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Záverečné Miestne zastupiteľstvo 

Ustanovujúce Miestne zastupiteľstvo

Miestne zastupiteľstváMiestne zastupiteľstvá

Posledný septembrový štvrtok minu-
lého roku bol dňom záverečného Miest-
neho zastupiteľstva v končiacom sa vo-
lebnom období 2018 – 2022. 

Po vypočutí hymny sa poslanci venovali 
štandardným bodom rokovania. Zhodnoti-
lo sa štvorročné obdobie a zbilancovalo, či 
sa podarilo dosiahnuť stanovené priority 
a ciele, keďže do života samosprávy vstúpila 
pandémia. Toto neľahké covidové obdobie 
zasiahlo mnohých Jazerčanov, aj pracov-
níkov úradu, a predsa úrad nebol zavretý, 
stále bol k dispozícii občanom. Ako prví 
práve na Jazere zriadili priamo v priesto-
roch úradu „manufaktúru,“ kde sa do noci 
šili rúška, ktoré sa rozdávali občanom, za-

darmo dostali najmä seniori i vitamínové 
balíčky, pomáhalo sa s nákupmi. Mestská 
časť sa snažila a snaží byť v každej situácii 
a po každej stránke modernou, efektívnou 
a transparentnou samosprávou, pre ktorú 
je najdôležitejší OBČAN. 

Na záver rokovania sa starostka poďako-
vala všetkým poslancom za príklad-
nú spoluprácu, korektné vzťahy, 
politickú kultúru a množstvo 
podporených investičných 
projektov v mestskej časti. 
Každému odovzdala i spo-
mienkovú plaketu na štyri 
roky spolupráce.

Vo štvrtok 24. 11. 2022 bolo v Kultúrnom stredisku Jazero 
ustanovujúce Miestne zastupiteľstvo.

Program tvorili slávnostná a pracovná časť. Prítomní si vypočuli 
informáciu poverenej členky miestnej volebnej komisie Ing. Miro-
slavy Kubovčíkovej (na snímke vľavo) o výsledkoch októbrových 
komunálnych volieb. Potvrdila, že v našej mestskej časti ostáva 
starostkou Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, ktorá získala 3 808 hlasov 
voličov, takže po tretíkrát obhájila starostovský mandát. Skôr ako sa 
zvolená starostka mohla ujať funkcie, zložila predpísaný sľub, po-
tvrdila ho podpisom a prevzala insígnie mestskej časti. Postupne 

potom zložili sľub, spečatili ho podpisom a prevzali osvedčenia aj 
poslanci zastupujúci dva volebné obvody.

Po slávnostnej časti sa začalo pracovať. Miestne zastupiteľstvo 
vytvorilo a schválilo niekoľko stálych komisií. Venovalo sa tiež prí-
prave na čo najlepšie fungovanie mestskej časti v novom funkčnom 
období, v ktorom je prakticky „staronové“ zloženie poslancov, no-
vými sú len Ivana Kmecová a Ondrej Kmec (na snímkach). Na záver 
zasadnutia starostka vyslovila presvedčenie, že  spoločnými silami 
určite urobia všetko pre to, aby bolo Jazero miestom kvalitného 
a spokojného života občanov.



Jazerčan 01 / 2023 3

Milí Jazerčania, 

je polovica marca a to je čas na prvé tohtoročné číslo Jazerčana. 
Začal sa tridsiaty prvý rok, čo ho dostávate do schránok. Spolu 
s nástupom roku 2023 sa začala písať nová, i keď skôr staronová 
história mestskej časti. Vlani v októbri, kedy boli komunálne voľby, 
som od vás, Jazerčanov, získala počtom 3 808 hlasov opäť dôve-
ru, tretie volebné obdobie som tak starostkou nášho Jazera. Spolu 
so mnou tvorí 13-členný poslanecký zbor 11 poslancov z predchá-
dzajúceho volebného obdobia. Kto to je, predstavujeme v čísle. 
Za vaše hlasy spoločne ďakujeme.

A teraz o práci. 
Hneď na začiatku nového roku sme museli vytiahnuť techniku 

na zimnú údržbu, pretože sme dostali „darček“ v podobe snehu 
a nezjazdných ciest a chodníkov. 

Oproti minulým rokom výrazne pribudli hlásenia o nefunkčnosti 
lámp verejného osvetlenia i ich menšej svietivosti. Jazero je pritom 
mestskou časťou, ktorá spomedzi všetkých v Košiciach najviac dbá 
o budovanie verejného osvetlenia. Za 10 rokov tu pribudlo vyše 200 
lámp. Začiatkom januára sme s pracovníkmi oddelenia výstavby 
prešli sídlisko, zmapovali stav fungovania či nefungovania lámp. 
Výsledkom bola dokumentácia i stretnutie s kompetentnými or-
gánmi na tému svetlo. 

Pravidelne sledujeme stav rekonštrukcie Slaneckej cesty, ktorá 
sa po roku predsa len mení na bájneho Fénixa vstávajúceho z po-
pola, v našom prípade s narastajúcim tempom a pribúdaním prác. 

Mapujeme tiež, čo všetko sme od začiatku roka opravili či upra-
vili na sídlisku. 

Predstavujeme rozpočet mestskej časti na tento rok i na roky 
2024 – 2025, hlavne, čo plánujeme opraviť či postaviť. 

Prinášame seniorom informácie o možnostiach stravovania, 
privítali sme Lacka a jeho rodičov, prvé bábätko roku 2023 u nás, 
mali sme tiež privítania ďalších slečien a mladých pánov – obyva-
teľov sídliska. 

Informujeme vás o participatívnom rozpočte, prinášame rady 
v zdravotných okienkach, slovo majú i zástupcovia štátnej a mest-
skej polície, sviatočné príhovory pridávajú farnosti sídliace na Ja-
zere, predstavujeme pani, ktorá vie z medovníkov vytvoriť čarovné 
„obrázky“ s veľkonočnou tematikou.

Priestor venujeme predstaveniu Centra komunitných sociálnych 
služieb, ktoré bolo slávnostne odovzdané do užívania v susednej 
mestskej časti Krásna a tvoria ho štyri samostatné centrá: Zariade-
nie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, Denný stacio-
nár a Útulok pre rodiny s deťmi. 

Okrem denných aktivít týkajúcich sa poriadku a čistoty, v naj-
bližšom období - v marci -pripravujeme Deň učiteľov spojený s ich 
oceňovaním.

V apríli (5. 4.) chystáme dekorovanie miestneho úradu a súťaž 
pre deti na veľkonočnú tematiku. V piatok (14. 4.) bude Jazerská 
kvapka krvi, v piatok (28. 4.) prehliadka talentu jazerských detí Ta-
lent show a 29. 4. Program Jazero žije spojený s Košickými Benátka-
mi. V máji (19. 5.) bude Deň Jazerčanov a 3. 6. MDD. 

Tešíme sa na stretnutia s vami.

Prajem vám krásne dni, 
pohodové veľkonočné sviatky a Božie požehnanie. 

   S úctou Lenka Kovačevičová,
                 starostka

Naši milí Jazerčankovia, vitajte!
Jazero má viac ako 50 rokov, ale vďaka pribúdajúcemu drobizgu 

mladne. Začiatkom roka sa mamke Radislave a ockovi Ladislavovi 
narodil Lacko. Je prvým tohtoročným jazerským dieťatkom. Privíta-
la ho a pomojkala starostka, ktorá rodičom poblahoželala, pripojila 
plaketu pripomínajúcu tento významný deň, pridala i obrovského 
maca a zopár užitočných drobností.

V marci sme sa s úžasnými detičkami našej mestskej časti 

stretli opäť, na prvom tohtoročnom vítaní bábätiek do života. 
S rodičmi prišlo 6 slečien a 8 chlapčekov a pýšia sa menami ako 
Anka, Sonička, Dianka, Saška - teda Alexandra, Lacko, Tomáško, 
Jakubko, Jurko, Félixko...

Rodičom blahoželáme a bábätkám prajeme krásny život, spo-
kojnosť, radosť a nech nemusia vyroniť ani jedinú slzičku bolesti 
či smútku.
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Predstavujeme poslancov Miestneho zastupiteľstva Predstavujeme poslancov Miestneho zastupiteľstva 
na volebné obdobie 2023 - 2026na volebné obdobie 2023 - 2026

Volebný obvod 2

Miroslav Belohorský 
– je poslancom druhé 
funkčné obdobie, je 
členom komisie sociál-
no - zdravotnej, komisie 
výstavby, verejného po-
riadku a životného pro-
stredia, komisie mláde-
že, kultúry, vzdelávania 
a športu, komisie legisla-
tívno-právnej a členom 
poslaneckého klubu Sta-
rostovia a nezávislí kan-
didáti

Norbert Borovský 
– je poslancom štvr-
té funkčné obdobie, je 
predsedom komisie vý-
stavby, verejného poriad-
ku a životného prostredia

Andrea Gajdošová 
– je poslankyňou tre-
tie funkčné obdobie, je 
predsedníčkou komisie 
mládeže, vzdelávania, 
kultúry a športu, finanč-
nej komisie, komisie 
na ochranu verejného 
záujmu pri výkone verej-
ných funkcií verejných 
funkcionárov a členkou 
poslaneckého klubu Sta-
rostovia a nezávislí kan-
didáti

Silvia Hricková 
- je poslankyňou druhé 
funkčné obdobie, člen-
kou sociálno- zdravotnej 
komisie, komisie mláde-
že, vzdelávania, kultúry 
a športu a členkou ko-
misie výstavby, verejné-
ho poriadku a životného 
prostredia

Anna Jenčová 
– je poslankyňou druhé 
funkčné obdobie, je 
predsedníčkou komisie 
legislatívno – právnej, ko-
misie na ochranu verej-
ného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcio-
nárov, členkou finančnej 
komisie a členkou komi-
sie mládeže, vzdelávania, 
kultúry a športu

Bernard Berberich 
– je poslancom štvrté 
funkčné obdobie a tretie 
funkčné obdobie je zá-
stupcom starostky

Ondrej Kmec 
– je poslancom prvé 
funkčné obdobie, je čle-
nom finančnej komisie, 
komisie mládeže, vzde-
lávania, kultúry a športu, 
komisie výstavby, verej-
ného poriadku a životné-
ho prostredia a členom 
poslaneckého klubu Sta-
rostovia a nezávislí kan-
didáti

Ivana Kmecová 
– je poslankyňou prvé 
funkčné obdobie, je člen-
kou finančnej komisie, 
sociálno – zdravotnej 
komisie, komisie mláde-
že, vzdelávania, kultúry 
a športu a členkou posla-
neckého klubu Starosto-
via a nezávislí kandidáti

Renáta Lenártová 
– je poslankyňou štvr-
té funkčné obdobie, 
je členkou komisie 
na ochranu verejného 
záujmu pri výkone verej-
ných funkcií verejných 
funkcionárov a sociál-
no-zdravotnej komisie

Pavol Slivka 
– je poslancom druhé 
obdobie, je predsedom 
komisie na ochranu ve-
rejného záujmu pri výko-
ne verejných funkcií ve-
rejných funkcionárov, 
členom komisie legisla-
tívno-právnej a komisie 
výstavby, verejného po-
riadku a životného pros-
tredia

Volebný obvod 1
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PLÁN  poslaneckých dní poslancov Miestneho zastupiteľstva
 Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2023

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

Dátum: Meno a priezvisko: Meno a priezvisko:

5. apríl Ondrej Kmec Norbert Borovský

3. máj Renáta Lenártová Ivana Kmecová

7. jún Miroslav Belohorský Andrea Gajdošová

6. september Bernard Berberich Silvia Hricková

4. október Róbert Schwarcz Anna Jenčová

8. november Pavol Slivka Lucia Kleinová

6. december Jozef Skonc Ondrej Kmec

Volebný obvod 2

Lucia Kleinová 
– je poslankyňou tre-
tie funkčné obdobie, 
členkou miestnej rady, 
predsedníčkou sociál-
no – zdravotnej komisie, 
členkou komisie mláde-
že, vzdelávania, kultúry 
a športu, komisie výstav-
by, verejného poriadku 
a životného prostredia 
a členkou poslaneckého 
klubu Starostovia a nezá-
vislí kandidáti

Jozef Skonc 
– je poslancom štvrté 
funkčné obdobie, čle-
nom miestnej rady, pred-
sedom finančnej komisie, 
členom komisie mláde-
že, vzdelávania, kultúry 
a športu, komisie výstav-
by, verejného poriadku 
a životného prostredia 
a členom poslaneckého 
klubu Starostovia a nezá-
vislí kandidáti.

Volebný obvod 1

Hlasy voličov získal i Róbert Schwarcz. V novem-
bri minulého roku sa na ustanovujúcom rokovaní 
miestneho zastupiteľstva nezúčastnil, sľub nemohol 
zložiť a podpisom potvrdiť, lebo bol v zahraničí. Milá 
povinnosť ho preto čakala teraz na prvom tohtoroč-
nom rokovaní. Poslancom je štvrté funkčné obdobie, 
je členom miestnej rady, členom komisie mládeže, 
vzdelávania, kultúry a športu a členom poslanecké-
ho klubu Starostovia a nezávislí kandidáti.

Kto pracuje v komisiách ako neposlanec? 

Popri práci poslancov v miestnom zastupiteľstve a v stálych ko-
misiách sa na chode mestskej časti podieľajú aj neposlanci – oby-
vatelia Jazera.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Nad jazerom podľa  
§ 15 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších pred-
pisov a článku 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mest-
skej časti Košice – Nad jazerom 

VOLÍ:           

za členov finančnej komisie neposlancov: 
Zuzanu Dlhú, Angelu Michňovú, Danielu Pollákovú, Lilianu Šmajdovú, 
Petra Kleina, Maroša Michalíka
za členov komisie sociálno-zdravotnej neposlancov: 
Slávku Bajusovú, Máriu Capíkovú, Katarínu Ďurčovú, Eriku Sabóčikovú, 
Irenu Stolárovú, Timoteja Kleina, Jána Nováka 
za členov komisie mládeže, vzdelávania, 
kultúry a športu neposlancov:
Viktóriu Janotkovú, Gabrielu Koščovú, Agátu Polákovú, Petra Čecha, 
Tomáša Gajdoša, Martina Štiaka 
za členov komisie výstavby, verejného poriadku 
a životného prostredia neposlancov: 
Ivetu Hoľákovú, Erika Cimbalu, Miroslava Fajčíka, Jána Petiho, 
Jaroslava Šarišského 
za členov komisie legislatívno - právnej neposlancov: 
Annu Máriu Hrickovú, Jána Lemeša, Stanislava Takáča

SCHVAĽUJE za tajomníkov stálych komisií: 

a) finančnej komisie – Ľudmilu Kolarčíkovú 
b) komisie sociálno – zdravotnej – Ivicu Krausovú 
c) komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu – Janu Janotkovú 
d) komisie výstavby, verejného poriadku 
 a životného prostredia – Milana Derfiňáka 
e) komisie legislatívno – právnej – Alenu Olejárovú
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Z rokovania Miestneho zastupiteľstvaZ rokovania Miestneho zastupiteľstva

Poslanci schválili rozpočet na rok 2023 
a na roky 2024 - 2025
V piatok, 24. februára sa zišli poslanci na prvom riadnom tohto-

ročnom rokovaní jazerského Miestneho zastupiteľstva a venovali sa 
viacerým bodom. Hlavným bol návrh Programového rozpočtu 
mestskej časti na rok 2023 a na roky 2024-2025. 

V dôvodovej správe je uvedené, že Programový rozpočet 
Mestskej časti Košice - Nad jazerom na roky 2023 - 2025 je zá-
kladným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti.  
Je zostavený na obdobie troch rozpočtových rokov, pričom záväz-
nými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpoč-
tované výdavky rozpočtového roku 2022. 

Rozpočet je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah 
medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a vý-
sledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Výdav-
ky programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom 
na rok 2023 sú rozčlenené do viacerých programov, ktoré sa ďalej 
členia na podprogramy a prvky resp. projekty. Mestská časť Košice 
- Nad jazerom plánuje, že v roku 2023 bude hospodáriť s celkovým 
rozpočtom v sume 1 944 759 €.

Najdôležitejšie aktivity mestskej časti 
v roku 2023:

1. Zabezpečovanie čistoty a poriadku na sídlisku a v Rekreačnej 
lokalite Jazero

2. Nákup mobiliáru - lavičiek
3. Spracovanie projektovej dokumentácie na: 

• Športový park
• Viacúčelové ihrisko na ulici Donská
• Verejné osvetlenie - Bezpečné priechody pre chodcov
• Výstavbu chodníkov v RL Jazero - I. etapa
• Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 v RL Jazero

4. Výstavba detského ihriska pre hendikepované deti
5. Výstavba Fitparku na ulici Donská
6. Doplnenie herných prvkov pre detské ihriská na území mest-

skej časti
7. Realizácia oplotení detských ihrísk na území mestskej časti
8. K park - príprava územia na ploche medzi ulicami Važecká, Stá-

licová, Družicová, Galaktická. Mestská časť bola úspešná v súťa-
ži o výstavbu ihriska, ktoré bude primárne financované z daru 
spoločnosti Kaufland. 

9. Dobudovanie kamerového systému z dotácie pre Mestskú po-
líciu mesta Košice

10. Výstavba verejného osvetlenia chodníkov na Dneperskej a Le-
vočskej ulici 

11. Výstavba verejného osvetlenia chodníkov na Galaktickej a Me-
teorovej ulici 

12. Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska 
13. Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová
14. Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 - RL Jazero
15. Rekonštrukcia systému odvodu dažďových odpadových vôd 

na MO Poludníková 
16. Rekonštrukcia južného schodiska - OC Branisko 

17. Nákup čelnej snehovej radlice a sypača pre viacúčelový stroj 
18. Realizácia projektov participatívneho rozpočtu
19. Spoluúčasť na projektoch financovaných z externých zdrojov
20. Spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne 

na riešení problému siníc v jazere
21. Formou poskytnutia dotácií podpora verejnoprospešných akti-

vít v mestskej časti 
22. Podpora činnosti Denného centra seniorov
23. Zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravo-

vanie seniorov
24. Poskytovanie jednorazových dávok občanom a rodinám 

v hmotnej núdzi 
25. Aktivácia dlhodobo nezamestnaných občanov formou rôznych 

druhov programov v spolupráci s Úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR 

26. Realizácia kultúrno-spoločenských a športových aktivít v mest-
skej časti

27. Duálne vzdelávanie
28. Organizácia Referenda 2023 a volieb do NR SR 2023.

DOTÁCIE TRINÁSTIM ŽIADATEĽOM
Mestská časť Košice – Nad jazerom Všeobecne záväzným na-

riadením č. 44 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti 
upravuje poskytovanie dotácií z rozpočtu mestskej časti. 

Pod pojmom "dotácia" sa rozumie nenávratný finančný prí-
spevok poskytnutý z rozpočtu mestskej časti na účel vymedzený 
v predmetnom všeobecne záväznom nariadení a za podmienok 
v ňom stanovených.

Do termínu predkladania žiadostí, t. j. do 31. 01. 2023 bolo 
na Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom doručených 
celkovo 13 žiadostí o poskytnutie dotácie na kultúrne, športové 
alebo spoločenské podujatie. Poslanci všetky schválili v celkovej 
výške 10-tisíc eur.

Žiadatelia:
 1. BotaniKE, o.z., Košice, 
 2. Súkromné centrum voľného času, n.o., Nad jazerom
 3. Združenie kresťanských seniorov Slovenska, 
  pobočka Košice – Nad jazerom
 4. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 
 5. PIMPOLLO, občianske združenie, Nad jazerom
 6. Detská organizácia FRIGO
 7. Súkromné gymnázium, Nad jazerom 
 8. DOBRÁ ŠKOLA n. o., Nad jazerom
 9. Svetlo-Život, občianske združenie, Nad jazerom
 10. Občianske združenie Cookies skating club 
 11. G mini Dance team, občianske združenie – Nad jazerom
 12. Verejná knižnica Jána Bocatia, pobočka Nad jazerom
 13. Centrum pre deti a rodiny Košice – Nad jazerom



Jazerčan 01 / 2023 7

Slanecká vstáva z kameniva a betónuSlanecká vstáva z kameniva a betónu
Rekonštrukcii Slaneckej cesty počasie vo februári prialo. Aj pre-

to sa pokročilo hlavne v budovaní kanalizácie, štrbinových žľabov, 
konštrukčných vrstiev vozovky. Na ľavom moste ponad Myslavský 
potok sa pracuje na jeho spodnej časti a zabetónovali sa opory 
mosta. Prebehla výstavba infraštruktúry pre informačný a kame-
rový systém. Buduje sa dočasné rozšírenie komunikácie a dočasné 
cesty, ako napríklad k Tescu, aby sa počas presmerovania mohli re-
alizovať práce v pôvodných križovatkách. Ukončené boli tlakovými 
skúškami plynové prípojky napríklad v lokalite Lubina. Najviac prác 
sa sústreďuje na premostení Myslavského potoka a budovaní kon-
štrukcií novej vozovky na západnej strane cesty. Vo výstavbe je aj 
budúce verejné osvetlenie cesty vrátane pätiek a kabeláže v stred-
nom deliacom páse, ktorý bude na povrchu tvoriť zeleň. Realizovali 
sa práce aj na ochrane horúcovodu a vybudovaní nových šácht. Vy-
budoval sa portál svetelnej signalizácie v križovatke Ladožská.

Stavebník pripustil sklz v prácach na Slaneckej, stále však dekla-
ruje, že konečný termín bude dodržaný. Mesto Košice komunikuje 
aj s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizá-
cie Slovenskej republiky (MIRRI), aby nevyhnutné navýšenia boli 
finančne pokryté z finančného príspevku MIRRI. V najbližších me-
siacoch nás čakajú obmedzenia a uzávery hlavne na Važeckej ulici 
v úseku od Raketovej po Galaktickú ulicu. V tejto časti sa vybuduje 
prestupný terminál autobusov, na ktorý priamo nadviaže nová za-
stávka električiek z projektu MET 2. 

V lete sa stavba preklopí na východnú stranu bližšie k sídlisku 
a výraznejšie obmedzí križovatky do sídliska. Podrobné riešenie 
predstavíme v čase, keď zmeny budú aktuálne. Mnoho prispievate-
ľov na sociálnych sieťach, ktorí nebývajú na Jazere, ale cestou tade 
prechádzajú, žiadajú práce na rekonštrukcii aj v noci. To ale nie je 
možné, kto by rok akceptovať stavebné práce v noci, niekde len  
40 metrov od bytových domoch, ako je napríklad Ždiarska ulica  
č. 2 – 24?

             
S REKONŠTUKCIOU SLANECKEJ CESTY SÚVISÍ 

Modernizácia električkových tratí.
V súčasnosti je v pripomienkovaní projektová dokumentácia 

stavby: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 
2. etapa“ pre stavebné konanie. Projekt je rozdelený na 7 ucelených 
častí stavby vrátane trate a obratiska na Jazere. Stavba bude pokra-
čovaním modernizácie električkových tratí na území mesta Košice, 
ktoré si pamätáme z rokov 2016 – 2018. Modernizácia vybraných 
úsekov električkovej siete mesta Košice pozostáva z prestavby exis-
tujúcej električkovej cesty pre zvýšenie jej technickej vybavenosti 
a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a najprogresívnej-
ších prvkov, a tým skvalitnením a zlepšením jej technických para-
metrov a ukazovateľov ako celku. 

Vybudovaním modernej električkovej trate sa zvýši komfort 
a plynulosť jazdy, a tým sa v konečnom dôsledku znížia negatívne 
účinky dopravy na okolité prostredie, ktoré budú eliminované aj 
ďalšími technickými opatreniami. Pre odstránenie a zníženie ne-
gatívnych účinkov stavby na životné prostredie boli do predmet-
nej dokumentácie stavby zapracované prvky, ktoré budú znižovať 
vplyv stavby na životné prostredie, ako napríklad antivibračné ro-
hože a obloženie koľajníc. Výstavbou a realizáciou predmetného 
úseku modernizovanej električkovej trate sa okrem iného dosiah-
ne: skvalitnenie dopravnej infraštruktúry mesta, zrýchlenie a skva-
litnenie kultúry cestovania, zvýšenie bezpečnosti úrovňových krí-
žení úpravou cestnej svetelnej signalizácie, zlepšenie a skvalitnenie 
životného prostredia. Vybuduje sa aj vizuálny elektronický systém 
s informačnou tabuľou pre zobrazovanie informácií o odchode 
električkových liniek na budovanej zastávke podľa požiadaviek 
Dopravného podniku mesta Košice. Na zastávke budú inštalované 
stredné informačné tabule (6-riadkové) pre každý smer. Displeje 
tabule budú tvorené segmentmi vysoko svietivých LED diód čita-
teľnými aj pri priamom osvetlení. Tabule budú obsahovať akustický 
systém pre nevidiacich a v prípade potreby by mali byť doplnené 

ešte bežnými reproduktormi pre hlásenie, ktoré dopĺňajú a rozši-
rujú vizuálnu časť informačného systému. Typ informačnej tabule 
bude kompatibilný s informačnými tabulami a s riadiacou jednot-
kou, ktoré sú umiestnené na dispečingu DPMK. Osadia sa tiež auto-
maty na predaj cestovných lístkov.

Jednou zo zásadných zmien bude ďalšia zastávka Čingovská, a to 
na úrovni približne McDonaldu. Zároveň dôjde k miernemu posu-
nutiu zastávky Važecká, aby tvorila spoločný prestupný terminál aj 
pre autobusové zastávky. Ďalšie zmeny sa v súčasnosti rokujú s au-
tormi projektu a investorom. Po realizácii by sme mali mať na Jazere 
veľmi kvalitnú dopravnú infraštruktúru.

Ing. Milan Derfiňák, 
vedúci oddelenia výstavby a investičných činností

Na kontrolnom dni (2. 3. 2023) sa dohodlo, že v marci je pláno-
vaná náhradná výsadba za výrub na Slaneckej ceste v lokalitách 
Dneperská, okolie mosta VSS a iné. Kvôli tomu vzniklo stavenisko 
pri moste VSS spoločnosťou Záhradníctvo Hedera, ktorá bude vý-
sadbu realizovať. V marci sa zmení organizácia dopravy v križovat-
kách Tesco - Ladožská - Slanecká a Lubina - Rovníková - Slanecká. 
Pôjde o posunutie, aby sa mohli realizovať práce na pôvodných 
križovatkách. V apríli sa plánuje zmena aj na križovatke Pri Krásnej 
- Slanecká. Podrobnú informáciu spracuje mesto Košice. Ukončenie 
stavby naďalej predpokladajú do konca roka. Otočenie rekonštruk-
cie je plánované na koniec mája, kedy by malo dôjsť aj k rekonštruk-
cii miestnej komunikácie Važecká od Raketovej po Galaktickú ulicu. 
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NIEKTORÉ STĹPY MAJÚ 50 ROKOV
V poslednom období rezonuje medzi 

obyvateľmi Košíc i nášho sídliska téma ve-
rejného osvetlenia. Oprávnene. Na komuni-
káciách boli zvyknutí mať pomerne dobré 
osvetlenie, premávka za tmy na cestách 
z pohľadu vodičov i chodcov bola vyhovujú-
ca, cítili sa bezpečne. S nástupom energetic-
kej krízy sa, pochopiteľne, začali prehodno-
covať všetky výdaje z verejného rozpočtu, 
z ktorého sa hradí aj verejné osvetlenie.

JAZERO UŽ POSTAVILO 
VYŠE 200 LÁMP
Oproti minulým rokom výrazne pribúda-

jú hlásenia o nefunkčnosti lámp i ich menšej 
svietivosti. Vodiči prechádzajúci po komuni-
káciách sídliska majú problém vidieť chod-
cov, zaregistrujú ich doslova v poslednej 
chvíli. A tak hrozia strety vozidiel s chodcami, 
dokonca už bol aj so smrteľným zranením.

Jazero je pritom mestskou časťou, ktorá 
spomedzi všetkých v Košiciach najviac dbá 
o budovania verejného osvetlenia. Za 10 
ro kov tu pribudlo vyše 200 lámp. Len v mi-
nulom roku vo vlastnej réžii osadilo lampy 
na Ždiarskej a Rovníkovej ulici a pri trhovis-
ku Ždiar. 

Začiatkom januára pracovníci oddele-
nia výstavby spolu so starostkou dvakrát 
prešli sídlisko a zmapovali stav fungovania 
či nefungovania lámp. Výsledkom bola do-
kumentácia, ktorá išla na magistrát spolu 
so žiadosťou o schválenie ďalších lokalít, 
kde chce stĺpy doplniť a nefunkčné opraviť.

Starostka tiež iniciovala stretnutie s kom-
petentnými orgánmi: mestskou časťou a zá-
stupcami mesta Košice, ktoré vlastní verej-
né osvetlenie i zástupcami DPMK, ktorí ho 
spravujú. Boli na ňom i občania a poslanci. 
Spoločne podrobne prešli súčasný stav, 
poruchy, podnety obyvateľov i stavby, kto-
ré v tejto oblasti pripravuje mestská časť 
v roku 2023. Z celkového počtu 1 280, ktoré 
sú v katastri mestskej časti, bolo evidova-
ných 0,38 % nefunkčných lámp.

STRETNUTIE PRINIESLO 
AJ DOHODY, 

ako si vedia mestská časť spolu s mestom 
v oblasti verejného osvetlenia pomáhať.

Mesto začalo starý typ sodíkového osvet-
lenia zamieňať za LED lampy, ktoré sú ener-
geticky menej náročné a zároveň osvetľujú 
verejné priestory silnejšie. Pripravený má 
plán obnovy verejného osvetlenia v hod-
note 20 miliónov eur, ktoré chce investovať 
v priebehu nadchádzajúcich štyroch rokov. 
V tomto roku je v pláne doplnenie svetiel 
vo všetkých veľkých mestských častiach.

Mestská časť každý rok doplní verejné 
osvetlenie tam, kde reálne chýba. V naj-
bližších mesiacoch sú pripravené projek-
ty pre ulice Dneperská (pred škôlkou), 
Levočská, Meteorová, Galaktická, rekre-
ačná lokalita a tiež ďalšie, kde sa čaká 
na uzavretie nájomných zmlúv s vlast-
níkmi. Prioritou bude čo najlepšie osvet-
lenie paralelky so Slaneckou cestou. 

Mesto finišuje s projektmi osvetlenia 
chodníkov na Sputnikovej – Námestí koz-
monautov, Ladožskej pred OO PZ (Námestie 
Košických mučeníkov), Ždiarskej ulici  
č. 7-13. Po realizácii bezpečného priechodu 
pre chodcov na Rovníkovej plánuje ďalší 
priechod od Teplárne k Baltickej ulici.

Mestská časť pripravuje ďalšie návr-
hy projektov bezpečných priechodov 
pre chodcov, ktoré chce v najbližších mesia-
coch po rokovaniach komisií a Miestneho 
zastupiteľstva spracovať. Okrem Slaneckej 
cesty, kde sú tieto priechody zahrnuté v sa-
motnom projekte.

STOŽIARE DOSTANÚ 
OZNAČENIE QR KÓDOM
Mesto Košice plánuje v najbližšom čase 

začať s označovaním stožiarov verejného 
osvetlenia QR kódom. Vďaka tomu budú 
môcť občania, ktorí okolo neho prechá-
dzajú, zoscanovaním QR kódu mobilným 

telefónom prakticky on-line nahlásiť jeho 
nefunkčnosť, poruchu alebo požiadavku 
na opravu. V novom systéme bude zaevido-
vaný každý podnet. Oznamovateľ poruchy 
získa možnosť po zadaní svojho e-mailu 
a telefónneho čísla sledovať aj stav riešenia 
nahláseného podnetu, vrátane prác, ktoré 
sa pri odstraňovaní danej poruchy urobili. 
Ak bude porucha hlásená opakovane, všetci 
oznamovatelia dostanú odpoveď, že už sa 
o nej vie a pracuje sa na jej odstránení. 

Okrem tel. čísla 055/640 7345 môžu 
občania hlásiť poruchy cez formulár zve-
rejnený na stránke mesta: https://www.
kosice.sk/.../nahlasenie-poruchy-na-ve-
rejnom... alebo u správcu verejného 
osvetlenia na stránke www.dpmk.sk. 
Ak sa tak stane, každý z nich po jej úplnom 
odstránení dostane na svoj mail aj notifiká-
ciu o vyriešení poruchy.  

* * *
POD NÁPOROM VETRA 
A SNEHU PADALI STROMY
Hasičský a záchranný zbor, ale aj Správa 

mestskej zelene, mali túto zimu kvôli sne-
hu a vetru dosť práce. Postarali sa o to vy-
vrátené alebo čiastočne polámané stromy 
a konáre. Podobných situácií ako ukazujú 
fotografie z Talinskej ulice alebo z prome-
nády popri Hornáde, bolo po sídlisku veľa. 
Podobne nebezpečné je to i v lete, keď veľa 
prší a z premočenej pôdy sa môže vyvaliť 
strom aj s koreňovou sústavou. Ak niečo 

Život na sídliskuŽivot na sídlisku
Verejné osvetlenie je boľavým miestom sídliska
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také zaregistrujete a situácia si to vyža-
duje, napríklad strom padol na chodník 
alebo cestu, treba volať hasičov (č. 150). 
Prípady, keď zásah znesie odklad, mož-
no nahlasovať Správe mestskej zelene  
t. č. 0902 613 265.

OHĽADUPLNOSŤ, 
OCHOTA, VŠÍMAVOSŤ
Všetci chceme mať čisté chodníky, pre-

jazdné cesty a sprístupnené parkoviská. Aj 
keď v tejto sezóne bolo zasnežených dní 
pomenenej a pomoc ťažkých strojov bola 
potrebná len nárazovo, výsledok je vždy 
aj o spolupráci s obyvateľmi. Je jasné, že 
po celodennej námahe je človek rád, že 
prichádza domov. Napriek tomu by mal 
registrovať, že parkovaním svojho vozidla 
skríži chodník alebo kufrom auta zasahuje 
do chodníka tak, že sa v zime sneh a v lete 
prach a špina, technikou nedajú odhrnúť. 
A potom hromžia, že sa u nich nečistilo, ne-
zmývalo...

POKLOPY STÁLE LÁKAJÚ
Poklopy na kanáloch sú stále atraktív-

nym artiklom pre tých, ktorí si chcú privyro-
biť. Neuvedomujú si, alebo je im jedno, aké 
nebezpečenstvá tým spôsobujú chodcom, 
motoristom a výdavky vlastníkom šácht. 
Prečo konečne nie je zakázaný výkup ko-
vového šrotu od fyzických osôb? A hneď by 
bolo po jednom z problémov...

MESTO ZAČALO 
OPRAVOVAŤ VÝTLKY
S príchodom nového roku mesto v našej 

mestskej časti opravilo výtlky, ktoré vznikli 
kvôli nepriaznivých poveternostných vply-
vov či nevhodnou konštrukciou niektorých 
vozoviek na sídlisku. Svoju úlohu v stave 
ciest zohrala aj ich záťaž kvôli oprave Sla-
neckej cesty a enormnej záťaži obchádz-
kových trás po sídlisku. “Opravy výtlkov 
na mestských komunikáciách sa uskutočnili 
prostredníctvom studenej asfaltovej zmesi, 
ktorá sa využíva najmä počas zimného ob-
dobia,” informovalo Mesto Košice na svojich 
stránkach. Po spustení výroby asfaltobetó-
nu v tzv. obaľovačkách začne mesto realizo-
vať aj súvislé opravy ciest.

Svoje postrehy k stavu ciest a chodní-
kov môžete nahlasovať prostredníctvom 
e-mailovej adresy: vytlky@kosice.sk aj 
s približným označením miesta alebo 
jeho fotografiou.

DOKEDY PÔJDU PENIAZE 
DO KONTAJNEROVÍSK?
Nefunkčné uzamykateľné kontajnerovis-

ko neplní svoju základnú úlohu zlepšovať 
čistotu a poriadok na sídlisku. Preto je sna-
hou mestskej časti tieto kontajneroviská, 
a predovšetkým zámky a vložky, opravovať 
a meniť ihneď po zistení ich poškodenia. 
Rozmýšľa však niekto nad tým, že peniaze 
vynaložené na sústavné opravy, by mohli ísť 
povedzme do nového mobiliáru či zelene?

KONTAJNEROVISKÁ EŠTE RAZ
Jeden deň je okolo kontajnerov 

na komunálny odpad čisto a na druhý či 
tretí deň... Tak, ako sa poniektorí nestarajú 
o okolie kontajnerov, nemajú záujem ani 
o okolie blokov. Pod oknami nejedného pa-
neláku je všetko, len nie poriadok. Ešteže sa 
nájdu dobrovoľníci, ktorí pozbierajú to, čo 
iní, možno aj rovno z okien, povyhadzujú. 

UPRATOVANIE ZASTÁVOK MHD  
Znečistené zastávky MHD pri električ-

kovej trati? Takmer denne rovnaký obraz - 
neporiadok, špina, nevynesené koše. O ich 
čistotu a poriadok sa má starať DPMK. Či 
už vlastnými kapacitami alebo cez dodáva-
teľskú firmu, ale... ak si Jazero nechce pred 
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svetom robiť hanbu a záleží mu na tom, aby 
boli zastávky čisté a cestujúci spokojní, po-
dobne ako vlani, naďalej mieni pokračovať 
v čistení zastávok. Za iného.

VÄČŠINA OBYVATEĽOV 
ZJEDNOSMERNENIE PRIVÍTALA
Od januára sú ulice Poludníková a Polár-

na jednosmerkami. Vyžiadala si to situácia, 
ktorá bola v rannej špičke už neudržateľná. 
Konflikty vodičov, hádky a jazdenie po chod-
níkoch, bolo treba riešiť. Problém vytváralo 
státie (parkovanie) vozidiel na obojsmernej 
komunikácii čo bolo v rozpore so zákonom. 
V zásade boli dve možnosti riešenia. Mohlo 
dôjsť k „vyčisteniu“ ulíc od parkujúcich vozi-
diel prostredníctvom dopravného značenia 
zakazujúce zastavenie po oboch stranách 
tak, ako to je na Ždiarskej 19 – 23 a Važec-
kej, alebo zjednosmerniť tieto ulice, čím sa 
umožnilo parkovanie a zlepšila sa plynulosť 
a bezpečnosť premávky. Mestská časť sa pri-
klonila k druhej alternatíve, ktorú považova-
la za lepšie riešenie, a väčšina motoristov 
to privítala. Kolóny, ktoré sa tvoria v rannej 
špičke súvisia predovšetkým so zrušením 
pripájacieho jazdného pruhu na Slaneckej 
v úseku Levočská, ako aj s celkovou rekon-
štrukciou tejto cesty. Tu však počas kontrol-

ného dňa k dohode na riešení s dotknutými 
orgánmi a investorom nedošlo. 

30.3. - 6.4. 4.5. - 11.5. 1.6. - 8.6. 29.6 - 6.7.

Bukovecká 1 Bukovecká 14 Baltická 9 Čiernomorská 1

Amurská 4 Levočská 2 Azovská 6 Levočská 5

Jenisejská 20 Jenisejská 63 Irkutská 15 Dneperská 4

Čingovská 14 Ladožská 14 Uralská 7 Polárna 8

Ždiarska 9 Rovníková 4 Ždiarska 5 Rovníková 7

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

Važecká 4 Stálicová 1 Raketová 4 Stálicová 5

Meteorová 1 Talinská 1 Galaktická 22 Talinská 8

Spoločnosť Kosit a.s. si vyhradzuje právo zmeny stanovišťa veľkokapacitného kontajnera na najbližšie možné miesto s ohľadom na aktuál-
nu priestorovú a dopravnú situáciu v čase dodávania kontajnera.

Triedime už aj bio odpad

 Rozpis veľkokapacitných kontajnerov VKK na rok 2023 - Nad jazerom

S príchodom nového roku k doterajšiemu triedeniu odpadu 
na komunálny, papier, plast, sklo, zber jedlých olejov pribudol ku-
chynský bio odpad, teda to, čo vzniká v kuchyniach. 

Odkladáme ho do hnedých zberných nádob rozmiestnených 
na stanovištiach kontajnerov, už je rozmiestnených 1 875 nádob, 
obyvatelia rodinných domov dostali samostatné 30-litrové vedrá 
a po 25 vriec. Doterajšie skúse-
nosti Kositu, ktorý má aj tento 
zber na starosti, obyvatelia sa 
do neho celkom úspešne zapá-
jajú, i keď je všeobecne známe, 
že na novinky si ťažšie zvykáme 
a dlhšie nám trvá, kým ich naozaj 
začneme aplikovať.

BIO odpad z kuchyne vkladá-
me do nádoby voľne, bez použi-
tia akýchkoľvek ďalších vrecú-
šok a sáčkov.

Spoločnosť KOSIT zabezpe-
čuje vyprázdnenie hnedých ná-
dob a odvoz odpadu na ďalšie 
zhodnotenie 2 x týždenne.

ČO PATRÍ A NEPATRÍ DO HNEDÝCH NÁDOB
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Sociálna oblasť  Sociálna oblasť  
Služba, ktorá je veľkou pomocou

Cena stravných lístkov v jedálni Frucona od 1. 1. 2023:
základná cena stravného lístka:  3,99 €

Kategórie podľa 
výšky dôchodku v €

Príspevok 
mesta / 1 obed

Príspevok 
MČ / 1 obed

Príspevok 
spolu / 1 obed

Platba 
dôchodcu / 1 obed

1. do 500 € 2,00 € 0,17 € 2,17 € 1,82 €

2. od 500 € 0 € 0,17 € 0,17 € 3,82 €

Cena stravných lístkov v jedálni Vojvodská od 1. 1. 2023:
základná cena stravného lístka:  3,94 €

Kategórie podľa 
výšky dôchodku v €

Príspevok 
mesta / 1 obed

Príspevok 
MČ / 1 obed

Príspevok 
spolu / 1 obed

Cena 
balného 0,29 €

Platba 
dôchodcu / 1 obed

1. do 500 € 2,00 € 0,17 € 2,17 € + 0,29 € 2,06 €

2. nad 500 € 0 € 0,17 € 0,17 € + 0,29 € 4,06 €

Na základe uznesenia č. 1054 zo dňa 17. 6. 2022 s účinnosťou 
od 1. 1. 2023 je príspevok mesta na stravovanie vo výške 2,00 € 
na jeden obed pre:

a) dôchodcu, ktorého dôchodok je jeho jediným zdrojom príj-
mu a nepresiahne výšku 500 € mesačne,

b) dôchodcu, ktorého súbeh dôchodku a príjmu nepresiahne 
výšku 500 € mesačne,

c) dôchodcov žijúcich v spoločnej domácnosti, u ktorých podiel 
súčtu výšky dôchodkov vrátane výšky iných príjmov a poč-
tu dôchodcov nepresiahne priemernú sumu 500 € mesačne 
na jedného dôchodcu.

Donáška obedov z jedálne Vojvodská sa vybavuje podaním 
žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorú 
je možné vyplniť aj na našom miestnom úrade, resp. priamo 
na Magistráte mesta Košice. Úhrada za dovoz stravy do domác-
nosti je 0,74 € za jeden obed.

Záujem o spoločné stravovanie z roka na rok narastá. Je dobré, 
že dôchodcovia využívajú tieto služby, a nech tak robia aj naďalej, 
lebo mestská časť ich chce občanom aj v ďalších rokoch zabezpe-
čovať a rozširovať.

V sociálnej oblasti miestny úrad poskytne informácie na telefón-
nych číslach: 055/302 77 32 alebo 055/302 77 33.

Stravovanie Jazerčanom, a to nie iba seniorom, 
ponúka i školská jedáleň pri Obchodnej akadémii na Polárnej 
ulici. Jeden obed stojí 3,83 eura a zabalia ho do jednorazového 
boxu. Lístky na obedy sa dajú kúpiť v pokladni miestneho úradu 
na Poludníkovej ulici. Objednať obed je možné buď na tel. čísle:  

055/674 6268 alebo najneskôr do 8.00 
hod. osobne v školskej jedálni. (Hlav-

ný vchod do školy). Obedy sa vydá-
vajú od 11.25 hod. do 11.35 hod. 
alebo od 12.45 hod. do 14.00 ho-
diny pri hlavnom vchode do ško-
ly.

Mgr. Zuzana Petrovská, 
odborný referent pre sociálnu oblasť

Spoločné stravovanie 
dôchodcov
Na základe Zákona o meste Košice 

v r. 1990 v Košiciach vznikli mestské časti 
s vlastnou samosprávou a riadiacimi or-
gánmi na čele so štatutárom obce, spravu-
jú chod mestskej časti a venujú pozornosť 
občanom aj v oblasti starostlivosti. Počtom 
obyvateľov je Jazero aktuálne treťou naj-
väčšou mestskou časťou v rámci mesta Ko-
šice. V deväťdesiatych rokoch bola pomerne 
mladým sídliskom s obyvateľmi v produk-
tívnom veku. Vek populácie sa však každým 
rokom zvyšuje, a preto sa mestská časť za-
merala v rámci sociálnych služieb aj na spo-

ločné stravovanie pre dôchodcov. V spolu-
práci s mestom Košice a s Mestskou časťou 
Košice – Juh zabezpečuje donášku obedov, 
aj opatrovateľskú službu pre osoby so zdra-
votným postihnutím alebo s nepriaznivým 
zdravotným stavom.

V súčasnosti majú dôchodcovia, ktorí 
majú trvalý pobyt v našej mestskej časti, 
možnosť stravovať sa v jedálni Frucona 
alebo formou donášky obedov v jedálni 
na Vojvodskej ulici č. 5 v Mestskej časti 
Košice – Juh. V rámci stravovania v obi-
dvoch jedálňach musia byť na miestnom 
úrade na Poludníkovej 7 uzatvorené do-
hody o spoločnom stravovaní. ilustračná fotka
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 „Detská skupina“ 
Od 9. novembra 2022 máte možnosť 

vaše dieťa umiestniť do detskej skupiny. 
Detská skupina je forma starostlivosti 
o vaše dieťa, ktorá sa poskytuje v ma-
lom kolektíve detí v domácom prostre-
dí jednou fyzickou osobou. Táto služba 
vznikla ,aby posilnila nedostatočné ka-
pacity v zariadeniach starostlivosti o deti 
v pracovných dňoch a v pracovnom čase, 
vytvorila priestor na starostlivosť o dieťa aj 
v iných časoch, ako sú prevádzkové hodiny 
jasieľ a škôlok (poobede, večer). Detská sku-
pina flexibilnejšie reaguje na nepravidelný 
pracovný čas rodičov dieťaťa, predstavuje 
alternatívnu starostlivosť o dieťa pre rodi-
čov, ktorí preferujú menší kolektív a domá-
ce prostredie. Rodič, ktorý chce umiestniť 
dieťa do detskej skupiny, si vyberie tú, ktorá 
mu vyhovuje. S prevádzkovateľom skupiny 
uzavrie písomnú zmluvu, v ktorej sa dohod-
nú na podrobnostiach starostlivosti (časové 
rozpätie, v ktorom sa detská skupina posta-
rá o dieťa, suma za starostlivosť, ale aj de-
taily, ako zabezpečenie stravovania dieťaťa 

a podobne). S podpísanou zmluvou rodič 
navštívi príslušný úrad práce, kde požiada 
o príspevok na starostlivosť o dieťa v detskej 
skupine. Ten sa poskytuje v sume najviac 
160 eur mesačne. Z príspevku rodič uhradí 
starostlivosť o dieťa v detskej skupine. 

Okrem možnosti umiestniť dieťa 
do detskej skupiny, existuje možnosť 
detskú skupinu aj zriadiť. Starostlivosť 
v nej potom poskytujete ako sústavnú čin-
nosť, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpo-
vednosť a na konkrétnom mieste. Ak bude-
te detskú skupinu prevádzkovať, nemôžete 
zamestnávať zamestnancov a môžete sa sta-
rať maximálne o 4 deti od narodenia po za-
čatie plnenia povinného predprimárneho 
vzdelávania v materskej škole (do 5 rokov). 
Do počtu detí sa započítavajú aj vlastní 
potomkovia v tejto vekovej hranici. Požia-
davka odbornej spôsobilosti dosiahnutím 
určitého stupňa vzdelania sa u vás ne-
bude vyžadovať. Miestom poskytovania 
tejto sociálnej služby má byť domácnosť - 
priestor, ktorý plní súčasne funkciu bývania, 

a nie samostat-
ný priestor, kto-
rý bol prenajatý 
„na účel opatro-
vania detí“. Ide 
o individuali-
zovanú starost-
livosť v domá-
com prostredí, 
ktorá nemá cha-
rakter prevádz-

karne, teda zariadenia starostlivosti o deti 
do troch rokov veku dieťaťa, alebo iného 
zariadenia (materská škola, detské centrum 
a pod.). To znamená, že právna úprava vy-
chádza z predpokladu, že v byte, rodinnom 
dome alebo napríklad počas krízovej situá-
cie aj v ubytovni, má fyzická osoba poskytu-
júca starostlivosť v detskej skupine aj bývať.

Všetky potrebné informácie nájdete 
na internetovej stránke Ministerstva prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny SR.

poslankyňa Lucia Kleinová, 
predsedníčka sociálno-zdravotnej komisie

Jazerským seniorom možno aktivity len závidieť
Rozmýšľate? Neváhajte!
V Kultúrnom stredisku Jazero už takmer 

tri desiatky rokov funguje Denné centrum 
seniorov a Klub dôchodcov. Dámy a páni ho 
radi navštevujú. Raz majú športové poduja-
tie, inokedy zábavu, karneval, kvízovú súťaž, 

výlet, návštevu kúpaliska či výstavu. Cen-
trum, ktoré funguje od pondelka do štvrtka 
(piatok nie), je miestom, kde je čas i na „klá-
bosenie,“ výmenu názorov, zahrať si karty, 
biliard, spoločenské hry, šípky. Ich nadšenie, 
entuziazmus i zmysel pre humor im môžu 

závidieť aj mladšie ročníky. Poslaním centra 
je podporovať aktivitu seniorov, integrovať 
ich do života v spoločnosti, podporovať ich 
záujmy a zbavovať pocitu osamelosti či ne-
potrebnosti. CHCETE K NIM PATRIŤ? PRI-
POJTE SA. STE VÍTANÍ.
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V polovici februára roku 2013 sa aj na podnet vtedajšej starostky 
Anny Jenčovej stretlo viacero seniorov, ktorí milujú spev a nemajú tré-
mu. Vytvorili ľudový spevokol Jazerčan, ktorého vedúcimi boli Katarí-
na Juríková a ja. O hudobné sprevádzanie sa staral Ľudovít Stankievicz 
a po ňom až doposiaľ Pavol Lipták. Trpezlivo a cieľavedome sa seniori 
– speváci - pomaly dopracovali k vlastnému štýlu spievania, nenároč-
nému, ale zaujímavému reportoáru, ktorý zodpovedal požiadavkám 
stanoveným organizátormi súťaží a prehliadok, ale hlavne, čo sa páči 
poslucháčom. Za 10 rokov absolvoval spevokol vyše 400 skúšok, asi 
120 vystúpení v rámci Jazera, mesta, okolia i v Maďarsku. Má viac ako 
20 ocenení od porôt a organizátorov prehliadok. Koncom roka 2022 
súboru primátor Košíc udelil titul Spevácka skupina roku 2022. 

Za ten čas sa v ňom vystriedalo 37 spevákov, z toho Marianna Se-
lecká, Zita Dudášová, Mária Hvozdíková, Helena Kováčová, Eva Tótho-
vá, Mária Šomošiová, Mária Bricsová i ja, sme v ňom plných 10 rokov. 
Pri tejto významnej udalosti sme mali popoludnie venované spevu, 
radosti i oslave.

V mene starostky Lenky Kovačevičovej nám prišla odovzdať pa-
mätné listiny poslankyňa miestneho zastupiteľstva a predsedníčka 
sociálno-zdravotnej komisie Lucia Kleinová. V príhovore poďakovala 
za pôsobenie a reprezentáciu mestskej časti, za obohacujúce vystú-
penia a popriala nám ešte veľa ďalších úspechov. Pozdrav priniesol aj 
predseda Rady seniorov Mesta Košice JUDr. Ján Caban (na snímke).

Dr. Jozef Pikla

Miestny úrad informuje Miestny úrad informuje 

Participatívny rozpočet sa v našej mestskej časti ujal 

Spievajúci Jazerčan má 10 rokov

Prvý ročník 
máme úspešne za sebou
V roku 2021 spustila Mestská časť Koši-

ce – Nad jazerom 1. ročník Participatívne-
ho rozpočtu. Zavedením tohto mechaniz-
mu ako stabilnej súčasti samosprávnych 
procesov umožnila občanom v čo najšir-
šej možnej miere zapojiť sa do verejného 
života. Priebeh participatívneho rozpočtu 
v MČ a úlohy i postavenie jeho jednotlivých 
účastníkov určili pravidlá participatívneho 
rozpočtu, ktoré boli zverejnené aj na we-
bovej stránke MČ. Miestne zastupiteľstvo 
ich odsúhlasilo 29. 10. 2020. Celý proces  
1. ročníka prebehol na internetovej strán-
ke www.jazerokosice.hlasobcanov.sk. 
(Verejné stretnutia neboli možné kvôli obme-
dzeniam spojeným s COVID-om 19). Projekty  
1. ročníka boli realizované v roku 2022. 

Už sme o výrazný krok ďalej
Dobrá myšlienka sa ujala a už má pokra-

čovanie v podobe druhého ročníka. Aj ten 
poskytol Jazerčanom príležitosť aktívne roz-
hodovať o časti verejných financií z rozpoč-
tu mestskej časti.

Prvým z troch projektov, ktoré bude-
me v tomto roku realizovať, je Senzorická 
záhrada - Malý raj. Senzorická záhrada 
bude vytvorená zo starostlivo navrhnu-
tých oblastí, ktoré sú určené na zapojenie 
všetkých zmyslov (hmat, zrak, sluch, čuch 
a chuť). Poskytne pozitívne, občas aj pre-
kvapujúce zmyslové zážitky, zároveň 
umožní zostať v bezpečnom a relaxačnom 
prostredí. Naplánované sú pergoly, lavičky 
obkolesujúce strom, senzorický chodník 
vedúci pomedzi vybrané rastliny na stimu-
láciu zmyslov až po vodný prvok. Súčasne 

tu bude osadený hmyzí hotel, vtáčie búdky, 
kŕmidlá a napájadlá. Na stimuláciu čuchu 
a chuti budú vysadené bylinky, koreňová 
zelenina, ovocné stromy a kríky. Stimulácii 
sluchu a hmatu pomôžu špecifické druhy 
rastlín, ktoré budú tiež vysadené. Rôzno-
rodé a farebné rastliny budú podporovať 
zrak. Pri realizácii a výbere vhodných rastlín 
je plánovaná spolupráca s košickou Bota-
nickou záhradou UPJŠ. Projekt bude v loka-
lite Rovníkovej ulice č. 11.

Druhý z trojice projektov, ktoré bude-
me v tomto roku realizovať, je Dažďová 
záhrada. Bude na miestnom úrade. Daž-
ďové záhrady pomáhajú zlepšovať mikro-
klímu v oblasti, kde vzniknú. Platí, že čím 
viac dažďových záhrad, tým väčší majú 
prínos pre celé mesto, absorbuje zrážkovú 
vodu, ktorú by sme inak odviedli do kana-
lizácie. Dažďové záhrady sú umelo vytvo-
rené priehlbeniny určené na zber dažďovej 
vody z pevných plôch, akými sú napríklad 
strechy budov. Vďaka nim voda prirodzene 
vsiakne do podložia a nedochádza k zby-
točnému odvodňovaniu krajiny. Zároveň 
sú to aj estetické prvky, ktorými sa skrášli 
okolie.

Tretím projektom z participatívneho 
rozpočtu je celodenné podujatie Jazero 
na jednej vlne. Ponúkne bohatý kultúrny 
program pre deti i dospelých, zážitkovou 
a tvorivou formou upozorní na aktuálne 
témy ekológie, udržateľnosti a silu komu-
nity. Na Jazero prinesie obľúbené formáty, 
ako swap kníh a rastlín, stretnutia so psíkmi 
z útulku, plánované sú diskusie na zaujíma-
vé témy, divadielka a tvorivé dielne pre deti, 
koncert i súťaže o vecné ceny, a to všetko 
v atraktívnom prostredí na brehoch nášho 
jazera. Rozdelený bude na dva časové bloky 
– predpoludním bude prioritne zameraný 
na deti z materských a základných škôl, po-
poludní na širokú verejnosť, rodiny s deťmi 
i seniorov. 
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V Krásnej je od februára to, čo veľmi chýba - Centrum komunitných sociálnych služieb

Poskytuje bývanie, stravu, rehabilitácie, pomoc 
Začiatkom februára bolo v MČ Krásna odovzdané do užívania 

Centrum komunitných sociálnych služieb, ktorého zriaďovateľom 
je Mesto Košice. Po takmer 22 rokoch je prvým zariadením tohto 
druhu, ktoré bolo v našom meste postavené a odovzdané do uží-
vania. Pod jednou strechou sú štyri druhy sociálnych služieb: Za-
riadenie pre seniorov so 14 lôžkami, Zariadenie opatrovateľskej 
služby s kapacitou 12 lôžok, Denný stacionár, ktorý začne s čin-
nosťou v priebehu leta a využívať ho bude môcť 10 klientov a Útu-
lok pre rodiny s deťmi pre 10 občanov. V plnej prevádzke centrum 
môže zlepšiť životné podmienky spolu 46 ľuďom a stará sa o nich  
41 zamestnancov.

„Všetky izby centra sú jedno a dvojposteľové, bezbariérové. Majú 
polohovateľné postele s antidekubitovými matracmi a s evakuač-
nými podložkami pre prípad požiaru. V jednoposteľových izbách 
sú umiestnené relaxačné masážne kreslá. Každé poschodie má vy-
bavenú príručnú kuchynku na prípravu jednoduchých jedál alebo 
teplých nápojov. K dispozícii je aj jedáleň, spoločenská miestnosť 
a práčovňa. V každej miestnosti je zavedené internetové pripojenie, 
zariadenie ponúka priestory s moderným vybavením, ktoré slúžia 
na rôzne druhy terapie, klienti môžu využívať novozaložený park, 
ktorý je súčasťou areálu. Vlastná kuchyňa bude zabezpečovať ce-
lodennú stravu pre prijímateľov sociálnych služieb i zamestnancov. 
V druhom polroku 2023 sa počíta aj s odberom i donáškou obedov 
aj pre stravníkov z mestských častí Krásna a Nad jazerom,“ pyšne 
predstavuje centrum vedúci referátu riadenia sociálnych služieb ko-
šického magistrátu Ing. Martin Vatra.

Zariadenie pre seniorov je podľa jeho slov určené klientom, 
ktorí sa sami rozhodli pre dlhodobý pobyt kvôli zhoršujúcemu sa 
zdravotnému stavu, nemajú zabezpečené podmienky na bývanie 
v prirodzenom rodinnom prostredí. nevedia im starostlivosť zabez-
pečiť rodinní príslušníci či nie je možné využívať terénnu opatrova-
teľskú službu. 

Zariadenie opatrovateľskej služby ponúka pobyt tým, kto-
rých aktuálny zdravotný stav neumožňuje starostlivosť v domácom 
prostredí za pomoci rodinných príslušníkov alebo opatrovateľskej 
služby. Poskytuje sa na určitý čas a okrem sociálneho poradenstva 
a rehabilitácie má človek zabezpečenú stravu, ubytovanie, ale i pra-
nie, žehlenie či záujmové činnosti.

„Denný stacionár,“ ako už pokračuje v predstavovaní centra ve-
dúca sociálneho úseku Mgr. Katarína Bednárová, „je ambulantnou 
sociálnou službou, ktorá je poskytovaná v zariadení len na určitý čas 
počas dňa. Určený je tým, ktorí chcú zostať v prirodzenom domá-
com prostredí, no určitú časť dňa radi strávia aktívne a zmysluplne 
aj v kolektíve.

Útulok pre rodiny s deťmi je pobytová sociálna služba poskyto-
vaná rodinám, ktoré sa ocitli v bytovej tiesni. Okrem bývania na urči-
té obdobie poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní 
práv a právom chránených záujmov, pracovnú terapiu, aj nevyhnut-
né ošatenie a obuv“.

Chcete vybaviť žiadosť o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu službu? 
V informáciách opäť pokračuje Ing. M. Vatra. „Žiadosť 

o posúdenie odkázanosti podávajú občania s trvalým poby-
tom v meste Košice: osobne alebo poštou na adresu: Magistrát 
mesta Košice, Oddelenie sociálnych vecí, Referát posudkových 
činností a sociálnych služieb, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, 
elektronicky: 
socialne@kosice.sk, www.esluzbykosice.sk, www.slovensko.sk  

K nej treba priložiť viaceré povinné prílohy. Aké, to nájdu budúci 
klienti na spomínaných webových stránkach. Referát posudkových 
činností a sociálnych služieb po prijatí žiadosti o posúdenie odká-
zanosti na sociálnu službu vykoná posudkovú činnosť (sociálnu po-
sudkovú činnosť a zdravotnú posudkovú činnosť) a v lehote 30 dní 
(max. 60 dní) vydá posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociál-
nu službu. Rozhodnutie je právoplatné dňom jeho prevzatia (osob-
né prevzatie), resp. po uplynutí 15 dňovej lehoty na odvolanie v prí-
pade zaslania rozhodnutia poštou.“

Zároveň poskytnú žiadateľovi základné sociálne poradenstvo, 
zrozumiteľnou formou mu budú vysvetlené možnosti pri poskyto-
vaní jednotlivých druhov sociálnych služieb, aj o poskytovateľoch 
týchto služieb, o druhu, mieste, cieľoch a spôsobe poskytovania 
sociálnej služby, o úhrade za sociálnu službu a o cieľovej skupine, 
ktorej je služba poskytovaná. 
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Z „bežného“ života príslušníkov stanice Mestskej polície na našom sídlisku

Vodiči, alkohol, krádeže 
i osoby z pátrania
Do územného obvodu Sta-
nice MsP Nad jazerom patria 
mestské časti Krásna, Vyš-

né Opátske a Nad jazerom. 
Z činností, ktoré nás, mestských 

policajtov, pravidelne zamestnávajú, je 
od minulého roku určite Slanecká cesta 
a problematika parkovania na sídlisku. Aj 
napriek dočasnému dopravnému značeniu to-
tiž vodiči, ktorí boli zvyknutí na komunikáciách 
predtým parkovať, nerešpektujú dočasné do-
pravné značenie a ich autá vytvárajú prekážky 
v plynulom prejazde ostatných vozidiel. Úzko 
spolupracujeme s miestnymi úradmi mest-
ských častí, s firmou Kosit, s pracovníkmi 
Správy mestskej zelene,s pracovníkmi Re-
ferátu dopravy z Magistrátu mesta Košice 
pri čistiacich prácach, pri rekonštrukciách 
a opravách ciest a chodníkov či pri obnove 
vodorovných dopravných značení. Nahla-
sujeme poškodené, resp. časom vyblednuté 
dopravné značky, aj výtlky. Dávame návrhy 
na umiestnenie nových dopravných značiek 
a zariadení, a to, či už priamo, cez pracovníkov 
referátu dopravy alebo  cez dopravný dispe-
čing. Občas „sa povozíme“ v nočných spojov 
MHD v našom územnom obvode, aby sme 
eliminovali násilné prejavy, nedôstojné sprá-
vanie či obťažovanie cestujúcich tými, ktorí 
sú pod vplyvom alkoholu alebo inej návyko-
vej látky, prípadne si len potrebujú dokazovať 
svoju výnimočnosť pred  cestujúcimi. 

Mimo plnenia si základných povinností 
v priamom výkone služby sporadicky zabez-
pečujeme priechody pre chodcov hlavne pred 
školami a školskými zariadeniami. Pozornosť 
venujeme preventívno-bezpečnostným ak-
ciám so zameraním na oblasť problematiky 
psov, fajčiarov, čiernych skládok, sprejerov, 
konzumáciu alkoholu na miestach, ktoré na to 
rozhodne nie sú určené alebo popíjanie ma-
loletých a mladistvých v reštauračných zaria-
deniach. 

Tento kolotoč je v podstate pra-
videlný, í keď občas riešime i situácie, 
o ktoré sa postarajú niektorí občania.
* Vodička napríklad jazdila v protismere 

a nerešpektovala dopravné značenie zákaz 
vjazdu. Po zastavení odmietla spolupraco-
vať s príslušníkmi hliadky a snažila sa s vo-
zidlom z miesta uniknúť. Zachytila pritom 
príslušníka hliadky a s vozidlom ho niekoľ-
ko metrov ťahala, kým sa jeho ruka neuvoľ-
nila. Vec ďalej ako podozrenie zo spáchania 
trestného činu realizuje Obvodné oddele-
nie Policajného zboru SR (OO PZ SR).

* Hliadka počas hliadkovej činnosti videla 
vozidlo, ktoré pri cúvaní narazilo do stĺpu 
verejného osvetlenia. Ten sa ulomil a spa-
dol na zem. U vodiča vzniklo podozrenie 
z požitia alkoholických nápojov, hliadka 
preto privolala kolegov z OO PZ. Dychová  
skúška podozrenie potvrdila, vodič mal 
v krvi 1,79 promile alkoholu. 

* Rozšafná a alkoholom podporená osoba 
vyhadzovala z balkóna fľaše, ktoré dopa-
dali na cestu i autá. Po príchode na miesto 
hliadka zistila, že v byte sú dve maloleté 
deti a niekoľko dospelých v značnej opitos-
ti. Pre podozrenie zo spáchania trestného 
činu poškodzovania cudzej veci podľa § 
245 TZ bola privolaná hliadka OO PZ, ktorá 
vec prevzala na ďalšie riešenie.

* Zistili sme osobu, ktorá ukradla liatinovú 
obrubu z kanálového poklopu i štyroch 
ďalších dlhoprstých. Tí zo stavby odcudzili 
káblové zväzky.

* Počas kontrolnej činnosti sme zaistili oso-
bu, ktorá pri sebe prechovávala omamné 
látky. 

* Vo viacerých prípadoch sme zaistili osoby 
z pátrania.

* Našli sme tiež na zemi ležiacu ženu, ktorej 
vraj syn zobral okrem iného aj kľúče. Požia-
dala hliadku, aby spolu s ňou skontrolova-
la, v akom stave sa byt nachádza. Hliadka 
zistila, že je spílená mreža na spoločných 
priestoroch, byt je otvorený dokorán, rov-

nako aj k bytu prislúchajúca špajza. V nej 
bolo niekoľko igelitových tašiek so zahra-
ničnými cigaretami. Vzhľadom na uve-
dené skutočnosti vzniklo podozrenie, že 
ide o spáchanie trestného činu porušenia 
predpisov o štátnych technických opatre-
niach na označovanie tovaru a podozrenie 
z daňového úniku. Na miesto bola privola-
ná Colná správa SR, ktorej príslušníkmi našli 
307 balení spotrebiteľských cigariet.

* Zmapovali sme aj prípad neoprávneného 
nakladania s odpadom, ktorého sa dopusti-
la neznáma osoba, pretože, v rozpore so zá-
konom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch umiest-
nila odpad v blízkosti vodného toku. 

* Zaznamenali sme znečistenie vozovky vy-
tečeným olejom z osobného motorového 
vozidla, ktoré vodič počas jazdy poškodil. 
Naša hliadka privolala hasičov, a tí urobili 
nevyhnutné opatrenia, aby zabránili po-
škodeniu životného prostredia uniknutým 
olejom. Až do odstránenia znečistenia naša 
hliadka usmerňovala dopravu.
Snahou príslušníkov Mestskej polície 

z našej stanice je vychádzať v ústrety obča-
nom, pomáhať pri riešení rôznych situácií, 
ale i dbať na poriadok, čistotu a ochranu 
životného prostredia. Veríme, že sa nám to 
darí napĺňať.

Ing. Miroslav Fajčík, veliteľ
Ing. Ladislav Papp, zástupca veliteľa

stanica Mestskej polície Nad jazerom

„Zlodeji sú, žiaľ, aj v našom obvode“, hovorí Ing. Martin Gancarčik

Biznis s katalyzátormi 
je pre motoristov strašiakom 
„Katalyzátor je technické zariadenie vo výfukovom sys-
téme spaľovacieho motora, ktoré má upraviť zloženie 
výfukových plynov tak, aby pri výstupe obsahovali men-

ší, najlepšie nulový, podiel exhalátov alebo emisií. Je to 
však i artikel, s ktorým sa dá obchodovať. Kšeftári to dobre 

vedia a motoristom spôsobujú nepríjemnosti a výdavky, pretože 
im ich z áut kradnú. Aj u nás, v našom obvode, sme ich zaznamenali,“ 
potvrdzuje pribúdajúce krádeže riaditeľ Obvodného oddelenia Policaj-
ného zboru SR Nad jazerom Ing. Martin Gancarčik.

V minulom roku došlo v ich v obvode k opakovaným odcudze-
niam katalyzátorov z vozidiel do 3,5 tony, ktoré boli vyradené 
z evidencie vozidiel a určené na rozpredanie na náhradné diely 
či likvidáciu recykláciou. Vozidlá boli v dvoch oplotených areáloch 
jednej firmy, ktorá sa touto činnosťou zaoberá. Krádeže z dvoch miest 
zrejme spolu súvisia, a tak sa v tejto veci vedie šetrenie. V tomto roku 
podobné krádeže v areáloch ešte neevidujú.

„Zato sa v celých Košiciach, Jazero nevynímajúc, množia krá-

deže katalyzátorov z osobných motorových vozidiel parkujúcich 
na verejne dostupných parkoviskách. Tri prípady sú z kategó-
rie majetkových priestupkov, štvrtý, škoda je nad 266 eur, ide 
do trestného konania. Zatiaľ to tak vyzerá, že katalyzátory boli odcu-
dzené z dopredu vytipovaných vozidiel konkrétnych značiek, čiže to 
boli krádeže na objednávku. A z áut, ktoré sú „vyššie,“ takže páchateľ 
sa pod vozidlo dostane bez toho, aby ho musel nadvihnúť. „Prácu“ si 
uľahčí aj tak, že katalyzátor odreže aj s časťou výfukového potrubia. 
Majiteľovi potom neostáva iné, len kúpiť nový katalyzátor a dať opraviť 
i poškodené výfukové potrubie. Výdavky sú tak naraz časové i finanč-
né,“ sumarizuje riaditeľ jazerských „štátnych“ policajtov.

„Naše sídlisko je živý organizmus, kde sa každý deň niečo deje 
a toto dianie si treba všímať. Uvítame, ak niekto zaregistruje a nahlási 
nám ľudí, ktorí si „len tak“ obzerajú vozidlá zaparkované na parkovis-
kách pri obytných blokoch, opravujú autá v nezvyčajnom čase alebo 
pri opravách „svojich“ vozidiel používajú „čudné“ nástroje ako sú pílky 
alebo flexa-brúsky. Uvítame aj informácie o motorovom vozidle, kto-
rým prišli.

Dobrý úmysel totiž určite nemajú...“ 



16 Jazerčan 01 / 2023

PRE CHVÍLE POHODY

Právna poradňa

- V prípade zrušenia výživného na plnoleté dieťa môžu nastať 
dve situácie: ak výživné bolo určené súdnym rozhodnutím, 
alebo nebolo určené súdnym rozhodnutím. Výživné určené 
súdnym rozhodnutím, je potrebné zrušiť podaním návrhu 
na jeho zrušenie (ustanovenia § 78 Zákona o rodine). Ak súd 
neurčil vyživovaciu povinnosť konkrétnym rozhodnutím 
(rozsudkom, uznesením, schválením zmieru), rodič, ktorý platí 
výživné, nemusí podávať návrh na súd a domáhať sa zruše-
nia vyživovacej povinnosti. 

- Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná 
povinnosť, trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť 
(ustanovenie §62ods. 1 Zákona o rodine). Návrh na zrušenie vyži-
vovacej povinnosti je preto možné podať až potom, čo nastali 
skutočnosti osvedčujúce, že dieťa nadobudlo schopnosť posta-
rať sa o seba samo. Ak to tak nie je, vyživovacia povinnosť trvá 
naďalej. Je to zákonná povinnosť, ktorú si musí plniť každý jeden 
rodič aspoň v minimálnom rozsahu – vo výške 30 % zo sumy ži-
votného minima.

- Vyživovacia povinnosť zaťažuje oboch rodičov. Pri posúdení 
toho, či je dieťa schopné sa samostatne živiť, treba vychádzať 
z konkrétnych okolností prípadu. 

- Dosiahnutím plnoletosti dieťaťa vyživovacia povinnosť rodičov 
nezaniká pokiaľ dieťa nenadobudne schopnosť samostatne sa 
živiť. Táto povinnosť rodiča alebo dieťaťa trvá do smrti opráv-
neného alebo povinného a zaniká rodinnoprávnym vzťahom 
(smrťou, zapretím otcovstva, osvojením).

- Podanie návrhu na zrušenie vyži-
vovacej povinnosti ešte neznamená, 
že povinný účastník (najčastejšie rodič) 
je oprávnený prestať s plnením výživ-
ného. Platením výživného do právo-
platného skončenia konania sa vyhne 
exekučnému alebo trestnoprávnemu 
konaniu voči jeho osobe. Ak súd u plnoletých osôb (oprávnené-
ho) zruší výživné, plnoletý (oprávnený pri výživnom) je povinný 
vrátiť rozdiel za dobu od podania návrhu do rozhodnutia súdu. 
Ak bola vyživovacia povinnosť určená rozhodnutím súdu, zanik-
ne až potom, keď súd právoplatne rozhodne o jej zrušení. 

- Pokiaľ ide o zrušenie vyživovacej povinnosti k plnoletému dieťa-
ťu, je najmä v záujme povinnej osoby (otec alebo matka – povin-
ná osoba v zmysle súdneho rozhodnutia), aby takýto návrh na súd 
podala. Povinná a oprávnená osoba môžu uzavrieť „Dohodu 
o zrušení vyživovacej povinnosti“ k určitému dátumu, a spolu 
s návrhom na zrušenie vyživovacej povinnosti podať na miestne 
príslušný súd. Súdom stanovené výživné možno prestať pla-
tiť, až keď je zrušené rozhodnutie o výživnom. 
V prípade akýchkoľvek otázok v danej problematike, pokojne sa 

obráťte na nižšie uvedený kontakt. 
JUDr. Lýdia Figura Molnárová

advokátka
tel. : +421 903 962 372

e-mail: lydia.figura@gmail.com

Vedeli ste, že:
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Sviatočné slová

Na začiatku obradu židovskej paschálnej večere sa najmladší 
člen rodiny opýta: „Prečo je táto noc iná ako ostatné noci?“ Na túto 
otázku odpovedá otec ako hlava rodiny: „Boli sme v Egypte otrokmi, 
ale Pán Boh nás oslobodil!“ A začne rozprávať príbeh o tom, ako ich 
predkovia boli otrokmi faraóna v egyptskej krajine a ako ich Boh vy-
slobodil z toho otroctva zázračným prechodom cez Červené more. 
Preto Pascha (Pesah) znamená Prechod. Prechod zo smrti do života, 
prechod z otroctva na slobodu. 

Dnes stojíme na prahu slávenia sviatku Paschy 2023. Myslím, že 
dnes všetci svojou osobnou skúsenosťou vnímame túto rozdielnosť 
tohtoročnej Veľkej noci. Či nahlas, alebo len potichu v kútiku svojho 
srdca, sa chceme aj my opýtať: „Prečo je táto noc iná ako ostatné 
noci?“ A aká je odpoveď? Vo svojej podstate je presne taká, aká bola 
pred tisícročiami, aká bola minulý rok a aká bude aj o rok: „Lebo boli 
sme v Egypte otrokmi, ale Pán Boh nás oslobodil!“

Boli sme otrokmi. To, čo dnes spolu zažívame, sa nám môže ob-
razne povedané zdať ako „noc“. Temno, aj keď je vonku možno krás-
ne slnečno. Dôsledkom tejto noci temna je častokrát naše „otroc-
tvo“. Boli sme „otroci“ svojho času, svojej práce, svojej rodiny, svojho 

náboženstva zredukovaného na kult... Avšak na Paschu do tejto 
„noci“ vstupuje iná noc. Noc, ktorá má jedinečný prívlastok – Veľká. 
Vďaka Bohu už nie sme otrokmi! Boh vstal z mŕtvych! Boh nás oslo-
bodil! Toto je tá najradostnejšia správa akú ľudské ucho počulo a do 
ľudského umu i srdca vstúpila! 

Je možné, že sa ešte ani teraz úplne nevieme z toho radovať. 
Možno aj v tejto chvíli sú naše myšlienky naplnené strachom a ne-
istotou. Ako to bude ďalej? Čo bude s nami? Tento strach je aj dnes 
opodstatnený. Ale pre nás je aj výzvou k dôvere v Boha. Čo to zna-
mená dôverovať? Prestať sa opierať o svoje istoty, o svoje predstavy. 
Povedzme si, koľkokrát sme to už v kázňach počuli? A nevedeli sme 
na to reagovať. A dnes už tomu viacej rozumieme. Pomaly prichá-
dzame o to, na čom sme stavali svoje istoty – svoje „otroctvá“. Pre-
to je dobré dať si dnes odpoveď v minulom čísle: Boli sme otrokmi 
a Pán nás vyslobodil! Boh má túto moc aj z našich zlých rozhodnutí 
vyťažiť čo najviac dobrého. Ak mu to dovolíme, on sa o nás postará. 
Nebojme sa, „Boli sme draho vykúpení...“ (1. Kor 6,20a).

Boh vstal z mŕtvych! Boh nás oslobodil! 
Prajem vám i sebe, 
aby sme mali odvahu prijať túto novú slobodu. 

Vladimír Varga, gréckokatolícky farár

Malé dieťa večer ide spať. Ľahne si 
so svojou obľúbenou hračkou, zatvára oči 
a pomaly zaspáva. Ráno vstáva, slnko svieti 
a celá izba je osvetlená lúčmi slnka. Jedna 
z prvých myšlienok dieťaťa je, čo bude ro-
biť. Rozhodne sa, že nájde niekoho, s kým 
sa bude  hrať. Najprv zamieri do spálne 
a nájde tam otca, ako spí. A dieťa sa začne 
v duchu pýtať: „Prečo ocko zase spí a nehrá 
sa so mnou...?“ Medzi tým... Otec bol v prá-
ci. Večer sa pripraviť, prísť do práce, odpra-
covať osem hodín a ráno sa vrátiť domov. 
Po náročnej zmene otec ide spať,  je si vedo-
mý zodpovednosti za svoju rodinu. Aj keď 
je to náročne, a kto vie, čo sa dialo v práci, 
otec vie, prečo to robí. Malé dieťa si ešte ne-
uvedomuje obetu a lásku svojho otca, skôr 
je ráno smutné z toho, že ocko spí. Ale raz 
príde čas, kedy to všetko pochopí...

Tak podobne to pravdepodobne bolo aj 
s Ježišovým umučením pred dvoma tisíc-
ročiami. Ježiša Krista obvinili, zatkli, zabili 
a pochovali. Ale na tretí deň vstáva z mŕt-

vych. Za týmito pár slovami je ukrytá veľmi 
veľká obeta a láska. Celé sa to odohrávalo 
v Palestíne, pričom mnohí tamojší ľudia ani 
len netušili, čo sa dialo. Žili si svojím životom, 
niekto bol na poli, niekto chytal ryby. A čo 
sa dialo vo veľkom Ríme? Rimania tiež žili 
svoje životy. Niekto sa staral o rodinu, polia, 
niekto sa pripravoval na boj, niekto možno 
plánoval dobytie a obsadenie ďalšieho úze-
mia atď. Ale kto si uvedomoval, čo sa deje 
v Jeruzaleme...? Aj keď si to tí ľudia neuve-
domovali, Ježiš Kristus aj im preukázal veľkú 
lásku. Tá jeho obeta priniesla veľkú milosť aj 
im, bez ohľadu na to, či si to uvedomovali 
alebo nie. A ako je to s nami...? Veľká noc 
je už za dverami. Uvedomujeme si, o čo 
ide? Čo sa bude diať, alebo len prejde pár 
dní voľna? Vtedajšie Veľkonočné udalosti 
sa týkajú aj nás. Ježiš to všetko spravil aj 
pre nás. Vďaka tomu môžeme žiť svoj ži-
vot. Nezabúdajme na to...                              

Marek Marcin, kaplán 
Farnosť sv. košických mučeníkov

Boh vstal z mŕtvych! Boh nás oslobodil!

Veľká noc
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SÚ AKO MAĽOVANÉ OBRÁZKY.
ZJESŤ ICH? TO JE ŠKODA!
Zajko, kuriatko, húska, bahniatka, 

domček sú od dávnej minulosti symbolmi 
blížiacich sa veľkonočných sviatkov. Ženy 
sa pred ich príchodom púšťajú do veľkého 
upratovania, aby sa všetko ligotalo a rozvo-
niavalo čistotou, sviežosťou, jarou. Útulným 
bytíkom Jazerčanky, pani Márie Trachtovej, 
sa bude šíriť ešte jedna vôňa – perníčkov, či 
ak chcete, medovníčkov. Pre rodinu, priate-
ľov, známych ich pripravuje veľa rokov.

NEVIE LEN TAK VYSEDÁVAŤ
„Koľko som ich doteraz napiekla a vše-

lijako vyzdobila, určite nespočítam, sú ich 
stovky a stovky. Všetko to začalo mojou ne-
posednosťou, nedokážem len tak nečinne 
vysedávať na gauči. Musím vyšívať, pliecť, 
háčkovať, vypekať dobroty. Neexistoval 
sviatok, aby moji blízki nedostali odomňa 

sviatočnú tortu. Koláč k nedeľnému obedu 
bol tiež samozrejmosťou....“ Pani Mária je 
pritom na pečenie samouk, grify v kuchy-
ni sa u nej nepreniesli z prababičky na ba-
bičku, dcéru, ... ale vlastnou školou skúška, 
omyl, skúška... 

„Niektoré šikovné dámy sa pred Veľ-
kou nocou púšťajú do zdobenia vajíčok. 
Tiež som ich v minulosti robila, kým som 
cez dcérinu známu neobjavila perníkovú 
krásu, ku ktorej ma asi najviac nahovorili 
vnúčatá. Keď robím medovníčky na Viano-
ce, vraj  prečo nie aj na Veľkú noc..."

BOLA TO VÝZVA, 
KTORÁ POKRAČUJE
Kto sa venuje pečenie, vie, že aj tej naj-

šikovnejšej babe sa občas niečo nepodarí. 
„Netajím, i mne sa môže stať, že nemám svoj 
deň. Aj ten takmer pokazený perníček sa dá 
šikovne zamaskovanou výzdobou zachrá-
niť. To sa mi však stáva naozaj málokedy. 
Pevnú ruku pri zdobení, i keď niekedy ide 
naozaj o puntičkárenie – naznačiť výzdobu 
na košíku, bahniatka v kytičke či perie húsky 
– zatiaľ mám. Aj trpezlivosť. Keď je človek 
doma a nudí sa, hľadá si spôsob ako robiť 
niečo užitočné, a možno aj pekné. Aspoň 
ľudia hovoria, že sa im moje dielka páčia, 
a mňa to teší“.

Pokiaľ však niekto povie, že jej prácu 
je škoda zjesť, s tým nesúhlasí. I keď je to 
babračka, lebo celý proces trvá minimálne 
tri dni, perníky sa majú zjesť. Na to sa robia. 
Jej vnúčatá s tým problém nemajú... a tak to 
má byť.

SPOKOJNOSŤ?
Pani Mária nikdy nepovie, že jej perníko-

vý obrázok bol stopercentný. Vždy sa vraj dá 
urobiť ešte lepšia pena, aby bola lesklejšia, 
samotný perník nadýchanejší či použiť vý-
raznejšia farba. „Viem, niekto povie, ale veď 
čo, zje sa to, tak prečo meditovať. Ja však 
musím. Byť spokojný sám so sebou, hoci len 
pri takej maličkosti, ako je medovníková de-
korácia, to sa nemôže. Človek  by mal sám 
sebe klásť prekážky... Ale dobre, už filozo-
fujem. Asi som trochu po bratovi, ktorý sa 

venuje fotografovaniu, a raz som mu našla 
v koši fotografie, ktoré urobil a potom potr-
hal. Nechápala som, prečo to spravil, lebo ja 
som na nich nevidela žiadnu chybičku  On 
áno, s výsledkom jednoducho nebol spo-
kojný."

Pani Mária sa teší, že prichádzajú sviatoč-
né veľkonočné dni, i keď práce bude veľa. 
Sú dosť početná rodina, každý čaká a ona 
nemôže. tradíciu porušiť.

 Tak všetkým: 
 Veselé a pohodové ...

Pani Mária Trachtová je určite nepísanou perníkovou dámou 
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Zdravotné okienko

O nose, jeho problémoch a liečbe
Respiračný systém organizmu predstavuje systém orgá-

nov, ktorý zabezpečuje výmenu dýchacích plynov medzi kr-
vou a vonkajším prostredím. Po anatomickej stránke je roz-
delený na horné (nosová dutina, prínosové dutiny, nosohltan) 
a dolné dýchacie cesty (hrtan, priedušnica, priedušky, pľúca). 
Dýchací systém musí disponovať obrannými a ochrannými me-
chanizmami, ktoré sa podieľajú na udržovaní vnútornej rovno-
váhy tak, aby napriek svojej nepretržitej expozícii vonkajšieho 
prostredia nedochádzalo k jeho poškodeniu.

Hlavnou úlohou horných dýchacích ciest (nosa) je filtrá-
cia, ohrev, zvlhčovanie, čistenie vdychovaného vzduchu 
a zabezpečovanie čuchovej percepcie. 

Pri normálnom dýchaní cez nos prúdi pri vdychovaní 6-7 lit-
rov vzduchu za minútu, pri záťaži 50-70 litrov. Nos podlieha re-
flexným zmenám pod vplyvom pôsobenia iných orgánov (napr. 
nosová kongescia následkom zníženej teploty kože), a súčasne 
v nose vznikajú reflexy ovplyvňujúce iné orgánové systémy 
(napr. priedušky, kardiovaskulárny systém, genitálie). Autonóm-
ne nervy zodpovedajú za nosový cyklus, pri ktorom sa v inter-
valoch 2 až 6 hodín striedavo mení priechodnosť pravej a ľavej 
polovice nosovej dutiny. Zvýšené prekrvenie a neliečený zápa-
lový opuch sliznice nosa znižuje efektívny priechod vzduchu 
nosom. Inhalovaný vzduch následne nie je dostatočne účinne 
očisťovaný (ohrievaný, zvlhčovaný), čím sa narušuje fyziologický 
mechanizmus. 

Infekčná akútna rinitída (nádcha s prechladnutím) charak-
teristická výskytom najmä v jesennom a zimnom období je 
vyvolaná vo väčšine prípadov predovšetkým nechrípkový-
mi vírusmi, ktoré sa prenášajú kvapôčkovou infekciou (napr. 
kašľom, kýchaním). 

Prenos infekcie touto cestou môže nastať už v priebehu pr-
vých 12-24 hodín po infikovaní, mnohokrát ešte pred prvými 
príznakmi ochorenia. Vstupnou bránou pre vírusy je sliznica 
nosa alebo očná spojivka. Množením vírusov sa spúšťa zápalový 
proces charakterizovaný opuchom nosovej sliznice, deskvamá-
ciou (odlupovaním vrchnej časti epitelu), hypersekréciou. Za-
čiatok ochorenia sa prejavuje svrbením v nose a hrdle, prí-
padne dráždením na kýchanie. Nasleduje sťaženie dýchania 
nosom, strata čuchu a postupne vzniká vodnatý až hustý 
mukózny výtok z nosovej sliznice. Tento priebeh je typický 
a je zvyčajne sprevádzaný dráždivým kašľom, bolesťou hrdla, 
hlavy a zvýšenou teplotou. Rinovírusy často vyvolávajú aj ďalšie 
komplikácie. U detí je to najmä zápal stredného ucha a dutín. 

Za najčastejšiu formu neinfekčnej rinitídy (nádchy, vysky-
tujúcej sa aj celoročne), sa považuje alergická nádcha. Počas 
nej sa vzhľad nosovej sliznice spravidla mení z jasno červenej 
so sklovitým sekrétom vo včasnej fáze až po sliznicu modravú 
a presiaknutú v neskorej fáze. 

Medzi hlavné symptómy patrí: svrbenie, kýchanie, sekrécia, 
prudké upchávanie nosa a symptómy vyplývajúce z postihnutia 
prínosových dutín a oka. 

Medzi pridružené symptómy patrí: strata čuchu, bolesti 
hlavy, frustrovanosť, poruchy spánku, zvýšená únavnosť, vy-
čerpanosť, a s tým spojená zhoršená schopnosť sústredenia sa. 
Významná časť pacientov máva v dôsledku alergickej nádchy 
aj závažné pľúcne komplikácie spojené s kašľom (obštrukčné 

choroby). Netypické symptómy pre alergic-
kú nádchu sú obštrukcia nosa bez iných 
príznakov, purulentný (hnisavý) výtok, 
bolestivosť alebo opakované krvácanie 
z nosa a akékoľvek iné jednostranné 
symptómy bez pridružených symptó-
mov. Stav a funkčnosť sliznice nosa 
ovplyvňujú samotný nos, celé dýchacie or-
gány aj stredné ucho.

Pri liečbe infekčnej akútnej, chronickej nádchy, či alergic-
kej neinfekčnej nádchy, pooperačných alebo poúrazových 
stavov nosa, aj pri zápalovom ochorení stredného ucha, je 
pre správnu funkciu nosa potrebné udržiavať jeho sliznicu 
čo najviac vlhkú a čistú. Na to slúžia nosové spreje z prírod-
ných zdrojov (izotonické / hypertonické soľné roztoky v podo-
be sprejov či preplachov). Ich hlavným účinkom je zvlhčujúci 
a čistiaci efekt. Pravidelné zvlhčovanie a čistenie nosovej slizni-
ce skracuje čas kontaktu škodlivín s nosovou sliznicou, odstra-
ňuje zo sliznice alergény, zachytené nečistoty, baktérie, vírusy..., 
čím sa zlepšuje transport vzduchu - dýchanie. Priaznivo sa tým 
ovplyvňuje aj hojenie a regenerácia nosovej sliznice. 

Výhodou soľných roztokov je ich prirodzené zloženie, 
ktoré nevytvára závislosť, nereaguje s inými látkami a liek-
mi. Sú bezpečné, vhodné aj pre tehotné a dojčiace ženy 
a deti. Tieto zdravotnícke pomôcky však nemajú dekonges-
tívny účinok, čiže nezlepšujú priechodnosť nosa. V terapii sa 
preto používajú lokálne nazálne dekongestíva (spreje, kvapky), 
ktoré majú extrémne rýchly nástup účinku. Táto lokálna terapia 
znižuje prekrvenie a opuch nosovej sliznice. Má však svoje li-
mity. Nie je vhodná pre dlhodobé užívanie (max. 5-7 dní). U ma-
lých detí (dojčiat do 1 roku) bez súhlasu lekára nie je vhodná 
aplikácia presahujúca 3 dni. Chronické, nadmerné používanie 
týchto sprejov pacientmi, môže viesť k fatálnemu nezvrat-
nému poškodeniu slizníc k ich zdureniu, následnej chronic-
kej obštrukcii a vzniku rinitídy navodenej liekmi („rhinitis 
medicamentosa“). Na trhu je dostupný celý rad nazálnych obľú-
bených dekongestív. Z farmakologického hľadiska ide o klasické 
α1-sympatomimetiká: oxymetazolín (napr. Nasivin a i.), xylome-
tazolín (napr. Olynth a i.), nafazolín (Sanorin) či tramazolín (Mu-
conasal Plus) a ďalšie.

V komplexnej terapii infekčnej akútnej, chronickej nádchy, 
či alergickej neinfekčnej nádchy, pooperačných alebo poúra-
zových stavov nosa, sa používajú okrem vyššie uvedených aj 
mnohé iné voľne dostupné lieky (spreje, tablety, kvapky, sirupy, 
pastilky), aj mnohé viazané len na lekársky predpis. V praxi platí 
jednoduché pravidlo, že pre ideálnu liečbu je vždy veľmi dô-
ležité, aby pacient lekárnikovi čo najviac popísal vlastnými 
slovami problém, ktorý ho trápi. Nech je - aj nepríjemnej či 
citlivej povahy. 

 

PharmDr. Peter Ceniga, 
odborný zástupca a spolumajiteľ,

Lekáreň Jazero, Bukovecká 18,  
člen redakčnej rady periodík  

PharmaTribune & MedicusNews
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Na vodičské oprávnenie treba byť po každej stránke pripravený

Podbeľ liečivý 

Zdravotné okienko

     MAŤ OSEMNÁSŤ JE KRÁSA. 
  JE TO LEN RAZ A MOŽNO... 

Denne sa stretávame so štatistikami, ktoré 
sú o tých, čo tu už nie sú, ostali zmrzačení 
na celý život, kvôli dôsledkom stresu navšte-
vujú psychológov, psychiatrov. Rýchle auto, 

ťažká noha, neskúsenosť, hazard. Nemys-
lím si, že stačí len riešiť dôsledky a prezento-

vať štatistiky dopravných nehôd. Za podstatne 
vhodnejšiu považujem prevenciu a viac osvety 

medzi rodičmi, aby dospelosť pre ich deti neznamenala mať 
vodičák, auto, ale zobrať aj zodpovednosť za svoje správanie. 
Stretávam sa s rodičmi, ktorí k svojim deťom pristupujú zodpo-
vedne. Stále je veľa aj takých, ktorí svoje dieťa na kurz prihlásia, ale 
konzultáciu s lekárom považujú za zbytočnú, veď lekár je povinný 
dať pečiatku. Do ambulancie chodia deti a adolescenti s rôznymi 
problémami. Pre závislosti, pre niektorú z pervazívnych porúch (au-
tizmus, Aspergerova porucha), ADHD, depresie, deti po samovra-
žedných pokusoch, deti vedené pre poruchy správania sa agresivi-
tou, deti, ktoré užívajú psychofarmakologickú liečbu. Pri všetkých 
týchto diagnózach by mala rodičovi zasvietiť kontrolka, pozor! 
je tvoje dieťa naozaj zrelé a pripravené? Auto je na ceste zbraň, 
pomáha, ale aj zabíja. Často nevinných. Rovnako by mali spozor-
nieť aj pediatri. Dávajú konečné pečiatky o zdravotnom stave, slu-
chu, zraku... ale duševný stav adepta je rovnako dôležitý.

ADHD je porucha, ktorá má rôzne stupne intenzity. Niekde sta-
čia drobné úpravy vo výchove, mnoho detí užíva medikamentóz-
nu liečbu, poznáme aj ťažké, tzv. jadrové formy, kde je liečba často 
málo úspešná, deti okrem hyperkinetickej symptomatiky, problé-
mov s učením, vykazujú aj poruchy správania. Mnohé absolvujú 
hospitalizácie na psychiatrických oddeleniach, pobyt v liečebnom 
výchovnom sanatóriu, diagnostickom centre. Posledná skupina už 

by nemala v čase skúšok na vodičák užívať lieky, rozhodne by mala 
absolvovať psychologické vyšetrenie u psychológa, ktorý sa špecia-
lizuje na dopravu. Vyšetrí sa reakčný čas, koncentrácia pozornosti, 
zoberie sa do úvahy impulzivita, zbrklosť i osobnostné charakteris-
tiky. Mnohí žiadajúci majú v anamnéze za sebou veľa neúspechov, 
negatívne hodnotenia, pocity osobného zlyhania, čo hyperkom-
penzujú odvážnymi skutkami, neprimeraným správaním, nepredví-
dajú nebezpečenstvo, milujú rýchlosť... Na cestách sú často vodiči aj 
pod vplyvom alkoholu či návykových látok, ktoré im pomáhajú cítiť 
sa úspešne. Deti s pervazívnymi poruchami majú svoje pravidlá, ak 
narazia na neočakávanú situáciu, sú bezradní. Potrebujú dopredu 
vedieť, čo sa bude diať, nasledovať, čo je v doprave dosť ťažké pred-
vídať. Mala som skúsenosť s chlapcom, ktorého som poslala 
na odvykaciu liečbu do resocializačného zariadenia. Mamka, 
aby sa po návrate vyvinila, kúpila synkovi staršie auto, zaplati-
la vodičský kurz. Synček nebol čistý. Konzumoval ďalej, aj jaz-
dil. Mamka bola „dobrá, mala odpustené...“ Zvláštnou skupinou 
sú deti s depresiami, samovražednými myšlienkami, pokusmi. Mno-
hé na samovraždu nemajú odvahu, nepusti ich strach, náboženské 
presvedčenie... Auto je riešenie, sebazabitie nie je hriech, umiera sa 
ľahšie.

Všetci máme svoju sviečku a za svoj život je zodpovedný každý 
sám. Sám za seba. Nikto nemá právo meniť, či ukončiť život iného 
len pre svoju nezodpovednosť, nevšímavosť, ľahostajnosť jeho ro-
dičov, Nedávno umreli traja nevinní, za posledné obdobie je tých 
nehôd priveľa. Nestačí vymerať trest, písať na sociálne siete. Je 
potrebné urobiť zodpovednejším výber budúcich šoférov. Od-
klad na rok, dva, môže pomôcť. Niekedy je lepšie nedať... 

MUDr. Terézia Rosenbergerová, 
detská psychiatrička z I. psychiatrickej kliniky UNLP Košice

a hlavná odborníčka MZ SR pre detskú psychiatriu

Prvú marcovú sobotu sme využili slnečné počasie 
na návštevu Vysokých Tatier. Z Tatranskej Javo-

riny sme mali možnosť obdivovať krásy Be-
lianskych Tatier, ale aj v diaľke sa ukazujúce 
vrcholy Jahňacieho a Kolového štítu. Sneh sa 
topil a na naše prekvapenie spod vyschnutej 
trávy vykúkali žlté hlávky podbeľa vyhrieva-

júce sa na jarnom slnku. 
Podbeľ patrí k prvým rastlinkám, ktoré nám 

príroda po dlhej zime ponúka. Hovorí sa mu, že 
je prvým poslom prichádzajúcej jari. Podobne ako žihľava, pľúc-
nik či prvosienka patrí k depuratívnym, krv čistiacim rastlinám. 
Nie je to asi náhoda, že práve tieto rastliny čistia krv. Po dlhej zime 
sa žiada prečistiť „zanesené“ tkanivá, a liečivé rastliny sú  poruke. 
Podbeľ nemá zvlášť výraznú chuť, nepatrí k príjemne voňajúcim 
rastlinám. Je však veľmi účinným prostriedkom proti kašľu. Jeho 
latinský názov je odvodený od slov tussis-kašeľ a ago-vyháňať, 
čo znamená „vyháňač kašľa“. Už grécky lekár Diskorides (asi 40 
- 90 po Kristovi) odporúčal v diele DeMateriaMedica vdychovať 
pri suchom kašli dym horiacich podbeľových listov. „Bylinkový čaj? 
Náš malý nevypije ani kvapku! On celkovo málo pije“ – vraví mamka 
malého prváka. „Počuješ, Janko! Musíš veľa piť ak chceš byť zdravý!“ 
- dohovára chlapcovi. 

Zbiera sa kvet i list. Kvety už v marci, listy v máji. Z podbeľových 
listov sa dá pripraviť liečivý sirup vhodný i pre malé deti. Do sklene-
nej fľaše striedavo vo vrstvách sypeme cukor a nakrájané podbeľo-
vé listy. Uvedenú zmes necháme stáť asi štyri týždne, kým sa cukor 
nerozpustí. Potom sirup precedíme a uskladníme v sklenených fľa-

šiach v chladničke. Nie je jedno čo dieťaťu pri kašli podáme. Záleží 
od charakteru kašľa. Poznáme suchý, dráždivý alebo vlhký, produk-
tívny. Suchý kašeľ, ktorý vyčerpáva, potrebujeme potlačiť. Preto 
podávame lieky, ktoré tlmia kašeľ – antitusika (tu patrí i podbeľ). 
Naopak vlhký kašeľ spojený so zahlienením by sme mali podporiť, 
a tak použijeme lieky na rozklad hlienov a spôsobujúce odkašľanie 
– expektorancia (materina dúška). Ak tieto veci popletieme, môže-
me charakter kašľa zhoršiť. Ak si nie sme istí je vhodné sa poradiť. 
Podbeľový list môžeme prikladať i na kŕčové žily, popáleniny a zle 
sa hojace rany. 

MUDr. Michal Slivka
Foto Zdroj: www.pixabay.com
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Príďte podporiť pretekárov

Dráhové majstrovstvá Slovenska v inline korčuľovaní

Keď v roku 2016 získali Košice v silnej medzinárodnej konkuren-
cii ocenenie Najlepšie Európske mesto športu, bolo to isto zaslú-
žene. Do súťaže sa zapojilo 19 európskych miest, víťaz však mohol 
byť iba jeden. Ako sa vraví, šťastie praje pripraveným. A Košice veru 
pripravené boli. Titul po roku putoval ďalej, no krásne športoviská 
nám ostali. Jedným z nich je aj prvý inline ovál na Slovensku. Vznikol 
prebudovaním starého, málo využívaného školského ihriska v našej 
mestskej časti pri Základnej škole na Bukoveckej ulici.

Dávno pred tým, ako ťažká technika vstúpila do zanedba-
ného areálu, sa tréneri košického inline sveta venovali mládeži 
a viedli ju k disciplíne a vytrvalosti. Najstarší z klubov v mes-
te, Skatingclub Košice, oslávil vlani 20 rokov od založenia. Ako 
pribúdali mladí športovci, pribúdali aj ďalšie kluby. Dnes sa Košice 
môžu pochváliť najväčšou komunitou inline korčuliarov na Sloven-
sku. Jej členmi sú deti od materskej škôlky po skúsených, stále ak-
tívnych „veteránov“. Všetci športujú s nadšením a pre radosť, mnohí 
aj s úspechmi európskeho či svetového formátu. Na domácej pôde 
však súťažiť nebolo kde. A práve to sa vybudovaním inline oválu 
pri škole zmenilo. Od jeho uvedenia do prevádzky sa ovál stáva 
na osem mesiacov v roku centrom väčšiny klubových tréningov. 
Niekoľko sezón bol súčasťou košickej Školskej športovej ligy. Vo vy-
hradenom čase je prístupný aj širokej verejnosti. Od roku 2017 sa 

tu každoročne konajú Dráhové majstrovstvá 
SR v inline. Podujatie v prvom roku privítalo 
81 športovcov v 13 kategóriách. Na štart sa 
postavili pretekári a pretekárky od 5 do 53 
rokov a 39 z nich si vtedy domov odnieslo 
medailu. Preteky sú obľúbenou súčasťou 
Slovenského inline pohára mládeže a pre 
výnimočnú lokalitu patria medzi najkrajšie 
v krajine.

S rozširovaním korčuliarskej komunity na Sloven-
sku rastie počet štartujúcich u nás, na Jazere. Súťaže v Košiciach or-
ganizuje reprezentantka SR, víťazka Svetového inline pohára (2012) 
a majsterka Európy (2019) Renáta Karabová. Vo výchove športo-
vých talentov prevzala „štafetu“ po otcovi Vojtechovi Karabovi, za-
kladateľovi najstaršieho inline klubu v Košiciach. 

Tento rok, 20. mája, nás čaká 8. ročník týchto majstrovstiev. 
Srdečne pozývame aktívnych Jazerčanov a všetkých fanúšikov 
inline, aby prišli na Bukoveckú povzbudiť športovcov z celého 
Slovenska.

Ivana Kmecová, poslankyňa, 
členka komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu

Foto: Archív autorky

Súkromné gymnázium na Dneperskej ulici
VEĽKÉ MYŠLIENKY „MALÝCH“ BÁDATEĽOV
Vďaka projektu pod názvom „Bádam, bádaš, bádame“ ITMS 

kódom 312011X674  majú žiaci gymnázia už tretí školský rok 
možnosť priamo na vyučovaní i mimo neho preniknúť hlbšie 
do tajov vedeckého skúmania. Na extra hodinách Bádania, po-
kusmi a omylmi z geografie, biológie, fyziky, či chémie zisťujú, že 
niečo, čo sa spočiatku javilo ako veľká záhada, má v spojitosti so zá-
konitosťami prírody svoje logické vysvetlenie. Učitelia na hodinách 
tak pôsobia najmä ako „kouči“, ktorí z diaľky sledujú „heuréka“ mo-
menty svojich zverencov a odborne ich usmerňujú pri formulovaní 
vedeckých záverov vyplývajúcich z realizovaných experimentov. 

Takto získané poznatky dokážu žiaci navzájom jednoduchšie 
prepájať a učenie sa tak prirodzene spája s radosťou z objavovania 

nepoznaného. Nadobudnuté poznatky a zručnosti vedia následne 
využiť i v bežných životných situáciách. Hľadaniu odpovedí na svoje 
zvedavé otázky sa „malí“ výskumníci venujú aj mimo vyučovania. 
Absolvujú vychádzky do bližšieho i vzdialenejšieho okolia 
školy, či rôzne exkurzie. Vďaka tomu môžu všetkými zmysla-
mi „na vlastnej koži“ objavovať svet okolo seba. Výsledky svoj-
ho bádania prezentujú formou hier, kvízov, či vlastných projektov. 
Škola verí, že realizáciou tohto projektu prispieva k tomu, aby boli 
jej absolventi nezávislí, kriticky mysliaci, cítiaci spoluzodpovednosť 
za svet, v ktorom žijú. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Eu-
rópskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho roz-
voja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.              

 PaedDr. Viera Dudáš, projektová manažérka
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AJ V DRUHOM POLROKU V PLNOM NASADENÍ
Začiatok roka 2023 sa ako vždy niesol v duchu uzatvárania kla-

sifikácie za prvý polrok. S plným nasadením sme však už plánovali 
aktivity na ten druhý. V deň odovzdávania polročných výpisov sa 
žiaci z prvého stupňa premenili na ježibaby, šašov, princezné 
či pirátov, a konečne sa po dvoch rokoch, ktoré prekazila pan-
démia, zabavili aj na spoločnom karnevale v telocvični. Na dru-
hom stupni sa tento deň „obliekol“ do retra. Žiaci si zo skríň svo-
jich mamiek a babiek povyberali staršie kúsky oblečenia. Do školy 
tak zavítali páni v oblekoch, „ABBA“ dievčatá,  staré dobré šušťáky, 
a dokonca sa prevetrali aj svadobné šaty, ktoré už dlhšie viseli za-
budnuté v skrini. 

Február nám priniesol Otvorené hodiny pre budúcich prvá-
kov. Mohli si prísť vyskúšať, aké je to  na hodinách matematiky a slo-
venského jazyka, prvouky i angličtiny. Spolu so Šaškom a Včielkou 
sa tak preniesli do krajiny Písmenkovo alebo ich nezbedný Motajko 
zaviedol do krajiny Číselkovo. Pre žiakov 7. - 9. ročníka bola akcia 
s názvom Valentín v gala. Potešilo nás, že  bol o ňu veľký záujem. 
Dievčatá sa vyfintili do krásnych šiat a chlapci ukázali, že im svedčia 
aj kravata alebo motýlik.  

Popri zábavných aktivitách nezabúdame obohatiť vyučo-
vanie aj o náučné programy. Žiaci druhého stupňa sa zúčastnili 
v rámci výučby fyziky a biológie na Astroshow. Do školy k nám zaví-
talo prenosné planetárium, v ktorom sa šiestaci ponorili pod vodnú 
hladinu a pozreli si, ako vyzerá podmorský svet. Siedmaci si v pla-
netáriu pozreli program o čiernych dierach. Dozvedeli sa tiež, ako 
vzniká polárna žiara. Ôsmaci a deviataci si vyskúšali virtuálnu reali-
tu, pomocou ktorej si pozreli programy o Slnečnej sústave a vesmír-
nom výskume. 

Aj náš ŠKD pripravuje pre deti pravidelne rôzne aktivity, na-
príklad výmennú burzu hračiek, na ktorej si ich deti s radosťou 
povymieňali a každý odišiel spokojný. V rámci telesnej výchovy 
sa žiaci zapojili do projektu Olympijský odznak všestrannosti. Slo-
venský olympijský a športový výbor chce týmto projektom za po-
moci učiteľov telesnej výchovy podporiť všestranný pohybový roz-
voj žiakov. Začiatkom marca sa už tradične na škole uskutočnil Deň 
otvorených dverí. Jeho cieľom bolo ukázať, na čo všetko sa môžu 
vo svojej budúcej škole deti tešiť.                  

 Mgr. Katarína Pončáková

Školy

Základná škola J. Urbana na Jenisejskej ulici

ANJELSKÉ TVORENIA
Každá „škôlka“ je iná. Od vybavenia po at-

mosféru. Tá naša sa okrem iných priorít dosť 
výrazne orientuje na spoluprácu s rodinami. 
Uprednostňujeme takú spoluprácu, pri kto-
rej sú rodičia priamo účastníkmi výchovy 
a vzdelávania. Snažíme sa, aby nás vnímali 
ako aktívnu a kreatívnu inštitúciu, do života 
ktorej môžu aj oni hovoriť. 

V predvianočnom období sme pekné 
vzťahy s rodinami detí umocnili polože-
ním zaujímavej „domácej úlohy“, pri kto-
rej bola z ich strany potrebná väčšia, či 
menšia pomoc. Bola to úloha, ktorá nám 
doteraz symbolizuje nielen čas rados-
ti, pokoja, lásky a nádeje, ale aj príjemné 
spomienky na pekne prežité sviatočné dni 
v škôlke i doma. Mamičky a ockovia zho-
tovovali s deťmi nádherné spoločné dielka 
- anjelikov, ktorí doteraz ostali strážiť v škôl-
ke náš detský svet. Nechýbala pritom krea-
tívnosť, šikovnosť a zručnosť, o čom svedčí 

výstavka v priestoroch našej materskej 
školy. K príjemnej nálade tak prispievajú aj 
vo fašiangovom čase krásne anjelské dielka 
vytvorené rôznymi technikami a z rôznych 
materiálov. Všetci sme sa zhodli, že ANJEL 
nie je len symbolom Vianoc, on môže byť 
ochrancom a strážcom detských dní po-
čas celého roka. Každý anjel je výnimočný 

a jedinečný rovnako ako ľudia, na ktorých 
dozerá.

Ďakujeme našim mamičkám a ockom 
za ochotu a tešíme sa na ďalšie spoločné ak-
tivity, ktoré sú vždy uskutočňované s ocho-
tou a láskou.                    

Margita Jančišinová, 
riaditeľka MŠ  

Materská škola na Jenisejskej ulici
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OPÄŤ V AKCII!
Príjemná atmosféra, plné ruky práce 

a neskutočne dobrý pocit z perfektnej 
„roboty“. Tento algoritmus je príznačný 
pre našu aktuálnu aktivitu. Škola sa mo-
mentálne realizuje ako umelecký výtvar-
ník stien v zariadení sociálnych služieb 
Via Lux Košice – Barca. Oslovili nás odbor-
níci v pomáhajúcich profesiách uvedeného 
zariadenia, aby sme naším majstrovským vý-
tvarným umením spríjemnili prijímateľom 
sociálnych služieb interiér špecializovaného 
zariadenia pre ľudí trpiacich Alzheimerovou 
chorobou. A my, ako budúci odborníci v ob-
lasti starostlivosti a výchovy detí, mládeže, 
dospelých či seniorov, sme sa s elánom 
do maľovania stien na chodbe pustili. Nie sú 
to iba výtvarné obrazce reálnych prostredí, 
hlavne ide o reminiscenčnú terapiu, ktorá 
vzbudzuje u klientov dávne spomienky, zá-
žitky a predstavy. Na takomto základe klien-
ti nestrácajú kontakt s realitou, pretože im 
nami namaľované steny oživujú konkrétne 
miesta, tvary a priestory, či už interiérového 
alebo exteriérového charakteru. A tak sme 
my pripravili výtvarné návrhy a odborný 
personál Via Luxu zabezpečil všetky potreb-
né materiálne predmety, farby a štetce. 

Postupne, v jednotlivých cykloch, pri-
chádzajú naši žiaci s učiteľkami do zaria-
denia a za bežného režimu maľujú steny. 
Klientov nevyrušujú, naopak, oživujú at-
mosféru a klímu chodby, po ktorej sa klienti 
prechádzajú a pri pohľade na namaľovanú 
fontánu, domček, hasičskú zbrojnicu či bar, 
sa odrazu opäť dostávajú do reálneho sve-
ta. Táto spolupráca nás vedie k tomu, že 
vieme plniť sny a predstavy profesioná-
lov, ktorí sa takýmto klientom venujú 
a chcú pre nich len to najlepšie, ako je 

to vo Via Luxe Košice – Barca. A nás zase 
teší a napĺňa dôvera, ktorú do našich žiakov, 
ako budúcich odborníkov, títo profesionáli 
vkladajú. Sme na našich žiakov hrdí. A vedie 
nás aj presvedčenie, že to, ako učíme, čo 
sme schopní pre žiakov v našej škole zor-
ganizovať a ako vieme teoretické poznatky 
aplikovať do praxe, robíme výnimočne dob-
re. Také niečo sa naozaj podarí iba SSOŠ 
na Bukoveckej ulici č. 17.

PhDr. Liana Ivanová, PhD., MBA

Súkromná základná škola na Dneperskej ulici 
Naša škola je pevnou súčasťou mestskej časti od roku 2004. Patrí 

k tým, ktoré vytvárajú príjemné pracovné prostredie, atmosféru 
spolupráce, dôvery a porozumenia a pomocou tvorivých a mo-
derných metód pomáha žiakom dosahovať výborné  výchovno–
vzdelávacie výsledky. V školskom roku 2022/2023 sme sa rozhodli 
priniesť novú energiu a pre našich žiakov vytvoriť zaujímavé vzde-
lávacie a voľno-časové aktivity, príležitosti a výzvy. 

V septembri sme naštartovali pilotný projekt skvalitňovania 
výučby anglického jazyka DNEPERSKÁ GOES ENGLISH širokou 
škálou aktivít. Žiaci sa aktívne zapojili do súťaží, aktivít a pro-
jektov v anglickom jazyku. Zaujímavou bola aj vyučovacia hodina 
anglického jazyka na I. stupni vedená žiačkou VIII. ročníka, ktorá sa 
našim žiakom veľmi páčila. Ďalšou novinkou sú online konver-
začné stretnutia žiakov anglického školského klubu detí s ame-
rickým lektorom E. Patricksom, ktorý sa dvakrát v mesiaci naživo 
pripája zo zahraničia prostredníctvom MS Teams. V októbri 2022 
žiaci v rámci anglického tínedžerského klubu detí  navštívili reštau-
ráciu, objednali si občerstvenie v anglickom jazyku a zažili pritom 
veľa zábavy. Otvorená  je tiež školská knižnica, kde majú možnosť 
vypožičať si knihy v anglickom jazyku.

Vzdelávanie na našej škole však ani zďaleka nie je venované 
iba angličtine. V tomto školskom roku sme vyučovanie ozvlášt-
nili Kúzelnou fyzikou, Týždňom vedy a techniky, Biológiou v ak-
cii, či Matematickým Sparťanom a navštívili sme planetárium, 
botanickú záhradu a Bábkové divadlo. Počas dňa pod názvom 
Hýb sa Dneperská si s rodičmi zacvičili na školskom ihrisku, druháci 
sa zúčastnili na kurze korčuľovania a tretiaci sa vyšantili na Jahod-
nej v rámci lyžiarskeho kurzu. V školských kolách súťaží a predme-
tových olympiád v tomto školskom roku šikovní žiaci preukázali 
vedomosti a zručnosti a zapájajú sa do boja o získanie umiestnení 
v obvodných a krajských kolách.

Na záver dôležitý oznam pre rodičov budúcich prváčikov 
a ich ratolesti. Srdečne vás pozývame na zápis žiakov do 1. 
ročníka na školský rok 2023/2024, ktorý bude 14. apríla 2023 
od 16.00 do 18.00 hod. Príďte medzi nás a staňte sa súčasťou 
tímu Dneperská!                                 Mgr. Peter Ferenčák, riaditeľ školy

Súkromná stredná odborná škola na Bukoveckej ulici 
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ZIMA JE ZA NAMI, TEŠÍME SA NA JAR ...
Zimné mesiace sme v tomto školskom roku prežili (po dvoch ro-

koch plných obmedzení) opäť mimoriadne akčne v škole i v školskom 
klube detí.

December začal návštevou Mikuláša, ktorý v sprievode Anjela 
a Čerta porozdával všetkým dobrým deťom balíčky so sladkosťami. 
Skončil vianočnou besiedkou a posedením pri stromčeku. Mladší i starší 
žiaci si pripomenuli vianočné zvyky a tradície, zahrali sa zábavné hry a vy-
stúpili s vianočnými piesňami a koledami.

Január bol výnimočný hlavne pre žiakov 2. stupňa. Pätnásť chlap-
cov a dievčat pod vedením učiteliek, a zároveň lyžiarskych inštrukto-
riek Mgr. Magdalény Koniarovej a Mgr. Evy Oravcovej a zdravotníčky 
tety Aničky Forgáčovej, úspešne zvládlo základy zjazdového i bežec-
kého lyžovania. Zúčastnili sa na lyžiarskom výchovno-výcvikovom kurze 
v nádhernom prostredí Belianskych Tatier. Perfektné ubytovanie v Penzió-
ne Krasuľa v Ždiari s vynikajúcou stravou, výborné snehové podmienky (na 
rozdiel od Košíc, kde bola zima skúpa na sneh), umocnili skvelé výkony 
žiakov. Január končil tradične bilancovaním výsledkov dosiahnutých v 1. 
polroku. Zrušené polročné prázdniny žiakom síce trochu chýbali, ale pred 
tým, ako dostali polročné vysvedčenia, starší školáci si zasúťažili v rámci 
kvízu „Komu sa nelení, tomu sa zelení,“ mladší mali zábavné dopoludnie 
plné zaujímavých a veselých súťaží a spojené s premietaním filmovej roz-
právky.

Vo februári sme privítali žiakov zo špeciálnych základných škôl 
z Košíc, okrem nás z Inžinierskej, Vojenskej, Odborárskej ulice, Opa-
tovskej cesty a zo Ždane, na už 12. ročníku súťaže „Počítač – môj ka-
marát“, na tému „Deň bezpečného internetu.“ Všetci súťažiaci, víťazi 
i porazení, sa opäť presvedčili, že internet je dobrý sluha, ale zlý pán.

Zima je za nami a my všetci, žiaci, zamestnanci aj rodičia, sa tešíme 
na „kopec“ jarných akcií, súťaží a podujatí ...

Mgr. Jana Valenčáková, 
riaditeľka školy

Viete, že žijú i na našom sídlisku?
Sojka škriekavá je rozšírená v lesoch po celom Slovensku, aj 

v našom lesoparku pri jazere. Je veľká asi ako holub. Samec a sami-
ca sa farebne veľmi nelíšia, 
mladé jedince sú tmavšie 
a menej pestro sfarbené. 
Let má trepotavý a vlnovitý, 
na zemi sa pohybuje poska-
kovaním. Živí sa žaluďami, 
bukvicami, semenami boro-
víc, orechmi, ovocím, väčším 
hmyzom vrátane chrobá-
kov, húsenic, a slimákov ... 
Mnohí poľovníci vravia, že 
je doslova hlásná trúba lesa. 
Každý pohyb zvery či ľudí 
hneď oznámi svojím hlas-
ným škriekaním. Je o nej 
tiež známe, že dokáže plie-
niť znášky iných vtákov. 

Pinky začínajú obsadzovať svoje teritóriá počas februára, 
u nás začiatkom marca a ihneď sa ohlasujú zvonivým spevom. 
Je to malý spevavec rozší-
rený od nížin až po hornú 
hranicu lesa. Samček má 
temeno a krk sivé, chrbát 
gaštanový, trtáč zelenkas-
tý, chvost čierny s bielymi 
okrajovými kormidlovací-
mi perami, spodnú stranu 
tehlovočervenú. Samič-
ka je na chrbtovej strane 
hnedoolivová, na brušnej 
svetlejšia, sivohnedá. V na-
šom lesoparku ich môžeme 
vidieť aj na chodníku ako 
zbierajú semená a rôzne 
plody či hmyz. 

Róbert Mihalik

Špeciálna základná škola na Rovníkovej ulici

Rovníková 11, 
Košice 

Party

Základná škola pre žiakov 
so sluchovým postihnutím

KONTAKTY
e-mail: zsrovnikova@gmail.com 

www:  szsrovnikova.sk
mobil: +421 911 380 241
             +421 911 373 221

- je určená pre žiakov s rôznym druhom a 
stupňom sluchového postihnutia (nedoslýchaví, 
nepočujúci, s kochleárnym implantátom) 
vzdelávaných podľa upravených učebných osnov 
bežnej základnej školy

 -žiaci sú prijímaní na základe písomnej žiadosti 
(prihlášky) zákonného zástupcu a písomného 
vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a 
prevencie, vydaného na základe diagnostického 
vyšetrenia dieťaťa 

Rovníková 11, 
Košice 

Party

Základná škola pre žiakov 
so sluchovým postihnutím

KONTAKTY
e-mail: zsrovnikova@gmail.com 

www:  szsrovnikova.sk
mobil: +421 911 380 241
             +421 911 373 221

Školský vzdelávací program zameraný na 
špeciálne výchovno - vzdelávacie potreby žiakov 
so sluchovým hendikepom
Predmety špeciálnopedagogickej podpory - 
individuálna logopedická intervencia, slovenský 
posunkový jazyk, komunikačné zručnosti, 
rytmicko - pohybová výchova, dramatická výchova
Maximálne 6 žiakov v triede, individuálny 
prístup pedagógov, moderné metódy a formy 
vzdelávania
Školský klub detí
Záujmové krúžky
Príspevok na dopravu, ak je trvalé bydlisko 
mimo Košíc 
Rodinné prostredie

  

Ponúka: 
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Praskla konečne na Slovensku realitná bublina?

Realitné okienko

Ceny nehnuteľností v minulom roku dosahovali historické ma-
ximá. Bývania bol nedostatok, úvery boli stále pomerne lacné, no 
ceny bytov a domov neustále výrazne rástli. Mnohí s kúpou nehnu-
teľnosti preto čakali a váhali, kupovali sa prevažne nehnuteľnosti 
na bývanie, investičné nehnuteľnosti vďaka vysokým cenám mnohí 
skôr zvažovali a vyčkávali na pokles cien. 

V treťom kvartáli minulého roka dosiahli ceny nehnuteľností ma-
ximum, priemerná cena sa totiž vyšplhala až na 2 714 eur za meter 
štvorcový. Táto suma bola aj historickým maximom na slovenskom 
trhu s nehnuteľnosťami. Najdrahšie nehnuteľnosti boli, pochopi-
teľne, v Bratislavskom kraji, kde za meter štvorcový bolo potrebné 
zaplatiť až 3 451 eur, najlacnejšie nehnuteľnosti boli pritom v neďa-
lekom Nitrianskom kraji, kde meter štvorcový stál 1 450 eur.

Posledné mesiace však začal trh s nehnuteľnosťami chladnúť 
a ceny nehnuteľností začali postupne plošne klesať na celom území 
Slovenska. Napriek tomu, že ceny nehnuteľností klesajú, trh bude 
medziročne rásť. Preto sa netreba spoliehať na príliš vysoké pády, 
ako tomu bolo pri prasknutí realitnej bubliny v roku 2008. Dosiah-
nutie cien na úroveň, aká bola v roku 2021, tak môže trvať oveľa 
dlhšie, ako by sa mohlo zdať.

Hoci v priemere ceny nehnuteľností na Slovensku klesajú, môže 
to byť zavádzajúca informácia, nakoľko v niektorých krajoch je síce 
pokles, no v iných zase ceny nehnuteľností stále rastú. Napríklad 
dvojizbové byty v Banskobystrickom kraji poklesli o 12,09 %, v Nit-
rianskom kraji narástli o 7,25 %. Situácia na trhu je skutočne rôzno-
rodá a nedá sa úplne predpovedať, ako sa bude vyvíjať. Momen-

tálne však vieme len toľko, že pokles cien 
nehnuteľností nie je a ani nebude veľmi 
výrazný.

Na spomalenie, respektíve zastave-
nie cien nehnuteľností, má momentálne 
najväčší vplyv zdražovanie hypoték. Kým 
minulý rok záujemcovia o nehnuteľnosti 
vyčkávali s kúpou kvôli premršteným ce-
nám, teraz s kúpou čakajú práve kvôli vy-
sokým úrokom. Keďže je však oveľa nižší 
dopyt, vplýva to aj na ceny, ktoré pomaly klesajú. Rast úrokových 
sadzieb však bude pokračovať, do konca roka sa pravdepodobne 
vyšplhajú až na úroveň okolo 4 %.

Zlacňovanie bytov tak bude pravdepodobne pokračovať, no od-
borníci sa zhodujú na tom, že klesať budú len ceny starších bytov. 
Ceny novostavieb budú naďalej na rovnakej úrovni s rastúcou ten-
denciou, nakoľko pokles cien v súčasnosti nedovoľujú vysoké ceny 
materiálov, energií a práce. Dostupnosť bývania na Slovensku je 
v súčasnosti čoraz horšia a pokiaľ plánujete kupovať nehnuteľnosť 
na vlastné bývanie, je namieste sa o tomto kroku poradiť s odbor-
níkmi.

Štefan Čarnoký
realitný maklér pre Košice a okolie

telefón: + 421 915 941 854
e-mail: carnoky@reneagency.sk

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

Poznáte odberovú ambulanciu 
SYNLAB v Poliklinike Nad jazerom? 

Nachádza sa 
na 1. poschodí, č. dverí 250.

Poskytujeme širokú ponuku 
laboratórnych vyšetrení, ktoré nájdete 
na našom e-shope, alebo sa môžete 
objednať cez naše call centrum 
na tel. čísle 0800 800 234

Inzercia 
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I VA N A
SALÓN

KADERNICKÝ

Polárna 12, Košice 
0908 988 789
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POCTIVÉ DOMÁCE 

V novej cukrárničke v Košiciach 
na sídlisku Nad Jazerom.

NAŠA ODPORÚČANÁ VYVÁŽENÁ DIÉTA? 
KOLÁČIK V OBOCH RUKÁCH.

NEW

NÁJDETE NÁS…
Spišské námestie 3

Sídlisko Nad Jazerom
priamo v budove Pošty

0910 254 504

KOLÁČIKY
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