgánov samosprávnych krajov (KSK)
- O post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) sa 

uchádza 12 kandidátov a v Zastupiteľstve KSK bude pracovať 
57 poslancov. (Sídlisko Nad jazerom je zaradené do volebné-
ho obvodu č. 4 a v Zastupiteľstve KSK ho budú zastupovať  
4 poslanci)

•  Voľby do orgánov samosprávy obcí  - Mesto Košice
- Pre voľby primátora tvorí mesto Košice jeden jednomandáto-

vý volebný obvod 
- O funkciu primátora sa uchádza 8 kandidátova v Mestskom 

zastupiteľstve bude pracovať 41 poslancov (Sídlisko Nad ja-
zerom je volebný obvod č. 11 a v Mestskom zastupiteľstve 
môže mať 4 poslancov).

• Voľby v MČ Košice – Nad jazerom
- O funkciu starostu sa uchádza 5 kandidátov.
- Vytvorené sú 2 volebné  obvody a v miestnom zastupiteľstve 

bude 13 poslancov (Vo volebnom obvode č. 1 bude pracovať 
6 (šesť) a vo volebnom obvode  č. 2 7 (sedem) poslancov.

- Na miesto poslanca v miestnom zastupiteľstve kandiduje  
37 občanov mestskej časti.

• Informácie k voľbám sú zverejnené na stránke mestskej časti 
www.jazero.kosice.sk

• Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič sám ale-
bo prostredníctvom inej osoby,  požiadať mestskú časť, (v deň 
konania volieb okrskovú volebnú komisiu v územnom obvode 
volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zria-
dená), o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Urobí tak v pra-
covných dňoch do 28. 10. 2022 v čase úradných hodín miestne-
ho úradu, na telefónnom čísle 302 77 11, a členovia volebnej 
komisie prídu za ním s prenosnou schránkou do miesta jeho 
trvalého bydliska. 

Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, 
starostka

VOĽBY 20VOĽBY 202222
Volebný obvod č. 2

ČÍSLO VOLEBNÉHO OKRSKU A VOLEBNÁ MIESTNOSŤ ÚZEMNÝ OBVOD

12
OA Polárna, Košice, Polárna 1

Ladožská 7 – 16 (párne, nepárne)
Polárna 1, 2 – 20 (párne)

Poludníková 1 – 4 (párne, nepárne)

13
OA Polárna, Košice, Polárna 1 Ždiarska 1 – 10 (párne, nepárne)

14
OA Polárna, Košice, Polárna 1

Ždiarska 11 – 20 (párne, nepárne)
Ždiarska  22

Poludníková 5, 6
Rovníková 1 – 5 (párne, nepárne)

15
OA Polárna, Košice, Polárna 1

Rovníková 6 – 10 (párne, nepárne)
Ždiarska 24

16
ZŠ Družicová, Košice, Družicová 4

Gagarinovo nám. 1 – 13 (párne, nepárne)
Ždiarska 21, 23

17
ZŠ Družicová, Košice, Družicová 4 Sputníková 1 – 15 (párne, nepárne)

18 
ZŠ Družicová, Košice, Družicová 4

Raketová 1 – 10 (párne, nepárne)
Stálicová 1

19
ZŠ Družicová, Košice, Družicová 4

Družicová 1 – 4 (párne, nepárne)
Nám. kozmonautov 1 – 14 (párne, nepárne)

20
SZŠ Galaktická, Košice, Galaktická 9

Stálicová 2 – 5 (párne, nepárne)
Stálicová 6 – 18 (párne)

21
SZŠ Galaktická, Košice, Galaktická 9

Galaktická  1 – 9 (párne, nepárne), 9A, 9B 
Galaktická 10 – 32 (párne)

22
SZŠ Galaktická, Košice, Galaktická 9

Važecká  2 – 12 (párne, nepárne)
Talinská 2 – 11 (párne, nepárne)

23
SZŠ Galaktická, Košice, Galaktická 9

Meteorová 1, 3, 5
Talinská 1

Galaktická 34, 36
Čechovova 28 – 33 (párne – nepárne)
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VYČKÁVANIE 
MÔŽE STÁŤ VEĽA PEŇAZÍ
Viacerí z nás v čase pandémie ko-

ronavírusu využívali niektoré z výhod, 
ktoré vyplynuli z núdzového stavu a mi-
moriadnej situácie vyhlásenej 12. mar-
ca 2020. Jednou z nich bola aj možnosť 
predlžiť si platnosť dokladov, medzi 
iným aj predĺženie povinného absolvo-
vania STK. Prevádzkovatelia vozidiel 
si ju mohli predlžiť o tri mesiace. A to 
aj napriek tomu, že núdzový stav bol 

síce zrušený, ale mimoriadna situácia stále trvá. Túto výnimku 
si však vodiči mohli uplatniť len na území Slovenskej republiky. 
Z uvedeného vyplýva, že vozidlá bez platnej technickej kontro-
ly (TK) či emisnej kontroly (EK) sú nespôsobilé na prevádzku 
v cestnej premávke. Tieto výhody zrušením protipandemic-
kých pravidiel dňom 31. 8. 2022 skončili. Čiže, ak vám EK a TK 
skončili do tohto termínu, stále sa na vás vzťahuje trojmesačný 
odklad. 

Pri všetkých vozidlách, ktoré neabsolvujú kontroly po tomto ter-
míne, môžu ich prevádzkovatelia počítať s pokutou. Treba si na to 
dávať pozor, lebo pokuta vám môže nepríjemne ukrojiť z domáce-
ho rozpočtu. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy, previnilcom 
zašle poštou rozkaz, v ktorom informuje o porušeniach a výške 
sankcie. Ide o 165 € za neabsolvovanie každej kontroly. Takže, 
ak nemáte platné TK aj EK, vaša pokuta dosiahne výšku 330 €. 
Systém vyhodnocuje nezodpovedných prevádzkovateľov vozi-
diel automaticky a je nekompromisný. Pokutu môžete dostať 
už aj kvôli jednému dňu meškania a doručená vám môže byť 
do 5 rokov. Určite to preto netreba podceňovať, je lepšie si radšej 
vozidlo zaregistrovať v notifikácii na stránke www.jiscd.sk prípad-
ne vám podobné služby ponúkajú aj stanice technickej kontroly, ak 
o to požiadate. 

Nemal som v úmysle niekoho týmto článkom vystrašiť, len upo-
zorniť, že po 1. septembri 2022 je koniec možnosti odložiť si náv-
števu STK. Ak sa vám už niečo také stalo, treba ihneď konať, aby ste 
predišli alebo zmiernili následky, ktoré vás čakajú. Dlhodobo od-
stavené vozidlá na parkoviskách, ktoré nemajú platné EK a TK, po-
rušujú aj iné zákony. Len v našej mestskej časti bolo v sledovanom 
období odstránených už 297 nepojazdných vozidiel resp. vrakov. 
Nie je dôležité, ako ich nazveme, ale ako vyriešiť tento problém, 
aby to vašu peňaženku stálo čo najmenej. Stať sa to môže každé-
mu z nás, no nie každý vie, ako sa s týmto problémom vysporiadať. 
Niektorí strčia hlavu do piesku, iní vyčkávajú, no sú aj takí, čo ani 
netušia, že majú problém a čo všetko im hrozí. Vo viacerých prí-
padoch sa stáva, že sa zľaknú a nekomunikujú s úradmi aj napriek 
tomu, že už od nich dostali „pozdrav.“ Aký postup zvoliť, záleží 
na tom, čo s autom chcete spraviť. Možností máte niekoľko. 
V prípade, ak je už oprava vozidla nerentabilná, najjednoduchšie je 
sa ho zbaviť. Vyhľadáte si spracovateľa starých vozidiel a vo väčšine 
prípadov vás už oni nasmerujú, aké kroky ešte treba spraviť pred 
jeho zošrotovaním. Ak však máte s vozidlom iné plány, odporúčam 
si takéto vozidlo dočasne odhlásiť z evidencie. Tak či tak vozidlo 
bez platnej EK a TK nemá čo hľadať na verejných komunikáciách, 
nesmie byť prevádzkované a ste povinný ho odstrániť aj z parko-
viska. Podľa platnej legislatívy môže byť také vozidlo správcom 
komunikácií odtiahnuté na náklady majiteľa. Okresný úrad takéto 
opustené vozidlo môže vyhlásiť za vrak a začne proces, ktorým vás 
zbavia vlastníckych práv. Po jeho ukončení úrad nariadi takéto vo-
zidlo zošrotovať.

V súčasnosti však ide ešte stále o relatívne zdĺhavý proces, kto-
rý vás môže stáť nemálo finančných prostriedkov. Všetko záleží 
od toho, ako ďaleko to necháte zájsť. Ak vám tento hrubý ná-
črt nepomohol a o danej problematike sa chcete dozvedieť 
viac, či potrebujete pomoc, pokojne ma kontaktujte na mojej 

e-mailovej adrese belohorskymiroslav@gmail.com s otázkou  
alebo uveďte telefonický kontakt a ja sa vám určite ozvem.   

Miroslav Belohorský, 
poslanec miestneho zastupiteľstva

* * * 

KOŠICE SÚ KRÁSNE MESTO, 
V KTOROM SA OPLATÍ ŽIŤ
V najbližšom čase nás čakajú nové 

komunálne voľby. Po štyroch rokoch 
od tých ostatných si preto dovolím 
uviesť, v čom vnímam naše mesto 
a mestskú časť pozitívne a čo by bolo 
potrebné zlepšiť. V ostatnom čase som 
viac cestoval a čím som viac cestoval, 
tak som zisťoval, že Košice na to, že nie 
sú obrovským mestom, tak sú naozaj ži-
vým mestom. Máme tu paletu reštau-

rácií, baríkov, kaviarničiek a možností na rekreáciu. Nie je problém 
ochutnať pravú indickú, ázijskú či taliansku kuchyňu, a to priamo 
od kuchárov z uvedených krajín. Tiež musím uviesť, že centrum 
mesta je veľmi živé a každý deň existujú miesta, kde je možné sa 
stretnúť s priateľmi. Rovnako sa domnievam, že úroveň a početnosť 
kultúrnych akcií je dobrá. A možno prekvapivo musím uviesť, že aj 
čistota mesta v porovnaní s inými mestami v Európe je dosta-
točná. Pozitívne vnímam zdieľanú mobilitu – bicykle a elektrokolo-
bežky či cenovo dostupné taxislužby. 

Samozrejme, existuje vždy priestor na zlepšenie a napre-
dovanie. Úprimne bol by som rád, keby Košice boli ešte viac 
objektom záujmu cudzincov, ktorí by tu radi pricestovali kvôli 
turizmu a prípadne žili a pracovali. Jednak iný pohľad na mesto 
nás posúva ďalej a bol by som rád, keby existovalo viac letov z Košíc 
a Košičania by tak mali ľahší prístup k lietaniu a spoznávaniu sveta. 
Rovnako si viem predstaviť viac reálnych cyklotrás a postupné 
vytláčanie áut z centra mesta - čoraz viac vidíme, že ekologické 
témy nie sú len akýmsi módnym výstrelkom, ale výzvou, s ktorou sa 
budeme musieť boriť. Čo je určite potrebné zmeniť a žiaľ, v tejto 
téme nevidím žiadny pokrok, je reforma postavenia mestských 
častí vs. Mesta Košice. Mestské časti majú veľmi obmedzené 
kompetencie, a napriek tomu sa snažia suplovať úlohy Mesta 
Košice, ktoré svoje úlohy často nezvláda. Pokiaľ ide o našu mest-
skú časť, by som bol rád, ak by rekreačná časť viac napredovala – 
v tomto volebnom období existovali viaceré snahy, ako ju vylepšiť, 
ale žiaľ, pre rôzne dôvody (nie na strane mestskej časti) k tomu ne-
došlo. Dovolím si teda zhodnotiť, že Košice sú krásne mesto, v kto-
rom sa oplatí žiť a verím, že bude len napredovať. Prajem veľa síl 
každému, kto sa pričiňuje a pričiní o to, aby to tak naozaj bolo, a to 
v prvom rade obyvateľom, ktorí majú moc rozhodnúť, kto bude 
viesť naše mesto a mestskú časť a následne úradníkom a všetkým 
pracovníkom samosprávy, ale aj vedeniu mesta či mestských častí. 

Roman Frnčo,
poslanec miestneho zastupiteľstva

* * * 

CHCEME DOBEHNÚŤ TO, 
ČO SME NAŠIM ŠKOLÁM DLŽNÍ
V školstve pôsobím viac ako 20 ro-

kov, z toho som bol 9 rokov riaditeľom 
veľkej základnej školy na našom sídlis-
ku. Ako učiteľ, riaditeľ a neskôr rodič 
žiačky jednej zo škôl, ktorých zriaďo-
vateľom je Mesto Košice, som spoznal 
potreby škôl zvonka i zvnútra. V posled-
ných štyroch rokoch ako poslanec Mes-
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ta Košice a predseda Komisie pre vzdelávanie pri Mestskom zastupi-
teľstve Mesta Košice som sa veľmi intenzívne snažil tieto problémy 
riešiť. I preto som napríklad niekoľkokrát pri schvaľovaní rozpočtu 
navrhol navýšenie prostriedkov pre školy, čo moji kolegovia poslan-
ci podporili.

Mesto Košice ako zriaďovateľ síce nemá kompetencie ovplyv-
ňovať kvalitu vyučovania po metodickej a didaktickej stránke, má 
ale možnosť, a myslím si, že aj povinnosť, vytvárať čo najlepšie 
podmienky po materiálno-technickej a priestorovej stránke tak, 
aby sa v škole deti aj zamestnanci cítili dobre a aby budovy škôl 
spĺňali minimálne základné štandardy a požiadavky. 

Žiaľ, dlhé roky sa investície do škôl zanedbávali a bolo 
to na prostredí, v ktorom trávili tisícky našich deti dlhé ho-
diny a dni, cítiť. Preto bolo jednou z mojich priorít násobné 
navýšenie rozpočtu pre školy, a som rád, že som k podpore 
tejto priority motivoval aj vedenie mesta a kolegov poslan-
cov. Do roku 2018 bolo v rozpočte na opravy približne stovky 
školských budov v meste cca 1,5 milióna eur, od roku 2019 sa 
toto číslo zvýšilo na 3 milióny a postupne na 5 až 6 miliónov 
eur. 

To školy pocítili výraznými investíciami, rekonštrukciami, opra-
vami, k tomu sa pridali peniaze z európskych fondov, finančné 
prostriedky na rekonštrukcie školských športovísk. Materské 
i základné školy sme tak výraznou mierou dostali na základný 
štandard, už takmer všetky majú vymenené okná, zrekonštruo-
vané sociálne zariadenia, opravené strechy, postupne meníme 
elektrické rozvody, rekonštruujeme telocvične a snažíme sa, aby 
mali školy dostatok finančných prostriedkov na moderné učebné 
pomôcky.

Pevne verím, že tento trend navyšovania rozpočtu na opra-
vy škôl bude pokračovať, aby sme tridsaťročný investičný dlh 
vo výške približne 60 miliónov eur, postupne splatili a aby sme 
mali v Košiciach moderné školy a príjemné prostredie pre žiakov 
aj zamestnancov.

A čo sa nám poradilo počas posledných štyroch rokov pre ja-
zerské školy a školské zariadenia zabezpečiť? Celkovo sme na-
smerovali do škôl v Mestskej časti Košice - Nad jazerom na opra-
vy, rekonštrukcie, rozšírenie kapacít a ďalšie práce viac ako  
3,6 milióna eur. 

V Materskej škole na Azovskej ulici to boli napríklad opravy 
rozvodov vody, výmena plastových okien, hydraulické vyregulo-
vanie a termostatizácia, oprava časti zatekajúcej strechy. V Mater-
skej škole na Jenisejskej ulici výmena plastových okien a dverí, 
odstránenie statickej poruchy budovy v časti školskej jedálne, ná-
kup gastrozariadení do zrekonštruovanej školskej jedálne. V Ma-
terskej škole na Družicovej ulici výmena okien v hospodárskej 
časti budovy, oprava prasklín a maľba. V Materskej škole na Ga-
laktickej ulici oprava strechy, oprava strešného plášťa, rozšírenie 
kapacít materskej školy, IKT a interiérové vybavenie, vybavenie 
výdajnej školskej jedálne, rekonštrukcia školskej jedálne, gastro-
zariadenie do rekonštruovanej školskej jedálne, rekonštrukcia 
školského dvora. 

V Základnej škole na Bukoveckej ulici čiastočná oprava fasády, 
nákup gastrozariadenia, výmena okien, oprava strešného pláš-
ťa. V Základnej škole Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici výmena 
podlahy v kuchyni, nákup gastrozariadenia, výmena okien, mo-
dernizácia elektroinštalácie, osvetlenia a vykurovania tried, od-
stránenie statickej poruchy budovy ZŠ, zlepšenie technického 
vybavenia odborných učební, úpravy a interiérové vybavenie. 
V Základnej škole na Družicovej ulici zlepšenie technického vyba-
venia odborných učební, úpravy a interiérové vybavenie, oprava 
podlahy v školskom klube, nákup gastrozariadenia, výstavba at-
letického oválu, oprava strechy, rekonštrukcia spojovacej chodby 
do TV, rekonštrukcia palubovky, rekonštrukcia kúrenia v TV a pla-
várni. V Základnej umeleckej škole na Irkutskej ulici sme napríklad 
zrekonštruovali rozvody ústredného kúrenia.

Áno, dalo by sa aj viac, školy skutočne potrebujú dať svoje 
budovy do poriadku, ideálne by bolo postupne ich zatepliť, 
venovať sa energetickej efektivite a ďalším oblastiam. Je však 
potrebné si uvedomiť, že Mesto Košice je najväčším zriaďova-
teľom na Slovensku, stará sa o viac ako 110 školských budov 
a má aj iné funkcie. I napriek tomu sa budem snažiť pričiniť 
k tomu, aby školstvo, vzdelávanie a naše deti boli i naďalej 
prioritou, pretože v našom meste trávi niekoľko hodín den-
ne v školách viac ako 20-tisíc detí, ktoré si zaslúžia primerané 
prostredie, v ktorom sa vzdelávajú.

Róbert Schwarcz, 
poslanec Mestského zastupiteľstva  
poslanec miestneho zastupiteľstva

* * * 

30 ROKOV 
NÁŠHO ČASOPISU JAZERČAN
Pred 50-timi rokmi nasťahovaním 

prvých obyvateľov začalo písať svoju 
históriu naše sídlisko, a svoje výro-
čie – 30 rokov vychádzania - má aj 
náš časopis Jazerčan. V tej dobe až 
do príchodu internetu bol jediným 
zdrojom informácií pre obyvateľov.

To si uvedomoval aj Ing. Ján Jakub-
čiak, ktorý sa koncom roka 1990 stal 
prvým starostom Jazera. Preto si už 

v roku 1992 obyvatelia mohli v schránkach nájsť prvé číslo tohto 
občasníka. Jeho prevedenie bolo jednoduché a na novinovom pa-
pieri. Hlavným obsahom boli informácie o rokovaniach miestneho 
zastupiteľstva a činnosti úradu, o prevádzkach, ktoré na sídlisku pri-
budli, či ich otváracích hodinách. 

V niektorých obdobiach sa tento časopis stal predmetom 
politických šarvátok a diskusií, niekedy aj cenzúry, dokonca 
padol návrh aj na jeho zrušenie. Napriek tomu časopis odolal 
rôznym vplyvom a názorom a nachádzame ho v poštových 
schránkach dodnes. 

Zmenil sa jeho obsah, rozsah aj dizajn. Novinový papier vystrie-
dal lesklý hrubý kriedový a aj počet strán pribúda. Priestor dostá-
vajú poslanci, školy, záujmové združenia, podnikatelia a nájdeme 
v ňom aj populárno-náučné články a rôzne poradne. Profesionálna 
novinárka je súčasťou Jazerčana už viac ako 20 rokov. Okrem su-
marizácie dodaných článkov aktívne vyhľadáva zaujímavých ľudí 
zo sídliska, ktorí sú pre nás inšpiráciou alebo sídlisko na rôznych 
úrovniach reprezentovali či zviditeľnili.

Časopis Jazerčan je zároveň naším malým archívom a kro-
nikou, ako sa menila tvár sídliska a aký bol každodenný život 
jazerskej komunity. Určite má svoje opodstatnenie aj v dnešnej 
internetovej dobe nielen preto, že nie každý je s internetom ka-
marát, ale hlavne preto, že keď zlyhá technika a dáta spadnú či 
sa nenávratne stratia, tlačená podoba časopisu to istí.

Nezodpovedanou otázkou ostáva, či by spracovanie výtlačkov 
nemohlo byť na lacnejšom papieri, čím sa ušetria značné finančné 
prostriedky. Názory sa rôznia.

Prajem časopisu do ďalších desaťročí veľa zaujímavých a pú-
tavých článkov a nech si v ňom každý z vás nájde tu svoju strán-
ku.

Anna Jenčová, 
poslankyňa miestneho zastupiteľstva

* * * 



20 Jazerčan 03 / 2022

Z pera poslancovZ pera poslancov
PREČO 
BY MAL KAŽDÝ OBČAN VOLIŤ?
História hlasovania a volieb sia-

ha ďaleko do minulosti. Mnohí po-
kladajú staroveké Grécko za domov 
najstaršej formy demokracie. Aj keď 
na dnešné pomery by sa nám to zda-
lo veľmi obmedzujúce, lebo voličmi 
mohli byť len vlastníci pôdy mužské-
ho pohlavia. Mnohé skupiny obyva-
teľstva si museli svoje volebné právo 
vybojovať. Napríklad ženy. 

Tie nemali celé storočia volebné práva, alebo ich mali obme-
dzované. V Československu mohli ženy voliť „už“ od roku 1923. Ale 
vedeli ste, že napríklad v Belgicku mali toto právo až od roku 1948 
a vo Švajčiarsku dokonca až od roku 1971? Nebol to všade ľahký 
proces a dnešné ženy môžu byť hrdé na svoje predchodkyne, kto-
ré im toto právo vybojovali. 

Všetci by sme si mali vážiť, že máme právo voliť a byť vole-
ný, ktoré nám dnes garantuje aj naša ústava. 

Mimochodom, ústava, ktorá 1. septembra oslávila 30 rokov 
svojej existencie. Napriek tomu je účasť vo voľbách v posledných 
rokoch veľmi nízka. Keď vyprchala počiatočná eufória zo slobod-
ných volieb po revolúcii, ľudia akoby si prestali vážiť to, že môžu 
slobodne rozhodovať o lídroch, ktorí po voľbách povedú našu kra-
jinu, našu obec, naše mesto alebo mestskú časť.

Prečo je to tak? Veľa ľudí nehlasuje, pretože sú presvedčení, 
že jeden hlas nič nezmení. V skutočnosti však nechajú iných 
rozhodnúť za seba. Nechali by ste cudzích ľudí rozhodovať o tom, 
ako bude vyzerať váš život? Necháte iných rozhodovať, čo si zajtra 
oblečiete, čo si kúpite v obchode, kam pôjdete na výlet? Asi nie. 

Napriek tomu je mnohým jedno, kto bude rozhodovať, ako 
sa bude parkovať, ktorý chodník bude opravený prvý, ktorý 
strom dovolíme vyrezať, koľko sa bude platiť za odpad, kde 
bude stáť škola a na čo sa minú spoločné prostriedky.

Sú to aj vaše peniaze. Platíte dane, možno sa aj sťažujete, že 
stále vyššie. Viete ale, ako sa tieto peniaze používajú? Väčšina ľudí 
nie. Hlasovanie je vašou šancou vybrať si, ako sa minú eurá vyzbie-
rané nielen na miestnych daniach. Bude ich dosť na financovanie 
sociálnych služieb, na zlepšenie života na našom sídlisku alebo sa 
použijú viac na zvyšovanie počtu úradníkov a výdavky úradov? 

Ak nie ste spokojní, práve voľby sú príležitosťou na zmenu. To 
ako bude vyzerať naše mesto a naša mestská časť, závisí od vás. Ži-
jeme tu spolu, naši priatelia, blízki, susedia, naše deti. Každé voľby 
majú svoje dôsledky. Máte moc rozhodnúť o kvalite života, ktorú 
chcete pre seba a budúce generácie. Hlasovanie je vašou šancou 
postaviť sa za problémy, ktoré vás zaujímajú, ako je verejná dopra-
va, cesty a chodníky, aktivity pre rodiny alebo financovanie miest-
nych škôl.

Nevoliť znamená vzdať sa svojho hlasu. 
Nemôžeme povedať, že jeden hlas nič nezmení. Pretože je 

to váš jedinečný hlas, ktorý je rovnako dôležitý, ako každý iný. 
Voľby rozhodujú ľudia, ktorí voliť idú. V sobotu, 29. októbra, roz-
hodujeme o našom najbližšom okolí. O mieste, meste a kraji, kde 
žijeme, kde trávime takmer každý deň. 

Nájdite si preto čas a spoznajte kandidátov a ich plány. 
A choďte voliť. Ak nebudete hlasovať, bude za vás rozhodo-
vať niekto iný. Toto je váš život: nájdite si čas a pomôžte tomu, 
aby voľby dopadli čo najlepšie. Čo najlepšie pre vás.

Martin Seman, 
poslanec Mestského zastupiteľstva
poslanec miestneho zastupiteľstva

* * * 

PARKOVANIE NA SÍDLISKU
Azda každého majiteľa motorového 

vozidla, ktorý žije v našej mestskej časti, 
trápi situácia v oblasti statickej dopravy. 
Pri výstavbe nášho sídliska v 70-tych 
rokoch minulého storočia projektova-
nie parkovísk respektíve parkovacích 
stojísk zodpovedalo sociálnym pome-
rom vtedajšej spoločnosti, kedy človek 
musel dlhé roky šetriť na „embéčku“ či 
„žiguláka“ a vlastníctvo automobilu už 
poukazovalo na lepšie spoločenské po-

mery. Viac ako jeden automobil v domácnosti bola rarita. Súčasná 
uponáhľaná doba však prináša so sebou potrebu premiestňovať 
sa rýchlo z miesta na iné miesto, čomu zodpovedá aj nárast poč-
tu nových automobilov. K tejto situácii prispieva aj fakt, že „ojaz-
dené auto“ je častokrát lacnejšie ako značková kabelka, čo sa tiež 
odzrkadľuje v náraste počtu automobilov na sídlisku. V súčasnosti 
máme na sídlisku cca 4 600 parkovacích stojísk. 

Jednou je zvyšovanie kapacity parkovacích miest, druhou regu-
lácia parkovania. Z hľadiska zvyšovania kapacity parkovacích miest 
má mestská časť spracovanú štúdiu, v ktorej sú zmapované vhodné 
plochy, na ktorých by sa parkoviská ešte dali zrealizovať. Nebojím 
sa preto povedať, že oproti niektorým sídliskám v našom meste je 
tu stále ešte potenciál na vybudovanie nových parkovacích stojísk. 
Tu však treba povedať, že kompetenčne patrí parkovacia poli-
tika Mestu Košice nie mestskej časti, nakoľko mesto je majite-
ľom drvivej väčšiny pozemkov v katastri mestskej časti a v zmys-
le zákona a štatútu mesta je aj správcom miestnych komunikácií.  
Aj napriek tomu mestská časť od svojho vzniku postavila takmer 
600 parkovacích miest a spracovala ďalšie projekty či návrhy rieše-
ní, s ktorými však mesto nesúhlasí. Máme projekčne spracované vy-
užitie spevnenej plochy na Raketovej resp. Námestí kozmonautov 
pre parkovanie, kde by vzniklo 32 parkovacích miest. Disponujeme 
projektovou dokumentáciou pre rozšírenie parkoviska na Rovníko-
vej 1 – 6 o ďalších 32 parkovacích miest a rozpracovaný je aj zámer 
zmeny organizácie ulice Jenisejská 49 – 71, kde pri zjednosmernení 
a obojstrannom šikmom parkovaní by sa vytvorilo takmer 100 no-
vých legálnych parkovacích miest. Táto investícia si však vyžaduje 
finančnú spoluúčasť Mesta Košice. Mesto vo všeobecnosti požadu-
je riešiť parkovanie prostredníctvom viacpodlažných parkovacích 
domov, s čím ako mestská časť môžeme len súhlasiť, No mesto 
jedným dychom dodáva, že na to nemá finančné prostriedky. Tie-
to priania preto zostanú len nenaplnenou koncepciou, a tak ako 
mesto nespravilo s parkovacou politikou na sídliskách za po-
sledných 30 rokov takmer nič, bude pri týchto postojoch tento 
stav aj pokračovať. Na základe monitoringu pracovníkov miestneho 
úradu v nočných hodinách v uliciach mestskej časti parkuje cca  
6 500 vozidiel, čo predstavuje aktuálny deficit cca 1 900 oficiálnych 
parkovacích stojísk. V mestskej časti je cca 9 000 bytových jed-
notiek. Ak by sme teda uvažovali s faktom, že každá domácnosť 
by mala len jedno vozidlo, dopracovali by sme sa k skutočnosti, že 
na sídlisku nám chýba cca 4 400 parkovacích stojísk, teda takmer 
polovica. 

Vzhľadom na neutíchajúci nárast počtu vozidiel sa obávam, že 
v budúcnosti mesto pristúpi po vzore iných miest k zavedeniu pla-
tených rezidentských kariet so zvýhodnením obyvateľov v danej 
rezidentskej zóne s jasnými pravidlami. Očakávam ale, že takto zís-
kané príjmy použije výhradne na rozvoj parkovania, a to na základe 
novej komplexnej koncepcie, ktorá by zlepšila nelichotivú situáciu 
v statickej doprave nie len v našej mestskej časti, ale aj v celom mes-
te. Problém s parkovaním nie je len problémom nášho sídliska, 
ale ide minimálne o celoslovenský problém.

Jozef Skonc, 
poslanec miestneho zastupiteľstva
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MIMORIADNE UDALOSTI
NA SÍDLISKU
Zachytil som viaceré otázky aj 

sťažnosti od občanov na výpadky 
električkovej dopravy, dovoľte mi 
preto aj týmto spôsobom informovať 
o príčinách. 

V sobotu 23. 7. 2022 sa črtal normál-
ny slnečný deň. Bola sobota, a tak si kaž-
dý robil plány na nejaký oddych alebo 
tradičnú aktivitu. Avšak v tento deň sa 
na sídlisku v dôsledku zmeny počasia 

objavil silný lokálny vietor, ktorý nám narobil veľké škody. Našťastie, 
k úrazom nedošlo. Podarilo sa mi pochodiť miesta, kde vietor naro-
bil „paseku“, a tak vám prinášam aj foto dokumentáciu. 

O veľkú košatú vŕbu sme skoro prišli pred budovou úradu. 
Pracovníci SMsZ ju museli z bezpečnostných dôvodov orezať 
na minimum. Viaceré stromy boli poškodené aj v rekreačnej lo-
kalite a na ďalších miesta po sídlisku. Najhoršie dopadla menia-
reň DPMK, ktorá sa nachádza na Textilnej ulici a napája nielen 
„jazerský“ úsek električkovej trate, ale aj úseky do Barce a časť 
Južnej triedy. 

Vietor z nej odniesol celú sedlovú strechu. Strhnutá strecha vy-
zerala hrozivo a narobila škody aj na blízkych záhradkách. Obnaže-
ná ostala pôvodná rovná strecha, ktorá však počas dažďa pretiekla 
a hrozilo úplne poškodenie technologického zariadenia meniarne. 

DPMK preto musel okamžite pristúpiť k bezpečnostným opatre-
niam v podobe obmedzení prevádzky električkovej dopravy v sú-
vislosti s vypínaním uvedenej meniarne. V súčinnosti s vedením 
mesta a DPMK som inicioval aj kontrolný deň, aby sme sa dozvedeli 
ako práce pokračujú. Jazerčania majú momentálne obmedzenú do-
pravu z titulu rekonštrukcie Slaneckej cesty a k tomu ešte pribudlo 

aj takéto nešťastie. K oprave sa 
však pristúpilo s patričným dô-
razom a strecha bola do 10 dní 
kompletne opravená.

Verím, že po oprave strechy 
meniarne už nás na Jazere nič 
mimoriadne nepostihne.

Prikladám aj zopár záberov, 
aby bol zrejmý rozsah poškode-
nia, ktorý si vyžadoval na stro-
moch radikálne zásahy a na stre-
che kompletnú novú krytinu. 

Bernard Berberich  
poslanec Mestské-

ho zastupiteľstva 
zástupca starostky MČ

Foto: Miroslav Vacula

„SOM, ŠŤASTNÝ, PREŠŤASTNÝ DEDKO“... 
Či bude niekto oponovať alebo nie, v živote to je tak, že rodičia 

majú z vlastných potomkov veľkú radosť, ale keď sa stanú starými 
rodičmi, tešia sa, sú precitlivení a hrdí ešte o čosi viac. Pripustil to 
i náš jazerský poslanec Miroslav Belohorský, z ktorého nevesta Zuz-
ka a syn Mirko urobili trojnásobného dedka. Ale akého...?

„Keď nám syn ráno volal, že „začali rodiť“, boli sme s manželkou 
ešte v posteli. A nastúpili pocity strachu, radosti nervozity, očaká-
vania... 

Pripomenulo mi to roky dozadu, keď som ja odniesol manželku 
do pôrodnice a čakal pri telefóne... Chvíle tohto čakania sa však zda-
li oveľa nekonečnejšie... Bolo načo vyčkávať, mali to byť dvojčiatka. 

Keď prišli na svet, hoci sme vedeli, čo sa má narodiť, sestrička 
synovi povedala, že má dvoch chlapcov. Jej omyl napravil až lekár, 
ktorý potvrdil, že nie dvaja chlapci, ale splnenie túžby mnohých ro-
dičov – sú to aj chlapček, aj dievčatko, a všetci sú v poriadku. Bol to 
riadny rachot, keď nám zo sŕdc padali tatranské štíty...

Som teda trojnásobný 
a trochu nekaždodenný sta-
rý otec. Keď som drobcov 
zobral na ruky, hrozne som 
sa bál. V mojich mohutných 
dlaniach dva batôžteky. 
Maličké krehké, nádher-
né. Nové životy. Tešíme sa 
na chvíľky strávene s nimi 
a na čas, kedy sa budeme 
maznať a riadne ich rozmaz-
návať. Rozmaznávať je pred-
sa hlavná úloha starkých. 
A potom ich rozjašených 
vrátiť rodičom... 

Cha, cha. K vnukovi Leo-
nardovi teda pribudli Liam 
a Liliana. 

Som šťastný, prešťastný 
dedko...“

Miroslav Belohorský, 
poslanec 

miestneho zastupiteľstva

Z pera poslancovZ pera poslancov
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S kňazským životom je spojené aj to, že kňazi 
vystriedajú počas svojho života viacero farností. 
Každý rok sa prekladajú v rámci jednej diecé-
zy. Tak to bolo aj tento rok a zmena nastala aj 
v Rímskokatolíckej cirkvi v Košiciach. A ja som od  
1. júla prišiel na Sídlisko Nad jazerom.

Volám sa Marek Marcin, mám 35 rokov. 
Pochádzam z Prešova, kde som sa narodil, vy-
rastal, študoval a pracoval. Jedného dňa, keď 
som mal 25 rokov, vstúpil som do kňazského 
seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. 
Košice teda pre mňa nie sú vôbec cudzie. Keď 
sa vrátim do minulosti, ako to bolo s mojím 
povolaním, tak ja nepatrím medzi tých, kto-
rí sa od malička chceli stať kňazmi, dlhé roky 
miništrovali, boli blízko oltára. Ja som zacítil 
kňazské povolanie až v poslednom ročníku 
na strednej škole. Chcel som ísť do seminára, 
ale okolnosti sa vyvinuli tak, že som neposlal 
prihlášku, ale začal som pracovať a študovať 
na vysokej škole. Samozrejme, že to prinieslo 
iné záujmy a vstup do seminára zapadol pra-
chom. Ale Pán Boh má svoj plán a po ukončení 
vysokej školy, kedy som si myslel, že so školami 
je už koniec, opäť začal Boh robiť svoje. A o rok 
na to som vstúpil do kňazského seminára. 

Po ukončení formácie a po kňazskej vysviac-
ke som šiel za kaplána do Humenného - sídlisko 
III. Tam som pôsobil 3 roky a odtiaľ som prišiel 
k vám, do Košíc. Celá tá moja cesta je zaují-
mavá. Pochádzam z farnosti, kde boli uložené 

pozostatky troch košických mučeníkov. Ako 
novokňaz som bol v Humennom v Rímskokato-
líckej farnosti sv. košických mučeníkov a odtiaľ 
som prišiel tu, do Košíc, do Farnosti sv. košic-
kých mučeníkov. Uvidíme, ako to pôjde ďalej...

Marek Marcin,
kaplán

„Čím som?“ Alebo 
lepšie povedané: 
„Kým som?“ Kedy 
sme si naposledy 
dali túto otázku? 
Kedy sme sa napo-
sledy pýtali na pod-
statu svojej identity 
a bytia? Odpovedať 
na túto otázku je 
podstatou nášho 

života. Vedieť všetko a nevedieť, kým a čím 
som, je ako vyštudovať všetky školy sveta, 
a pritom zomrieť hlúpy. Skúsme sa na chvíľu 
zastaviť a skúsme si dať odpoveď na túto otáz-
ku. Nech nám v tom pomôže aj svetoznámy 
príbeh Richarda Bacha s názvom „Čajka Jo-
nathan Livingstone.“

Fletcher Lynd Čajka bol ešte celkom mladý, 
ale zato presvedčený, že ani voči jednému vtá-
kovi sa nijaký kŕdeľ nezachoval tak tvrdo, a tak 
veľmi nespravodlivo, ako voči nemu. „Nedbám 
na to, čo si hovoria,“ hovoril si v duchu roztr-
pčene a pohľad sa mu slzami rozmazal, ako 
letel k Ďalekým Útesom. „Lietanie znamená 
čosi viac, ako sa len s trepotom krídel posúvať 
z miesta na miesto. Veď... to... robí... komár! Sta-
čilo iba zo žartu urobiť okolo Staršinu bubnový 

výkrut a už som Vyhnancom. Čo sú slepí? Nevi-
dia? Nevedia si predstaviť tú slávu, ak sa naučí-
me skutočne lietať? Nedbám na to, čo si myslia. 
Ukážem im, čo je to lietanie! Prosím, budem teda 
Vyhnancom, ak chcú. Veď ešte oľutujú...“ Zrazu 
zaznel hlas priamo v jeho vlastnej hlave a hoci 
bol jemný, vystrašil ho, až sa takmer zrútil. „Ne-
buď na nich prísny, Fletcher Čajka. Tým, že ťa 
ostatné čajky vydedili, uškodili iba sebe. Jedné-
ho dňa to spoznajú a uvidia to, čo vidíš ty. Od-
pusť im a pomôž im pochopiť.“ Kúsok od jeho 
pravého krídla letela najžiarivejšia biela čajka 
na svete. Kĺzala sa ladne – bez najmenšieho 
pohybu čo i len pierka! – rýchlosťou, ktorá 
dosahovala vrchol Fletcherových schopností. 
Hlboko a pokojne znel v jeho mysli hlas a na-
liehal na odpoveď: „Chceš lietať, Fletcher Lynd 
Čajka?“ -„Áno, chcem lietať!“ - „Fletcher Lynd 
Čajka, túžiš lietať tak veľmi, že odpustíš Kŕdľu, 
budeš sa učiť a jedného dňa sa k nemu vrátiš na-
späť a pomôžeš im pochopiť?“ Tomu nádherné-
mu obratnému stvoreniu sa nedalo zaklamať, 
nech by bol Fletcher Čajka akokoľvek hrdý 
a zranený. „Chcem,“ povedal ticho. „Tak teda, 
Fletch,“ povedalo mu jasné stvorenie veľmi lás-
kavým hlasom, „začnime vodorovným Letom...“

Do troch mesiacov mal učiteľ Jonathan šesť 
ďalších žiakov. Všetci boli Vyhnanci a všetkých 
zaujímala nová zvláštna predstava o lietaní – 
lietať iba pre radosť. A predsa bolo pre nich 
ľahšie nacvičovať tieto náročné úkony, ako 
pochopiť ich podstatu. „Každý z nás je v skutoč-
nosti myšlienkou Veľkej Čajky, myšlienkou neob-
medzenej slobody,“ hovorieval Jonathan po ve-
čeroch na pobreží, „a presné lietanie je krokom 
k vyjadreniu našej skutočnej podstaty. Všetko, čo 
nám v tom bráni, musíme odstrániť. Preto nacvi-
čujeme tieto vysoké i nízke rýchlosti a akroba-

ciu…“ …a žiaci, unavení celodenným lietaním, 
zaspávali. O mesiac na to Jonathan povedal, že 
je načase vrátiť sa ku Kŕdľu. „Nie sme priprave-
ní,“ povedal Čajka Henry Calvin. „Nechcú nás 
tam! Sme Vyhnanci! Predsa sa nemôžeme vnu-
covať tým, ktorí nás nechcú!“ - „Sme slobodní 
a môžeme ísť tam, kam chceme a byť tým, čím 
sme!“, odpovedal Jonathan, vzlietol z piesku 
a zamieril na východ, smerom k miestu, kde 
sa zhromažďoval Kŕdeľ. A tak v to ráno prileteli 
od západu ôsmi v zoskupení dvojitého koso-
štvorca, pričom sa im končeky krídel takmer 
prekrývali. Rýchlosťou dvestoštyridsať kilo-
metrov za hodinu preleteli cez Pobrežie Rady 
Kŕdľa, na čele bol učiteľ Jonathan, Fletcher 
ladne po jeho pravom a Henry Calvin úpor-
ne a statočne po jeho ľavom krídle. Potom 
celá zostava, ako jeden vták, pomaly zakrúžila 
doprava… rovno… obrátene… a zasa rovno, 
v búrlivom vetre nad nimi. Táto zostava pre-
ťala škrek a vresk každodenného života Kŕd-
ľa, akoby bola obrovským nožom a osemtisíc 
čajčích očí ich vyvalene pozorovalo. Do kŕdľa 
to udrelo ako blesk. „Veď sú to Vyhnanci! A vrá-
tili sa! To... to predsa nie je možné!“ Fletcherove 
predtuchy o boji sa rozplynuli v zmätku, ktorý 
Kŕdeľ zachvátil. „Fajn, O. K., sú to vydedenci,“ po-
vedalo niekoľko mladých čajok, „ale, človeče, 
kde sa naučili takto lietať?“

„Čím som?“ Alebo lepšie povedané: „Kým 
som? Čo je vyjadrením mojej skutočnej podsta-
ty?“ Skúsme si dať v tejto chvíli na tieto otázky 
svoje odpovede. Takto sa zaradíme medzi sku-
točne najmúdrejších tohto sveta, ktorí vedia, 
kým sú a kam smeruje ich „let“.

o. Vladimír Varga, 
farár

Ako malý som neplánoval byť kňazom, ale...                        
Od júla som tu, na sídlisku         

Nebojme sa byť tým, čím sme
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Leto pri jazere
HRY, TANEC, SPEV, ZÁBAVA
Miquel a DJ Enity pripravili latino večer, Nashville sa posta-

ral o super country zábavu, José Garsia priniesol na našu pláž 
Rio de Janeiro, Anna Gaja zaspievala melódie na Retro párty, 
Peter Stašák sa postaral o evergreeny a kapela Brutovských po-
tešila milovníkov ľudoviek. A to nebolo všetko, pripravený bol 
program aj pre deti. Raz to bola UsmievAnka inokedy mohli 
prežívať indiánske leto alebo sa vyšantiť na skákacích hradoch, 

zapojiť sa do tvorivých dielní, dať si namaľovať niečo na tvár či sa 
povoziť na poníkoch. Dospelým zase dobre padlo popri zábave 
i malé občerstvenie či nápoje s ovocím, ktoré podarovala spo-
ločnosť Lunys, s. r. o. Mestská časť toto leto premiérovo pripravi-
la zábavu pre všetkých, ktorí mal chuť prísť, vyšantiť sa a doslova 
vybiť energiu. 

Takto sa Jazerčania zabávali...
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SPOČIATKU ŠILI HLAVNE PRACOVNÉ
ODEVY, DNES OBLIEKAJÚ 
I ZDRAVOTNÍKOV A GASTRO

Mladý muž, ktorému nie je ľahostajný 
osud telesne postihnutých občanov. Tro-
chu nezvyklé na dnešné časy, v ktorých má 
väčšina mladých iné záujmy ako pomoc 
druhým. Kto by sa práve im venoval, staral 
sa o nich...

UČIL SA OD MAMY
„Možno je pravdou, že nie každého mla-

dého baví vnímať a pomáhať hendikepo-
vaným, ale ja to beriem inak. Určite aj pre-
to, že som to mal od koho odkukať, získať 
vzťah a aj sa priučiť. Mama mala chránenú 
dielňu, ktorá fungovala v Myslave. Mne 
sa ju na Sídlisku Nad jazerom, v meste, ba 
dokonca ani v blízkom okolí, nepodarilo 
vytvoriť. V čase, keď som ju chcel zriadiť, 
nevedel som nájsť niekoľko zručných žien 
s telesným postihnutím, ktoré by vytvorili 
kolektív šičiek. V Košiciach v tom období 
fungovalo viacero chránených dielní s po-
dobným zameraním, preto sme ďalšie ženy 
pre seba nezískali. Až v centre Dolného 
Zemplína, v Michalovciach, som ich našiel,“ 
vracia sa do obdobia spred 17 rokov ko-
nateľ spoločnosti Abtex, s. r. o Jazerčan 
Ing. Peter Hirjak. 

FUNGUJÚ 16 ROKOV
Súhlas na Priznanie postavenia chráne-

nej dielne, a s tým súvisiace papierovačky, 
vybavil na tamojšom Úrade práce, sociál-

nych vecí a rodiny SR koncom roka 2005. 
Keď začínali, ľudí bolo menej, dnes dáva 
prácu 25 zamestnancom. Z toho je 19 žien 
pri šijacích strojoch, postupne sa teda roz-
širujú a fluktuácia je veľmi nízka. Veková 
kategória približne od stredného veku 
po takmer seniorky, a pravdaže, s rôznym 
telesným postihnutím. 

Každá práca je svojím spôsobom nároč-
ná, no táto v chránenej dielni je ešte o niečo 
viac. Pracovník s hendikepom nemá také 
pracovné tempo ako zdravý človek, po-
trebuje častejšie prestávky, môže byť viac 
chorý, jednoducho sa môže čokoľvek stať... 
„Viem, na čo myslíte, ale „moje“ ženy v diel-
ni sú úžasné, „maródujú“ naozaj len keď už 
musia, a ak príde náhodou nejaká nečaka-
ná objednávka, môžem sa spoľahnúť, že ju 
splníme. 

Chránená dielňa funguje od 26. apríla 
2006, takže aktívne už 16 rokov a od začiat-
ku sa zameriavajú hlavne na pracovné ode-
vy a osobné ochranné pracovné pomôcky. 
Štát ich vznik a fungovanie finančne pod-
poruje, zodpovední úradníci chodia teda aj 
častejšie na kontroly. „Obavy z nich nemá-
me, vieme, že všetko musí byť v poriadku, čo aj 
dodržiavame. O pokuty či zlé svetlo, ktoré by 
na nás dopadlo, nestojíme.“

MODRÁ 
UŽ DÁVNO NEDIKTUJE PRÍM
Ich snahou je napĺňať trh a získavať no-

vých, spokojných zákazníkov. „Poviete si 
– pracovné oblečenie a väčšina si predsta-
ví klasické montérky, samozrejme, mod-
ré, so sťahovaním na šnúrku, alebo modrý 
plášť typu profesor Indigo. To však už dávno 
neplatí. 

Dnes sa kladie dôraz na funkčnosť, kva-
litu, ale aj módnosť a farebnosť i týchto 
odevov. Musí sa teda spojiť užitočné s prí-
jemným,“ podčiarkuje P. Hirjak. Hľadajú teda 
na odevy nové materiály, ktoré sú vzdušné, 
antibakteriálne, sajú pot, znižujú zápach 
a sú pestré. V blízkej budúcnosti plánujú po-
pri rozšírení sortimentu a materiálov zmo-
dernizovať a zautomatizovať strižňu v diel-
ni v Michalovciach. A k existujúcej ponuke 
odevov pridávajú aj ošatenie pre gastropre-
vádzky a zdravotníkov. Čo všetko zákazní-
kom ponúkajú, dá sa pozrieť na internete 
alebo fyzicky v predajni, ktorú majú už štyri 
roky v Košiciach na Rastislavovej ulici č. 68.

KONKURENCIA VALCUJE TRH
„Konkurencia z ázijských krajín valcuje 

dennodenne náš trh. O to viac musíme dbať 
na kvalitu našich výrobkov a seriózny prí-

V chránenej dielni našlo prácu devätnásť hendikepovaných pracovníkov
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Spoločnosť LUNYS je jedným z naj-
významnejších dodávateľov ovocia, zele-
niny a potravinového sortimentu na slo-
venskom trhu.

V LUNYS veríme v budúcnosť nakupo-
vania, a preto sme sa v roku 2020 rozhodli 
spustiť službu dovozu potravín do domác-
ností. Náš pôvodný plán spustenia služby 
na jeseň toho istého roku bol však zmenený 
príchodom pandémie COVID-19 v marci. 
Videli sme, že ľudia potrebujú pomoc a my 
sme im ju ponúkli. 

Ako táto služba vlastne funguje? Jed-
noducho. Zákazník si nákup pár klikmi ob-
jedná z pohodlia domova a ten mu potom 
príde priamo k dverám. Štandardná dĺžka 
doručenia potravín je na druhý deň, v nie-
ktorých lokalitách už do pár hodín. Naším 

cieľom je zákazníkovi ušetriť čas nakupova-
ním v kamenných obchodoch, ktorý môže 
využiť venovaním sa rodine, priateľom, 
koníčkom. Dnes na e-shopewww.lunys.sk 
uvidíte široké portfólio potravinových a ne-
potravinových produktov. Službu si môžete 
vyskúšať aj na vlastnej koži a v časti inzer-
cia nájdete aj zľavový kupón, ktorý môžete 
pri nákupe využiť.

To však nie je všetko. LUNYS je význam-
ným dodávateľom sektoru HORECA 
na Slovensku. Zásobujeme hotely či iné 
ubytovacie zariadenia, reštaurácie, kaviar-
ne, bary, závodné jedálne a iné stravovacie 
zariadenia. Už cez 2500 gastro prevádzok 
zverilo dodávanie potravín práve do na-
šich rúk. Zásobujeme tiež všetky typy škôl 
– materské a základné školy, stredné školy, 
ale aj vysokoškolské jedálne. Okrem ovo-
cia a zeleniny máme k dispozícii aj širokú 
ponuku potravinového tovaru v gastro ba-
leniach, ktorými sme schopní komplexne 
zásobiť stravovacie zariadenia počas celého 
školského roka. Materským a základným 

školám navyše ponúkame možnosť zapo-
jiť sa do programu Školské ovocie. Tento 
program má za úlohu pravidelné zabezpe-
čovanie čerstvého a spracovaného ovocia 
a zeleniny do škôl. Bol vytvorený Európ-
skou úniou s cieľom zvýšiť informovanosť 
o zdravej výžive a zmeniť stravovacie návyky 
v rannom veku, a tým predchádzať nadváhe 
a obezite. Vďaka tomuto programu deti zák-
ladných a materských škôl môžu konzumo-
vať čerstvé a spracované ovocie a zeleninu 
vypestované v našich podmienkach.

Našou najväčšou konkurenčnou výho-
dou je servis a sortiment. Zaručujeme čer-
stvosť a kvalitu tovaru a vďaka non-stop call 
centru si klienti môžu hlásiť svoje objednáv-
ky pokojne aj o polnoci, a my im ich ráno 
bez problémov doručíme.

Dlhoročnými skúsenosťami sme sa tak 
stali stabilným partnerom našich zákazní-
kov a pevne veríme, že v tomto trende bu-
deme pokračovať aj naďalej.

Timotej Hossa,  
Lunys, s. r. o

stup v tomto biznise. Nie je tajomstvom, že keď sa začalo na Sloven-
sku s podnikaním, aj chránené dielne boli sférou, do ktorej sa viacerí 
pustili. S veľkými očami a predstavou rýchleho zbohatnutia. To sa 
však nedá. Nechcem mentorovať, ale z vlastnej šestnásťročnej skú-
senosti si dovolím povedať, že pracovať sa musí poctivo, seriózne 
a dlhodobo. Ak nie, tak to treba radšej „zabaliť“ a nepodnikať,“ tvrdí  
P. Hirjak.

SOCIÁLNY ASPEKT
Zapnete si televízor, rádio, pozeráte na informácie na sociálnych 

sieťach. Okrem toho, čo sa deje či nedeje na politickej scéne, veľa 
sa hovorí o sociálnej oblasti. O tom, že ľuďom, ktorí to potrebujú, 
treba pomáhať. Žiaľ, niekedy sa to ale deje iba slovne ... a skutek 
utek. V tejto chránenej dielni má človek s hendikepom stabilnú prá-
cu, istý príjem, necíti sa odstrčený, nepotrebný, našiel zmysel života, 
a tú sociálnosť, aj cíti. A to je popri ponuke odevov určite veľmi dô-
ležitý moment.

JAZERČAN NA JAZERE?
„V živote platí nepísané: Nikdy nehovor nikdy. Niekto sa môže 

opýtať, prečo nemám chránenú dielňu priamo na našom sídlisku. 

Pokiaľ sú základy už postavené, určite sa na nich ľahšie stavia a roz-
širuje, ako keď treba začať od piky. Myslím teraz na fungujúcu diel-
ňu v Michalovciach, ktorá už má možnosti sa rozširovať priestorovo 
i šičkami. Keby sa však našlo dosť žien evidovaných na úrade práce 
a mali by hendikep, nehovorím, že by sa v budúcnosti nemohla po-
dobná chránená dielňa vytvoriť aj na našom sídlisku. 

Čas ukáže..., namiesto jednej bodky na záver dal Ing. Peter Hirjak 
hneď tri ...“

LUNYS – Skratka k lepším potravinám
Zo skromných začiatkov k jednému z najbonitnejších podnikov
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Zdravotné okienko

Od narodenia sme vystavení výzvam, 
čo dokázať, čo zvládnuť, ako obstáť. 

Mnohé výzvy sú potrebné, užitočné, po-
súvajú dopredu. niektoré nás donútia 
siahnuť na dno svojich síl. Ale sú aj také, 
ktorými si ubližujeme, či už pre nároč-
nosť, možno neprimeranosť vzhľadom 

k našim schopnostiam, alebo možnos-
tiam, (vonkajšie, sociálne, rôzne iné pome-

ry a predpoklady). A nakoniec sú aj také, ktoré 
nás môžu pripraviť nielen o dôstojnoť, česť, dobrú povesť, ale aj 
o život. 

Všetci v živote nejako experimentujeme, od detstva skú-
šame, čo dáme... Niektoré výzvy nedáme, alebo ich dáme 
poslednýkrát, úspech splnenia úlohy môže byť, žiaľ, posled-
ným "hrdinským" činom nášho života. Hovoríme o nezmy-
selných výzvach mladých ľudí, ktorí súťažia, kto zvládne 
zjesť čo najväčšie množstvo liekov. (Len v tomto roku jedno 
dievča vyhralo. Fatálne. Už tu nie je..). Ďalšie dve vyviazli iba zá-
zrakom… Vypiť čo najväčšie množstvo alkoholu, samozrejme, 
z fľaše, a na ex. Lekári by vedeli hovoriť o množstvách intoxiko-
vaných detí a adolescentov...

Výzvy sa rodia neuveriteľnou rýchlosťou, šíria sa po sociálnych 
sieťach. Prekvapujú obsahom, nezmyselnosťou, aj bizarnosťou. 
Nedávno v televízii rezonovala výzva mladého muža Filipa, kto-
rý vyhlásil súťaž o aktivitu honorovanú peniazmi, za pár eur zjesť 
výkal psa... 

Po vlne kritiky vyhlásil, že výzvy boli určené jedincom nad 15 
rokov. Zdravý rozum a zdravý úsudok, primerané sebavedomie, 
uplatnenie sa v rámci rovesníckej skupiny… Sociálna a emočná 
zrelosť je veľmi individuálna a prevzatím občianskeho preukazu 
sa určite nemusí získať. Po kovide, kedy boli rovesnícke, sociálne 
vzťahy významne narušené, často zdevastované, v čase, kedy sa 
stretávame s obrovskou vlnou agresivity, vysokou mierou šikany 
a násilia, nie je núdza o snahu zaradiť sa akýmkoľvek spôsobom, 
a nie je núdza ani o šikanu, kedy skupina donúti svoju obeť, aby 
naplnila výzvy. Cena býva občas krutá. Miera násilia a agresivity 
môžu stúpať do neúnosných rozmerov.

Hľadať vinníka je často zbytočné. Je doba médií, všetci ako 
samozrejmosť dostávajú mobil, laptop. Učitelia, ktorí intenzívne 
bojujú proti závislostiam, sa zúčastňujú na školení, vedú skupi-
ny, aktivity, a v rámci boja so závislosťami dávajú žiakom úlohy 

často výlučne on line. Tí sú teda nútení pracovať so sociálnymi 
sieťami (veď to musím do školy). Rodičia, ktorí ako bežnú vec 
kúpia mobil, potom nariekajú, že ich dieťa ani nežije, 24 hodín 
ho nepustí z ruky... Absurdistan.

Skúsme viac porozmýšľať nad náplňou voľného času detí. 
Skúsme zaradiť ich, aj adolescentov, do mimoškolských 
záujmových aktivít, skúsme ich zapojiť do domácich prác, 
učme ich šetriť, tešiť sa na niečo…Počkať, kým si vec nao-
zaj zaslúžia, zvážiť, či je vôbec potrebná, alebo je to len mo-
ment, že práve toto dieťa ešte nemá, i keď už má všetko, aj 
to, čo ešte nevyrobili... Deti sa prestali tešiť, vytúžená vec sa 
na druhý deň hádže do kúta, už ju nepotrebujú, v reklame bolo 
zase niečo iné... Sú jednoducho presýtené nepotrebnými hara-
burdami, nevedia sa hrať, rozprávať medzi sebou, prestali čítať, 
ich pohybové zručnosti vymizli. 

Rodičia, dohliadnite a majte prístup na všetky linky a všetky 
siete, ktoré dieťa užíva, skúste spoznať ich kamarátov, pozvite 
ich k sebe, hovorte s nimi. Možno predídete konfrontácii s polí-
ciou, súdom, lekárom…, ale i smrťou. Urobte všetko preto, aby 
ste videli každú výzvu, ktorú vaše dieťa môže, alebo pod tlakom 
niekoho, musí splniť. Nech nie je poslednou…

MUDr. Terézia Rosenbergerová,
hlavný odborník MZ SR pre pedopsychiatriu 

a detská psychiatrička UNLP v Košiciach
Foto: Zdroj: https://pixabay.com/

Pozor na výzvy, nech nie je niektorá z nich poslednou

Vlašské orechy
Orechy priaznivým spôsobom ovplyvňujú zdravie ľudí už od-

pradávna - staroveký predpis miešania roztlčených lieskovcov 
s medom a ich podávanie pri kašli sa ľudovo traduje dodnes. 
V kresťanskej tradícii sa orech prirovnával ku človeku - zelený 
obal symbolizoval svalstvo, tvrdá škrupina predstavovala kosti 
a chutný plod bol obrazom ľudskej duše. 

„Ak máte nadváhu, fajčíte, veľmi radi vylihujete v kresle 
a chrúmete sušienky, hrsť orechov päťkrát za týždeň vám zlepší 
zdravie a zníži riziko ochorenia srdca a ciev bez toho, aby ste od-
ložili diaľkový ovládač a vstali od televízora“ - vtipkuje dietológ 
Steven Pratt. Vlašské orechy kraľujú všetkým druhom orechov 
z viacerých dôvodov. Majú silné antioxidačné účinky, obsahu-
jú dôležité omega - 3 mastné kyseliny, hodnotnú vlákninu, 
horčík, meď, kyselinu listovú a vitamín E. Vedci z Harvardskej 
univerzity v 16-ročnej štúdii s 83 000 ženami konštatujú, že tie 
osoby, ktoré jedli päťkrát v týždni vlašské orechy, mali až o 20% 
nižšie riziko vzniku cukrovky II. typu ako tie, ktoré ich jedli len 
sporadicky alebo vôbec. 

Orechom sa hovorí, že sú potravou 
pre mozog. Vlašský orech zbavený 
škrupiny pripomína mozgovú hemi-
sféru. Švajčiarsky lekár Paracelzus 
(1493 - 1541) už pred 500 rokmi odpo-
rúčal konzumovať orechy pri ochore-
niach mozgu. V časopise Journal of the 
American Medical Association sa píše, 
že potrava s vysokým obsahom vitamí-
nu C a E znižuje riziko vzniku zákernej Alzheimerovej choroby. 
Vitamín E podávaný počas 4 rokov, znížil riziko tohto neurologic-
kého ochorenia až o 70%. 

Vlašské orechy a lieskovce patria k potravinám s najvyšším 
obsahom vitamínu E. Väčšina ľudí má v strave nedostatočné 
množstvo tohto vitamínu, ktorý je charakterizovaný ako silný 
antioxidant povzbudzujúci imunitný systém a chrániaci srdce 
i cievy. Novodobé výskumy poukazujú na fakt, že medzi pravde-
podobnosťou vzniku Parkinsonovej choroby a konzumáciou 
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Škola dáva žiakom základy do života
Máme za sebou viac ako mesiac od nástupu do školy. Je 

to veľká udalosť pre deti, aj pre vás, rodičov a starých rodi-
čov. Nástup do školy prináša množstvo zmien, ktoré musí dieťa 
a jeho blízki zvládnuť. Ak sa obávate, vedzte, že je to úplne priro-
dzené. Niektoré deti sa ľahko a rýchlo prispôsobujú zmenám, ale 
sú i také, ktorým to trvá dlhšie. Rada preto znie: postupujte stále 
v súlade s tempom vášho dieťaťa, zároveň ho však od začiatku 
podporujte v jeho samostatnosti a odvahe. 

Existujú deti, ktoré sú citlivé a majú sklon k úzkostnému 

prežívaniu. Týmto deťom môže pri-
spôsobovanie sa zmene, ktorú vstup 
do školy prináša, trvať dlhšie. Podpor-
te svoje dieťa a počúvajte, čo hovorí. 
Nebagatelizujte jeho emócie. Môže 
cítiť smútok za škôlkou, ktorú dobre 
poznalo a má obavy zo školy, ktorá je 
veľkou neznámou. V konečnom dô-
sledku to môže byť slušný náklad cel-
kom protichodných emócií. Ak dieťa situáciu nezvláda, objaviť 
sa môžu v jeho správaní tzv. regresívne prejavy. Začne sa sprá-
vať akoby bolo vekovo mladšie. Je plačlivé, "primkýna" sa 
k dospelému, neverí si, obáva sa zlyhania. Poskytnite preto 
dieťaťu bezpečie a citovú oporu. Ukážte mu, že ho prijímate 
bez ohľadu, aký výkon podáva. Prvé skúsenosti so školským 
prostredím môžu ovplyvniť jeho postoj k ďalšiemu štúdiu. Ak 
má rodič obavu presunie sa táto obava i na dieťa. Dieťa veľmi 
citlivo reaguje a pozná prejav strachu u rodiča. 

Nezabudnite na to, že dieťa potrebuje zažiť aj skúsenosť 
zvládnutia situácie bez aktívneho zásahu dospelej osoby. Ne-
preháňajte to radosťou z ,,včeličiek“ a jednotiek, ktoré dieťa do-
stane. Sú totiž dni, keď sa mu nebude dariť, ,,včeličku“ nedosta-
ne a ľahko sa môže stať, že pôjde do stresu nie z výkonu v škole, 
ale preto, lebo nesplnilo vaše očakávanie. Ak vy začnete hodno-
tiť jeho úspechy, vezmete mu možnosť zažívať vlastný vnútorný 
pocit z úspechu. Vy oceňujte a dajte najavo svoje pocity za to, že 
je smelý, trpezlivý, samostatný, že to dokázal vymyslieť, a predo-
všetkým, že je v škole šťastný. Pani učiteľka alebo pán učiteľ sú 
pre vaše dieťa veľmi dôležitou osobou. Sprostredkúvajú dieťa-
ťu kontakt so školou, formujú jeho základy vzdelanosti a určite 
budú mať na neho aj výchovný vplyv. Snažte sa s učiteľom spo-
lupracovať. A verte, že každý pedagóg chce, aby v jeho triede 
boli spokojné deti aj rodičia. 

Školákom prajem všetko najlepšie v novom míľniku ich 
života, veľa radosti a mnoho zážitkov.

PhDr. Lucia Kleinová
Foto: Zdroj: https://pixabay.com/

orechov existuje spojitosť. Čím častejšie orechy konzumujeme, 
tým viac znižujeme riziko tohto nepríjemného neurologického 
ochorenia. „Čo všetko ľudia nevymyslia“ - nechápavo krúti hla-
vou mladá inžinierka. „Môj otec doma páli pálenku zo zelených 
orechových šupiek. Vyrobený produkt nazýva „najlepšia medicí-
na“ a cení si ho ako drahocenný poklad. Asi sa nechal inšpiro-
vať dedkovým poúčaním vnúčika: „Janko, alkohol je síce škodlivý 
a poškodzuje zrak, ale ja radšej budem používať okuliare, ako by 
som mal zanedbať pitný režim a ostať smädný.“ 

Dnes sa často rozpráva o polyfenoloch, látkach ktoré bránia 
vzniku rakoviny. Veľa sa ich nachádza v jablkách, cibuli, zele-
nom čaji, ale i vo víne. Milovníci červeného vína radi poukazujú 
na jeho liečivý účinok súvisiaci s vysokým obsahom polyfeno-
lov. Hrsť orechov obsahuje viac polyfenolov ako 4 dl červeného 
vína. ,,Môj švagor vyčítal v knihách informácie o liečivých účinkoch 
lieskovcov a začal ich vo väčších množstvách konzumovať“- vraví 
istý pán: ,,V priebehu mesiaca pribral 2,5 kg!“ Dopriať si lieskov-
ce pravidelne je správne, no netreba zabúdať na striedmosť. 
Konzumácia 100 g orechov sa totiž kaloricky vyrovná hlavnému 
jedlu. Ak by sme takto prijaté kalórie chceli ,,spáliť“ museli by 
sme sa 2,5 hodiny prechádzať, alebo ¾ hodiny intenzívne behať. 
Tieto tuky sú však veľmi kvalitné a pre človeka životne dôležité. 
Hlavne omega - 3 a omega - 6 mastné kyseliny (nachádzajú sa 
i v rybách, sójovom a repkovom oleji), ktoré si telo nevie vytvoriť 
samo, a preto musia byť prijímané v potrave. 

Chránia pred infarktom a aterosklerózou. Výskyt infarktov 
je u Eskimákov až štyristokrát nižší ako u iných národností. Tí 
však často konzumujú ryby a z celkového množstva prijatých 
tukov tvoria omega mastné kyseliny až 13 %, u Európanov je 

to len 1 %. ,,30 gramov lieskovcov (asi 20 kusov) päť raz v týždni 
a nepriberiete ani gram“ - radia vedci z Harvardu: ,,Zároveň zní-
žite riziko vzniku infarktu až o 25 %!“ Pre vegetariánov môžu byť 
orechy zdrojom mnohých živín, ktoré sa zvyčajne získavajú zo ži-
vočíšnej potravy. Ich kombináciou so zrnovinami a strukovinami 
sa dá dosiahnuť vyvážený pomer všetkých základných amino-
kyselín. Vlašské orechy sa odporúčajú i ľuďom s nechutenstvom 
a v rekonvalescencii.

,,Ak niekto vynájde liek pôsobiaci na zdravie ako orech, 
vynesie mu to rozprávkové bohatstvo“- prehlasujú odborníci 
na výživu. Ruské príslovie hovorí: „Jedno jablko denne a nepo-
trebuješ doktora.“ O orechoch by teda mohlo platiť: „Hrsť ore-
chov denne a nepotrebuješ neurológa a kardiológa.“ (Určite 
však týchto odborníkov nemáme v úmysle obrať o prácu).

MUDr. Michal Slivka
Foto: Zdroj: pixabay.com
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Poslanci sa podujali pomôcť, ak vás niekde „tlačí päta“

MÁM VYPOVEDAŤ PRED 
POLÍCIOU ČI SÚDOM. 
AKO MÁM POSTUPOVAŤ?
V dnešnom príspevku vám priblížim 

niektoré praktické situácie, ktoré môže-
te zažiť v prípade, ak pôjdete vypove-
dať v trestnej veci. 

Pre začiatok - ak existuje podozre-
nie, že bol spáchaný trestný čin, po-
licajt vo veci začne vyšetrovanie. Ak 
ste vy, kto ste podozrivý zo spáchania 

trestného činu, a ak ste neboli už zadržaný, tak si vás policajt 
predvolá (často telefonicky), aby ste vo veci prišli vypovedať ako 
svedok. Napriek tomu, že vo veci idete vypovedať zatiaľ iba ako 
svedok, mali by ste spozornieť. Totižto neskôr sa z vás ako sved-
ka môže stať obvinený. Práve v tejto fáze konania je dôležité mať 
na pamäti to, že máte právo nevypovedať a nikto vás do toho 
nemôže nútiť. Pozor, nemáte právo nedostaviť sa na výsluch, ale 
máte právo nevypovedať. Teda na výsluch musíte prísť a využi-
jete svoje právo nevypovedať. Môžete sa rozhodnúť vypovedať 
a neskôr počas výsluchu sa môžete rozhodnúť, že odmietnete 
vypovedať na konkrétne položenú otázku. Pozor, odmietnuť 
vypovedať môžete vtedy, ak by ste si spôsobili nebezpečen-
stvo trestného stíhania sebe, prípadne zjednodušene povedané 
svojmu príbuznému. Nemôžete teda odmietnuť vypovedať pre-
to, že sa napríklad bojíte, čo by vám urobila druhá strana, že je 
vám zle, lebo ste sa včera opili (áno, zažil som aj také), či preto, 
že si nepamätáte presne, čo sa stalo. Tu vám poradím, ak naozaj 
nechcete vypovedať, tak povedzte iba stroho, že sa bojíte, že by 
ste spôsobili nebezpečenstvo trestného stíhania sebe. A keď sa 
vás budú pýtať, akým spôsobom, tak iba trvajte na uvedenom 
a viac nepovedzte. Nemusíte totiž vysvetľovať, ako by ste si spô-
sobili toto nebezpečenstvo. 

MOŽNO SA PÝTATE, 
JE DOBRÉ VYPOVEDAŤ ALEBO NIE? 
V prípade, ak ste potenciálny obvinený, je treba mať na pa-

mäti, že hoci na vašu výpoveď v pozícii svedka sa nebude môcť 
prihliadať, môžete svojou výpoveďou dať polícii indície, kde má 
hľadať nové dôkazy, koho má vypočuť a podobne. Tiež je po-
trebné mať na pamäti, že aj keď neskôr svoju výpoveď zmeníte, 
tak, samozrejme, u osôb, ktoré budú o vás rozhodovať, už os-
tane pocit, že ste vinný, aj keď formálne sa bude na vás prihlia-
dať ako na nevinného. Preto vypovedajte vtedy, ak si myslíte, 
že výpoveď zvládnete a nezamotáte sa do vlastných slov. Ak 
budete v úzkych, neváhajte odpovedať nepamätám si, neviem 
– zábudlivosť a nevedomosť nie je trestná. Vypovedať je určite 
dobré vtedy, že ak ste potenciálny obvinený, tak svojou výpove-
ďou môžete vyvrátiť všetky podozrenia a zabezpečiť to, že nikdy 
nedôjde k vášmu obvineniu.

Je potrebné vedieť, že aj ako svedok máte právo mať pri sebe 
advokáta - ani nebudem pripomínať, že je takmer vždy vhod-
né si ho zabezpečiť. Zároveň musíte vedieť, že aj ak budete mať 
pri výsluchu advokáta, počas výsluchu sa s ním nemôžete radiť, 

ako odpovedať na položené otázky. Môžete sa však s ním pora-
diť predtým a on vám následne povie, či si myslí, že je vhodné, 
aby ste vypovedali a podobne.

Tiež majte na pamäti, že ak aj budete vo veci vždy vypovedať 
ako svedok, teda nie ako obvinený, v drvivej väčšine prípadov 
pôjdete vypovedať viackrát (na políciu, súd), a preto je vhodné 
si pamätať, ako ste vypovedali predtým – netreba sa však báť, že 
v prípade, ak vypoviete trochu nepresne, tak by ste z toho mohli 
mať problémy. Na fakt, že s odstupom si pamätáme veci mierne 
odlišne, sa prihliada.

Ostatnou radou je, neodporúčam sa vyhýbať tomu, aby ste 
na súd / políciu vôbec prišli vypovedať – samozrejme, ak sa 
stalo ojedinele, že ste z ospravedlniteľných dôvodov, ktoré ste 
dali včas vedieť, neprišli, tak je to v poriadku, ale systematické 
vyhýbanie sa výsluchu vám určite nepomôže. Jednak vám hro-
zí pokuta a následne prípadné predvedenie pred políciu /súd 
zo strany polície. Ak by ste boli obvinený a dlhodobo sa vyhýbali 
tomu, aby ste sa dostavili na výsluchy /pojednávania, tak vám 
hrozí dokonca tzv. úteková väzba.

V tomto krátkom príspevku som sa dotkol niektorých základ-
ných situácií, ktoré vás môžu postrehnúť. Dúfam, že podobných 
situácií bude vo vašom živote čo najmenej. 

                                         Roman Frnčo

NIEKEDY STAČÍ 
LEN TICHO POČÚVAŤ
Milí Jazerčania, táto naša/vaša rub-

rika je mladá a malá, ale teší sa čoraz 
väčšiemu záujmu vás, čitateľov. Na za-
čiatku, keď nám od vás neprichádza-
li žiadne písomné otázky a podnety, 
som si myslela, že asi nie je záujem 
o túto rubriku. Avšak som bola milo 
prekvapená, keď sa mi viacerí ľudia 
v obchode, či na ulici prihovorili, že 
so záujmom čítajú naše články, ktorých 

hlavným autorom je každodenný život nás, Jazerčanov. Život je 
veľkým režisérom a často píše veselé, ale aj smutné príbehy nás, 
ľudí. Námetov pre túto rubriku je teda vždy veľa. Napriek tomu 
nemajte obavy nás osloviť s vaším životným príbehom alebo 
problémom, pretože všetky príspevky sú anonymné. Niekedy už 
len tým, že o svojom probléme hovoríte, alebo píšete, sa vám 
uľaví. Ako pani z dnešného príbehu z mojej praxe. 

VRAJ SILNÉ ŽENY NEPLAČÚ
Nie je to tak. Aj silné ženy, ktoré bojujú na mnohých malých 

i veľkých „vojnových frontoch,“ vedia, čo sú slzy. Musia toho 
zvládnuť veľa, často samé, bez pomoci iných. Okolie neraz máv-
ne nad nimi rukou a povie: „Ona to zvládne, lebo je silná.“ Vy-
zerajú byť vyrovnané a pokojné, a to aj napriek tomu, že v ich 
vnútri často zúri obrovská búrka. Nie všetko v živote silných žien 
je ružové a krásne. Aj ony majú negatívne myšlienky. Aj ony sú 

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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otrokmi vlastnej hlavy. Aj ony majú strach, ale naučili sa nebáť sa 
a čeliť všetkým problémom.

Práve takáto silná žena ma nedávno kontaktovala. Pani Vier-
ka, veľmi dobre vyzerajúca, elegantne oblečená a upravená 
dáma. Keď som ju videla, vravím si, asi si len prišla niečo prefotiť 
a pomoc pre ňu zaberie pár minút. Keď si sadla a nič na prefote-
nie mi nepodávala, pozrela som na ňu a z jej pohľadu bolo vidieť 
smútok a utrpenie. Bola ticho a len pozerala na mňa. Snažila sa 
vyzerať, že všetko je v maximálnom poriadku. Prisadla som si 
k nej a jemne ju povzbudila k rozprávaniu: „Počúvam vás...“ Na to 
sa pani Vierka rozhovorila, že jej manžel po strate zamestnania 
v preddôchodkovom veku prestal mať záujem o čokoľvek a jeho 
zdravotný aj psychický stav sa zo dňa na deň zhoršuje. Predtým 
pracoval a cez víkendy jej pomáhal s domácimi prácami i na zá-
hradke, každú voľnú chvíľu venoval deťom a vnúčatám. Teraz ho 
nič nezaujíma, ani na záhradku už s ňou nechce ísť. Pani Vierka 
pokračovala ďalej, že dcéra sa rozviedla s manželom, ktorý ju ob-
ral o všetko. 

Keďže jej dcéra to zle znáša, tak ona jej musí pomáhať s dvo-
ma malými deťmi. Nemá čas byť smutná, pretože pracuje, aby 
zvládla nielen domáci rozpočet, ale finančne pomáhať i dcére. 
Rozprávala aj o tom, že s manželom prekonali COVID a že odvte-
dy sa často cíti smutná, trápia ju negatívne myšlienky. Hovorila 
naozaj úprimne o všetkých svojich bojoch, o malých i veľkých 
výhrach, ale aj o pádoch. Ja som ju iba počúvala a občas som 
jej podala škatuľku s vreckovkami. Keď po viac ako hodine svoje 
rozprávanie skončila, so slzami v očiach mi ďakovala, že sa moh-
la vyrozprávať, ako sa jej uľavilo, ako som jej pomohla. Neurobila 
som pritom celý čas vôbec nič, iba som ju počúvala. Odborne sa 
tomu u nás, sociálnych pracovníkov, hovorí „aktívne počúvanie 
klienta“. Pani Vierka odchádzala vyrovnaná, odhodlaná zvládnuť 
všetky malé i veľké problémy a „vyhrať na všetkých frontoch.“ Po-
mohlo jej, že ju niekto počúval a nekývol nad ňou rukou, že veď 
ona je silná, ona to zvládne...

Práve príbeh pani Vierky, ale aj ostatných Jazerčanov, pouka-
zuje v týchto náročných dňoch plných kríz a negatívnych život-
ných situácií na potrebu zriadenia a prevádzkovania sociálnych 
služieb pre obyvateľov sídliska. Pripravujem preto otvorenie 
Centra sociálnej rehabilitácie, kde bude poskytované bezplat-
né sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia. Jej súčasťou 
bude masážne kreslo, bežiaci pás, stacionárny bicykel, veslovací 
trenažér, aromaterapia, muzikoterapia, kyslíková terapia, perlič-
ková masáž nôh a mnoho ďalšieho. Projekt je spolufinancovaný 
Košickým samosprávnym krajom. Poradenstvo a všetky posky-
tované služby sociálnej rehabilitácie budú v Centre sociálnej re-
habilitácie pre obyvateľov Jazera bezplatné. V čase uzávierky Ja-
zerčana je centrum v štádiu príprav na otvorenie, zazmluvnenie, 
nájom priestorov a nákup zariadenia. O otvorení vás budem in-
formovať aj prostredníctvom časopisu Jazerčan. Držme si palce, 
nech sa mi podarí zvládnuť náročný proces administratívy a prác 
spojených s otvorením, aby sme v jeseni mohli spustiť na našom 
sídlisku prevádzku Centra sociálnej rehabilitácie.

Silvia Hricková

PRÁCA SNOV, 
ALEBO BEZSENNÉ NOCI
Priateľský kolektív, chápajúci a spra-

vodlivý šéf, práca, v ktorej sa vieš rea-
lizovať a napĺňa ťa, výborný plat, za-
mestnanecké benefity...kontra šikana 
na pracovisku, mizerná výplata, stres 
a zdravotné problémy. Žiaľ, v dnešnej 
dobe tých druhých je viac. Akosi sa 
z nás vytráca ľudskosť a každý chce 
pre seba „urvať“ čo najviac výhod, či už 
v podobe pracovne vyššej pozície, od-
meny alebo sympatii u nadriadených, 

a tak šikana na pracovisku nie je ničím výnimočným. Niektorí šé-
fovia dokonca takéto správanie tolerujú, lebo niekto iný za nich 
urobí tzv. špinavú robotu a uvoľní sa pracovné miesto pre neja-
kú „spriaznenú dušu“ alebo kamaráta.

Vypočula som si nejeden príbeh o tom ako nikomu nekontro-
lovali dochádzku, len jednej osobe vytkli aj 5-minútové meška-
nie. Ako pri potrebe lekárskeho vyšetrenia bola zamestnankyňa 
označená za hypochondra. Ako si niektorí súkromne odskočili 
do kaderníctva či autoservisu a ona nemohla odísť o hodinu skôr 
do školy na rodičovské združenie. Ako si učiteľka materskej školy 
nosila prácu domov a po večeroch a víkendoch písala seminárne 
práce, vraj ako príprava na vyučovanie. Ako si úradníčka nosila 
domov spisy, pretože kolegyňa jej dala na stôl aj tie svoje nevy-
bavené. Ako bežnou súčasťou pracovného dňa bolo urážanie, 
ponižovanie, neustála kritika, nadmerná kontrola, ohováranie 
a intrigy.

Ako sa proti takým praktikám brániť? Úprimne povedané ťaž-
ko. Úplne najjednoduchšie je dať výpoveď a nájsť si inú prácu, čo 
však dnes nie je také jednoduché. Aj keď Zákonník práce šikanu 
priamo zakazuje textom „Výkon práv a povinností vyplývajúcich 
z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. 
Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého 
účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov“, 
určite si zvážte, či vám vaše zdravie a psychická pohoda za tú 
výplatu stoja.

Ak sa predsa rozhodnete nevzdať svojej práce len kvôli jednej 
osobe, ktorá si rieši svoje komplexy, alebo plní niečie príkazy, 
to sú niektoré možnosti. Prediskutovať svoj problém s nadria-
denými prípadne s odbormi na pracovisku. Ak z ich strany nie 
je ochota problém šikany riešiť, môžete podať podnet na prís-
lušný inšpektorát práce. Čím viac dôkazov o šikane budete mať, 
tým väčšiu máte šancu na úspech. Inšpektorát práce preverí, či 
sú požadované pracovné úlohy v súlade s pracovnou zmluvou, 
či množstvo zadaných úloh zodpovedá pracovnému času, či iní 
kolegovia majú podobný objem a náročnosť pracovných úloh.

Druhou možnosťou je obrátiť sa na Slovenské národné stre-
disko pre ľudské práva, ktoré poskytuje aj bezplatný právny ser-
vis. Možno k náprave bude stačiť aj jeho stanovisko, aby zamest-
návateľ, či jeho zamestnanec, upustili od šikanózneho správania.

Ďalšou je podanie žaloby na súd. Zamestnanec je v niekto-
rých prípadoch oslobodený od súdnych poplatkov, napríklad 
pri neplatnom skončení pracovného pomeru. 

Do úvahy prichádza aj žaloba vo veci ochrany osobnosti, či 
žaloba v súvislosti s porušovaním antidiskriminačného zákona. 
Tu už by to ale chcelo požiadať o spoluprácu advokáta, obrniť sa 
trpezlivosťou a posilniť svoju nervovú sústavu vitamínmi skupi-
ny B a magnéziom.

Pre úplnosť uvádzame, že niektoré formy šikany môžu byť do-
konca kvalifikované ako priestupok či trestný čin.

Keď už máte kolegu či šéfa, ktorému šikana nie je cudzia, ne-
strácajte sebavedomie, optimizmus, nadhľad a zdravý úsudok. 
Nemusíte hneď odchádzať z práce, ktorú milujete.

Veď stoličky sa vymieňajú aj na šéfovských pozíciách. A aj 
v realite sa stáva skutočnosťou staré známe biblické „poslední 
budú prvými“.

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.



30 Jazerčan 03 / 2022

Viete, že žijú i na našom sídlisku?

STEHLÍK – KONÔPKA 
Otec fešák, lebo samčekovia sa farieb 

neboja, a mamka nenápadná, tak by sa dal 
charakterizovať stehlík - konôpka. Rovna-
ko ako napríklad čížik, stehlík pestrý či 
pinka, patrí do čeľade pinkovitých. Na jar, 
keď už je hniezdna sezóna v plnom prú-
de, na samčekoch tohto druhu je najná-
padnejšie karmínovo červené čelo a hruď, 
ktorú pri speve vypína a žiari do diaľky. 
Jeho družka je v obliekaní skromnejšia 
a vystačí si s niekoľkými odtieňmi hnedej 
a šedej farby. Väčšina konôpiek od nás 
na zimu odlieta za teplom na juh. Keď sa 
v marci vrátia, samčekovia nestrácajú ani 
minútu a hneď začnú spievať z vrcholov 
stromov alebo striech. Počas hniezdnej 
sezóny sa pár drží v tesnej blízkosti. 
Hniezdo stavia samička a zväčša ho dobre 
ukryje medzi ihličnaté vetvičky. Konôpky 
milujú rôzne semená, zbierajú ich, kde sa 
dá, a preto, keď uvidíte v trávniku púpavu, 
bodliak alebo skorocel, nemyslite hneď 
na to, ako sa tej buriny zbaviť, pozerajte 
sa na ne pohľadom konôpiek, teda ako 
na znamenitú pochúťku.

BRHLÍK OBYČAJNÝ
Na našom sídlisku ho môžeme najčas-

tejšie vidieť počas prechádzok pri Horná-
de. Hniezdi tam v dutinách po ďatľoch, 
prípadne v búdkach v parkoch nášho 
sídliska. Ak je otvor príliš veľký, dokáže ho 
zmenšiť pomocou blata, takže je to taký 
malý murár. Jeho hlasné hlboké „týt týt” 
je podobné siréne, takže hlas, ktorý vydá-
va, pripomína sanitku alebo sirénu.. Ak sa 
pozorne pozriete na kmeň stromu uvidí-
te tam pomerne rýchlo sa pohybujúceho 

vtáčika, ktorý má bruško tehlovočervenej 
farby a chrbátik sivomodrej farby s po-
merne dlhým zobákom a tenkou čiernou 
páskou cez oko. Brhlík je náš jediný vtá-
čik, ktorý dokáže po strome behať dole 
hlavou a robí to tak pravidelne.

MODRÁČIK OBYČAJNÝ 
Popri cestách či chodníkoch si môže-

me všimnúť malého modrého až fialo-
vomodrého motýľa. Je to modráčik a na 
Slovensku sa vyskytuje viacero druhov. 
Samček je spravidla modrý a samička 
hnedá. Niektoré druhy majú lokálny vý-
skyt a žijú len na pomerne malej ploche. 
Spolu s príbuznými ohniváčikmi a ostrôž-
karmi patria do čeľade ohniváčikových. 
Na našom území žije viac ako 30 druhov, 

mnohé sú ohrozené a niektoré sú veľ-
mi vzácne. Húsenice niektorých druhov 
modráčikov sa v určitom štádiu vývoja 
živia larvami mravcov a napodobňujú pa-
chy, ktoré vylučujú larvy mravcov. Na zák-
lade mravčieho pachu húsenice považujú 
za larvy vlastného druhu a starajú sa o ne. 

TRASOCHVOST HORSKÝ 
ALEBO TRASOCHVOST VRCHOVSKÝ 
Vidieť ho môžeme na rôznych miestach 

pri Hornáde aj pri brehoch jazera. Ja ho 
často pozorujem pod hrádzou. Neďale-
ko má aj hniezdo. Je to malý sťahovavý 
vták z čeľade trasochvostovité. Patrí me-
dzi najmenej ohrozené, no aj tak je zara-
dený k chráneným druhom národného 
významu. Žije od nadmorských výšok 
200 m.n.m na celom území Slovenska až 
po alpínsky vegetačný stupeň. Hniezdo si 
stavia v rôznych otvoroch v blízkosti vod-
ných tokov. Prilieta k nám v marci, odlieta 
v septembri až októbri. Živí sa hmyzom. 
Hniezdi dva razy do roka, samica znáša 
v období od marca do augusta od 4 po 6 
jemne škvrnitých sivých vajec. O potom-
stvo sa starajú obaja rodičia. Svojou fa-
rebnosťou patrí medzi nápadnejšie vtáčie 
druhy. 

Text a foto:
Róbert Mihalik

Príroda, to je všetko okolo nás      
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JÚN - MESIAC ZÁBAVY A RADOSTI
V júni, kedy deti oslavujú svoj sviatok, sme aj u nás v spoluprá-

ci s rodičmi pripravili pre tie naše mesiac plný zábavy a hier. MDD  
sme oslávili spoznávaním nových krajín. Každá trieda sa obliekla 
do kostýmov krajiny, ktorú prezentovala. Prostredníctvom plagá-
tov, ktoré deti vytvorili, nás zoznámili s ich krajinou - zvykmi, kul-
túrou, jedlom a zaujímavosťami. Aj pieseň, na ktorú zatancovali,  
ju charakterizovala. Spoločná diskotéka spojila deti z Mexika, Ame-
riky, Afriky, Japonska, Slovenska a Talianska a za odmenu všetky do-
stali balíčky plné vitamínov.

Krásne letné počasie sme tak ako každý rok využili na zorganizo-
vanie Dopravnej olympiády pre deti materských škôl sídliska. Na or-
ganizáciu sme využili dotáciu 250 eur, ktorú nám poskytla mestská 
časť. Deti si teoreticky a prakticky upevňovali nadobudnuté poznat-
ky a skúsenosti z dopravnej výchovy. V závere na každého čakala 
medaila, diplom, „vodičský preukaz“ a drobné darčeky.    

KROKOM KROK – ZAČAL SA ŠKOLSKÝ ROK
Chcete, aby vaše dieťa spoznávalo svet formou zážitkového 

učenia? Chcete, aby si vytvorilo nové kamarátstva a s radosťou na-
vštevovalo materskú školu? Ak áno, to všetko a ešte viac sa snaží-
me pre deti a ich rodičov poskytnúť v našej materskej škole. Samo-
zrejmosťou je srdečný prístup nášho kvalifikovaného a odborného 
personálu. Poslaním pedagógov bolo, je a stále bude, vzbudzovať 
u detí záujem o objavovanie, experimentovanie a podnecovanie 
k ich vlastnej tvorivosti.

Na konci školského roka 2021/2022 sme uspeli v projekte s ná-
zvom "Oáza pokoja v našej škôlke" vo výške poskytnutého grantu 
1 492 eura. Jeho poskytovateľom je Fond zdravia mesta Košice - 
neinvestičný fond. Z finančných zdrojov sme kúpili rastliny a mate-
riál na skrášlenie nášho exteriéru, ktorý sa bude efektívne využívať. 
V spolupráci a za pomoci zamestnancov, rodičov a priateľov ma-
terskej školy sa realizácia tohto projektu uskutoční na jeseň, teda 
v tomto novom školskom roku.

Pre lepší a bezpečnejší každodenný pobyt detí sa snažíme 
priestory a areál renovovať a vylepšovať. Preto sme nezaháľali ani 
počas letných prázdnin a začali sme s úpravami:

 výmena dlažby v priestoroch toalety a umyvárky v triede č. 7
 výmena vodovodného potrubia v priestoroch materskej školy
 vymaľovanie spoločenskej miestnosti a triedy č. 2
 zakúpenie drevených prvkov na školský dvor pre rozvoj pohy-

bovej aktivity detí: hasičské auto, sanitka a žirafa.
A to nie je všetko. Počas nového školského roka plánujeme po-

kračovať v plnení projektov a aktivít z plánov materskej školy. Pra-
videlne sa zapájať do nových výziev a projektov. Núdza nebude ani 
o nové zážitky, podujatia a aktivity, ktoré sme naplánovali. 

Napríklad:
 tvorivé dielne podľa ročných období
 otvorené hodiny pre rodičov a pedagogických zamestnancov
 stretnutie so starými rodičmi pri príležitosti Mesiaca úcty 

k starším
 besiedky pri príležitosti rôznych sviatkov
 detský karneval
 návšteva Ekocentra SOSNA, Botanickej záhrady či exkurzia 

v historickom jadre mesta
 účasť na výchovných koncertoch, divadelných predstave-

niach, olympiádach, na recitačných, speváckych a výtvarných 
súťažiach.

A ešte omnoho viac, vďaka čomu budú mať vaše deti krásne spo-
mienky.

Dostupné informácie a fotodokumentáciu o všetkých našich 
podujatiach, aktivitách a projektoch si viete vyhľadať na našej inter-
netovej stránke.https://ms-dneperska-8.webnode.sk/

Kolektív materskej školy

Školy
Materská škola na Dneperskej ulici

Materská škola na Azovskej ulici
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Školy

Materská škola na Jenisejskej ulici

Zavítala k nám Tetka bylinkárka, ktorá porozprávala o rôznych 
bylinkách a ich  úžitku pre človeka. Pripravila množstvo aktivít a deti 
si mohli vytvoriť herbár, usušiť bylinky, z plastových vrchnákov uro-
biť obrázky liečivých bylín, označiť bylinky v našom bylinkovom zá-
hone a na záver z nich ochutnali čaj. 

Žiaci zo SOŠ veterinárnej pre nás pripravili prekvapenie, do-
niesli zvieratká - morča, ježka, korytnačku i zajaca - a porozprávali 
o ich živote. Čo je to canisterapia predstavili s troma psíkmi, kto-
rých tiež priviedli. Tie predviedli, čo všetko sa naučili a ako reagujú 
na pokyny.  Dozvedeli sme sa tiež, ako terapeutický pes pozitívne 
pôsobí na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Environ-
mentálne vzdelávame deti aj prostredníctvom zážitkového uče-
nia a zaujímavých aktivít takáto bola aktivita Lesná pedagogika. 
Deti napodobňovali rôzne zvieratá, kriedami vytvorili obrovského 
pavúka v pavučine, chytali ryby, utvorili pavučinu, keď obtáčali ba-
vlnku okolo stromov, lupou pozorovali hmyz a vytvárali včelie úle. 
Na záver každá trieda vyzdobila „izbičku“ pre hmyz prírodným ma-
teriálom v Hmyzom hoteli, ktorý zhotovil šikovný ocko pán Virčík. 
Aby sme vedeli, na čo slúži Hmyzí hotel, zavolali sme si uja včelára, 
ktorý nám porozprával o včelách a ich úžitku pre prírodu a človeka. 
Mohli sme si vyskúšať jeho oblečenie, keď ide k včelám a počúvať 
zaujímavé veci, ako sa tvorí med a ako sa dostane do obchodu. 
V júni sme nezabudli ani na sviatok našich oteckov a na Deň otcov 
sme pre nich pripravili športové súťaže. Ockovia spolu s deťmi há-

dzali krúžky, skákali vo vreci, behali medzi prekážkami. Odmenou 
pre deti aj rodičov bola veľká porcia šťavnatého ovocia a darčeky, 
ktoré im deti odovzdali. 

Sviatok detí sme ukončili aktivitou Namiešaj si svoju limonádu. 
Každá trieda dostala zoznam surovín na prípravu limonády, ktorá 
nás v horúcich dňoch aj občerstvila.

Jún bol naozaj mesiac plný hier a smiechu. Deťom sme pripravili 
aktivity, ktoré ich vzdelávali, aj zabavili. 

PaedDr. Alena Kupková,
riaditeľka školy

DEŇ DETÍ – TÝŽDEŇ PLNÝ RADOSTI
Začiatok júna sa niesol v našej materskej škole v duchu „Dňa 

detí“. Nebola to oslava len jediný deň, ale rovno celý týždeň. A ako 
sa na takýto sviatok patrí, nechýbala zábava a sladké prekvapenie.

V úvode týždňa si deti užili horúce dopoludnie v školskej záhra-
de a spoločne s rodičmi si zacvičili a rozhýbali telo v „Jarnej sparta-
kiáde“. Ďalší deň sa zase ocitli v rozprávkovom zámku, kde bývala 
kukulienka, a tá im otvorila kľúčikom tajomné dvere ku krásnym 
pesničkám. Samozrejme, nechýbala ani tá o kukulienke. V strede 
týždňa deti kreslili kriedami na chodník veselé obrázky a v školskej 
záhrade počítali kvietočky v „Kvetinkovej olympiáde“.

V druhej polovici týždňa sa staršie deti opäť venovali cvičeniu - 
s náčiním, na náradí, ako aj v rôznym súťažiam. Najviac sa rozšantili 

pri skokoch na trampolíne. Mladším deťom sme pod rozkošatenou 
vŕbou spríjemnili deň počúvaním rozprávok a detských príbehov. 
Boli to milé príbehy z čitateľských denníkov, ktoré si počas celého 
roka tvorili deti doma s rodinami. 

Týždeň sme zavŕšili dopravnou tematikou. Naše dopravné ihrisko 
sa v ten deň zmenilo na cestnú premávku, kde si deti mohli vyskúšať 
bicykle a kolobežky a otestovať svoje vedomosti v dopravnom kvíze 
„kolobežka – rýchlobežka“. 

Každé dieťa si odnášalo okrem zážitkov aj drobné darčeky a slad-
kú cukrovú vatu. Všetkým sa zábava páčila a čo bolo najdôležitejšie? 
Predsa rozžiarené očká našich detí, o čom svedčia aj tieto fotografie.

Kolektív materskej školy 
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BUKOVECKÁ DEŤOM
V druhé júnové dopoludnie sa z areálu našej školy ozýval smiech, 

krik a detské šantenie. Tradičné športovo-zábavné dopoludnie 
„Bukovecká deťom“ sme po dvojročnej prestávke opäť pri-
pravili pre širokú verejnosť nášho krásneho sídliska, no najmä 
pre našich najmenších. Deti si mohli vyskúšať svoje zručnosti 
ako rýchlosť, presnosť, obratnosť či šikovnosť na rôznych sta-
novištiach. Zvládli aj obľúbenú aktivitu kŕmenie leva, pretekali 
rallye s autíčkami na diaľkové ovládanie, poupratovali „plyšákov“, 
ale dokázali aj chôdzu dozadu pomocou zrkadla a mnoho ďalších 
hier a aktivít. Všetci nadšenci po prejdení jednotlivými stanovišťa-
mi mohli okúsiť svoje kreatívne schopnosti pri tvorivých dielňach 
ZUŠ z Irkutskej ulice  alebo si dať namaľovať na tvár pekný obrázok. 
Nechýbali ani skákacie hrady, kde sa mohli deti dosýta vyšantiť. 

Návštevníci podujatia si vychutnali i sprievodný kultúrny 
program: vystúpenie spoločenských tancov v podaní detí z TK El-
legance, preniesť sa mohli Z rozprávky do rozprávky s Divadlom 
Delfín zo SSOŠ z Bukoveckej ulice č. 17, či akrobatické vystúpenie 
členiek klubu Pole dance studio Otočka. O spevácke vystúpenia sa 
postarali žiačky našej školy navštevujúce krúžok Speváčik a členky 
speváckeho zboru Delfín zo SSOŠ z Bukoveckej ulice. Adrenalínom 
pre všetkých boli ukážky práce členov Kynologického Klubu Košic-
ká Polianka, ktorí predviedli ako psy reagujú na pokyny, ako skokmi 
dokážu zdolávať rôzne prekážky,  aj ako vedia zadržať podozrivú 
osobu. Jednou z atrakcií bola tiež ukážka hasičského auta s najväč-
ším prekvapením - penovou show. 

Veríme, že sa nami pripravené dopoludnie stretlo s pozitív-
nou odozvou a každý si z tohto dňa odniesol krásne zážitky, 

na ktoré bude dlho spomínať. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podie-
ľali na príprave a realizácii tohto významného dňa, i všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu podujatia 
„Bukovecká deťom“.

ZOZNÁMTE SA, PROSÍM!
Koncom júna sme pripravili stretnutie pre našich budúcich 

prvákov a ich rodičov, ktorí sa od septembra stali súčasťou 
našej školy. Podujatím sme chceli uľahčiť budúcim prváčikom 
úvod školského roka, keď ich po prvýkrát rodičia privedú 
do školy už ako riadnych školákov. Budúci prváci videli prostre-
die školy, videli, a aj spoznali svojich budúcich spolužiakov. V nepo-
slednom rade bolo pre nás dôležité, aby videli aj svoje budúce pani 
učiteľky. V rámci podujatia ich sprevádzali postavy z rozprávky 
Dlhý, Široký a Bystrozraký. Deti rozdelené do troch tímov prechá-
dzali stanovišťami a plnili rôznorodé úlohy, ktoré pripravili učiteľky. 
Spoločne sa zabavili, zatancovali, aj zaspievali. Veríme, že naše jú-
nové popoludnie splnilo cieľ a naši prváčikovia 5. septembra kráčali 
do školy veselo a svoj prvý školský rok začali s úsmevom. Držíme im 
palce, aby sa ľahko adaptovali na nové priestory školy, nové povin-
nosti, nový kolektív spolužiakov a pedagógov. Veľa šťastia, prváci!

PRE LEPŠIU BUDÚCNOSŤ
V minulom školskom roku sme s podporou Nadácie Orange reali-

zovali projekt ,,Pre lepšiu budúcnosť“. Zameraný bol na zlepšovanie 
duševného prežívania učiteľov a rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
keďže školy sú ideálnym prostredím na podporu duševného zdra-
via. Mala by byť bezpečným miestom, kde sa žiaci aj pedagógovia 
majú cítiť vypočutí a chránení. Pedagógovia môžu často poskytnúť 
včasnú intervenciu a detekciu v oblasti problémov duševného zdra-
via, spôsobov, ako sa s nimi vyrovnať a kde nájsť podporu. Rovnako 
túto podporu potrebujú aj pedagógovia, aby dokázali byť oporou 
a podporou pre svojich žiakov. Cieľom projektu bolo vytvárať vhod-
né prostredie pre učiteľov, povzbudiť ich pri zavádzaní inovatív-
nych spôsobov výučby a upevniť tímovú prácu. Realizácia aktivít 
bola rozdelená do štyroch častí, prostredníctvom ktorých prebiehal 
proces podpory tímovej spolupráce, efektívneho rozvrhnutia času 
na prácu a oddych. 

Vyvrcholením projektu bol 0. ročník behu na podporu dušev-
ného zdravia učiteľov. Žiaci 1.- 9. ročníka si zabehli štafetový beh, 
ktorým vyjadrili podporu učiteľom nakoľko sa spolu s pandemic-
kou situáciou prirodzene spája vyššia miera stresu, neistoty, obáv, 
ktoré môžu spôsobovať psychické ťažkosti či preťaženie u žiakov, 
aj učiteľov.  Veríme, že sa nám tento symbolický beh na podporu 
duševného zdravia učiteľov v budúcnosti podarí povýšiť na tradíciu 
a rozšírime ho aj na širšiu komunitu. 

Kolektív základnej školy

Základná škola na Bukoveckej ulici

Školy
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Základná škola J. Urbana na Jenisejskej ulici

Obchodná akadémia na Polárnej ulici

PRIBUDLO VYBAVENIE ODBORNÝCH UČEBNÍ
V priebehu uplynulého školského roka sa našej škole po-

darilo s finančnou podporou mesta Košice dokončiť kom-
pletnú výmenu okien zo všetkých vonkajších pohľadov 
školy. Budova školy tak získala príjemnejší výzor a naši žiaci útul-
nejšie prostredie a kvalitnejšie teplotné podmienky v triedach. 

Dokončená bola tiež rekonštrukcia učební v rámci projek-
tu Zlepšenie technického vybavenia odborných učební, vďaka 
ktorému už spúšťame výučbu v učebni chémie, v polytech-
nickej učebni (dielne), v učebni anglického jazyka a v dvoch 
učebniach informatiky. V každej triede prvého stupňa a v od-
borných učebniach sa už nachádzajú interaktívne tabule, ktoré 
učiteľky a žiaci počas vyučovacieho procesu aktívne využívajú. 
Postupne plánujeme zakúpiť interaktívne tabule aj do všetkých 
tried druhého stupňa. V celej škole už používame na výučbu 
keramické popisovateľné tabule, ktorými sme výrazne zníži-
li prašnosť v triedach oproti klasickým kriedovým tabuliam. 
Vo všetkých triedach a učebniach sa nachádza dataprojektor 

a premietacie plátno. Rada rodičov nám pomohla s estetizáciou 
hlavného vestibulu školy zakúpením sedacích súprav pre čaka-
júcich rodičov a návštevy školy.

V tomto školskom roku naďalej pokračuje v práci školský 
podporný tím pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelá-
vacími problémami. Jeho súčasťou budú aj vďaka národ-
nému projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II 
dve školské špeciálne pedagogičky, školská psychologička 
a 7 asistentiek učiteľa.

Plánujeme našich žiakov zapojiť do veľkej ponuky projektov 
a súťaží, zorganizovať školy v prírode, lyžiarsky zájazd a škol-
ské výlety. Chystáme vianočné akcie pre žiakov a ich rodičov 
a takisto plánujeme uskutočniť ďalší ročník školského plesu 
pre rodičov a ostatných záujemcov. O všetkých akciách a novin-
kách vás aj naďalej budeme informovať na stránke našej školy  
www.zsjenisejska.edupage.org.

Mgr. Zdenka Figurová, 
riaditeľka školy

NAŠI ŠTUDENTI NA PRAXI V POĽSKU
Naša škola sa každoročne zapája do projektov programu 

Erasmus+ financovaných Európskou úniou. V školskom roku 
2021/2022 sa realizoval projekt Vzdelanie plus prax sa rovná úspech 
v spolupráci s partnerskou školou Zespół Szkół Ekonomicznych im. 
M. Skłodowskiej-Curie v poľskom Rzeszowe. V dvoch turnusoch 
vycestovalo spolu 16 žiakov tretieho a štvrtého ročníka. V pod-
nikoch absolvovali zahraničnú stáž zameranú na zlepšenie od-
borných, jazykových a „mäkkých” zručností. 

Žiaci zo študijného odboru obchodná akadémia absolvovali prax 
vo verejnej inštitúcii Urząd Statystyczny w Rzeszowie, kde sa zozná-
mili s organizačnou štruktúrou a procesom riadenia úradu, ale aj 
personálnou a mzdovou agendou.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska privítal našich bu-
dúcich manažérov regionálneho cestovného ruchu, ktorí sa okrem 
spoznávania činností organizácie a získavania cenných informácií 
o jej fungovaní a financovaní, venovali aj predstaveniu slovenských 
regiónov pre budúcu spoluprácu.

Školy
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Okrem žiakov sa do projektu zapojili aj vyučujúci cudzích 
jazykov a odborných predmetov, ktorí počas dvoch týždňov 
pozorovali pri práci svojich kolegov v partnerskej škole. Vďa-
ka nim získali nové inšpirácie, ktoré využijú vo svojej pedagogic-
kej praxi. Žiaci aj učitelia po absolvovaní mobility získali certi-
fikát Europass Mobility.

Voľný čas účastníci trávili aktívne a spoznávali nové mestá, kul-
túru, ľudí, ale aj mimoškolský život svojich rovesníkov. Navštívili 
múzeá a mali interaktívnu prehliadku Rzeszowských pivníc, kde 
sa dozvedeli o histórii mesta a mnohých legendách, ktoré ho ob-
klopujú. Očarila ich soľná baňa vo Wieliczke a krásne historické 
mesto Krakow. 

Motiváciou a vzorom pre našu školu sú aj aktivity našich part-
nerov zamerané na environmentálne problémy súčasnosti. V čase 
našej návštevy v partnerskej škole bola konferencia organizovaná 
ministerstvom životného prostredia, počas ktorej jeho zástupco-
via odovzdali škole cenu za 1. miesto v súťaži Klimatická video 
olympiáda za príspevok s názvom odPETujmy swiat. Počas kon-
ferencie sa žiakom prihovorili zástupcovia ministerstva, ale aj ďal-
šie známe osobnosti a influenceri, ktorým záleží na budúcnosti 
našej planéty. 

Po dlhom období pandémie bola realizácia projektu 
pre všetkých účastníkov prínosom. Okrem toho, že mohli 
vycestovať do zahraničia a zlepšiť svoje odborné a jazykové 
zručnosti, kontakt s rovesníkmi im pomohol zlepšiť aj ich so-
ciálne schopnosti.

                                                    Kolektív obchodnej akadémie

Súkromné gymnázium na Dneperskej ulici
KLIMATICKÍ HRDINOVIA
DNEŠNÝCH DNÍ
Sú medzi nami a možno o tom ani 

sami nevedia. Svojimi malými či väč-
šími, pravidelnými či príležitostnými, 
bežnými či výnimočnými aktivitami, 
pomáhajú našej planéte v boji proti 
zmenám klímy. Zmenám spôsobujúcim 
globálne otepľovanie. 

V dôsledku neho sme dnes, častejšie 
ako kedykoľvek predtým, svedkami ex-
trémne vysokých teplôt, dlhších období 
sucha, rozsiahlych prírodných požiarov, 
nedostatku sladkej vody, silných búrok 
s prívalovými povodňami, a mnohých ďal-
ších „rukou človeka zapríčinených výčinov 
počasia“ nepriaznivo vplývajúcich na našu 
planétu a život na nej.

Jednou z možností je „strčiť hlavu 
do piesku“ a pasívne čakať, čo sa bude 
s našou planétou diať. Tou druhou mož-
nosť je „pohnúť rozumom“ a aktívne 
prispieť k záchrane našej planéty už 
dnes.  

A práve pre tú druhú možnosť sa roz-
hodli naši „klimatickí hrdinovia dnešných 
dní“ – Simi, Kika, Tibor a Naty. 

Sextánky – Simona Hildebrandová 
a Kristína Šimková z nášho súkromného 
gymnázia účinne spojili svoje sily s de-
viatakom Tiborom Mitrom zo Základnej 
školy na Družicovej ulici a kamarátkou 
Natáliou Baničovou z Bratislavy. Výsled-
kom je spoločne realizovaný projekt 
pod názvom „Eko nádych pre mladých.“ 

S ním sa začiatkom júla po jeho úspeš-
nej obhajobe ako postupujúci tím vzde-
lávacieho programu „Climate Heroes“ 
českej nádacie „Nadace partnerství“, ktorá 
ja súčasťou medzinárodného konzocia 
„Environmental Partnership Association“, 

zúčastnili na veľkom finále „The Climate 
Heroes Regional Forum 2022“. 

Práve tento ich enviroprojekt s prvka-
mi permakultúry realizovaný v priesto-
roch spomínaných škôl sídliacich v našej 
mestskej časti zaujal členov medzinárod-
nej poroty z Nadace Partnerství, WWF 
Bulgaria a EUKI - European Climate Initia-
tive  natoľko, že sa spomedzi 11 tímov z 5 
európskych krajín, umiestnil medzi troma 
víťaznými projektmi. 

A tak sa zrodili naši prví „oficiálni“ 
klimatickí hrdinovia pôvodom z Jaze-
ra, na ktorých sme právom HRDÍ.

V prípade, že by ste sa chceli vydať po sto-
pách našich hrdinov aj vy, máme pre vás 

radu, ako na to. Už čoskoro uzrie svetlo sve-
ta pripravovaná príručka pod názvom „Eko 
nádych pre mladých - Čas na zmenu“. V nej 
sa zábavnou formou od našich hrdinov 
dozviete, prečo začať sadiť vo svojom oko-
lí viac zelene, ako si založiť vlastný záhon, 
aké sú výhody takého záhonu a mnoho 
ďalších praktických návodov nielen zmier-
ňujúcich už existujúce negatívne dopady 
zmeny mikroklímy v našom okolí, ale aj ná-
vodov, ktoré z dlhodobého hľadiska môžu 
pomôcť predísť vzniku samotných príčin 
týchto zmien.

Ing. Zuzana Madárová, PhD.
koordinátorka projektov

Školy
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Kupujete si vlastné bývanie v developerskom projekte, musíte 
zaplatiť niekoľko tisícovú zálohu a po podpise zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve, vybavení hypotéky a zvládnutí množstva byro-
kracie, čakáte na svoj vysnívaný domov, ktorý je momentálne 
vo výstavbe. 

Za takúto “ešte nepostavenú” nehnuteľnosť zaplatíte možno 
o čosi menej, no súčasná situácia zmenila čakanie na možné zru-
šenie zmluvy či doplácanie ďalších tisícov eur. Inflačné doložky 
sa stali súčasťou nového bývania takmer zo dňa na deň. Čo to 
znamená? 

Keďže ceny stavebných materiálov výrazne narástli a čakacie 
doby na ich dodanie sa neustále predĺžujú, developerom ne-
zostáva nič iné len sa prispôsobiť. V súčasnosti existujú len dve 
možnosti - buď pristúpiť na inflačné doložky a doplatiť sumu, 
ktorú developer pýta, aby mohol vyrásť váš nový byt či dom, 
alebo zrušiť podpísanú zmluvu a získať späť zaplatenú zálohu, 
no s novým bývaním sa môžete rozlúčiť. Napriek tomu, že už 
podpísané zmluvy by mali garantovať, že nebudete platiť nič 
navyše a developer by mal znášať aj zvýšené náklady, realita je 
úplne inde a na všetko nakoniec doplatí záujemca o nové býva-
nie. A to, že doplatí, platí doslova. 

Inflačné doložky je možné nájsť 
v zmluve o budúcej kúpnej zmluve 
a pre developera to znamená, že v prí-
pade nárastu cien stavebných prác či 
materiálu do určitej hodnoty, môže 
navýšiť kúpnu cenu nehnuteľnosti, čo 
by malo byť obvykle do výšky približ-
ne 5 %. Toto v súčasnosti developeri 
využívajú, nakoľko ceny materiálov 
v priemere vzrástli o približne 32 % a stavebné práce o približne 
17 %. Kupujúci tak navýšenie musí akceptovať a zaplatiť, alebo 
odstúpiť od zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Taktiež je možné 
nehnuteľnosť postúpiť so súhlasom developera inej osobe.

Ak ste sa s inflačnými doložkami stretli a neviete sa rozhod-
núť, ako pokračovať a či sa vám oplatí zaplatiť rozdiel pre zís-
kanie nového bývania, poraďte sa so špecialistami, ktorí vám 
zhrnú všetky pre a proti.

Štefan Čarnoký, 
realitný maklér pre Košice a okolie 

telefón: + 421 915 941 854, e-mail: carnoky@reneagency.sk
web: www.stefancarnoky.sk, www.reneagency.sk

Realitné okienko

Pre chvíle pohody

Inflačné doložky sú nový normál. Už ste sa s nimi stretli?
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Priestory Základnej školy na Družicovej 
ulici patrili nedávno takmer stovke „veľkých“ 
malých športovcov z materských škôl sídlis-
ka, ktorí sa zapojili do Olympiády MŠ. Všetci 
boli šikovní, a tak okrem množstva zážitkov 
získali aj ozajstnú medailu. Ďalšou odme-

nou bola minidisko show s Ujom Ľubom 
a Mimoňom, nafukovací hrad, občerstve-
nie a pre každú škôlku krásny pohár a ba-
líček športových potrieb. Všetci sa zabavili 
i vyšantili. Pozdraviť dievčatká a chlapcov 
prišli aj starostka Lenka Kovačevičová a ria-

diteľ školy Jozef Varga. Podujatie pripravila 
DO Frigo a podporilo Mesto Košice v rámci 
Grantového programu podpory participá-
cie verejnosti na organizovaní kultúrnych 
a športových podujatí.

Olympiáda MŠ

Inzercia 

VAŠA 
KRAJČÍRKA

Oprava  a  šitie  odevov 

   Nájdete nás :
  Čechovova 32
  0903 406 861

ALENA PETRUŠOVÁ - Klasik

EL-COM 

- zľava platí pri predložení tohto inzerátu do 25.11.2022

+ poradíme s výberom úsporných spotrebičov.
EL-COM elektro
Spišské nám. č.3
04012 Košice

Kontakt :       055 6744 767
              0910 903 357
elcom.elektro@gmail.com

9:00  - 12:00
13:00 - 17:00
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