
ážení občania, v mé-
diách, ale aj v odbor-

ných článkoch sa často
používa slovné spojenie samo-
správa – služba občanovi.
Samospráva, teda starosta,
poslanci a úradníci by mali

mať snahu vyriešiť každý prob-
lém, poskytnúť kvalitnú a efek-
tívnu službu a pokiaľ požia-
davka obyvateľa prekračuje
kompetencie a príslušnosť
úradu, potom správne nasme-
rovať občana s problémom na
iných, kompetentných. V Krás-
nej sa spoločne s poslancami
a kolegami usilujeme nájsť
recepty na všetky vaše starosti
a požiadavky. Musím však
priznať, že nie vždy sa nám 
ho darí nájsť na okamžité,
správne riešenia a chronic-

ké problémy našej mestskej
časti.

Prvým dlhodobo riešeným
problémom je bývanie róm-
skej populácie v Krásnej v lo-
kalitách Golianova a Vyšný
dvor. Aj keď v prvom prípade
– Golianovej, sme v spolupráci
s mestom našli recept na ne-

uveriteľný neporiadok a sprá-
vanie niektorých rómskych
spoluobčanov. V tom druhom
– lokalita Vyšný dvor aj keď
recept máme, celkový výsled-
ný efekt je ešte ďaleko. Za
účelom výstavby nízkoštan-
dardných nájomných domov
sme požiadali hlavného archi-
tekta  o vypracovanie zmeny
územného plánu v dvoch loka-
litách mimo centra Krásnej.
Pevne verím, že po pripomien-
kovom  konaní na magistráte
sa nám podarí zmeniť územný

plán v druhej polovici tohto
kalendárneho roka. Na okraj
chcem podotknúť, že pôjde
o nízkoštandardné nájomné
byty, ktoré si budú stavať bu-
dúci nájomcovia a nikto nedo-
stane nič zadarmo. Projekt
bude financovaný v plnej mie-
re zo štátneho fondu rozvoja
bývania a v lokalite budú den-
ne pracovať s touto komunitou
sociálni terénni pracovníci.
V plnej miere chápem problé-
my obyvateľov ulice K majeru
a Vyšného dvora pri každo-
dennom bývaní a stretávaní sa
s hlukom,  smradom a prejav-
mi neúcty. Riešenie je však 
tak ako v prípade Golianovej
len jedno a to vytvorenie pod-
mienok  pre túto komunitu
a denná mravenčia práca
s ňou mimo širšieho centra
Krásnej. 

Druhým, dlhodobo riešeným
problémom je výstavba chod-
níkov, rekonštrukcia miest-
nych  komunikácií  a výstavba

eriť je ťažké – hovorí fran-
cúzsky spisovateľ Victor

Hugo – „ale neveriť je nemožné!“
Tieto slová potvrdzuje náš kaž-
dodenný život. Keby človek niko-
mu a ničomu neveril, jeho život
by sa zmenil na bezútešnú sa-
motu, podobnú ubíjajúcej ceste
púšťou.

Aj napriek mnohým sklama-
niam, podrazom, omylom a zlám,
ktoré pri živote s ľuďmi skúsime,
stále si obnovujeme vieru, že
naši blízki, rodičia, manžel, deti,
priatelia, to s nami myslia dobre.

Potreba viery ako nevyhnutnej
podmienky ľudského života sa

najviac prejavuje vtedy, keď je
človeku ťažko.

Ľudia nás môžu chápať, ale aj
nemusia ... Môžu s nami súcitiť,
ale aj nemusia ... Môžu nás mať
radi, ale aj nemusia ...

iera v Boha, ktorú nám pri-
niesli sv. Cyril a sv. Metod

je ponukou vedomia Božej prí-
tomnosti. Je pozvaním k tomu,
aby si človek uvedomil, že ani
v tej najťažšej chvíli nie je sám.
Je istotou, že Boh je ten, kto nás
chápe, cíti s nami a má nás rád.
Táto viera je to, čo človeku
pomáha žiť...

J u r a j  S e m i v a n

„Svätý Cyril, svätý Metod, ľud kresťanský ctí váš príchod“

S p r a v o d a j c a  s a m o s p r á v 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
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Na prvom mieste obãan

H º a d á m e  s p o l o ã n é  z á u j m y

Priniesli nám vieru, ktorá pomáha ÏiÈ

J U D r.  M a r e k  K A Ž I M Í R
Pozvánka
Športová a kultúrna komi-

sia miestneho zastupiteľstva
vás srdečne pozýva na oslavy
Dňa Krásnej, ktoré sa usku-
točnia v nedeľu, dňa 5. júla
2009 na školskom ihrisku.
Program začne o 17. hodine
vystúpením Dedinskej fol-
klórnej skupiny Krasňanka,
po nej sa predstaví tanečná
skupina CZŠ s MŠ sv. Marka

Križina, opäť  Krasňanka
a okolo 19. hodiny začne sú-
ťaž v jazde na elektrickom
býkovi, skákací hrad a ďalšie
súťaže. Oživením osláv bude
aj vystúpenie hudobnej sku-
piny „Ščamba“ z Trsteného
pri Hornáde. Napokon asi
o 20. hodine začne voľná
zábava, na ktorej bude
účinkovať skupina Garant.
O občerstvenie sa po celý
večer postará HEGI – Vlado
Hegedűš.

V

Košice - mestská časť Krás-
na leží 191 m nad morom.
Najstaršia písomná zmien-
ka je z roku 1143, kedy bolo
vysvätené krásňanské opát-
stvo - benediktínsky kláštor
s patrocíniom P. Márie. Už
v čase jeho rozvoja tu
vznikli dve samostatné de-
diny Krásna a Opátska,
v stredoveku známe vino-
hradníctvom. Krásna nad
Hornádom vznikla spo-
jením už spomínaných obcí
v roku 1945. Súčasťou mes-
ta Košice sa stala v roku
1976. Heraldická komisia
v roku 1997 potvrdila Krás-
nej erb a zástavu.

Z histórie obce

„DeÀ Krásnej“

(Pokračovanie na 3. strane)
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Schválilo:
• celoročné hospodárenie bez

výhrad a prebytok hospodá-
renia vo výške 1 153 tis. Sk 
rozdeliť takto: 1 133 tis. Sk
v prospech rezervného fondu 
a 20 tis. Sk v prospech sociál-
neho fondu

• výsledky miestneho referenda
podľa predloženej zápisnice

• VZN Mestskej časti Košice –
Krásna č. 2/2009 o vyle-
povaní volebných plagátov

• názvy ulíc v nových lokalitách
MČ takto: 
IBV „Na Hore II“: Veľkomorav-
ská, Staroslovanská, Sv. Se-
dempočetníkov, Na brehu,
K lesu,Tokajská,Tibavská,Vin-
ná, Pri teleku.

Lokalita „Východ“: Východná
Lokalita  „Čapaš“: Na švitaji,
Na čapaši

• Predaj nehnuteľnosti p. č. 6831
– ostatné plochy vo výmere
156 m

2
v hodnote14,95 €

(450,- Sk), t. j. 2332,2 €
(70 259,85 Sk) pre Jozefa Sed-
láka, bytom Košice – Krásna, Pri
Hornáde 18 a Alžbetu Sedlá-
kovú, rod. Angyalovú, bytom
Košice – Krásna, Pri Hornáde 1

• Rozdelenie použitia dotácie
z Mesta Košice pre MČ Košice
– Krásna a to: 26 555 €
(800 tis. Sk) na rekonštrukciu
ulice Lackovej, 11 618 €
(350 tis. Sk) na bežnú údrž-
bu komunikácií, 4 979 € (150
tis. Sk) na výstavbu kanalizač-
ných prípojok

• jednorázovú dávku v hmotnej
núdzi pre Helenu Martinásko-
vú, Ladislava Martináska a pre
Máriu Juričákovú.

Vzalo na vedomie:
• kontrolu plnenia uznesení
• správu veliteľa Mestskej polície

– stanica Košice – Juh
• správu o činnosti starostu

a poslanca KSK
• správu o činnosti poslanca

mestského zastupiteľstva
• správu audítora o vykonanom

audite za rok 2008
• správu predsedu komisie na

ochranu verejného záujmu
o podaní majetkových priznaní
poslancov za rok 2008

• stanovisko kontrolórky k záve-
rečnému účtu za rok 2008

• informáciu o pokračovaní vo
výstavbe kanalizácie lokality
„Pred mostom“

• informáciu o dopravnom prie-
skume MČ Košice – Krásna

Zamietlo: žiadosti o sociálnu
výpomoc Andrey Badžovej a Zla-
tice Badovej pre nesplnenie pod-
mienok pre jej poskytnutie.

„Nechajte maličkých prísť ku
mne“ – hovorí Ježiš. Detský
plač do kostola nepatrí – hovo-
ria mnohí kresťania. 

Nedávno som si v chráme
v tejto súvislosti uvedomila, aké
dôležité je cvičiť sa až do smrti
v trpezlivosti, sebaovládaní, či
tolerancii. Predstavte si matku,
ktorá s námahou, trémou a ru-
mencom na líci na rukách

nesie z „krížika“ od oltára pla-
čúcu dcérku, a babku z lavice,
ktorá s nespokojným výrazom
na tvári polohlasne naznačuje,
že ju plač dieťaťa, ktorý trval
nejaký moment, vyrušuje.  Po-
súďte, pre koho bola táto chvíľa
ťažšia, či pre mamu, ktorá
v náručí niesla plačúce dieťa 
a upierali sa na ňu stovky pohľa-
dov, alebo pre babku, ktorá ani
chvíľu nemohla zniesť plač
dieťaťa?  Sme takí prísni aj voči
sebe? Deti vnímajú prvé dotyky
„so životom“ obzvlášť citlivo.
Možno by stačilo iba trošinku
dobrej vôle a sebaovládania.
Samozrejme, že každý chce
nerušene sledovať bohoslužbu.
Ale aj to detské vyrušovanie
prijmime s vedomím, že dieťa je
dar od Boha a ten sa určite
z jeho prítomnosti teší aj vtedy,
keď práve plače.    

(mm)

V zmysle usmernenia Regio-
nálnej veterinárnej a potravinovej
správy (RVS), dávame Vám do
pozornosti nasledovný oznam:
Podľa § 23 zákona číslo
39/2007 Z.z. o veterinárnej sta-
rostlivosti, hovädzí dobytok a oší-
pané možno zabíjať u chovateľa
na súkromnú domácu spotrebu
ak bolo zabíjanie zvierat nahlá-
sené príslušnej RVS aspoň jeden
pracovný deň vopred, dodržané
požiadavky na ochranu zvierat

v čase zabíjania, dodržané požia-
davky na sústreďovanie a ne-
škodné odstránenie živočíšnych
vedľajších produktov, dodržané
požiadavky na vyšetrenie na bo-
vinnú spongiformnú encefalopa-
tiu (BSE), ak ide o hovädzí  do-
bytok a na vyšetrenie trichinely,
ak ide o ošípané. Za porušovanie
opatrení budú hygienici sankcio-
novať konkrétnych chovateľov.

(mil)

K 18. 6. 2009 je v našej
mestskej časti 3 920 oby-
vateľov, z toho 1 968 mužov
a 1 952 žien.

Detí do 14 rokov je 781, od
15 – 59 rokov 2510 a starších
ako 59 rokov 629 občanov.

(mš)

Ž i v o t  j e  n a  t o ,  a b y  h o  d o b ý j a l i  o d v á ž n i .•
2

Uznesenia zo XVI. zasadnutia MZ MČ Košice – Krásna konaného dňa 5. mája 2009

Takto by v budúcnosti mala vyzerať lokalita „Golianova“

Predčasom náš miestny úrad navštívili členovia Klubu seniorov
Slovenského syndikátu novinárov. Živo sa zaujímali o dianie a premeny
v Krásnej, najmä o individuálnu bytovú výstavbu, prácu miestnej
samosprávy, nemenej o naše noviny, knihu o Krásnej, ale aj o ďalšie
aktivity. Na ich zvedavé otázky im erudovanú a vyčerpávajúcu odpoveď
dal náš starosta JUDr. Marek Kažimír. 

Foto: Ján Bičkoš

Našej pozornosti neušiel ani ruch
na hlavnej ulici, ktorý tu vládol
v čase chystačiek na odpustovú
slávnosť. Výsledkom je rozšírenie
cesty a jej pokrytie asfaltom. Koho
by to nepotešilo?            Foto: (bič)

Koºko nás je?

Hygienic i  upozorÀujú

N e d o k á Ï e m e  t o ?



parku pred kaštieľom s det-
ským ihriskom. Hlavnou úlo-
hou v tomto volebnom období
bola rekonštrukcia centra
Krásnej a to cesty, chodníky,
park. Koncom júna sme začali
s rekonštrukciou Lackovej
ulice. V prvej etape sme
opravili cestu vrátane krajnice,
ktorá najmä po daždi pri-
pomínala rozbahnený terén
a nie časť cesty. V druhej
etape, pokiaľ nám po ne-
vyhnutných opravách výtlkov
na našich ďalších uliciach
vystačia zdroje, budú nasledo-
vať opravy chodníkov a odvod-
nenie centra.

Na základe vašich pripomie-
nok sme zistili, že často pri
telefonickom volaní na miest-
ny úrad telefón na úrade zvoní,
ale nikto nedvíha. To sa stáva
aj v prípade, že pracovníčka
má na linke iný hovor a dotyč-
nému volajúcemu nezaznie
obsadzovací tón. Preto by som
vás chcel poprosiť o trpezli-
vosť a pokúsiť sa volať aj na
iné telefónne čísla okrem
6852 874 aj 6852 128, 
6852 182 a 729 10 38. Prísluš-

ní pracovníci vás ochotne
spoja s konkrétnym praco-
viskom miestneho úradu. Tí,
ktorí máte prístup na internet
môžete svoje pripomienky
a požiadavky vybaviť aj
priamo na mailovej adrese
kosicekrasna@kosicekras-
na.sk. Funkcia starostu je aj
o častom cestovaní mimo
úradu a zastupovaní Krásnej
pri rôznych zasadnutiach
orgánov mesta a správnych
konaniach na magistráte ale-
bo iných špecializovaných
úradoch miestnej alebo
ústrednej štátnej správy. Preto
vás chcem poprosiť, aby v prí-
pade, že niektoré vaše prob-
lémy potrebujete priamo
konzultovať a vybaviť so sta-
rostom, svoju požiadavku po-
vedzte zamestnancom úradu.
My sa vynasnažíme v čo naj-
kratšom čase dohodnúť kon-
krétny termín nášho stretnutia.
Samospráva, starosta, poslan-
ci, ale aj zamestnanci  miest-
neho úradu sú tu predsa pre
vás a nie naopak. Hľadajme
teda spoločné body záujmu
a niť spoločného porozu-
menia. 

Na prvom mieste obãan

Pred rokom som prijala ponuku
zastúpiť na pracovnom mieste náš-
ho miestneho úradu mladú  ma-
mičku počas materskej dovolenky.
I keď mám za sebou dlhoročnú
odbornú prax na úrade štátnej
správy s krajskou pôsobnosťou,
práca bola pre mňa nová a zaují-
mavá. Moja radosť bola o to väč-
šia, že na tomto poste som mohla
s láskou  a nadšením slúžiť  ľuďom
z môjho rodiska. Tak ako som to
nepoznala predtým ani ja, určite
málokto vie doceniť skutočné úsi-
lie, ktoré sa na tomto úrade pre
nás - občanov vynakladá. Mala
som tú možnosť, že som sa s pra-
covným zadelením na jednotlivých
úsekoch činnosti oboznámila.
Verte, neverte, nie je to málo, čo
táto hŕstka usilovných ľudí denne
absolvuje. Niekto s dobrým po-
strehom správne poznamenal, že
náplňou práce a jej zdokumen-
tovaním je náš úrad na úrovni jed-
nej produkujúcej firmy. Myslím si,
že tu nikto nepostáva, zbytočne
nedebatuje, nekávičkuje, ako sa
to zvyklo o úradníkoch hovoriť.
Poviem to priamo - a ako vždy-

úprimne, že tu „velí“ človek, akých
som v celej mojej administratívnej
praxi poznala naozaj poskromne.
Nároky na pracovný výkon úradní-
kov, ale hlavne úlohy, ktoré si berie
na svoje plecia on sám sú toho
presvedčivým dôkazom. Zachovať
vo vlastnej obci objektivitu, vysokú
profesionálnu i ľudskú úroveň, to
až také jednoduché nie je. Je ne-
sporné, že práve on povzniesol
samosprávnu činnosť v našej

mestskej časti na vyššiu priečku.
I keď niekedy ťažko, predsa len si
nájde čas, aby každého kto požia-
da nielen vypočul, ale tiež dohlia-
dol, aby žiadny predostretý prob-
lém neostal nevyriešený. A tak
nečudo, že si to ľudia všímajú. Nie
raz som sa stretla s pochvalou,
uznaním, ocenením úrovne nášho
úradu, najmä od cudzích ľudí, ktorí
ho navštívili. Len napríklad  – ne-
pretržité fungovanie kancelárie
prvého kontaktu – každý deň aj
počas obedňajšej prestávky, roz-
nášanie obedov imobilným dô-

chodcom, gratulácie jubilujúcim,
okamžitý zásah pri poruche kana-
lizácie, maximálna ústretovosť pri
identifikovaní pozemkov, možnosť
pochovávať aj v sobotu, krásne
knihy o Krásnej, kalendáre, hod-
notný spravodajca, ktorý poslanci
doručujú osobne a vôbec, fakt, že
sa u nás stále niečo deje – hovorí
za všetko. Máloktorá obec nám
môže konkurovať. Ale nič sa ne-
urobilo samo, ale je výsledkom

dobrých nápadov a úsilia celého
kolektívu. 

Žiaľ, stretla som sa aj s negatív-
nymi javmi. Ako sa ničí to, čo iní
urobili a slúži  všetkým. Smutný po-
hľad bol na viackrát zdemolované
autobusové zastávky, dopravné
značky, zničené semafory, opako-
vane vytrhané kvety pri pamätníku,
odpadky, pri autobusových zastáv-
kach v centre obce! Isto-iste si
„autori“ neuvedomujú, že obec
musí veľmi zvažovať každý výdavok
a vôbec ich nebolí, že sa potom
platí duplicitne, pretože znovu

a znovu je potrebné postarať sa
o čistotu i funkčnosť všetkého  čo
jednoducho musí byť. Ľudí,  akých
je u nás našťastie dosť, to právom
mrzí, ale musia sa s tým zmieriť,
pretože voči drzosti, vandalizmu
a bezohľadnosti sme zatiaľ bez-
mocní.  

Keďže každý doslov či epilóg
v médiach má byť optimistický, aj
môj objektívny pohľad na dianie
v obci bez zveličovania bude nie-
len optimistický, ale hlavne reálny.
I keď sa hovorí, že dobré sa chváli
samo, nemožno opomenúť dobrú
prácu nášho úradu, ktorého do-
minantným poslaním je záujem
o obyvateľov Krásnej, o ich lepší
a dôstojnejší život. A tak je hodné,
aby sme si to vážili a boli hrdí aj
pyšní na to, že tu žijeme a podľa
svojich schopností a možností tiež
prikladali ruky k spoločnému dielu.
Nebolo by múdre, aby sme si štan-
dard a dosiahnutú úroveň, ktorou
sme povestní, ba ani vysoko na-
stavenú latku, kadejakými nihilis-
tickými postojmi, či ležérnosťou
znižovali. Bola by to veľká chyba.

Mária Miľová

Dopad finančnej krízy na mesto
Košice ale aj na celé Slovensko
vnieslo obavy aj o vývoj programu
Európske hlavné mesto kultúry –
Košice 2013 najmä  čo sa týka
financovania z prostriedkov mesta
Košice. Nie je potrebné hovoriť
o význame tohto projektu, realizácia
ktorého má  celonárodnú pôsobnosť
európskeho významu. Nie je zame-
raný len na zorganizovanie niekoľ-
kých kultúrnych podujatí, ale aj na
dlhodobý rozvoj mesta a jeho mest-
ských častí. 

Mestá, ktoré  už titul dosiahli sú
vnímané v celosvetovom meradle
ako úspešné mestá, zaujímavé pre
turistov, ale aj pre podnikateľov. Tejto
možnosti sa dostalo aj mestu Košice. 

Finančné zabezpečenie projektu
z rôznych zdrojov vo výške takmer

85 miliónov €. Na jeho financovaní
by sa mali podieľať: štrukturálne
fondy EU, mesto Košice, vláda SR,
Košický samosprávny kraj, súkromní
partneri a mestá KSK. Vláda vyčlenila
účelové finančné prostriedky na
podporu projektu v celkovej sume na
rok 2009 – 166 tisíc €, na rok 2010
– 1 162 tis. €, na rok 2011 – 1 992
tis. € na rok 2012 – 3 320 tis. €,
2013 – 3 320 tis. €. 

Je potešiteľné, že pre našu  MČ
Košice – Krásna bola do financo-
vania projektu zahrnutá aj rekon-
štrukcia kaštieľa v Krásnej vo výške
dva milióny eur.

Držme si palce všetci, aby projekt
EHMK Košice 2013 bol úspešné
zrealizovaný.

Erika Dolná
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• Vtedy zapáľ  svet lo ,  keď je  tma,  v tedy  č iň  dobre ,  keď je  na  to  čas .

Súčasný pohľad na severnú časť kaštieľa, ktorý čaká na svoju záchranu.

Dva milióny eur pre ná‰ ka‰tieº

(Dokončenie z 1. strany)

Dobré  sa  samo chvál i ,  a le…N a  m a r g o

Latka je vysoko, preão ju zniÏovaÈ?



V mesiaci júl si celé Sloven-
sko uctieva pamiatku sv.
Cyrila a Metoda, ktorým vďa-
číme za sprostredkovanie
duchovného bohatstva kres-
ťanstva a pozdvihnutie sta-
roslovienčiny na pápežom
schválený liturgický jazyk.
V našej farnosti je tento svia-
tok spojený aj s odpustovou
slávnosťou, keďže sv. Cyril

a Metod držia nad naším kos-
tolom patronát už od roku
1935, kedy im bol zasväte-
ný. Vierozvestom sv. Cyrilovi
a Metodovi je okrem hlavné-
ho oltára venovaná aj výzdo-
ba ľavej strany chrámovej
lode s maľbami košického
umelca Jozefa Brannu z roku
1952.

Maliarovi sa s obdivuhod-
nou presnosťou podarilo za-
chytiť krátke výjavy z ich ži-
vota. Svojim štetcom dokázal
zobraziť nielen príchod sv.
Cyrila a Metoda na Veľkú Mo-
ravu, ale aj ich hlbokú nádej
a radosť z duchovného ovo-
cia, ktoré im prinesie šírenie

Evanjelia. Predstavuje ich aj
v úlohe kazateľov dobrej zves-
ti, ktorí si svojou múdrosťou 
a rozprávaním získali uče-
ných veľmožov, kniežatá, ale
aj prostý ľud. 

Samotný spôsob zobra-
zenia týchto výjavov svedčí
o maliarovej hlbokej znalos-
ti historických zvláštností
a o premyslenom rozvrhnutí

kompozície malieb. Obdivu-
hodná plastickosť a dynami-
ka jeho postáv dáva tušiť pre-
cíznosť a veľké nadanie
umelca. Zjavný je aj maliarov
veľký zmysel pre detail, čo sa
odráža na jeho presnom vy-
kreslení ľudových krojov, či-
piek, výšiviek či šperkov.

Jozef Branna svojimi maľ-
bami dokázal vystihnúť aj
podstatu misie sv. Cyrila
a Metoda a hlavný cieľ ich
príchodu – priviesť ľudí bližšie
k Bohu a k blížnym. Majme to
na pamäti nielen pri slávení
sviatkov sv. Cyrila a Metoda,
ale aj pri každej návšteve
nášho kostola.

Jozef Branna bol košickým umelcom a maliarom. Po neukon-
čenom štúdiu medicíny absolvoval učiteľskú akadémiu v Bra-
tislave a v Košiciach krátko pôsobil ako učiteľ. Od roku 1951 sa
okrem iných malieb venoval výzdobe chrámových interiérov. Jeho
maľby môžete vidieť nielen v kostole sv. Cyrila a Metoda v Krásnej,
na ktorého výzdobe sa podieľal aj Vojtech Gábor, ale aj v Ťaha-
novciach, Šaci, Hýľove, Čečejovciach, Košických Olšanoch,
Svinici a v mnohých ďalších kostoloch.

Anabela Obyšovská  

Tentokrát vám priblížim prob-
lematiku DSS resp. sporné
sporenie v II. pilieri, pretože sa
množia otázky na problémy pri

vybavovaní predčasného starobného
dôchodku alebo invalidného dô-
chodku. Je nutné si uvedomiť, že pri
poklese schopnosti vykonávať zá-
robkovú činnosť prestáva štát (So-
ciálna poisťovňa) platiť príspevky na
osobný dôchodkový účet. Sporiteľ,
ktorý už je poberateľom invalidného
dôchodku a počas jeho poberania
nebude vykonávať zárobkovú činnosť
a nebude ani dobrovoľne platiť
príspevky, nemusí splniť podmien-
ku15 rokov sporenia pre nárok na
dôchodok z II. piliera. Momentálne
majú problém napr. osoby, ktoré už
do II. piliera vstúpili, majú vek nad 45
rokov, dostatočný počet odpracova-
ných rokov, avšak pri vybavovaní
predčasného starobného dôchodku
nespĺňajú zákonom stanovenú mini-
málnu čiastku dôchodku, pretože

časť odvodov bola prevedená do II.
piliera. Uvediem príklad, ktorý je zve-
rejnený na stránke: Suma dôchodku
sa aj sporiteľovi vypočíta z plnej sumy
vymeriavacieho základu. Zníži sa
však o polovicu sumy, ktorá patrí za
roky obdobia, počas ktorého bol
poistenec sporiteľom. Postup: Ak
poistenec získa 44 rokov dôchod-
kového poistenia, pričom počas 15
rokov z nich bude sporiteľom podľa
osobitného predpisu:

1. Najprv sa vypočíta suma sta-
robného dôchodku tak, ako keby
poistenec nebol sporiteľ, tzn. zohľad-
ní sa celých 44 rokov dôchodkového
poistenia. Vysvetlenie výpočtu tejto
sumy môžete nájsť na internetovej
adrese www.socpoist.sk/starobny-
-dochodok/1286s#suma-starobne-
ho-dochodku. 

2. Vypočíta sa suma dôchodku,
ktorá by z tejto sumy patrila za 15 ro-
kov dôchodkového poistenia.

3. Od sumy starobného dôchodku
patriaceho za 44 rokov dôchodko-
vého poistenia sa potom odpočíta
polovica sumy patriaca za obdobie
15 rokov, počas ktorého poistenec
bol sporiteľom podľa osobitného
predpisu.

Ešte zopár zaujímavostí: Ak máte
viac ako 35 rokov, dôchodok s po-
mocou DSS sa Vám nezvýši. Ak za-
rábate menej ako 600 eur (18 000
Sk), účasť v II. pilieri sa Vám neoplatí.
Ak sporiteľ vystúpi z II. dôchodkové-
ho piliera, peniaze sa z jeho dôchod-
kovej správcovskej spoločnosti pre-
vedú na účet Sociálnej poisťovne. Od
toho okamihu sa na poistenca po-
zerá Sociálna poisťovňa tak, ako ke-
by nikdy nebol sporiteľom. Ak však
už ide o sporiteľa, ktorý je pobera-
teľom starobného alebo predčasné-
ho starobného dôchodku, (pri stano-
vení výšky ktorého musela byť
zohľadnená skutočnosť, že bol spo-
riteľom a jeho dôchodok mu bol zní-
žený), po jeho výstupe z II. piliera a
potom, ako sa pripíšu jeho pro-
striedky z II. piliera na účet Sociálnej
poisťovne, znovu sa mu vymeria jeho
dôchodok tak, ako keby v II. pilieri
nikdy nebol. Našetrené peniaze
v DSS Vaše deti nezdedia. V II. pilieri

sa úspory nededia vždy, len počas
doby sporenia. Stačí, ak Vám vyplatia
prvý dôchodok a možnosť dedenia
zaniká. Výstup z II. piliera bol možný
do 30. júna 2009. 

A na záver malé, ale pozitívne
upozornenie: Podľa prechodných
ustanovení § 293bg zákona č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení zákona č. 108/2009 Z. z.
sadzba poistného do rezervného fon-
du solidarity v prechodnom období
od 1. apríla 2009 do 31. decem-
bra 2010 sa znížila zo 4,75% z vy-
meriavacieho základu na 2% vy-
meriavacieho základu. Platí teda,
že prvé znížené poistné je splatné
11. mája 2009 a posledné 10. ja-
nuára 2010. Pri vymeriavacom zá-
klade, ktorý je mesačne najmenej
295,50 EUR je to suma 5,90 EUR
a pri vymeriavacom základe, ktorý je
najviac 2.674,90 EUR je to suma
53,40 EUR. Avšak znížená sadzba
poistného platí len pre povinne
dôchodkovo poistenú samostat-
ne zárobkovo činnú osobu, a preto
sa nevzťahuje na dobrovoľne dô-
chodkovo poistenú osobu a na za-
mestnávateľa.         
Podľa zdroja SP spracovala Jana Bodová

•
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N i č  n i e  j e  t a k é  ť a ž k é ,  a k o  n á j s ť  s l o v á  p r e  v e ľ k ú  b o l e s ť .

Vy sa p˘tate, my odpovedáme

BliÏ‰ie k Bohu a blíÏnym

§

S o c i á l n o - p r á v n a  p o r a d ň a

Tak to vyzeralo po druhom kole volieb hlavy štátu vo volebnej miestnosti
pri sčítavaní hlasov.

Tesne pred uzávierkou čísla sme urobili tento záber z kúrie, kde sa práce
na omietkach dostávajú do cieľovej rovinky.                Foto: Ján Bičkoš

Jozef Branna (1911 – 1969)

– hlavn˘ cieº príchodu vierozvestov



Ako sme avizovali v našom
spravodajcovi, v polovici najkraj-
šieho mesiaca roka, Krásna
opäť žila odberom najcennejšej
tekutiny, zachraňujúcej ľudské
životy. Ako po iné roky, aj túto
v poradí siedmu „Krásňansku
kvapku krvi“ zorganizoval MS
SČK a MÚ MČ Košice - Krásna
v súčinnosti s Národnou trans-
fúznou službou SR, pracovisko
v Košiciach.

Tentoraz dejiskom odberu bola
priestranná sála nášho kultúr-
neho domu, v ktorom mali pra-
covníci transfúznej služby pod
vedením MUDr. Anny Slivkovej
vytvorené ideálne podmienky pre
úkony spojené s odberom krvi.
No nielen oni, ale aj krásňanski
darcovia to mali omnoho ľahšie,
prístupnejšie i pohodlnejšie, keď
sa nemuseli štverať po schodoch
do administratívnej budovy miest-
neho úradu, ani postávať na jej
chodbách či na schodoch.

Hneď pri vchodových dverách
si laborantka Dana Strapcová
zriadila pracovisko pre vyšetrenie

hemoglobínu, po jej ľavici spo-
mínaná „šéfka“ tímu zdravotníkov
MUDr. Anna Slivková s ne-
odmysliteľným fonendoskopom
na krku, okrem zmerania krvné-
ho tlaku, svojsky „spovedala“ kaž-

dého potenciálneho darcu.
Zhodnotila jeho dotazník, tiež
kládla otázky čo jedli, čo pili pred
odberom, koľko kíl majú a až po-
tom vynášala „verdikt“. – Súhla-
sila, alebo nie s odberom, ak bol
na to vážny dôvod. Helena Staš-
ková  evidovala darcov pred
odberom a jej kolegyňa Katarína
Lazárová viedla dokumentáciu
po odbere. Samotný akt odberu
nenahraditeľnej tekutiny mali na
starosti zdravotné sestry Ľudmila
Perlová a Jaroslava Kleinová,
ktorým v dvoch odberných kres-
lách šla ich práca ako po masle
s milým úsmevom k tým, ktorí
prišli prejaviť gesto ľudskosti voči
neznámym prijímateľom krvi pre
záchranu života. Napokon ani
pani sanitárka Mária Mátéová tu
nebola navyše. Ona sa postarala
o povinný prísun tekutín aj o čosi

na zahryznutie pred  i po odbere,
najmä pre tých, ktorí často zabú-
dajú na pitný režim, tiež o to, aby
darcovia neskolabovali pre nedo-
statok prísunu jedla a tekutín do
organizmu.

Pri odbere nechýbala ani zá-
stupkyňa ÚzS SČK Zuzana
Kravjanská, ani výdatný pomoc-
ník tímu zdravotníkov, vodič Miro-
slav Korečko a svojich klientov
si prišli oceniť a súčasne zaregis-
trovať do svojho programu „vý-
hod“ aj pracovníčky Zdravotnej
poisťovne Dôvera Ing. Iveta
Brédová a Štefánia Dienešová.

A čo nám prezradil záverečný
záznam odberu krvi siedmeho
ročníka „Krásňanskej kvapky
krvi“? Dobrý skutok a teda gesto
humanity voči blížnym prejavilo
dvadsaťsedem darcov, z ktorých
žiaľ pre rôzne príčiny nemohli
darovať najcennejšie, čo chceli
dať, šiesti. Takže pre čistý odber
ostalo dvadsaťjeden bezpríspev-
kových darcov krvi, z nich štyria
prvodarcovia, menovite Júlia
Kvartová, Petra Rochová, Má-
ria Paraiová a Štefan Knap. Ten
tohto roku doplnil svoje doterajšie
rodinné duo, manželku Irenu
a syna Tomáša – ktorí prvýkrát
darovali krv v minulom roku –
takže sa zrodilo trio Knapovcov,
čo je zatiaľ raritou darcovstva
v Krásnej. 

Ako vždy, bodkou za štedrou
nádielkou vzácnej tekutiny bolo
občerstvenie v reštaurácii Rubín,
kde organizátori zabezpečili dob-
rý guláš a nechýbalo ani chutné
červené vínko, ktorým darcov
počastoval personál Ondreja
Jedináka. 

Ján Bičkoš
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J e d i n ý  d a r ,  k t o r ý  č l o v e k  n e u n e s i e  s á m ,  j e  l á s k a .•

Rodinné trio krásňanských bezpríspevkových darcov krvi – pani Irena,
Štefan a syn Tomáš Knapovci tesne po odbere.

Foto: autor reportáže

Nevyhnutná evidencia, následné predodberové úkony a rozhodnutie
zdravotníkov kto môže a kto nemôže darovať krv.

A tak to vyzeralo v kreslách na odber vzácnej tekutiny, do ktorých sa na
siedmom ročníku „Krásňanskej kvapky krvi“ posadilo 21 darcov.

Krv pre záchranu Ïivota

Na siedmej „KrásÀanskej kvapke krvi“ dvadsaÈsedem samaritánov

Vieme, že krvi nikdy nie je na-
dostač a jej spotreba je vysoká naj-
mä pri ťažkých stavoch pacientov.
Naši zdravotníci to vedie najlepšie
a isto-iste majú naporúdzi množ-
stvo príkladov, ktoré by nás o tom
presvedčili. Jedno je však jasné aj
nám, laikom, že
každá kvapka je
vzácna i to, že
práve tá naša môže zachrániť
niekomu život a možno raz my, či
naši blízki ju budeme potrebovať. 

Nuž a takto vás aj týmito riad-
kami chceme upriamiť na tento
ľudský čin, darovať najcennejšie
v prospech záchrany života iným.
Od doktorov vieme, že darcom
môže byť každý zdravý človek vo
veku 18 do 65 rokov, ktorý neužíva

žiadne lieky a je aspoň dva týždne
po antibiotickej liečbe. A čo je dô-
ležité pred odberom? Dostatok
tekutín a tiež ľahké jedlo. Teda nie-
len piť, ale aj jesť najmä suché pe-
čivo, ovocie, čaj, žiadne mastné
jedlá a dôležité je aj dobre sa

vyspať. Prázdny
žalúdok, ale tiež
obavy z nezná-

meho (u prvodarcov) môže viesť
k poklesu krvného tlaku a možné-
mu kolapsu. Teda, vôbec sa ne-
musíte báť, že odber nezvládnete.
Napokon, presvedčíme sa o tom
pri najbližšej „Krásňanskej kvapke
krvi“ koľkí z nás sa rozhodli pre
tento výsostne humánny skutok.
Nikdy totiž nevieme, kedy ju bu-
deme potrebovať sami.             (b)

Nikdy nevieme…

g l o s a



Do firmy, ktorá v Krásnej vy-
rástla takpovediac pred očami,
sme zavítali v obyčajný, všedný
deň. I keď ešte neodbila otvá-
racia hodina, pred jej bránou už
postávalo niekoľko áut z jednej
i druhej strany Slaneckej cesty,
lepšie na Ukrajinskej ulici neďa-
leko nášho „deduška“ – starého
mlyna. Ich osádky mali jediný cieľ
– čo najskôr pristaviť svojich
tátošov k doskám, cementu, váp-
nu, hranolom, či inému tovaru,
ktorý sa nachádza pod jej
strechou i mimo nej.

Nájsť jej šéfa v takej trme-vrme
je viac ako nájsť ihlu v kope sena.
No ale podarilo sa a tak bez dlhé-
ho otáľania sme mu položili nie-
koľko otázok, týkajúcich sa zrodu
firmy, jej začiatkov aj to, prečo mu
učarilo práve drevo, ako hlavný
artikel, čo všetko má naporúdzi
pre svojich zákazníkov i to aká je
spätná väzba na poskytované
služby, ako reaguje na dopyt
kupujúcich, aj to, čo mu strpčuje
život, ako tomu čelí a čo robí pre
spokojnosť svojich klientov.

A tak sa Laco rozhovoril: „Pod-
nikať som začal v roku 1991, skôr
sa nedalo. Vo VSŽ som mal pod-
písanú desaťročnú zmluvu, pre-
tože dávali nenávratné pôžičky na
výstavbu a ja som po skončení
vojenskej služby začal stavať
dom. Za totality som sa absolútne
nemohol prejaviť, keďže som
hrával v kostole a keď zistili, že to

robím, z hodiny na hodinu som
bol preložený z funkcie majstra
na posunovača. Vždy som túžil
v živote niečo dokázať a tak pri
najbližšej príležitosti som opustil
rady robotníckej triedy vo VSŽ so
stabilným miestom a rozhodol
som sa podnikať. Začiatky boli
veľmi ťažké, (rodina, tri malé de-
ti...), ale môj cieľ ma hnal do-
predu. Za požičané peniaze som
si kúpil starú, pätnásťročnú, ale
zato vďačnú Aviu a začal som
jazdiť za tovarom. Najprv do
Podolinca, Tatier, Žiliny aj na Ky-
suce. Vždy som sa snažil necho-
diť sám, a preto som so sebou
brával závozníka, ktorý mi pomá-
hal pri nakladaní a ani auto už
nebolo isté. V tom čase mi veľmi
pomohol František Pancurák,
ktorý so mnou chodil pre tovar
a bol mi dobrým spoločníkom,
začo som mu vďačný. Veľa ľudí si
ani nedokáže predstaviť aké je to
začínať úplne z ničoho – „na ze-
lenej lúke“. Dalo by sa o tom ve-
ľa rozprávať...

V súčasnosti máme firmu na
Ukrajinskej ulici v Krásnej, sna-

žíme sa zákazníkom spĺňať ich
požiadavky a pohotovo reagovať
na ich dopyt. Okrem drevených
obkladov, paluboviek a plávajú-
cich podláh s ktorými sme za-
čínali, predávame tiež široký sor-
timent spojovacieho materiálu,
(klince, šruby...) ale aj farby laky,
náradie pre domácich majstrov
a stavbu. Keďže v okolí Krásnej
je veľká výstavba, máme väčšiu
klientelu, preto sme rozšírili sorti-
ment aj o stavebný materiál. V sú-
časnosti ponúkame cement, váp-
no, lepidlá, izolácie, fasádne

farby a omietky, hranoly i dosky
na krov. Zákazníci si môžu vybrať
130 druhov odtieňov farieb
a omietok, akrylátových alebo sili-
kátových, ktoré sme schopní za-
bezpečiť do 24 hodín. Na palu-
bovky a eurohranoly máme
dobrého a spoľahlivého dodáva-
teľa z Nemecka, ktorý má svoje
výrobne v Nemecku, Fínsku,
Švédsku a Estónsku. Udržujeme
s ním dlhoročnú spoluprácu
a o kvalite jeho výrobkov svedčí
spokojnosť našich zákazníkov.
Firmu vedieme spolu s manžel-
kou Emíliou. I keď máme osem
zamestnancov, my pracujeme
nepretržite 24 hodín denne.

Samozrejme, že prosperita
firmy má aj svoje negatívne
stránky. Ľudská závisť robí člo-
veka zlým a ubližuje. My sa s ňou
stretávame denno-denne v rôz-
nych formách. Držíme sa preto
sloganu: „Radšej nech závidia,
ako keby ťa mali ľutovať“. Nad
všetkým zlým však víťazí spokoj-
nosť a množstvo našich zákaz-
níkov.“       

J. Bičkoš, foto: autor
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N a j v ä č š í m  u m e n í m  j e  b y ť  č l o v e k o m .•

Pohľad na objekt firmy z cesty smerujúcej k Nižnej a Vyšnej Hutke a na
Slanec, ktorá tu vyrástla takpovediac „ na zelenej lúke“. 

P r e  s p o k o j n o s È  z á k a z n í k o v

Firma „DREVENÉ OBKLADY – LADISLAV KOČIŠ“Predstavujeme vám

Okrem nosného artiklu – dreva,  nás majiteľ firmy Laco Kočiš oboznámil
aj s ďalším sortimentom, o ktorý je u zákazníkov čoraz väčší záujem.

Ako inde, aj v tejto veľkopredajni čo si kupujúci vyberie, za to zaplatí
v kase u spolumajiteľky firmy E. Kočišovej, alebo u M. Vereba.

Téma krvi, jej zložiek, krvnej skupiny, darcovstva krvi, zdravého
životného štýlu ,ochrany zdravia to sú témy projektu Kvapka krvi.
Slovenský červený kríž má na úseku darcovstva krvi  špecifické po-
stavenie. Jeho úlohou je predovšetkým oslovovať darcov krvi, vycho-
vávať mladých ľudí k darcovstvu už od útleho veku  a tiež oceňovanie

za mnohonásobné darcovstvo krvi. Kvapka krvi  výrazne pomáha pri
zabezpečovaní liečby krvnými prípravkami  v nemocniciach, dlhodobo
chorým pacientom, ako aj tým, ktorí  utrpeli úraz a prišli o veľké
množstvo krvi. Deň l4.jún si ako Svetový deň darcov krvi pripomíname
od roku 2004. Je vyjadrením vďaky dobrovoľným darcom, ktorí dávajú
ľuďom  pre záchranu ich života najcennejší dar -  vlastnú krv. Motivovať
treba  najmä mladých ľudí, aby vstúpili do radov darcov krvi s dôrazom,
že ich starší príbuzní, ale aj ich rovesníci často potrebujú  životodárnu
tekutinu pre záchranu života.                                                                       (kob)

P r o j e k t  „ K v a p k a  k r v i “



šte stále platí stará známa
pravda, že nežijeme preto,

aby sme jedli, ale jeme preto,
aby sme žili. Nuž a chlebík náš
každodenný, o ktorý iste mnohí
z nás prosíme v modlitbe, ten
nikdy nesmie chýbať na našom
stole, i keď často mávame prie-
van v peňaženke.

No nielen chlebom žije človek
a nielen ním uspokojuje jednu

z biologických potrieb. Kto z nás
nepozná kolotoč nákupov aj
iných druhov potravín, bez kto-
rých sa nezaobíde žiadna do-
mácnosť? Každý deň, sviatok či
piatok počnúc raňajkami, kon-
čiac večerou vždy je potrebné
schystať čosi pod zub. Ba ani
po večeri si nedáme pokoja,
vždy čosi hľadáme na „zobnutie“
pri televízore až kým nás neskláti
menej vzrušujúci program. Veď
to poznáte : keksíky, čokoláda,
zemiačky, tyčinky, bonbonierka,
ale aj dúšok nejakého nápoja sa

žiada ak už nie tuhého aspoň
nejaký džús či minerálka. Nuž
a tieto si obstaráme v našich
potravinárskych obchodoch
medzi ktoré rátame aj jednu
z krasňanských predajní s ná-
zvom Potraviny „U Baróna“ na
Opátskej ulici číslo 13/A, ktorej

majiteľom a teda aj šéfom je
Mikuláš Rjabinčák. Práve tú
vám dnes predstavujeme a sú-
časne prezradíme, čo v nej majú
k dispozícii pre svojich zákaz-
níkov a to do akej miery plnia ich
túžby a požiadavky. Prvý raz ju
otvorili 5. júla 2002 v bývalom
Dome služieb, – dozvedáme sa
od majiteľa predajne – kde sa
v malej, nevyhovujúcej miest-
nosti tesnili celých šesť rokov.
Až v septembri 2008 sa presťa-
hovali do vlastnej budovy, ktorú
sa im podarilo vybudovať za po-

moci nášho miestneho úradu.
Na ploche sto štvorákov tu majú
možnosť oveľa lepšie a na vyššej
úrovni uspokojovať dopyt svojich
skalných zákazníkov, našich
občanov. Pochopiteľne okrem
základných potravín – chleba,
mlieka, masla – mohli rozšíriť
svoj sortiment aj o zeleninu, ovo-
cie rôznych druhov, zemiaky,
mäso, mäsové výrobky, o mra-
zenú hydinu, ryby, širokú paletu
nápojov, mliečnych výrobkov
vrátane syrov a nanukov, ba aj
o drogistický tovar, o ktorý je
permanentný záujem. Z viace-
rých návštev, ale aj nákupov
v tejto predajni môžeme potvrdiť,
že v nej naozaj možno nakúpiť
takmer všetko čo potrebujeme,
čo nám odobrili aj kupujúci pri
našej malej sondáži spokojnosti
i z ďalších ohlasov občanov. Ako
vraví Mikuláš Rjabinčák, snaží sa
vyhovieť požiadavkám kupujú-
cich promptne v duchu hesla:
„Náš zákazník, náš pán“. Po-
chopiteľne jeho oporou sú aj
predavačky, manželka Kveto-
slava a Silvia Mizeráková, kto-
ré spolu s ním dbajú, aby bol
denne čerstvý chlieb, pečivo,
mlieko a mliečne výrobky, nevy-
nímajúc syry a iné výrobky, čo-
mu podriaďujú aj ich prísun do
predajne, niekedy až trikrát za
deň.

A tak nečudo, že spokojných
zákazníkov, ktorí si u nich podá-
vajú kľučky, čoraz viac pribúda
a nielen z „Opátskej strany“, ale
aj z iných častí Krásnej, často-
krát i Košičanov, ktorí k nám za-
vítajú.                      Ján Bičkoš
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Pred vchodom do novej predajne je rušno vo všedný aj sviatočný deň.

A tak vyzerá interiér predajne počas nákupu. Ako vidieť, regály ba ani pult nezívajú prázdnotou a Kvetoslava
Rjabinčáková vždy rada vyhovie želaniam svojich zákazníkov.                                           Foto: autor reportáže

J e m e  p r e t o ,  a b y  s m e  ž i l i ,  a l e  n e ž i j e m e  p r e t o ,  a b y  s m e  j e d l i .

Potraviny  „U Baróna“ –  Mikulá‰  Rjabinãák

Chlieb ná‰ kaÏdodenn˘
Predstavujeme vám

E POTRAVINY
„U Baróna“ 
– Mikuláš Rjabinčák,

O p á t s k a  1 3 / A

Denne čerstvý chlieb,
pečivo, mäso

a mäsové výrobky.
Od štvrtka do nedele 

na vybrané druhy
mäsa a ovocia

výrazné zľavy.

O t v á r a c í  č a s :  
pondelok až sobota

od 7. do 19. hod. 
a v nedeľu

od 8. do 15. hod.

Tešíme sa na vás

Druhá májová nedeľa bola
krásna nielen pekným poča-
sím, ale aj bohatým kultúrnym
programom detí našich mater-
ských škôl. Všetko vďaka usi-
lovnej práci učiteľov. Pásmo
piesní, básni a tancov zaujalo
mamy, staré mamy, a kde-tu
bolo vidieť aj slzičku na tvá-
rach tých, ktorým ho pripravili.
Predstavili sa aj deti, ktoré
reprezentovali našu školu na
festivale v ďalekom  svete. Ale
o tom už určite viete. 

Ďakujeme vám mamy. Náš
program pre vás bol dôkazom
ako vás máme radi.

(kob)

O s l a v y  
DÀa matiek

P o v e d a l i  m ú d r i :

• Čo nechceš, aby ti robili iní,
nerob ani ty im.

• Nedostatok času, býva čas-
tou výhovorkou toho, kto si
čas nechce nájsť.

• Ľahšie je byť dobrým pre
všetkých, než pre
niekoho.

• Život je zložitejší a
múdrejší, ako knihy.

• Každý si určuje cenu sám.



Práca v školskej jedálni nie je
jednoduchá. Ohlasy na ňu sú
väčšinou pozitívne, ale nájdu sa
aj také, ktoré si mýlia školské
stravovanie s reštauračným. Pre-
to by som vás chcela oboznámiť
s metodickými pokynmi , ktoré
dodržujeme pri príprave jedál.

V rámci piatich  stravovacích
dní v jednosmennom stravovaní
by mal jedálny lístok obsahovať
dvakrát hlavné jedlá s mäsovým
pokrmom, jedenkrát hlavné jedlo
so zmiešaným pokrmom /zníže-
ná dávka mäsa/, dvakrát odľah-

čovacie jedlá /jedenkrát s múč-
nym a jedenkrát so zeleninovým
pokrmom/.

Pokrmy z mäsa pripravujeme
z mäsa jatočných zvierat, hydiny,
rýb s plnou hmotnosťou pre jed-
notlivé vekové skupiny, pokrmy
so zníženou dávkou mäsa - sú
zmesi mäsa s ryžou, mletými va-
renými sójovými bôbmi alebo
drviny, ovsených vločiek, zemia-
kov. Pokrmy zeleninové – sú
pripravované s použitím zeleniny,
strukovín, obilnín a ich kombinácií
s možným použitím mlieka, mlieč-

nych výrobkov i vajec a múčne
pokrmy s použitím múky, vajec,
mlieka, tvarohu, ovocia a pod.

Prívarky sa odporúča zara-
ďovať dvakrát do mesiaca, s vy-
užitím hlavne strukovín, múčna
príloha /knedľa, halušky, cesto-
viny/ má byť iba raz do týždňa.
Zemiaky dvakrát až trikrát v týž-
dni, zelenina má byť na jedál-

nom lístku denne vo forme šalá-
tov dvakrát a jedenkrát ako
zeleninová obloha k jedlu, ryby
podávať jedenkrát v týždni obilni-
ny – krúpky, ovsené vločky, po-
hánku, proso, kukuricu, upred-
nostňujeme pred ryžou a majú
byť aspoň jedenkrát v týždni,
múčnik ako súčasť obeda sa
môže podávať jedenkrát v týždni.

Nápoje za obedom /voda,
sódová voda, minerálne vody,
nesladený tmavý i ovocný čaj/,
obmedzovať sladené malinovky
a kolové nápoje. Ovocie zara-
ďujeme denne, ak nám to dovolí
finančný limit na nákup potravín.

Dodržiavame predpísané
množstvo živín, minerálnych látok
a vitamínov, pestrosť pri výbere
surovín, striedame technologické

postupy pri príprave pokrmov.
Uprednostňujeme varenie, du-
senie, zapekanie. Striedame po-
krmy sýte a ľahko stráviteľné.
Zásady vychádzajú zo všeobec-
ne platných odporúčaní, ktoré je
možné prispôsobiť miestnym
podmienkam, krajovým zvyklos-
tiam v stravovaní, ako aj mož-
nostiam výšky finančných limitov. 

V našej školskej jedálni pracujú
pod vedením vedúcej Ireny
Matisovej dve kuchárky Mária

Nagyová a Katarína Kiráľová
a dve pomocné sily Katarína
Skliňárová a Jana Andóová,
ktoré roznášajú a vydávajú stravu
v materských školách a jedna
sila, ktorá pracuje na polovičný
uväzok. Tieto ženy denne absol-
vujú ťažkú a namáhavú prácu,
počnúc hrubým čistením až po
spracovanie zeleniny, zemiakov ,
mäsa atď… Príprava na obed,
varenie a samotný výdaj pre 280
stravníkov, následná očista ku-
chyne po výdaji obeda a nako-
niec hygiena jedálne  je denne
vykonávaná s láskou. A čo je pre
nás najväčšie ocenenie? Prázd-
ny tanier,  ktorý svedčí o tom, že
najlepšia časť dňa je obed.

Irena Matisová

Naša mestská časť sa môže
pochváliť tým, že každý rok orga-
nizuje pre našich najmenších Deň
detí. Aj toho roku pre ne pripravili
poslanci so starostom zaujímavé
atrakcie na futbalovom ihrisku
MFK – Košice-Krásna. Mohli si
vyskúšať svoje zručnosti pri rôz-
nych súťažiach. Šikovnosť prejavili
pri lovení kačičiek, skoku vo vreci,
v slalome s futbalovou loptou oko-
lo kuželiek, či triafaní loptičky po-
mocou hokejky do bránky. Starší
si spolu s rodičmi preskúšali
presnú mušku v streľbe zo vzdu-
chovky pod vedením nášho pána

starostu. Obľúbenou sa stala jaz-
da na motorovej štvorkolke. Rady
detí boli síce nekonečné, no ich
to neodradilo a mnohí sa vystrie-
dali aj niekoľkokrát. Neskúsení
vodiči jazdili pod prísnym dohľa-
dom starších, ktorí si to vychutnali
spolu s deťmi.

Za nazbierané „doláre“ z ús-
pešne absolvovaných disciplín si
deti nakúpili množstvo sladkostí
a džúsov. Najmenších účastníkov
najviac potešili balóniky a skákal-
ky. Za maľovanie na asfalt si mo-
hli vybrať medzi pexesom a oma-
ľovánkami.   František Jurčo ml.
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M o z o g  j e  o r g á n ,  p o m o c o u  k t o r é h o  s i  m y s l í m e ,  ž e  m y s l í m e .•

V y d a r e n ˘  M D D

V rámci dobrovoľníckych prác k nám v máji t.r. zavítala 30-členná
skupina z košického US STEEL-u, ktorá pomáhala pri úprave cyklis-
tického chodníka a pri zbere odpadu okolo Hornádu.

Uspokojiť denne takmer tristo hladných krkov, dá vždy zabrať kuchárkam
M .Nagyovej a K. Kiráľovej o nič menej ich „sekundantkám“ J. Andóovej
a K. Skliňárovej.                                                                     Foto: J. Bičkoš

P o d  p o k r i e v k o u

Základnú školu s materskou
školou sv. M. Križina v školskom
roku 2008/2009 navštevovalo
204 žiakov a materskú školu 44
detí. Uvedené počty sa v porov-
naní s minulým školským rokom
výrazne neodlišujú. Brány školy
tohto roku opustí 23 žiakov, ktorí

boli prijatí do gymnázií, štyria do
stredných priemyselných škôl,
šiesti do stredných odborných
škôl a do obchodných akadémií
trinásť – z toho traja na učebné
odbory.

Pre úplnosť dodávame, že
školu tvoria aj školské zariadenia

– školský klub detí, ktorý navšte-
vovalo 33 žiakov prvého stupňa
a školské stredisko záujmovej
činností, kde v rôznych krúž-
koch pracovalo 185 žiakov. Toto
číslo zohľadňuje skutočnosť, že
niektorí žiaci pracovali vo viace-
rých krúžkoch. Do prvého roční-

ka bolo zapísaných 23 budú-
cich prvákov a do materskej
školy 17 detí. Škola vyvíjala po-
čas roka mnoho aktivít, o kto-
rých bližšie informácie možno
nájsť na internetovej stránke
školy www.szskrasnake.edu.sk.

Mgr. Jana Sabolová,
riaditeľka

Struãná ‰tatistika Z· s M· sv. M. KriÏina

K˘m si pochutnáte na dobrom obede



Pred nedávnom sa v našej
obci konalo referendum za úče-
lom zistenia záujmu obyvateľov
vybudovať na Brehu (na Hore)
pamätník, viažúci sa k miestu
prvej písomnej zmienky o Krás-
nej nad Hornádom, na ktorom
bol postavený benediktínsky
kláštor z prvej polovice 12. sto-
ročia. Vieme niečo o histórii,

poznáme históriu našich pred-
kov? Zaujíma nás to, čo bolo
kedysi ? Nie je to krásne mať na
čo spomínať a vracať sa
k tomu? V jednom z príbehov
„Nové povesti Slovenské“ sa
dozvedáme, že z vďaky za zá-
zračné uzdravenie syna dal pán
Aba prestavať benediktínsky
kláštor v Krásnej nad Horná-
dom. Toľko povesť, ale existuje
prvá písomná správa vzťahujúca
sa na kláštor. Je z roku 1143,
keď za vlády Gejzu II. jágerský
biskup Martýrius vysvätil krás-

ňanske opátstvo – benedik-
tínsky kláštor s patrocíniom
Panny Márie. Z toho je zrejmé,
že kláštor v Krásnej (Ciplok)
patrí k najstarším doteraz zná-
mym kláštorom na východnom
Slovensku. Krásňanske opát-
stvo s kláštorom sa stalo cen-
trom celej košickej kotliny a mo-
hlo podnietiť aj vybudovanie

a vzrast stredovekých Košíc
(villa Kasa r. 1230). V čase prí-
chodu benediktínov do Krásnej
už stál na Brehu zemepanský
kostolík. Je len veľmi málo pí-
somných prameňov o živote
benediktínov v Krásnej. Zaují-
mavá publikácia o histórii našej
obce je kniha od Bela Pollu,
Košice-Krásna, k stredovekým
dejinám Krásnej nad Horná-
dom, vydaná v roku 1986.
V rokoch 1971 – 1981 sa tu
uskutočnil rozsiahly historicko-
archeologický výskum v lokalite

nazývanej Breh. Zachovalo sa
málo vecí, a preto pri spraco-
vaní dejín stredovekého krás-
ňanskeho opátstva sa mohli
opierať len o pamiatky mate-
riálnej kultúry – predmety, ktoré
sa výskumom získali. Na týchto
prácach sa zúčastňovala  mlá-
dež hlavne chlapci z Krásnej,
ktorí tu brigádovali počas let-
ných prázdnin. 

Je veľa takých, ktorí pri
zmienke Kláštorisko (na Brehu,
na Hore) si vybavia v pamäti dni
a týždne prác na tomto, pre
niektorých zabudnutom mieste.
Zabudneme na veci pre nás
nepotrebné? História Krásnej je
taká dôležitá a zaujímavá, ako
rodina pre človeka. Svojich
predkov nepoznáme osobne,
ale z rozprávania, pretože už nie
sú medzi nami. V našej obci žili
ľudia i rodiny, podľa ktorých sú
dnes pomenované ulice, časť
obce, usadlosť a pod. Zaslúžia
si tí, ktorí tu pred nami žili a vďa-
ka ktorým sme vo svete známi,
aby sa na nich zabudlo ? Určite

nie. Aj preto sme mali v referen-
de prejaviť väčší záujem o vý-
stavbu pamätníka pre súčasné
i budúce generácie.

Mgr. Irena Feketeová 

Kvety. Neodmysliteľná sú-
časť nášho života. Sprevádzajú
nás od kolísky až po hrob. Bez
nich sa naozaj nezaobíde žiad-
na významná udalosť v rodine,
tobôž na verejnosti. Veď to po-
znáte. Krstiny, birmovka, meni-
ny, narodeniny, maturita, či
promócie, rôzne slávnosti,

udalosti, jubileá, na ktorých
nikdy nechýbajú kytice kvetov.
Menšia či väčšia, každá z nich
vyjadruje zvláštny význam, naj-
mä vtedy, ak ich darca chce
tlmočiť svoje tajné posolstvo,
ktoré sa skrýva v „reči“ každej
kvetiny...

Svojskou rečou plodov zá-
hradnej krásy sa snaží „priho-
várať“ k spoluobčanom Krás-
nej Mária Tokárová. Ako?  Iste
ste si všimli, že ku každej
svadbe, či inej slávnostnej uda-
losti neodmysliteľne patrí aj
kvetinová výzdoba nášho chrá-
mu. Tá nepochybne umocňuje
nielen atmosféru, ale aj du-
chovné pookriatie, náš du-
chovný zážitok. Karafiáty strie-
dajú antúrie, gerbery, ruže, ale
videli sme už aj oltár „zakvit-
nutý“ nádhernými slnečnicami.
No a ak ide o kvety a ich vkus-
nú, citovú a estetickú výzdobu
z nich, nemusíte dlho váhať. Za
ňou stojí ona, zručná kveti-

nárka, autorka priam ume-
leckého výsledku M. Tokárová,
ktorá sa upísala kvetom a ktoré
tak miluje, že svojho koníčka,
svoje hobby si zvolila za povo-
lanie. Presvedčili sme sa, že
svojou úžasnou šikovnosťou
a citom dokáže do bodky
zrealizovať naše predstavy. Na-
posledy aj pri kvetinovej úprave
a oživení dosiaľ pustého inte-
riéru nášho Domu nádeje,
začo jej patrí obdiv a uznanie

nás všetkých. Ako hovorí, jej
odmenou nie je nič iné ako
naša spokojnosť a tiež dobrý
pocit vykonaného dobra. A to
je naozaj vzácnosťou aj zvlášt-
nosťou.

Vari si niektorí z nás ani ne-
uvedomujú, že vlastne máme
šťastie, keď si práve našu obec
vyvolila za svoje bydlisko. Teda,
vďaka za doterajšiu ochotu
Marika, sme radi, že Ťa máme.

Mária Miľová
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N e c h  k a ž d ý ,  s  k ý m  s a  s t r e t n e š ,  o d c h á d z a  o d  t e b a  l e p š í  a  š ť a s t n e j š í .•

Vìaka za ochotu, Marika

„ N e m ô Ï e m e  r o b i È  v e º k é  v e c i ,  
i ba  ma l é  v e c i  s  v e ºkou  l á skou“  

Návštevníci cintorína si už určite všimli, že sme našu „starenku“ – storočnú
– studňu opäť o čosi prikrášlili.                                                       Foto: (bič)

Pri príležitosti 855. výročia prvej
písomnej zmienky o Krásnej, ude-
lili Dr. B. Pollovi Cenu starostu,
s obrazom nášho kostola, ktorú
mu v roku 1998 v Bratislave
odovzdali vtedajší starosta obce
Ing. M. Marton a P. Hake ako vďa-
ku za zviditeľnenie obce

PREâO REFERENDUM?

P o z n á m k a P o z n á m e  h i s t ó r i u  K r á s n e j ?



Prečo práve v Trebišove? Nuž
preto, lebo začiatkom júna tohto
roku sa tam konal sedemnásty
„Celoštátny festival divadelných
hier s dedinskou tematikou“.
A čo je potešiteľné a sympatic-
ké? Nuž to, že nášmu ochotníc-
kemu divadlu sa dostalo tej cti,
že medzi ôsmimi súbormi z ce-
lého Slovenska, menovite z Ilavy,
Spišskej Novej Vsi, Trebišova,
Hubovej, Žemberoviec a Tisov-
ca, do súťažnej prehliadky festi-
valu porota zaradila aj krásňan-
ske ochotnícke divadlo pri
našom miestnom úrade.

Na celoštátnom festivale sa
divadelníci z Krásnej predstavili
výberom známych slovenských
divadelných hier Kocúrkovo,
Inkognito, Škriatok, Kubo, z kto-
rých vznikol „Ženský zákon“.

Teda z každého „rožku trošku“
pod taktovkou režisérky Daniely
Markušovej.

Ako to bolo počas predsta-
venia, ale aj to, čo pre nás naši
ochotníci pripravili, nás tesne
pred uzávierkou „informovala“
Tonka Dudr íková .

„Už je to viac ako rok, čo sme
oprášili históriu ochotníckeho
divadla v našej rodnej obci.
Myslím, že s dobrým ohlasom
medzi obyvateľmi. Premiéra
prvej divadelnej hry – koláže
ľudových hier „Keď sa v Kocúr-
kove stretnú Inkognito, Kubo so
Škriatkom vznikne z toho Žen-
ský zákon“ priniesla po svojom
úspechu v júni 2008 reprízu

pokračovaní nielen doma, ale aj
v neďalekej obci Ťahanovce. To
nás trochu posmelilo a boli sme
zvedaví, ako to asi vyzerá za
humnami – medzi inými diva-
delnými súbormi. 

V Trebišove sme prišli na rad
v piatok ráno a aké bolo naše
prekvapenie, keď sme v pre-
plnenom hľadisku zbadali náš-
ho starostu. Hneď sa nám lepšie

hralo. Každá z nás sa snažila
podať čo najlepší výkon a užiť si
ten pocit, veď viete, dosky čo
znamenajú svet... 

Na prehliadku sme sa veľmi
tešili a stihli sme si pozrieť zopár
vydarených vystúpení. Dá sa
povedať, že nejedno z nich malo
blízko k profesionálnemu. Radi
sa pochválime, že naše výkony
hodnotila porota kladne, čo nás

prekvapilo. Zaujali ich krás-
ňanske kroje, ktoré sme mali
pokombinované asi zo všetkých
ulíc, začo všetkým „nápo-
mocným neochotníkom“  patrí
naša vďaka. Aj keď sa pre nás
celé turné skončilo cenou za
účasť, považujeme za úspech
to, že Krásna opäť dala o sebe
vedieť a zviditeľnila sa v radoch
divadelnej obce. Touto cestou
sa chceme poďakovať MČ
Košice-Krásna za morálnu
podporu pri našom divadelnom
snažení.

A viete, čím sa chystáme re-
prezentovať vás na budúcom
„Divadelnom Trebišove 2010?“
Bude to novonaštudovaná hra
z pera nášho dvorného textára
a scenáristu Miška Maguru, pod
vedením Danky Markušovej
Pozemský raj.“

(bič)

Dá sa povedať, že odpustovou
slávnosťou na sviatok sv. Cyrila
a Metoda v Krásnej začína leto, pre
školákov vytúžené prázdniny. V tom
čase si chce každý oddýchnuť,
načerpať nových síl. Chodíme na
kúpaliská, na dovolenky, či do lesa
stanovať. Mnohí z nás si radi za-
tancujú. Nie ako v Letęs danse, ale
tak normálne, svojsky, veselo. Mali
sme tu majáles, mladí chodia na
diskotéky. Ale bolo to vždy takto?

S pani Alžbetou Šoltésovou sme
načreli do jej spomienok na veselé
letá mladosti, keď bolo všetko
akési krajšie, bezstarostnejšie.
Započúvali sme sa do jej rozprá-
vania o tradičných ľudových veseli-

ciach a báloch, ktoré boli organi-
zované najmä v lete. Mladí sa zišli,
spievali, tancovali, potom prišla
muzika a staré mamy s koláčmi.
Vôbec im neprekážalo, že tancujú
na ulici, či v záhrade pod stromami.
Ako to už býva, aj na tieto veselice
sa museli dievčatá vyparádiť. Zo-
brali si vyšívané rukávce, lajbliky,
do vlasov si zaplietli stužky. Aby
mohli ísť na tancovačku, museli
doma o čosi viac pomáhať. O to
väčšia a úprimnejšia bola ich ra-
dosť a spomienky, ktoré trvajú
dodnes.

Poďakovali: 
A. Obyšovská a P. Hake
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• K e ď  s m e  š ť a s t n í ,  z o s t á v a  n á m  e š t e  v e ľ a  p r á c e :  t e š i ť  d r u h ý c h .

„KrasOdiva“ v Trebi‰ove

Da l i  o  s ebe  ved i e È

Spomienky na staré ãasy

Jedna zo scén našich ochotníkov v divadelnej hre „Ženský zákon“, 
s ktorou sa predstavili doma, v Ťahanovciach, ale aj v Trebišove.

Foto: bič

URAM-KAMENOSOCHÁRSTVO, 
Rastislavova 91/A, KOŠICE

Tel. č.: 055/622 89 00, 0910 901 678,  
0903 713 129, 0904 563 886

e-mail: info@uram-kamenosocharstvo.sk
www.uram-kamenosocharstvo.sk

Ponúkame komplexné služby

Pre stavebníkov
– parapetné dosky
– plotové hlavice
– schody z prírodného aj umelého

kameňa
– pracovné dosky na kuchynské linky

z prírodného materiálu
– obklady kozubov

Cintorínske práce všetkého druhu
– prírodný aj umelý kameň
– žulové zakrytie hrobu od 764 €
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• Veľký človek prejavuje svoju veľkosť tým, ako sa chová k nepatrným ľuďom.

Prvoprijímajúce detičky cestou z fary do kostola v sprievode svojho
duchovného otca Vdp. Jána Harčára. Pekná obyčaj, ktorá platí aj dnes.

Touto fotografiou vám približujeme chvíle, keď sa kládli základy nášho
kostola sv. Cyrila a Metoda. Bolo to v novembri 1934.

Rodinná fotografia Štefana Takáča z roku 1924 so švagrinou Máriou
Gorejovou. Vpravo dole, mnohým známy stolár Mikuláš Takáč (Drahar)

Trojica Vdp. Dr. Vojtech Šuhaj s umelcami Jozefom Brannom
a Vojtechom Gáborom pred vchodom do nášho kostola v roku 1952.

Takmer polstoročie má fotografia krásňanských ochotníkov, kedy naplno
pulzoval divadelný súbor Osvetovej besedy v Krásnej. Zľava hore: 
M. Hricko, J. Petruš, M. Kövérová, J., M. a J. Bičkošovci, I. Tamášová, 
F. Šnír, L. Gorej, J. Kováč (režisér) a M. Gorejová.

Vari všetkým občanom Krásnej nad Hornádom prirástol k srdcu PhDr.
Belo Polla, CSc., ktorý ako archeológ v rokoch 1971–81 vykonával
archeologický výskum na lokalite „Breh“. Počas letných prázdnin mu
výdatne pomáhali aj naši študenti.

NÁVRATY  DO DEDOVIZNEFotoreportáž Fotoreportáž 

Vďaka vám za časom ohlodané a vyblednuté fotografie našich predkov, ktoré nám neskôr narodených približujú ich život, spôsob
života a kroje, čím obohacujú náš obzor poznania o cenné „perly“ dávnej minulosti, históriu – učiteľku života, svetlo pravdy,
zvestovateľku dávnych dôb. šéfredaktor



Îijem vìaka vám, darcom
Aj tak sa dá nazvať vyznanie

mladého 27 ročného muža, otca,
ktorý začiatkom septembra mal váž-
nu autohaváriu. Jeho liečba  bola veľ-
mi zdĺhavá. Zlomená dolná konča-
tina, pomliaždené pľúca, pečeň,
slezina a prasknuté stavce na krčnej
chrbtice. Ležal na lôžku do konca ja-
nuára, schudol 26 kíl, nevedel spať,
nedokázal rozprávať o tom čo sa
vlastne stalo. Dnes žije, vďaka zdra-
votnej starostlivosti lekárov, rodiny,
duchovnej pomoci, ale najmä vďaka

krvi ktorú mu v tom čase, kedy jej bo-
lo málo a on okrem krvi potreboval aj
plazmu a ostatné krvné lieky, bolo
darovať 38 ľudí. V kruhu svojej rodi-
ny, priateľov sa teší zo života a váži
si každú chvíľu s krásnou malou
dcérkou i milujúcou manželkou. Ro-
dičom zmizli boľavé vrásky z tváre
a my nesmierne ďakujeme všetkým,
ktorí bez váhania na prosbu zúfalých
rodičov prišli darovať to najcennejšie,
ten najväčší dar pre jeho život, vlast-
nú krv.                       M. Kobezdová

Na prelome mesiacov máj
a jún odohralo naše žiacke druž-
stvo MFK Košice-Krásna v na-
hustenom programe hneď nie-
koľko dôležitých zápasov, ktoré
rozhodli o tom, že sa stali víťazmi
I. triedy ObFZ KE-Okolie. V roz-
hodujúcich zápasoch jarnej časti
remizovali v nervoznom zápase
vo Svinici 1:1 a v Ruskove vrátili
domácemu tímu jedinú prehru
v celej sezóne aj s úrokami a vy-
hrali presvedčivo 7:1. Po zápase
v Ruskove bolo už s trojkolovým

predstihom jasné, že im už titul
nikto nevezme. Prvenstvo v tejto
sezóne je určite v správnych ru-
kách nakoľko v sezóne prehrali
iba raz doma s Ruskovom 0:2,
trikrát remizovali (vonku Geča,
Poproč a Svinica) a 22 krát
vyhrali. Často to boli výsledky
dvojciferné. Najvyššie víťaztvá do-
siahli proti Budimíru 18:0 a 14:1,
V. Ide 17:0, Medzevu 13:1, Seni 
13:1 a 12:0 a Turni n./B. 10:0.
V dvadsiatich šiestich zápasoch
s 13 súpermi nastrieľali 188 gó-

lov a inkasovali 29 krát. Najlep-
šími strelcami sa stali Erik Mravec
(32 gólov), Oliver Kunca (29),
Maroš Berezňak (26), Jakub
Ondrejčo (22) a Ján Hudák (19).
Svojimi víťazstvami si chlapci vy-
bojovali možnosť postupu do 
3. ligy. 

Po skončení sezóny sa žiacke
družstvo zúčastnilo silno obsa-
deného turnaja v družobnej obci
Mikulovice (ČR). Účasť na tomto
turnaji v spoločnosti družstiev
Meteor Praha (ČR), Žiar nad Hro-

nom, Pogon Prudnik (PL), výber
Pakoslawice (PL), Kunhegyes
(MR), výber Jesenicka (ČR-do-
máci) a výber VsFZ, bola pre na-
šich chlapcov odmenou za víťaz-
stvo v súťaži. 

Po návrate z turnaja odovzdali
predstavitelia ObFZ KE-Okolie
pred zápasom 3. ligy mužov 
MFK Košice-Krásna – N. Hrušov
chlapcom víťazný pohár a me-
daily za víťazstvo v I. triede ObFZ.

Mgr. Marek Beregsászi

Verní fanúšikovia nášho futbalového klubu nechýbali ani na dueli MFK
Krásna-Bardejov 3. mája 2009.

V nedeľu 21.júna 2009 sa
hrali posledné zápasy jarných
futbalových súťaží. V Krásnej sa
celý program začal  slávnostne,
odovzdaním medailí a pohára
našim najmladším, teda žiakom
z rúk predsedu okresného fut-
balového zväzu. Svoju súťaž vy-
hrali s prehľadom, hrali pekný
futbal, v uplynulej sezóne pre-
hrali len raz a trikrát remizovali.
Súperom nastrieľali 189 gólov
a inkasovali 29 gólov.

Po tomto krásnom  úvode sa
začal hlavný zápas, v ktorom na-

ši muži nastúpili proti futbalistom
z Nižného Hrušova. Celý zápas
bol akoby zhrnutím slabších vý-
konov v jarnej časti tretej ligy zo
strany našich hráčov. Nepoda-
rilo sa im streliť gól a zápas sa
skončil bezgólovou remízou .

Po tomto zápase odohrali svoj
posledný zápas v sezóne aj naši
dorastenci. Po slabých výko-
noch v predchádzajúcich ko-
lách sa vytiahli a porazili lídra
súťaže Parchovany v pomere
2:1. Výborným výkonom sa pre-
zentoval náš brankár Perun.

F u t b a l o v á  n e d e ľa

Îiaci na víÈaznej vlne s najlep‰ími strelcami ligy
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Predmetom výskumu na Odde-
lení prírodne ohniskových nákaz
Parazitologického ústavu v Koši-
ciach je štúdium parazitov-kliešťov,
patogénnych mikroorganizmov,
ktoré kliešte prenášajú a ochorení,
ktoré vyvolávajú
u ľudí aj u zvierat.
Na tomto oddelení pracujú aj dve
mladé výskumníčky - rodáčky
z Krásnej Mgr. Bronislava Víchová
a Viktória Majlathová PhD, rodená
Žufová-Kunčová. Práve v tomto la-
boratóriu potvrdili prítomnosť bak-

térie Anaplasma phagocytophilum
v kliešťoch z rôznych lokalít na
území Slovenska. Ochorenie posti-
huje zvieratá, ale aj človeka a má
inkubačnú dobu 1-3 týždne. Často
prebieha bez akýchkoľvek prízna-

kov, alebo je
sprevádzané kli-

nickými príznakmi, ktoré pripo-
mínajú chrípku. Sú to teploty nad
38 stupňov, bolesti hlavy, svalov,
kašeľ, triaška, únava, nechutenstvo
a depresie. Je úspešne liečiteľné
antibiotikami.                           (kob) 

Pozor na kliešte


