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 Peter Tomko, váš starosta

M i e s t n e  n o v i n y  M e s t s k e j  č a s t i  K o š i c e  -  K r á s n a

Čo je nové v našej mestskej 
časti? Začali sme s rekon-
štrukciou verejného osvetle-

nia, ktorá  zvýši bezpečnosť a 
pr ines ie  úsporu energ ie . 
Máme vymenených cez 300 
svietidiel v lokalitách Na Hore 
a v časti Krásnej – „Mladá gar-
da“. Ukrajinská ulica si vyžia-
da la  na jv iac  f inančných 
prostriedkov, nakoľko bolo 
potrebné vymeniť aj staré stĺ-
py, káblové rozvody a vybudo-
vať osvetlenie na dvoch prie-
chodoch pre chodcov. Vrátili 
sme sa do zrekonštruovaného 
kostola. Veľká vďaka patrí pre-
dovšetkým pánu farárov i 
Kaminskému aj pánu kapláno-
vi Plavnickému za zastrešenie 
celej rekonštrukcie.

Vážení obyvatelia našej 
mestskej časti, milí susedia.

 Najväčšou investíciou na 
tento rok je rekonštrukcia 
Domu nádeje. Chceme pokra-
čovať vo výstavbe a oprave 
chodníkov, v súvislých rekon-
š t rukc iách komunikác i i 
naprieč celou Krásnou. Ďal-
šou investíciou bude úprava 
vstupu do školy a vybudova-
nie parkoviska pri škole, aby 
sme zvýšili bezpečnosť detí. 
Poslali sme výzvu na zriade-
nie detského ihriska, s ktorým 

počítame v lokalite Pri mlyne. 
V súvislosti s komunikáciami 
mi  nedá nespomenúť,  že 
nastal deň D a začala sa tak 
dlho očakávaná rekonštrukcia 
Slaneckej ulice. Veľa trpezli-
vosti.

V súvislosti s udalosťami 
týchto dní Vám želám hlavne 
pokoj ,  rozvahu, otvorené 
srdce a veľa empatie s obyva-
te ľmi  vo jnou zmie tane j 
Ukrajiny. Do teplých jarných 
dní Vám prajem veľa energie a 
chuti do práce a milostiplné 
prežitie Veľkej noci.

Na pre lome rokov sme 
úspešne zvládli aj tretiu vlnu 
pandémie. Naučil i sme sa 
akceptovať protipandemické 
opatrenia, podali sme pomoc-
nú ruku pri očkovaní, boli sme 
disciplinovaní. Vydržali sme. 
Môžeme sa nadýchnuť, začať 
voľnejšie žiť, vrátiť sa k niek-
dajším aktivitám naprieč všet-
kým vekovým kategóriám. 
Tešíme sa na leto, na spoloč-
né stretnutie, trošku zábavy. 
Čaká nás Deň Krásnej aj Deň 
detí. Kultúrna a športová komi-
sia sľubuje, že to bude veľko-
lepý návrat. 

Máme tu nový rok, prvé 
číslo našich novín. Dva roky 
sme v úvode začínali pandé-
miou Covidu. A zrazu v priebe-
hu 3 dní sa akoby vírus stratil. 
Jedno nešťastie strieda dru-
hé.  Nastal čas, na ktorý sme 
ani v zlom sne nepomysleli. V 
jedno štvrtkové ráno sa zobu-
díš,  a vojna. Veľmi, veľmi blíz-
ko. Ľudia utekajúci zo svojich 
domov, čakajúci na akúkoľvek 
pomoc, vyjadrenie solidarity. 
Tak ako už veľakrát, aj teraz 
nás spojilo nešťastie mnohých 
ľudí.  Zažívame pocity spolu-
patričnosti, potrebu pomôcť. 
Každý  ako  v ie .  Osobnou 
pomocou na hranici, zabezpe-
čovan ím p repravy  č i 
sprostredkovane. Ani obyva-
telia našej mestskej časti nezo-
stali bokom a už prvé hodiny 
sa organizovali cez sociálne 
s ie te  s  c ie ľom pomôcť .  
Všetkým patrí jedno obrovské 
ĎAKUJEME. 

 Poďakovanie patrí aj domá-

cim firmám a jednotlivcom, 
ktorí osobne prispeli k skrášle-
niu dominanty Krásnej. Máme 
schválený rozpočet na rok 
2022, ktorý je plánovaný z veľ-
kej časti investične.
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Z diára starostu

● Stretnutie so zástupcami 
Magistrátu mesta Košice - refe-
rátom dopravy a vedúcou refe-
rátu sociálnych vecí. 

● Stretnutie so zástupcom 
Prima banky.

● Stretnutie so zástupcami 
OZ Maják nádeje – poskytnu-
tie pomoci rodinám.

● Účasť na zasadnutí krízo-
vého štábu mesta Košice o 
vývoji epidemiologickej situá-
cie.

● Stretnutie s p. Janočkom 
ohľadom jarnej časti futbalo-
vej ligy v Krásnej.

● Účasť  na  zasadnu t í 
Regioná lneho združenia 
mesta Košice.

● Účasť  na  podu ja t í 
Kladenie vencov pri príležitos-
ti 77. výročia oslobodenia 
mesta.

● Stretnutie so zástupcami 

Technicke j  un iverz i ty  v 
Košiciach  ohľadom riešenia 
urbanistickej štúdie ZŠ s MŠ 
sv. M. Križina.

● Stretnutie so zástupcami 
Magistrátu mesta Košice ohľa-
dom osvetlenia v MČ Košice-
Krásna.

● Stretnutie so starostami 
malých mestských častí na 
Opátskom.

● Účasť na mestskom zastu-
piteľstve, stretnutí primátora 
so starostami.

● MČ sa opakovane podieľa-
la na organizovaní očkovania 
proti Covid -19.

Obchodná verejná súťaž
NÁJOM PRIESTOROV KULTÚRNEHO DOMU

Predložiť ponuku je možné do 11. apríla 2022 do 15.00 hod. 

Mestská časť Košice-Krásna 14. marca 2022 zverejnila 
oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 

„Nájom nebytových priestorov Kultúrneho domu MČ 
Košice-Krásna“. Oznámenie bolo zverejnené v 

obchodnom vestníku, ako aj na úradnej tabuli  a 
webovom sídle obce. 

Zámerom mestskej časti je prenajať tieto priestory 
záujemcovi, ktorý predloží cenovú ponuku na prenájom 

v minimálnej hodnote 2 000€ / mesiac (médiá nie sú 
súčasťou ceny prenájmu) za účelom organizovania 

kultúrno-spoločenských podujatí. 

Mestskej časti Košice-Krásna.

Bližšie informácie o vyhlásenej súťaži a úplné znenie 
oznámenia nájdete na webstránke

Zabezpečíme tým zachovanie rovnakého postavenia 
účastníkov a transparentnosť celého procesu.

Komunikácia, vysvetľovanie, ako aj predkladanie 
ponúk a ich vyhodnocovanie bude realizované 

elektronicky, prostredníctvom platformy www.eranet.sk 

Podporte nás poukázaním 2% z Vašich daní

Tlačivo na stiahnutie: http://kastielkrasna.sk/userfiles/2-percenta-2021.pdf

Aj tento rok sa Kaštieľ Krásna, n. o., uchádza o Vašu podporu poukázaním 2% alebo 3% z dane z príjmu. 
Prostriedky budú využité na zveľadenie krásňanského kaštieľa, našej národnej kultúrnej pamiatky a organizovanie 

kultúrnych podujatí pre verejnosť.

http://www.eranet.sk,
http://www.eranet.sk


Celý svet už dva roky sužu-
je ochorenie COVID-19. Glo-
bálna pandémia viac alebo 
menej ovplyvnila každého z 
nás. Najvýznamnejším pre-
ventívnym opatrením verejné-
ho zdravotníctva proti pandé-
mi i  j e  očkovan ie  a lebo 
„vakcinácia“, ktoré ochránilo 
milióny ľudí pred rôznymi 
infekčnými chorobami. Jeho 
význam  spočíva v zabezpe-
čení tzv. kolektívnej imunity na 
základe vysokej preočkova-
nosti osôb, čím sa zamedzí 
šíreniu pôvodcov ochorení. 
Povinným očkovaním sa 
zabránil alebo vo výraznej 
miere obmedzil výskyt chorôb 
ako napr. záškrt, osýpky, čier-
ny kašeľ, detská obrna, tuber-
kulóza a iné. Viaceré z nich v 

minulosti znamenali pre ľud-
stvo nebezpečnú hrozbu, 
vyvolávali celosvetové epidé-
mie a boli príčinou veľkého 
počtu úmrtí. Niektoré krajiny 

zavádzajú alebo zvažujú 
zavedenie povinného očkova-
nia aj proti najnovšiemu ocho-
reniu COVID-19.  Na Sloven-
sku je toto očkovanie zatiaľ na 
dobrovoľnej báze.

Mnohí z nás dali na rady 
odborníkov a  pochopili, že 

práve toto je cesta k obnove-
niu „normálneho“ života, a dali 
sa zaočkovať. 

Samospráva našej mest-
skej časti v spolupráci so spo-
ločnosťou Váš lekár s.r.o. 
zabezpečila možnosť očkova-
nia priamo v Krásnej. Konalo 
sa počas ôsmych víkendo-
vých dní v januári a februári 
tohto roku v kultúrnom dome.  
Služby 5-č lenného t ímu 
odborníkov a dobrovoľníkov 
využilo celkovo 467  obyvate-
ľov nielen z Krásnej, ale aj zo 
susedných obcí.  O očkovaní 
sme si za posledné obdobie 
vypočuli veľa informácii. Vedú 
sa o ňom rôzne diskusie na 
odbornej, politickej a „inej“ 
úrovni. Rôzne názory rozdelili 
našu spoločnosť na vaxerov a 

antivaxerov. Nie som odborní-
k, ani zdatný rečník, aby som 
ľudí presvedčila, ale mám 
rada históriu a v nej som sa 
dočítala:

Keď v roku 1774 zomrel na 
kiahne francúzsky kráľ Ľudo-
vít XV., ruská cárovná Katarí-
na II. Veľká vyhlásila, že 
zomrieť na túto chorobu v 
osvietenskom 18. storočí je 
"barbarstvo". Bola prvou oso-
bou v Rusku, ktorá sa nechala 
zaočkovať proti kiahňam. 
Propagátorkou očkovania 
bola aj ďalšia známa panov-
níčka - arcivojvodkyňa Mária 
Terézia, ktorá po smrti dcéry 
Márie Jozefy na čierne kiahne 
nariadila očkovanie proti cho-
robám. Múdre ženy!
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Choroba dáva poznať hodnotu zdravia

Po letných prázdninách by 
sme radi zorganizovali futba-
lový turnaj, ktorý má v Krás-
nej dlhodobú tradíciu.  Spo-
ločne s farským úradom bude-
me 15. septembra organizo-
vať púť k storočnému dubu.

V lete Mestská časť Krás-
na už tradične organizuje 
trojtýždňový prímestský tábor 
pre deti.

Najväčšia akcia je v Krás-
nej už dlhodobo 5. júla - Deň 
Krásnej. Bude sa konať na 
ihrisku, ktoré počas sviatku 
obohatia kolotoče. V takýto 
deň nesmú medzi vystupujú-
cimi chýbať naše hudobné 
stálice Krásňanka a Echo-

Band. Z umelcov nás poteší 
Tomáš Buranovský, Jožko 
Jožka a Samson. Hlavným 
bodom programu bude skupi-
na No Name, po ktorej vystúpi 
Mafia Corner a všetkých 
naladí na diskotéku pod 
holým nebom, ktorá bude pod 

d o h ľ a d o m  S a m s o n u . 
Samozrejme, chýbať nebude 
ani tombola.

Deň otcov pripadá na 
tretiu júnovú nedeľu, a tak 19. 
júna plánujeme pre otcov a ich 
ratolesti cyklotúru k sútoku 
Hornádu a Torysy, kde pri-
pravíme opekačku.

Deň detí sme naplánovali 
na 4. júna. Popri súťažiach o 
Krásňanské groše, za ktoré si 
môžu deti kúpiť sladkú odme-
nu, nebude chýbať maľovanie 
na tvár a nafukovací hrad. Po 
kúzelníkovi Gabimu príde 
deťom zaspievať Lukáš Ada-
mec.

V máji si uctíme naše 
mamičky a babičky Dňom 
matiek, ktorý bude v kultúr-
nom dome a program si pri-
pravia naše škôlky. 

Veríme, že tento rok už 
bude opäť bohatý na kultúrne 
akcie a naše plány nezastaví 
žiadna pandémia. Chceme 
obnoviť Uvítanie detí do 
života, ktoré by malo patriť 
medzi prvé akcie. 

Našej mestskej časti sa 
podarilo stabilizovať futbalový 
káder mužstva dospelých a 
stali sme sa opäť pevnou 
súčasťou futbalovej mapy. 
Víkend je v Krásnej futbalový, 
soboty patria prvoligovým 
mládežnikom z FC Košice a 
nedele sú termínom pre našu 
U11, U15 a mužstvo dospe-
lých FK Krásna.

Väčšina akcií je plánovaná 
na teplejšie obdobie, kde je 
predpoklad, že naše plány 
nenaruší prípadný návrat 
pandémie, a preto veríme, že 
konečne sa všetci stretneme 
a vychutnáme akcie ako za 
starých čias.

V decembri nesmie chýbať 
Mikuláš.

Šport a kultúra nás opäť spoja

Peter Kubička

Marta Petrušová

Mafia Corner

No Name
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Historicky najvyšší rozpočet Krásnej

   74 369 €
3. bežné granty a transfey  

vo výške 1 676 313 € tvoria:
Príjmy

Poslanci v Krásnej jedno-
hlasne schválili vyrovnaný 
rozpočet na rok 2022. Rozpo-
čet vo výške 1 676 313 € je 
plánovaný z veľkej miery kapi-
tálovo, t.j. investične. 

1. daňové príjmy

2. nedaňové príjmy
   841 837 €

    55 230 €
4. kapitálové príjmy
    185 340 €
5. finančné operácie príj-
mové  
    519 537 €

Výdavky tvorí množstvo polo-
žiek, preto vyberiem tie naj-
hlavnejšie. Hlavnou sú mzdy. 
Patríme medzi mestské časti, 
ktoré majú dlhodobo najnižší 
percentuálny podiel miezd z 
pohľadu celkového rozpočtu. 
Tento rok je vďaka investičné-
mu rozpočtu rozdiel ešte 
výraznejší a mzdy tvoria 
16,6% z celkového rozpočtu. 

Bežné výdavky úradu sú 
vo výške 187 443 €. Energie: 
elektrina, plyn a taktiež vodné 
a stočné tvoria náklady, ktoré 
sa nám oproti minulému roku 
násobne zvýšia. Energetické 
náklady na miestny úrad, 

futbalové ihrisko či dom smút-
ku sú vo výške 31 700 €,  pali-
vá vo výške takmer 8 000 €, 
poštové služby 5 000 €. Ďalšie 
položky tvoria: všeobecný 
materiál 21 000 €, všeobecné 
služby 10 000 €, špeciálne 
služby 13 600 €, príkazné 
zmluvy 10 800 €, dohody     
15 000 € a iné podpoložky.

Finančné výdavky sú vo 
výške 34 440 €.

Kultúra a šport: Plánuje-
me aj množstvo kultúrnych 
akcií, ktoré v Krásnej dva roky 
vzhľadom k pandémii neboli. 
Výdavky na kultúru budú tvoriť 
43 300 €.

Energie, verejné osvetle-
nie (energie, splátka IBV 
Záhumnie, údržba) predpo-
kladáme vo výške 47 711 €. Aj 
napriek rapídnemu zvýšeniu 
cien sa podarilo náklady opro-
ti minulému roku znížiť. V tejto 
položke je započítaná aj splát-
ka za verejné osvetlenie na 
IBV Záhumnie vo výške viac 
ako 18 000 €. Za znížením je 
výmena a rekonštrukcia 
osvetlenia, ktorá prebehla 
minulý rok už v takmer polovi-
ci Krásnej. 

Na dotácie sme vyčlenili 
44 000€. 

Všetky vyššie uvedené 
výdavky  sú  v iac -mene j 
podobné ako po minulé roky a 
je tam minimálny priestor na 

šetrenie. V každom dobrom 
rozpočte tvoria významnú 
časť kapitálové výdavky.

Kapitálové výdavky
Výkup pozemkov Smut-

ná: 67 130 €. Ide  o výkup 
pozemkov pod terajším par-
koviskom pri cintoríne. Poda-
rilo sa nám s TEKO vyjednať 
výbornú cenu, a preto nám na 
parkovisku nevyrastú nové 
domy.

Vere jné  osve t len ie , 
varovný systém: 191 423 €. 
Väčšinu tejto sumy tvorí 
rekonštrukcia osvetlenia, 
ktorá prebehla koncom roka, 
časť tvorí pokračovanie v 
modernizácií osvetlenia.

Projektová dokumentá-
cia: 38 000 €. V tejto položke 
je zahrnutých viacero projek-
tov. Medzi najvýznamnejšie 
patrí projektovanie cyklotra-
sy od Vyšného dvora až Na 
horu s napojením na cyklo-
chodník k lesu. Projekt počíta 
a j  s  o s v e t l e n í m  t z v . 
“bilbordovej cesty”. Všetko to 
však bude závisieť od toho, či 
bude MČ úspešná vo výzve, 
do ktorej sa prihlásila.

Detské ihrisko: 56 000 €. 
Zapojíme sa do ďalšej výzvy, 
kde je možné použitie financií 
na vybudovanie ihriska, prí-
padne kúpu pozemku na det-
ské ihrisko, s ktorým počítame 
v lokalite Pri mlyne. Miestne 
zastupiteľstvo už tento zámer 
schválilo.

Rekonštrukcia tréningo-
vého ihriska a zázemia:
69 200 €. V prípade úspešnej 
žiadosti máme v pláne rekon-

štrukciu umelej trávy na štadi-
óne FK Krásna, prípadne 
rekonštrukcie sprch, šatní, či 
opravy strechy.

Rekonštrukcia Domu 
nádeje: 306 000 €. Realizo-
vaná bude kompletná rekon-
štrukcia, o ktorej píšeme v 
tomto čísle.

Rekonštrukcia a výstav-
ba chodníkov: 60 000 €. Ide 
o ďalšie pokračovanie vo 
výstavbe chodníkov, ktoré 
mestská časť realizuje. Aktu-
álne je v pláne rekonštrukcia 
chodníka na ulici K majeru od 
Vyšného dvora.

Rekonštrukcia komuni-
kácií: 188 400 €. V tejto polož-
ke počítame s viacerými 
rekonštrukciami naprieč celou 
Krásnou. Plánuje sa rekon-
štrukcia vstupu a vybudova-
nie parkoviska pri škole, opra-
va križovatky Edisonova-
Mozartova, oprava ulíc Goldí-
rova, 1. mája, Keldišova a 
iných problémových úsekov.

Z vyššie uvedeného je 
zrejmé, že si mestská časť 
stanovila tento rok opäť vyso-
ké ciele. Aj keď sa zdalo, že v 
zime nie je čo robiť, miestny 
úrad nespal. Prihlásili sme sa 
do viacerých výziev, dokončili 
prvú časť rekonštrukcie 
osvetlenia, pracovali na roz-
behnutí množstva rekonštruk-
cií ciest či budov, ktoré vlastní-
me alebo máme v správe. 
Verím, že sa mestskej časti 
podarí naplniť všetky plány a 
pro jekty,  na k torých je j 
zamestnanci pracovali.

František Klik

Chodník K majeru Výkup pozemku - parkovisko pri cintoríne.
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Parkovisko pri cintoríne
D ô l e ž i t o u  s ú č a s ť o u 

infraštruktúry našej mestskej 
časti je cintorín a príslušen-
stvo k nemu. Mestská časť 
plánuje v tomto roku význam-
nú investíciu do rekonštrukcie 
Domu nádeje (bližšie informá-

cie viď článok vyššie). Kontro-
lou majetkových vzťahov sme 
identifikovali, že odstavná 
plocha – parkovisko pred 
cintorínom – nie je majetkom 
mestskej časti. Za účelom 
vysporiadania pozemkov 

pred verejným cintorínom na 
Smutnej ulici mestská časť 
odkupuje predmetnú parcelu 
č. 5212 registra „C“ KN. 
Rozloha parcely je 1872 m². 
Kupujeme ju za výhodnú cenu 
37 €/m², čo predstavuje       

67 130 €  spolu. Za ústreto-
vosť pri pracovných jedna-
niach a efektívnosť celého 
konania ďakujeme spoloč-
nosti Tepláreň  Košice a.s.

Dom nádeje prejde rekonštrukciou

Dlhé obdobie sa nášmu 
Domu nádeje venovala mini-
málna pozornosť a za tri 
desaťročia sa na ňom vykona-
li len základné opravy. Preto 

sa miestny úrad rozhodol 
osloviť Arching s.r.o., ktorého 
úlohou bolo spracovanie 
jestvujúcej projektovej doku-
mentácie do digitálnej podoby 

a návrh interiérových a exte-
riérových úprav podľa štúdie, 
ktorú už skôr schválilo miest-
ne zastupiteľstvo. Úpravy 
vychádzali zo stavebnej časti, 

ktorú tvorili pôdorysy, rezy a 
pohľady z projektu, ktorý bol 
vypracovaný ešte v roku 
1989. Samozrejme, zapraco-
vané museli byť aj doplnené 
stavebné úpravy, ktoré sa pri 
výstavbe realizovali. 

Hlavným zámerom interié-
rovej architektonickej kompo-
zície je vytvorenie jasného 
funkčného členenia. Návrh 
počíta so zrušením priečky, 
resp. zväčšením otvoru tzv. 
“tichej rozlúčky”, čím vznikne 
kompaktný priestor a zväčše-
nie kapacity o cca 20-25 osôb. 
Odstráni sa drevený strop, 
nový bude zo sadrokartónu 
doplnený bodovým osvetle-
ním a reflektormi. Rekon-
štrukciou prejde kompletná 
elektroinštalácia, kúrenie, 
stierky, maľba a vnútorné 
vybavenie.

V exteriérovej časti sa 
počíta s vytvorením urnovej 
steny vo vzdialenosti približne 
4m pozdĺž severnej časti 
Domu nádeje. Vytvorená 
urnová stena bude mať kapa-
citu 60 miest. Prekrytím tohto 
priestoru vznikne vonkajšie 
kryté státie pre ďalších cca 
50-80 osôb. Zmenou prejde aj 
presklenie severnej a západ-
nej vstupnej časti, čím vznik-
ne zvýšenie vizuálneho pre-
pojenia hlavného obradného 
priestoru. Navrhované úpravy 
zvýšia kapacitu na cca 200 
osôb. Pri exteriérovej rekon-
štrukcií sa počíta s novou 
fasádou, úpravou strešného 
prekrytia a atiky. Úpravou 
prejde betónový povrch pri 
vstupe, ktorý bude nahradený 
brúseným betónom.

Táto rekonštrukcia patrí s 
rekonštrukciou školskej jedál-
ne a školy spolu s kruhovým 
objazdom medzi najväčšie 
investície v tomto volebnom 
období. V rozpočte je na túto 
rekonštrukciu schválená 
suma 306 000 €.

František Klik

Ľudmila Senderáková



Verejné osvetlenie - kamerový systém
V minulom čísle nášho 

štvrťročníka som informoval o 
prebiehajúcej rekonštrukcii 
verejného osvetlenia. Dnes 
už môžem konštatovať, že v 
MČ Košice-Krásna máme 
nainšta lovaných 316 ks 
nových svietidiel pouličného 
osvetlenia a 4 ks svietidiel 
osvetľujúcich priechody pre 
chodcov na Ukrajinskej ulici. 
Potrebné zmeny nastali aj vo 
výbave jednotlivých rozvá-
dzačov. Na Tramínovej ulici – 
obratisko autobusovej linky 
číslo 28 – sme popri doplnení 
nových stĺpov verejného 
osvetlenia pripravili miesto na 
vybudovanie prístrešku mest-
skej hromadnej dopravy. Rov-

naký by mal v krátkej dobe 
obohatiť aj zastávku pri Tele-
ku. Doplnili sme osvetlenie od 
lokality IBV Krásna pri jazere 
(Banisegy) cez most ponad 
Hornád až po odbočku na 
ulicu pri Hornáde. 

Dlhodobo sa boríme aj s 
poriadkom, resp. neporiad-
kom na konci ulice 1. mája pri 
splave. Tam sú roky rokúce 
umiestnené kontajnery na 
odpad pre záhradkárov. A roky 
rokúce napriek pravidelným 
čisteniam a vývozom nevieme 
zabezpečiť čistotu tejto lokali-
ty. Je hanbou, že v 21. storočí 
je v oddychovej zóne smetis-
ko. Aj tam sme inštalovali 
nový stĺp verejného osvetle-

nia a v súčasnosti pripravuje-
me všetky povolenia pre moni-
torovanie tohto územia kame-
rovým systémom so zázna-
mom na polícii. Podobné 
opatrenia budú aplikované pri 
krížiku na Minskej ulici a ulici 
Vyšný dvor, kde je taktiež 
pravidlom vyhadzovanie nepo-
trebných vecí domácností. 
Kamera umiestnená pri kosto-
le je zameraná na monitoro-
vanie kruhového objazdu, ku 
ktorého poškodeniu prišlo už 
štyrikrát. Myslím, že sme 
vytvorili dostatok parkovacích 
miest v tejto oblasti, aby par-
kovanie pred potravinami 
priamo v kruhovom objazde 
nebolo nevyhnutné. Doprav-

né predpisy to zakazujú. Zvý-
šenie bezpečnost i  bude 
zabezpečené aj kamerami na 
svetelnej križovatke a na 
Tatarkovej ulici v smere na 
železničný most.

Vráťme sa ale k verejnému 
osvetleniu. Podarilo sa splniť 
ambiciózne ciele a termíny 
realizácie I. etapy rekonštruk-
cie do 31. januára 2022. Mest-
ská časť po vytýčení inžinier-
skych  s ie t í  a  rea l i zác i i 
prieskumných výkopov roz-
hodla o využití prepichov 
popod komunikácie a chodní-
ky, čím sa podarilo ušetriť cca 
5 000 € oproti podpísaným 
zmluvám. 

Nepriaznivá situácia na 
trhu s elektrickou energiou 
potvrdila oprávnenosť rekon-
štrukcie verejného osvetlenia 
a správnu a rýchlu reakciu 
mestskej časti na znižovanie 
jej spotreby. V čase písania 
článku pripravujeme verejné 
obstarávanie na ďalšiu etapu 

rekonštrukcie, ktorá by 
zasiahla územie takmer celej 
Krásnej. Nepretržite rokujeme 
s developermi o dokončení a 
následnom prevzatí a pre-
vádzkovaní osvetlenia na IBV 
Krásna pri jazere a IBV Ale-
xandra Dubčeka. 

Nedá mi nespomenúť aj 

„nehody“, ktoré sa pri výstav-
be stali. Myslím, že krádež 
rezačky asfaltobetónu a vyko-
panie, odrezanie a odcudze-
nie nanovo inštalovaného 
medeného kábla cez most 
ponad Hornád takými sú. 

Mestská časť investuje do 
zvýšenia bezpečnosti obyva-

teľov. Preto vyzývam aj vás 
občanov, aby ste „chodili s 
otvorenými očami“ a prípadné 
nežiaduce udalosti hlásili na 
linku štátnej polície 158, mest-
skej polície 159 alebo na 
miestny úrad

Patrik Ivanišin, prednosta
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Sú to dva roky, čo som sa 
na tomto mieste pýtal pána 
starostu, či svietia staršie 
svietidlá v Krásnej lepšie ako 
tie nové? Mal som na mysli 
porovnanie osvetlenia vo 
“valale”, či Na Hore I s osvetle-
ním Na Hore II, ktoré malo 
síce svietidlá novšie, ale lúče 
svetla z nich svietili “Pánu 
Bohu do okien”. 

Meral som pomocou pro-
gramu  sen-Smart Luxmeter
zorom na mobilnom telefóne 
intenzitu osvetlenia pod lam-
pami Na Hore. Väčšina svieti-
diel Na Hore II mala vo výške 

mojich lakťov nad chodníkom 
nulovú (v luxoch) intenzitu 
osvetlenia. Od konca minulé-
h o  r o k a  m á m e  u  n á s 
“vyLUXované”. Boli nainštalo-
vané nové LED svietidlá sme-
rované dole, u ktorých som 
tým istým programom v tej 
istej výške odmeral 12 (pres-
ne pod svietidlom) resp. až 22 
(krok, dva od neho) luxov. Po 
jednej ráno 7 luxov.

A to je vlastne druhá dobrá 
správa. Svietidlá samé o sebe 
spotrebujú pri plnom výkone 
20 wattov oproti predchádza-
júcim 80 wattom a navyše sú 

nastavené tak, aby od polnoci 
do štvrtej ráno išli na cca 50% 
svietivosti, teda ešte viac 
šetrili. Ja osobne som svojim 
zrakom rozdiel ani nezachytil, 
a predsa tam bol.

Mnohí susedia Na Hore si 
spolu so mnou progres v 
osvetlení pochvaľujú. Podari-
lo sa urobiť z noci deň. A to 
nielen u nás Na Hore, ale aj na 
Ukrajinskej ulici, po ktorej 
prichádza domov každý Krás-
ňan. Osvetlenie priechodov 
nemá chybu.

Ďakujeme.

VyLUXované

Začala rekonštrukcia Slaneckej, pripravte sa na obmedzenia

Dlho očakávaná rekon-
štrukcia Slaneckej je tu. Od 
12.  marca nás čaka jú  
obmedzenia a časté zmeny v 
organizácii dopravy. Preto 
zvýšme pozornosť dopravné-
mu značeniu. Pripravme sa 
na skoršie odchody za povin-
nosťami či do škôl. Je to však 
daň za to, aby bola cesta 
sídliskom Nad jazerom plynu-
lejšia a bezpečnejšia. 

Vybudujú sa nové križo-
vatky, nové priechody pre 
chodcov, nové osvetlenie a 
hlavne cesta bude dvojprúdo-
vá po oboch stranách. Viacero 
obyvateľov sa vyjadrilo, že 
rekonštrukciou sa síce sídlis-
ko vyrieši, ale lievik sa zo 
sídliska len posunie na jeho 

koniec - pred Krásnou.

Aj preto sa naša mestská 
časť snaží rokovať s Mestom 
K o š i c e  a  s  K o š i c k ý m  
samosprávnym krajom o 
obchvate mesta Košice okolo 
Krásnej. Ten je už viac ako 30 
rokov nakreslený v architekto-
nickej štúdii, ale neexistuje k 
nemu projekt, ktorý by dával 
nádej, aby sme sa mohli uchá-
dzať o jeho výstavbu cez 
eurofondy. Ale samotné rozší-
renie Slaneckej prináša veľa 
pozitív aj pre Krásnu, pretože 
väčšina automobilovej dopra-
vy končí a začína na sídlisku, 
resp. v priemyselnej časti. 
Naviac, terajší primátor dal 
verejný prísľub, že tento rok 
sa bude realizovať projekto-

vá dokumentácia Ukrajin-
skej ulice. Aj keď by sa zdalo, 
že to je bezvýznamná vec, nie 
je tomu tak. Projektová doku-
mentácia na Ukrajinskú ulicu 
sa totiž pohybuje v státisícoch 
a je predpokladom, aby sa 
mohla v blízkej budúcnosti 
rekonštruovať.

Pozrime sa bližšie na 
obmedzenia, ktoré sa budú 
týkať celého sídliska Nad 
jazerom. Základným predpo-
kladom je, že Slanecká bude 
takmer počas celej jej výstav-
by priechodzia v oboch pru-
hoch, okrem času, keď sa 
budú robiť priame zásahy na 
križovatkových telesách. 

V smere od Krásnej sa 
rušia všetky odbočenia 

doľava. Možnosť odbočiť 
doprava na sídlisko ostane 
zachovaná, okrem Važeckej a 
Levočskej, kde budú uzavreté 
koľajiská. V smere od centra 
do Krásnej naopak neodbo-
číme na sídlisko, to bude 
možné až na poslednej križo-
vatke Slanecká-Meteorova.

Rekonštrukcia je napláno-
vaná na 24 mesiacov, začala 
už v októbri 2021, keď si sta-
venisko prevzal realizátor 
stavby, firma Doprastav. Do 
marca realizoval prípravné 
práce, od 12. marca začínajú 
obmedzenia vodičov a práce 
naplno. Podľa plánov by mala 
byť rekonštrukcia Slaneckej 
ukončená koncom roka 
2023. František Klik

Laco Varga

https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.luxmeter


Veľká noc mojej viery
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Dominik Plavnický,  kaplán

Kostol opäť ožil veriacimi

František Klik

Milí priatelia! Viera je ten 
najcennejší dar, ktorý sme 
dostali. Sv. Peter dar viery 
dokonca priamo slovami vyná-
ša nad akékoľvek pominuteľ-
né zlato. (porovnaj 1 Pt 1, 7) A 
s a m o t n ý m  s k ú š o b n ý m 
„merítkom“ našej viery sú 
životné skúšky, ktoré na nás 
doliehajú. Viera je prostried-
kom vzťahu s Bohom, pozna-
nia jeho lásky a istotou spásy 
pre všetkých, ktorí veria; lebo, 
ako povedal sám Pán: „Kto 
uverí a dá sa pokrstiť, bude 
spasený, ale kto neuverí, 
bude odsúdený.“ (Mk 16, 16) 
Viera je teda osobný vzťah s 
Bohom alebo aspoň naša 
osobná zaangažovanosť o 
tento vzťah.

Ako ale zistiť, nakoľko som 
veriaci, nakoľko chcem nao-
zaj milovať Boha? Pri odpove-
di nám zaiste pomôžu opäť 
slová Pána Ježiša, ktorý pove-
dal: „Kto má moje prikázania a 

zachováva ich, ten ma miluje.“ 
A: „Kto ma miluje, bude 
zachovávať moje slovo a môj 
Otec ho bude milovať.“ (Jn 14, 
21.23) A tak nakoľko sa vo 
svojom živote snažím dodr-

žiavať Božie slovo a jeho 
príkazy, natoľko rastiem vo 
vzťahu a viere v Boha. 

A práve pôst je ten čas, 
kedy si podľa týchto slov 
možno povieme, že sme mno-
hokrát tento nádherný dar 
viery akoby pochovali. Nech 
sa preto každý zahľadí na 
kríž, kde Ježiš trpí za mňa, za 
moje hriechy, aby láska, ktorú 
precítime počas pôstu zaistila 
nám zmŕtvychvstanie našej 
osobnej viery na Veľkú noc. 
Lebo ako píše jeden múdry 
autor do týchto dní: „Ak sme 
už zistili, ako ďaleko to môže 
zájsť v našom živote bez 
Boha, je načase zistiť, ako 
ďaleko to môže zájsť s Ním.“ 

Od leta minulého roka náš 
kostol prechádzal veľkou 
rekonštrukciou. Sväté omše 
sa slúžili v provizórnych pries-
toroch v kaštieli, ktorý však bol 
na takú veľkú obec, akou je 
Krásna, limitovaný svojou 
veľkosťou a kapaci tou. 
Rekonštrukciou prešla fasáda 
i osvetlenie a kostol dostal 
nový šat kompletným vymaľo-
vaním. Opravený bol krov a 

kompletne bola vymenená 
strešná krytina. Strecha kos-
tola bola “odvodnená”. Úpra-
vou  ešte prejde exteriér, ale 
ten už nebráni využívaniu 
kostola. Azda najväčšou a 
najdlhšou rekonštrukciou bola 
rekonštrukcia priestoru pod 
lavicami. Pamiatkový úrad 
odobril a schválil podlahové 
vykurovanie. Nasledovalo 
odstránenie lavíc, podložia, 

vytvorenie podkladu, montáž 
podlahového vykurovania a 
jeho zaliatie betónom a 
následná pokládka dlažby. Po 
postupnom spustení kúrenia 
sa pokračovalo odvlhčovaním 
kostola a až následne boli 
uložené lavice, ktoré boli 
obrúsené a ošetrené. Do 
kostola boli položené nové 
koberce a 4. marca, po histo-
ricky najdlhšom uzatvorení 

kostola pre veriacich, bol 
kostol opätovne otvorený. 
Pevné kormidlo nad takou 
veľkou rekonštrukciou držal 
správca farnosti Pavel Kamin-
ský, ale aj kaplán Dominik 
Plavnický. Odviedli skvelú 
prácu. Veľké “ďakujem” a 
“Pán Boh zaplať” však patrí aj 
desiatkam veriacich, ktorí 
aktívne pomáhali pri tejto 
rekonštrukcii.



Život v škole v čase pandémie
Poslaním a hlavnou úlo-

hou školy je vzdelávanie 
žiakov, získavanie vedomostí 
a zdravý duševný rozvoj die-
ťaťa. Toto poslanie školy si 
určite viac uvedomujeme v 
posledných rokoch, kedy 
sme sa ocitli v novej životnej 
situácii a stretli sa s potrebou 
dodržiavania pandemických 
opatrení.

Život v Základnej škole s 
materskou školou sv. Marka 
Križina v tomto školskom roku 
postupoval podľa aktuálnych 
usmernení Ministerstva škol-
stva SR a Školského semafo-
ru. Rozhodnutie odborníkov a 
Ministerstva školstva izolovať 
len tie triedy, v ktorých sa 
vyskytol pozitívny prípad 
vírusu Covid 19, sa ukazuje 
ako správne rozhodnutie. 
Väčšina žiakov našich tried 
bola v karanténe iba raz, tri 
triedy boli viackrát a tri triedy 
ani raz. Počas dištančného 
vzdelávania sa žiaci vzdelá-
vali online formou cez MS 
Teams. Čo je v súčasnej dobe 
pre nás všetkých – žiakov, 
učiteľov, rodičov dôležité, je 
predovšetkým dbať na dobrú 
úroveň získaných vedomostí. 
Nakoľko na našej škole dodr-
žiavame rozvrh hodín, a to 
b u ď  p r e z e n č n o u  a l e b o 
dištančnou formou, rozsah 
učiva je preberaný v súlade so 
Školským vzdelávacím pro-
gramom. Jednoduchšie 
povedané, učivo je prebera-
né podľa učebných plánov, 
nemeškáme s učivom. Záro-
veň sa žiaci našej školy  zapá-
jajú do súťaží a olympiád, 
ktoré sú realizované online 
formou. Zapojili sme sa do 
olympiády zo slovenského 
jazyka a literatúry, kde sa 
naša žiačka deviateho roč-
níka  v okresnom kole za 

okres Košice IV umiestnila 
na 3. mieste. V okresnom 
kole olympiády z anglické-
ho jazyka získala naša pia-
tačka 2. miesto. V dejepisnej 
a geografickej olympiáde boli 
naši žiaci úspešnými riešiteľ-
mi.

O nič menšiu pozornosť 
venujeme aktivitám zamera-
ných na zdravý duševný 
rozvoj našich žiakov. Zrealizo-
vali sme Európsky deň jazy-
kov spojený s aktivitou 
Týždeň športu. Na školu 
zavítala misionárska dobro-
voľníčka Veronika Rendeko-
vá, ktorá nám porozprávala  o 
jej misii v Angole. Žiaci sa 
zoznámili s tým, aký má 
význam misia a aký má 
význam dať svoje dary a 
schopnosti do služby iným, 
núdznym, opusteným. Inšpi-
rovali sa, ako sa stávať malým 
misionárom vo svojom okolí. 
Veronika hovorila o tom, aké 
sú rozdiely  v životnej úrovni 
detí v Angole a na Slovensku. 
Zapojili sme sa do celosveto-
vej aktivity modlitby Milión 
detí sa modlí ruženec. Pre-
mietli sme si fotografie detí, 
ktoré sa zapojili z iných krajín. 
Fotografie chudobných detí, o 
ktoré sa starajú misionári.  
Deti našej školy mali mož-
nosť napísať svoje ťažkos-
ti, obavy i to, čo ich teší, na 
vopred pripravený papier v 
kaplnke, vložiť do schránky 
a odovzdať v dôvere Panne 
Márii.

V čase adventu sme prijí-
mali výzvy sv. Jozefa – Stráž-
cu pokladov prostredníctvom 
adventného kalendára. Deti 
sa prostredníctvom získava-
ných „pokladov“ zo života sv. 
Jozefa oboznamovali s hod-
notami rodiny. Túto aktivitu 
plnili aj počas dištančného 

vzdelávania v rodinách. Bola 
im každý deň zasielaná cez 
EduPage .  Ž iac i  k rúžku 
“SlovoDrama” natočili koled-
nícke video Dobrá novina 
na podporu ľudí v Ugande. 
Zapojili sme sa do projektu 
Biela pastelka na pomoc sla-
bozrakým a nevid iac im. 
Úspešná bola zbierka Koľko 
lásky sa zmestí do škatule od 
topánok, čím sme chceli pote-
šiť starkých v domovoch soci-
álnych služieb, a zbierka pre 
ľudí v krajnej núdzi a bez 
domova pre centrum Oáza v 
Bernatovciach.

Projekt Vesmír zhotovili 
žiaci 4. A. Vytvorili  expozíciu 
modelov slnečnej sústavy a 
modelov jednotlivých planét. 
Tento kreatívno-vzdelávací 
projekt celej triedy je výsled-
kom dlhodobej tímovej práce, 
vzájomnej interakcie, spoloč-
ného objavovania i radosti z 
výsledkov. Misia modrá pla-
néta – celoročný projekt žia-
kov 4.B sa venuje prierezovej 
téme environmentálna výcho-
va – budovanie sociálnych 
vzťahov medzi žiakmi, budo-
vanie pozitívnej klímy a moti-
vácie. Väčšina z nás na svo-
jich cestách a dovolenkách 
rada navštevuje zaujímavé 
historické pamiatky či miesta 
späté s minulosťou. Mnohí sú 
dokonca ochotní cestovať 
ďaleko, aby na vlastné oči 
videli to, o čom sa učili alebo 
čítali. A keďže naši šiestaci 
sa na hodinách dejepisu  
učia o bronzovej dobe, vyu-
žili tú skutočnosť, že unikátne 
nálezisko európskeho význa-
mu je od Krásnej vzdialené 
len pár kilometrov a navštívili 
Nižnú Myšľu. Veľmi zaujíma-
vá bola pre nás skúsenosť s 
natáčaním relácie o našej 
škole pre rádio Lumen,  

ktorá bola vysielaná na rádiu 
Lumen. 

Žiaci 4.B absolvovali onli-
ne besedu o ochrane životné-
ho prostredia s lektorom Cen-
tra environmentálneho vzde-
lávania KOSIT. Zapojili sme 
sa do zberu papiera a vyzbie-
rali sme 6000 kg papiera. V 
závislosti od protipandemic-
kých opatrení navštevujú naši 
žiaci v popoludňajšom čase 
krúžky Centra voľného času 
a elokované pracovisko 
ZUŠ.

Z hľadiska prevencie 
výskytu patologických javov 
sme spolupracovali s Cen-
t r o m  p e d a g o g i c k o -
psychologického poraden-
stva a prevencie a Regionál-
nym úradom verejného zdra-
votníctva realizovaním pred-
nášok a besied.

Veľmi nás teší, že sme 
úspešne ukončili projekt ESF 
Operačný program Ľudské 
zdroje „Modernými metódami 
k zvyšovaniu gramotnosti 
žiakov Základnej školy s 
materskou školou sv. Marka 
Križina“ na podporu čitateľ-
skej, matematickej a prírodo-
vednej gramotnosti našich 
žiakov. 

ZŠ s MŠ sv. Marka Križina 
vo svojej práci, prístupe, for-
mách a metódach dbá o 
všestranný vzdelanostný a 
duševný rozvoj žiakov. Sme 
katolíckou školou rodinného 
typu zameranou na rozvoj 
cudzích jazykov a informatic-
ko-komunikačných technoló-
gií, rozvoj talentov a športu a 
výučbu regionálnej výchovy. 
Zároveň je pre nás výzvou 
kvalitné zabezpečenie ako 
prezenčného, tak dištančné-
ho vyučovania.

Veronika BECOVÁ,
riaditeľka školy 
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Klub seniorov Krásna získal ocenenie

Alžbeta Bugošová

Renáta Bačová,
riaditeľka MŠ

Materská škôlka Pod Gaštanmi

Keďže 1. polrok školského 
roka máme za sebou, dovolím 
si krátku bilanciu toho, čo sme 
v uplynulom čase absolvovali 
a naopak, čo ešte plánujeme v 
tom druhom. Samozrejme, je 
namieste spomenúť veľký 
vplyv korona krízy, ktorá 
ovplyvnila alebo presnejšie 
povedané znemožnila mnohé 
p l á n o v a n é  š k o l s k é  a j 
mimoškolské akcie a aktivity. 

September sme úspešne 
odštartovali a čas tak rýchlo 
plynul, že sme sa pozastavili, 
až keď sa u nás na školskom 
dvore objavil náš nový kama-
rát - snehuliak, ktorý svojim 
obrovským vzrastom vzbu-
dzoval nielen rešpekt, ale 
pripomenul nám aj blížiaci sa 
príchod Mikuláša, ktorý k nám 
tento rok zavítal v sprievode 
svojho pomocníka čerta. 
Keďže nám aktuálna situácia 
neumožnila zrealizovať pláno-
vanú vianočnú besiedku, tak 
sme si pre rodičov pripravili 
aspoň krátke videá s pestrým 
pásmom vianočných kolied, 
piesni a prianí. Po vianočných 

prázdninách sme s radosťou 
privítali divadelníkov z Prešo-
va s krásnym predstavením 
“Zlatá rybka”. Atmosféru pria-
mej  účast i  v  bábkovom 
divadle sme si však vyskúšali 
aj osobne a pozreli známy 
rozprávkový  príbeh "Kocúr v 
čižmách". Február sa niesol v 
znamení príprav na fašiangy a 
vyvrcholil záplavou nádher-
ných masiek na fašiangovom 
karnevale. V najbl ižších 
dňoch nás čaká testovanie 
školskej zrelosti u našich pred-
školákov i návšteva obľúbe-
ného hudobného vystúpenia 
"Uja Ľuba". Naplánovanú 
máme aj prehliadku malých 
spevákov - “Superstar v Gaš-
tankove“. Zakúpili sme nové 
certifikované kolotoče aj pre-
liezky na školský dvor. V spo-
lupráci s ochotnými rodičmi 
sme osadili vedľa budovy 
škôlky záhradný domček na 
uskladnenie hračiek využíva-
ných v exteriéri. Pripravené už 
máme aj vyvýšené záhony, 
kde na jar zrealizujeme výsad-
bu jahôd i rôznych cibuľovín. 

Kvalitatívnou zmenou spôso-
bu komunikácie je okrem 
neformálnych stretnutí aj 
zriadenie novej webstránky, 
kde sa okrem aktuálnych 
informácií prezentujú aj úlohy 
a ciele na najbližšie obdobie.

V dohľadnej dobe sa chys-
táme aj na úpravu vnútorných 
priestorov, kde by zmenou 
dispozície mala vzniknúť 
malá, ale útulná  zborovňa. 
Výmeny sa dočkali aj detské 
toalety a na skvalitnenie vyku-
rovania pribudnú ďalšie vyku-
rovacie telesá v prízemnej 
časti.

Hodnotenie pokroku detí 

nevyžaduje normatívne hod-
notenie výkonu dieťaťa, teda 
ľudovo povedané, neznámku-
jeme. V MŠ bežne využívame 
prevažne slovné, formatívne, 
individuálne a priebežne hod-
notenie. Aktivity vychádzajú z 
poznania prekonceptov detí. 
Takýto typ hodnotenia podpo-
ruje aj náš Školský vzdelávací 
program - "Kamaráti z Gaš-
tankova", ktorý sme predne-
dávnom revidovali. Verím, že 
aj druhý polrok bude pre nás 
posunom vpred a prinesie 
nám množstvo zaujímavých a 
podnetných situácií.

Pre pandémiu koronavíru-
su bol rok 2021 rokom veľkých 
obmedzení v osobnom živote 
a bol aj rokom obmedzení 
činnosti Klubu seniorov Krás-
na. Covid-19 a jeho varianty 
nás nútili rozmýšľať, ako sa 
musíme chrániť. Jednou z 
prvých možností bolo nosiť 
rúško, respirátor, nechodiť 
často medzi ľudí a žiť v bubli-
ne. Bolo to ťažké a bola tu aj 
možnosť dať sa zaočkovať 
vakcínou, ktorá ochráni pred 
nákazou. Niektorí majú via-
ceré závažné ochorenia a 
nebola im odporúčaná vakcí-
na. Mnohí mali jednoducho 
strach z neznámej liečby 
vakcínou. Väčšina členov 
využila možnosť predchádzať 
nákaze koronavírusom a dala 
sa zaočkovať vakcínou, ktorá 
im bola odporučená podľa 
veku. Správali sa zodpovedne 
a vôbec nečakali, že ich štát 
odmení za vakcináciu peňaž-
ným bonusom.                                

Začiatkom roka 2021 
Klub seniorov Krásna evi-
doval 124 členov. V roku 
2021 pripravil pre svojich 
členov iba desať klubových 
akcií a zúčastnil sa na štyroch 
akciách, ktoré organizovala 

Rada seniorov mesta Košice. 
To je menej ako po minulé 
roky. Obmedzené boli týžden-
né stretnutia členov. Mohli sa 
stretávať iba v stiesnenom  
priestore altánku za Miestnym 
úradom v Krásnej. To sa preja-
vilo v zníženom počte zúčast-
nených členov na akciách, 
lebo podmienkou účasti bolo 
potvrdenie o očkovaní vakcí-
nou. 

Klub seniorov Krásna na 
začiatku roka 2022 eviduje 
107 členov s vekovým prie-
merom 77 rokov. 81 žien a 26 
mužov, z tohto počtu je 20 
manželských párov. Počet 

členov vo veku 85-75 rokov - 
43 členov, 74-70 rokov - 37 
členov, 69-65 rokov - 22 čle-
nov, 64-59 rokov - 5 členov. 
Radi uvítame v našom Klube 
vekovo mladších seniorov a 
manželské páry.

Ď A K U J E M E  č l e n o m  
samosprávy Klubu seniorov 
Krásna: predsedovi Ing. A. 
Paľovčíkovi, hospodárke P. 
Grácovej, podpredsedovi M. 
Takáčovi, referentkám M. 
Szabóovej a M. Martonovej  
za uskutočnené klubové akcie 
v roku 2021.

ĎAKUJEME starostovi 
MČ Krásna Ing. P. Tomkovi a 

poslancom miestneho zastu-
piteľstva v Krásnej za peňaž-
ný príspevok na činnosť Klubu 
seniorov Krásna a Rade seni-
orov  mesta Košice za občer-
stvenie na výletoch.

Samospráva Klubu senio-
rov Krásna ĎAKUJE všetkým 
aktívnym členom, ktorí sa 
zúčastnili na klubových akci-
ách a akciách organizova-
ných Radou seniorov mesta 
Košice. Vďaka aktivite členov 
náš Klub seniorov Krásna 
získal titul KLUB ROKA 2020-
2021. Diplom odovzdali 
primátor Mesta Košice Ing. 
J. Polaček, námestníčka 
primátora Mgr. L. Gurbaľo-
vá a riaditeľ Rady seniorov 
Košice JUDr. J. Caban pred-
sedovi Klubu seniorov Krás-
na Ing. A. Paľovčíkovi. Via-
nočný darček MED a SALÓN-
KY svojim členom osobne 
odovzdali členovia samosprá-
vy KS Krásna v spolupráci s 
MČ Krásna. Chuť salóniek sa 
už vytratila, ale čaj s medom 
nás poteší každý deň. Od 
19.11.2021 čakáme na uvoľ-
nenie protipandemických 
opatrení, aby sme mohli 
naplánovať zaujímavé akcie 
na rok 2022.

Termíny na  podanie písomných žiadostí o prijatie 
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ Žiacka 18, Košice 

Krásna na rok 2022/ 2023

3.5.2022- od 8:00- 13:00 hod.

4.5.2022- od 8:00-14:00 hod.

5.5.2022- od 13:00-16:30 hod. 

Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti 
zákonného zástupcu a predloží ju riaditeľke MŠ. Žiadosť je 

dostupná na web stránke MŠ:  https://msziacka.edupage.org/
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Naši najmenší futbalisti z 
tímu U11 boli zo všetkých 
športovcov v rámci pandemic-
kých opatrení najmenej obme-
dzovaní, a tak trénovali aj 
počas dlhej zimnej prestávky. 
Až na pár týždňov, kedy to 

nebolo  možné,  sa od novem-
bra stretávali každý štvrtok o 
15:30 v telocvični našej školy. 
Samozre jme,  pandémia 
zasiahla aj najmenších špor-
tovcov, a tak snáď asi ani raz 
neboli v plnej zostave. Trénin-

gy sa zameriavali na vytrva-
losť, tímovú súhru a predo-
všetkým samotnú hru. Viacerí 
sa počas zimy zlepšovali a 
prišli aj nejaké nové, perspek-
tívne tváre. Plná tréningová 
záťaž v tradičnom rytme uto-

rok-štvrtok začala 15. marca. 
Pred nami je 8 zápasov (4 
doma/4 vonku). Prvý zápas 
jarnej časti je naplánovaný na 
2. apríla v Blažiciach.

Deti sa tešia na začiatok jarnej časti

11

Aj keď nás v tomto roku 
drsná zima príliš nepotrápila, 
zimná prestávka počas futba-
lovej sezóny je v našej krajine 
pevnou súčasťou programu a 
zmena klímy na tom nič neme-
ní. Oddych od súťažných 
stretnutí preto absolvovali aj 
hráči nášho FK KRÁSNA.

Po jesennej časti sezóny 
2021/2022 sú naši futbalisti 
na solídnej piatej priečke 5. 
ligy košicko-gemerskej VsFZ. 
Počas prestávky sme mali 
čas doliečiť niektoré zranenia 
a nabrať silu pred jarnou 
časťou. Proces trénovania 
sme odštartovali začiatkom 
januára, hráči využívali počas 

tohto obdobia tréningovú 
plochu s umelou trávou v 
Barci. Okrem toho sme 
konečne dostali možnosť 
zúčastniť sa Krajskej futba-
lovej ligy VsFZ. V skratke, 
ide o obohatenie zimnej prí-
pravy pre futbalové kluby na 
východe, kde sa formou 
súťažných stretnutí pripravu-
jú na jarnú časť. Prihlásené 
kluby boli rozdelené do 
ôsmich skupín po 5 tímov, 
zápasy sa hrali na rôznych 
ihriskách s umelou trávou po 
celom východnom Sloven-
sku. Náš tím odohral svoje 
duely na sídlisku KVP na 
Janigovej ulici. Súťaž sa pre 

nás začala 30.1. a našim 
súperom bola Košická Nová 
Ves. Na celkovom výkone 
Krásnej sa podpísala aj 
absencia viacerých hráčov 
základnej zostavy a sila súpe-
ra pôsobiaceho vo štvrtej lige. 
Prvý zápas v kalendárnom 
roku 2022 sme nakoniec 
prehrali 6-1. Omnoho lepšie 
už bolo naše vystúpenie o 
týždeň proti Ruskovu. Per-
fektný výkon na všetkých 
herných postoch vyústil do 
vysokého víťazstva 7-0. Stre-
lecky sa dvakrát presadili 
Micovčák a Horňák, po jed-
nom zásahu pridali Janočko, 
Horizral a Králik. Jednoznač-

ne najlepší výkon ale prišiel v 
treťom kole, kedy sme čelili 
ašpirantovi na postup do 
tretej ligy – Sokoľanom. Aj 
keď sme nastúpili v okliešte-
nej zostave a bez náhradní-
kov, papierovému favoritovi 
sme narobili veľké problémy. 
Za výsledok 3-2 pre Sokoľany 
patrí našim hráčom veľká 
pochvala. Obidva naše góly 
vsietil navrátilec po zranení 
Maroš Berezňák. Posilnení 
skvelou hrou sme nastúpili aj 
do ďalšieho zápasu proti 
Malému Horešu. Jeden z 
mála, ak nie vôbec historický 
prvý duel proti tomuto súpero-
vi priniesol súboj útočných 
formácií. Gólová prestrelka 
skončila výhrou nášho tímu  
6-4, hetr ik zaznamenal 
Ladislav Šuster. Toto bolo 
napokon aj naše posledné 
vystúpenie v súťaži, na 
posledný duel proti Lokomotí-
ve Košice sme pre Covid 
nenastúpili a súper preto 
vyhral 3-0 kontumačne.

Začiatok jarnej časti piatej 
ligy je naplánovaný na 27. 
marca. V tento deň privítame 
na našom štadióne o 15:00 TJ 
Lokomotíva Ruskov. Do 
konca sezóny nás čaká 13 kôl, 
cieľom je minimálne udržať 
alebo vylepšiť súčasnú piatu 
pozíciu v tabuľke. Výsledky zo 
zimnej prípravy ukazujú, že 
tento cieľ je reálny a veríme, 
že sa ho podarí našim hráčom 
dosiahnuť.
KRÁSNA, DO TOHO!!!

Marek Beregsászi,
tréner U11

Marek Takáč

Marek Beregsászi,
tréner U11 

Zimná prestávka FK KRÁSNA



Elektrina:
0800 123 333 (www.vse.sk)
Plyn: 
0850 111 727 (www. spp.sk)  
Voda (VVS): 
055 / 7952 777 - call centrum,   
055 / 7952 420 - poruchy
KOSIT:
0800 156 748  (www.kosit.sk), 
dispečing - výjazd
0907 548 620,
dispečing - expres
0902 904 869
Bezplatná linka MČ Košice -
Krásna: 
0800 101 777 (poruchy 
verejného osvetlenia, výtlky, 
nelegálne skládky a pod.)
Kanalizácia: 
055 / 68 52 874
Mestská časť Košice-Krásna 
má v správe kanalizačné 
prípojky na uliciach: 
Bezručova, Harčarova, 
Edisonova, Štrková, 
Mozartova, Baničova, 
Pasienková, Piesočná, 
Konopná, Orná, Keldišova, 
Nová, Pri sídlisku, Sv. 
Gorazda, Goetheho, Za 
mostom a časť prípojok na 
uliciach: Beniakova, Pollova, 
Urbárska, Na močidlách. 
V ostatných prípadoch je pri 
poruche potrebné volať 
vodárenskú spoločnosť.
Asanačná služba:
0903 350 372 ak je niekde 
uhynuté zviera.

Koľko nás je?  

Jana  Vargová

V mesiaci február bol celkový 
počet  obyvateľov  6235.
Od začiatku roka do našej 
mestskej časti prisťahovalo 22 
obyvateľov.
Narodilo sa 11 detí a zomreli 4 
občania.

Dôležité kontakty
a informácie: 

PATRIA SEM: biele a farebné čisté sklo, nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, črepy, úlomky 
tabuľového skla, poháre od kompótu, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového 
vrchnáka, vázy, misky

NEPATRIA SEM: znečistené sklo, zrkadlo, sklo s prímesami, bezpečnostné sklo, technické sklo, 

SKLO

PLASTY + KOVY +

 

NÁPOJOVÉ KARTÓNY

PATRIA SEM: PET fľaše stlačené (minerálky, alko a nealko nápoje...), fólie, tašky, igelitové vrecká, 
plastové obaly z domácností, obaly z kozmetických produktov a drogérie, tégliky od jogurtov, 
plechovky od nápojov, konzervy (bez zvyškov potravín), kovové obaly, hliníkové fólie, nápojové 
kartóny (od mlieka, smotany, džúsov...)

PAPIER A LEPENKA

PATRIA SEM: časopisy a noviny, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, papierové 
tašky, kartóny (porezané na menšie kusy), papierové obaly

NEPATRIA SEM: nápojové kartóny, knihy, použité plienky a hygienické potreby, hygienické 
vreckovky, papierové servítky, kuchynské utierky, alobal, celofán, mastný a znečistený papier, 
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Mestská časť Košice - 
Krásna v spolupráci s mestom 
Košice zabezpečila pre potre-
by obyvateľov Krásnej kontaj-
ner na zber BIOODPADU. 
Kontajner bude pristavený 2. 
apríla, 7. mája, 4. júna, 2. júla, 
13. augusta a 8. októbra na 
parkovisku pri cintoríne (ul. 
Smutná) v čase od 08.00 do 
15.00 hod. 

Do kontajnera je možné 
vhadzovať: kvety, štiepky, 

pokosenú trávu, malé kusy 
konárov, lístie, odpad z ovocia 
a zeleniny, burinu. Do kontaj-
nera NEPATRÍ: odpad z 
domácnost i  ž ivočíšneho 
pôvodu, mliečne a mäsové 
výrobky, stavebný odpad! 

Ďakujeme, že do kontaj-
nera budete vhadzovať len 
povolený odpad!

Na zabezpečenie celoroč-
ného upratovania budú pre 

potreby občanov pristavené 
podľa rozpisu veľkokapacit-
né kontajnery určené na 
likvidáciu bežného komunál-
neho odpadu. VKK budú 
umiestnené vo dvore za 
miestnym úradom. Obyva-
teľom budú prístupné:

- prvý deň v čase od 11.00 
do 19.00 hod. 

- ostatné dni  príslušného 
termínu v čase od 8.00 do 
19.00 hod.

Dôvodom zmeny stano-
viska je nedisciplinovanosť 
niektorých občanov pri 
u m i e s t ň o v a n í  o d p a d u 
mimo zberných nádob, v 
niektorých prípadoch zne-
užívanie zberu právnickými 
subjektami. Zber odpadu 
bude kontrolovaný a časovo 
regulovaný pracovníkmi MČ. 
Priestor je monitorovaný 
kamerovým   systémom!

Termíny pristavenia kontajnerov  – 2022

Termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov – 2022

01.04. - 11.04. 2022, 03.06. - 10.06. 2022, 29.07. - 05.08. 2022, 06.05. - 13.05. 2022,  01.07. - 08.07. 2022,  

26.08. - 02.09. 2022,  21.10. - 28.10. 2022, 23.09. - 30.09. 2022,  18.11. - 25.11. 2022


