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Bez jeho sýteho hlasu 
sa už roky nezaobíde 

žiadne kultúr-
ne podujatie 
v Rožňave. 

Štefan Gerža 
má nielen 

zlatý hlas, 
ale aj Zlaté 

srdce.
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30. 4. stavanie mája o 17.00 hod. na Ná-
mestí baníkov

17. 5. prehliadka historických vozidiel od 
9.00 hod. na Námestí baníkov

22. - 23. 5. Rožňavská olympiáda detí 
a mládeže od 13.00 hod.

24. 5. Rožňavský streetball fest 2008, 
o 8.00 hod. pred gymnáziom 

Pozývame vás

Rožňava sa v roku 
1951 zapísala do dejín 
medicíny epidémiou 
kliešťovej encefalitídy. 
Parazitológovia va-
rujú, že nakazených 
kliešťov (aj inými 
chorobami) je 
stále dosť.

Kráľovná bielych tenistiek, Kaskadér, 
Zaľúbil sa chlapec a iné hity si môžete 

zaspievať so skupinou Elán. Naživo!
Na futbalovom ihrisku v sobotu 24. mája 
2008 o 20. hodine.

UPíri 
z lesa
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má zlaté srdce

Prvým projektom, ktorým 
sa začala terénna sociálna 
práca v meste Rožňava, bol 
projekt pod názvom: stre-
disko osobnej hygieny 
a práčovne a mzdy pre 
dvoch terénnych sociál-
nych pracovníkov. V rámci 
tohto projektu s rozpočtom 
736 518 Sk boli zamestnaní 
dvaja terénni sociálni pra-
covníci. Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny na 
projekt poskytlo nenávratný 
finančný príspevok (dotáciu) 
vo výške 589 214 Sk, mesto 
prispelo z vlastných zdrojov 
sumou 174 304 korún.

Mesto Rožňava prevádz-
kuje dve strediská osobnej 
hygieny a práčovne od roku 
2004. Tieto strediská sa 
nachádzajú priamo v cen-
tre rómskej komunity. Prvé 
stredisko je na Krátkej ulici, 
kde mesto zriadilo aj Róm-
sky klub. Druhé stredisko je 
na Rožňava Bani. Správcom 

týchto priestorov je Mesto 
Rožňava, ktoré všetky ná-
klady spojené s užívaním 
priestorov (režijné) financuje 
zo svojho rozpočtu. Prevádz-
ku stredísk zabezpečujú ko-
munitní sociálni pracovníci 
a ich asistenti, ktorí sú finan-
covaní z projektu. Organizač-
ne patria pod odbor sociál-
nych vecí a bytovej politiky.

Na tento projekt sme 
nadviazali druhým projek-
tom: Realizácia progra-
mu podpory komunitnej 
sociálnej práce v meste 
Rožňava vytvorením jed-
ného pracovného miesta 
komunitného sociálneho 
pracovníka a transformá-
ciou dvoch terénnych so-
ciálnych pracovníkov na 
dvoch asistentov KsP. Re-
alizovali sme ho od 1. januá-
ra 2005 do 31. marca 2008. 
Projekt je financovaný z Eu-
rópskeho sociálneho fondu, 

pokračovanie na str. 3

Podať ruku
ľuďom v núdzi

O nových investíciách, stav-
bách a kultúrnych a špor-

tových podujatiach v Rožňave 
informovali novinárov pri-
mátor mesta MUDr. Vladislav 
Laciak, pracovník Mestského 
úradu Štefan Gerža a zástup-
covia agentúry Agrum Music. 
Tlačová beseda sa uskutočni-
la 22. apríla 2008 v zasadačke 
Slovenského syndikátu novi-
nárov v Košiciach.

Z informácií vyberáme:
Celý deň strávil v Rožňave 

18. apríla generálny riaditeľ 
sekcie turizmu Ministerstva 
hospodárstva SR Ing. Ga-

briel Kulifaj. Okrem iného sa 
podrobne oboznámil so sta-
vom už 20 rokov rozostavanej 
krytej plavárne. Na jej dokon-
čenie treba okolo 60 miliónov 
korún. Zdá sa, že táto „fúzatá“ 
stavba ožije, statik ju už po-
súdil a predseda vlády sľúbil 
finančnú výpomoc. Aby Rož-
ňava už nebola posledným 
väčším mestom na Slovensku, 
ktorý nemá krytý bazén.

Priemyselná zóna nado-
búda reálnejšie kontúry. Na 
Ministerstvo hospodárstva 
(konkrétne firmu MH Invest) v 
Bratislave sme 23. apríla už 

doručili vykonávací projekt. Je 
potvrdený investor firma Cel-
tex z Podunajských Biskupíc, 
ktorá vyrába hygienické potre-
by. O hektárový pozemok má 
záujem talianska firma GMI-
SLK s.r.o. z mesta Azzezano, 
ktorá by zamestnala 40 ľudí 
na zváranie konštrukcií. Jej 
zástupcovia prídu do Rožňavy 
2. mája.

Na niekoľko dní k nám pri-
cestuje začiatkom mája aj ob-
chodný radca Veľvyslanectva 
Spolkovej republiky Nemecko 
v SR pán Gölke.

Do konca mája bude spra-
covaný realizačný projekt 
kruhového objazdu pri hoteli 
Kras.

kč

Škôlkari zo Štítnickej ulice pripravili pekné pásmo o tom, že v domčeku treba mať poriadok 
a pozbieraný odpad roztriediť. Bližšie o projekte ENVIRO čítajte na 4. strane.

Ako každý rok, aj tento-
raz sa v Rožňave konalo 
tzv. Veľké jarné upratovanie, 
ktoré prebiehalo v dňoch 
16. - 21. apríla. Okrem ľudí 
na aktivačných prácach na-
stúpili tiež domové brigády, 
ktoré vyzbierali papiere, fľa-
še, nespočetné množstvo 
vrecúšok a plastových fliaš 
(PET- obalov). Pohrabali zo-
schnutú trávu a lístie, spod 
okien vyzametali stovky 
špakov i vrchnákov od fliaš. 
Zbieral sa všetok nepotrebný 
domový odpad - starý náby-
tok, televízory, chladničky, 
zvyšky bicyklov, hračiek, ne-
potrebné kartóny. Nemala by 
však byť čistota nášho okolia 
samozrejmosťou? 

Počas jarného upratova-
nia bolo na základe požia-

daviek obyvateľov Rožňavy 
pristavených 53 veľkoobje-
mových (7 m3) a 71 maloobje-
mových (1,5 m3) kontajnerov. 
Po meste krúžili aj dva zberné 
automobily, ktoré 21-krát od-
viezli bioodpad, 4-krát ne-
bezpečný odpad a 13-krát 
objemový odpad. celkove sa 
vyzbieralo 99,3 tony odpa-
du (vlani len 58 ton), z toho až 
89,9 ton zmesového komunál-
neho odpadu, 6,3 tony biolo-
gického a 3,1 tony nebezpeč-
ného odpadu.

Upratovanie patrí k jari. 
Poupratujme si nielen svoj 
životný priestor, ale i priestor 
v sebe, v našej duši, vo vzťa-
hoch k najbližším, na praco-
visku, v škole, v rodine, me-
dzi susedmi i priateľmi. 

Ing. Iveta Gresa

Upratali sme mesto

Pomoc sociálne slabším rodinám cez projekty
z Európskeho sociálneho fondu

Tlačová beseda primátora s košickým novinármi

Je veľa nového

(viac v čísle a na www.roznava.sk)
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Podľa abecedného pora-
dia poslancov mestského 
zastupiteľstva sa v tomto 
čísle zamýšľa nad svojimi 
úspechmi v uplynulých vo-
lebných obdobiach i nad 
plánmi v najbližších me-
siacoch a rokoch ladislav 
dávid (na obr.), ktorý je 
najdlhšie pôsobiacim po-
slancom a tentoraz kandi-
doval v i. volebnom obvode 
ako nezávislý:

„Mestským poslancom 
v Rožňave som už 25 rokov, čo 
je pre mňa česť, že ma občania 
volia, ale zároveň aj výzva, aby 
som v orgánoch mesta zabez-
pečoval a presadzoval veci, 
ktoré sú pre Rožňavu dôležité 
a veľmi potrebné. Počas mojich 
poslaneckých rokov sa mi po-

darilo presadiť viacero prospeš-
ných akcií. Je to snáď aj tým, že 
od ukončenia školy boli moje 
pracoviská neustále spojené 
s rozvojom mesta.

Na čo som najviac hrdý? Bol 
som aktérom najdôležitejších 
stavieb za posledných 35 ro-
kov. V roku 1990 sa nám pod 
mojím gestorstvom podarilo 
začať výstavbu najdôležitejších 
stavieb, potrebných pre ďalší 
rozvoj mesta (dovtedy bola sta-
vebná uzávera) - a to čistiarne 
odpadových vôd ako aj skládky 
komunálneho odpadu, ktoré 
Rožňava dovtedy nemala.

Navrátenie sochy Františky 
po roku 1989 považujem za veľ-
mi dobré rozhodnutie. V ďalších 
obdobiach to boli stavby ako 
OKC, využitie studní na kúpa-

lisku, čím sa ročne 
ušetrí na vode cca 
1,5 milióna korún, 
ďalej dokončenie 
ZŠ Juh a iné. Čo ma 

však najviac mrzí, je 
to, že do dnešného 
dňa sa nepodarilo 
dokončiť rekon-
štrukciu Námestia 
baníkov a Šafáriko-
vej ulice, hoci roz-
hodnutie realizovať 
ju padlo už v roku 
1995. Preto sa bu-
dem do konca tohto 
volebného obdobia 
snažiť presviedčať 
vedenie mesta ako 
aj kolegov poslancov, aby sme 
prioritne dokončili túto stavbu 
a rovnako aj dostavbu krytej 
plavárne. Ďalej sa zameriam na 
hľadanie atrakcií na kúpalisko, 
postupnú opravu komunikácií 
a chodníkov a najmä na rekon-

štrukciu jestvujúceho majetku 
mesta, na ktorý sa často zabú-
da.

Už niekoľko rokov upozor-
ňujem na potrebu kvetinovej 

výzdoby mesta a v tom mie-
nim pokračovať. 
Viem, že sa naraz 
nedá všetko uro-
biť a požadovať 
sa môže len toľko, 
na koľko vystačí 
mestská peňažen-
ka. V súčasnom 
volebnom období 
je aj v našom mes-
te vhodné politické 
zastúpenie v oso-
be pána primátora 

a to by sme mali všetci poslanci 
maximálne využiť a dobré myš-
lienky podporiť.

Mrzí ma, že v našom malom 
meste sa vytvára atmosféra 
závisti, ohovárania a kritizova-
nia, k čomu prispievajú viacerí 

novinári, píšuci len samé nega-
tíva. Myslím si, že sa udialo aj 
veľa pozitívnych vecí, akými sú 
napr. získanie financií na prie-
myselnú zónu aj na výstavbu 
športovej haly pri kúpalisku, 
vybudovanie ihriska pri ZŠ na 
Ulici pionierov. Aj o toto by sa 
mali zaujímať a objektívne 
o tom napísať. Podľa môjho 
názoru si tým navonok kazíme 
dobré meno Rožňavy a aj toto 
je dôvod, prečo som sa roz-
hodol apelovať na primátora 
mesta, aby vytvoril miesto ho-
vorcu, ktorý bude informovať 
verejnosť a médiá v celej re-
publike o dôležitých aktivitách 
a udalostiach v našom meste. 
Veď to, čo tu vybudujeme, nám 
už nikto z mesta neodnesie 
a úžitok z toho budú mať všetci 
obyvatelia.

Urobím všetko pre to, aby sa 
mi moje predsavzatia podarilo 
splniť.“

Poslanec skladá účty

straty a Nálezy

Veľakrát občania nahlasu-
jú stratené veci v kancelárii 
Mestskej polície dúfajúc, že 
ich nálezca odovzdal práve 
na tomto mieste. Šťastie v 
nešťastí mali traja zábudliv-
ci, ktorých osobné veci našli 
počas pochôdzky mestom 
mestskí policajti. V jednom 
prípade to bol plecniak s 
osobnými vecami, dokladmi 
a peňaženkou s peniazmi a 
v ďalších dvoch peňaženka s 
peniazmi a osobnými doklad-
mi. Veci boli bezodkladne 
vrátené ich majiteľom. 

Kradli Plech
Pri rozkrádaní majetku 

mesta, konkrétne rozobe-
raní plechového opláštenia 
budovy Dopravného ihriska 
pod Vargovým poľom pristih-
la hliadka Mestskej polície 
dvoch Rómov. Keďže bolo 
dôvodné podozrenie z trest-
ného činu krádeže, vec pre-
vzala privolaná hliadka OO 
PZ SR. 

odovzdal 
vydieRača

Prínos spolupráce mest-
ských a štátnych policajtov 
sa ukázal aj v prípade, kto-
rý sa stal 3. apríla na Ulici 
jasnej. Príslušníci Mestskej 
polície zadržali osobu, po-
dozrivú z trestného činu vy-
dierania, ktorá pod hrozbou 
násilia vymáhala od inej oso-
by peniaze a mobilný telefón. 
Privolali hliadku OO PZ SR 
a odovzdali im ju „do starost-
livosti“.

KoNtroly 
zabrali?

Už sme informovali, že 
mestskí policajti pravidelne 
kontrolujú lokality (čakárne, 
kryté nástupištia a prístrešky 
na zastávkach AS Eurobusu), 
kde najčastejšie dochádza 
k priestupkom proti Všeobec-
ne záväznému nariadeniu 
Mesta Rožňava o ochrane 
verejného poriadku, ktoré 
zakazuje fajčenie na verejne 
prístupných miestach (usta-
novenie §5 o ochrane nefaj-
čiarov). Zdá sa, že kontroly 
zabrali, lebo počet pristihnu-
tých neposlušných fajčia-
rov klesol o polovicu. Kým 
v predchádzajúcom sledova-
nom období (15.2.-15.3.) ich 
bolo 65, v ďalšom mesiaci už 
len 38 občanov. Priestupku 
sa dopustilo aj 16 občanov, 
ktorí sa alkoholom potužo-
vali na verejne prístupných 
miestach, čo je tiež v rozpo-
re s spomínaným všeobecne 
záväzným nariadením. 

lePšie to ide dvom
Mestskí policajti spolu 

so „štátnymi“, ako ich laicky 
voláme, dvakrát zasahovali 
pri výtržnostiach a bitkách 
podnapitých občanov na ve-
rejných priestranstvách pred 
pohostinskými zariadeniami. 
Spolupracovali aj v troch prí-
padoch pri preverovaní ozná-
mení občanov, ktorých rušil 
nadmerný hluk v nočných 
hodinách, a dvakrát pri za-
bezpečovaní miesta doprav-
nej nehody.

Príslušníci Mestskej polície v Rožňave v sledovanom období 
do 15. marca do 15. apríla 2008 zdokumentovali na území mes-
ta spolu 183 priestupkov, pričom uložením pokuty v blokovom 
konaní riešili 117 zistených priestupkov. Z celkového počtu prie-
stupkov bolo 113 takých, kde občania konali v rozpore s usta-
noveniami Všeobecne záväzných nariadení Mesta Rožňava.

Z Policajných hlásEní

V piatom roku svojej exis-
tencie tak došlo k stavu, kedy 
je budova PI takmer celá ob-
sadená a intenzívne sa vyu-
žíva. Úžitok z nej majú nielen 
samotní nájomníci a ich klien-
ti, ale aj obyvatelia celého síd-
liska. Pôvodná obsadenosť 
objektu firmami (25%) sa v 
posledných mesiacoch zvýši-
la a dosiahla už takmer 100 
percent. Kým ešte minulý rok 
prešlo denne jeho vchodom 
20 - 30 návštevníkov, dnes je 
to okolo 300.

Medzi nájomníkmi preva-
žujú malé firmy, zamerané na 
výrobu a služby. Najväčšiemu 
záujmu sa stále tešia bezplat-
né termomasáže, ktoré si zís-
kavajú čoraz viac priaznivcov. 
Dobré meno má aj tunajšia 
reštaurácia, kaviareň, kader-
níctvo, reklamná 
agentúra, ako aj 
nová diskontná 
predajňa. 

To, že riadenie 
takéhoto objek-
tu nie je lacnou 
ani jednoduchou 
záležitosťou, by 
mohol potvrdiť 
jeho prevádzko-
vateľ - Regionál-
ne poradenské 
a informačné 

centrum (RPIC). Náklady na 
fungovanie objektu hradíme 
jednak z vlastných zdrojov, 
ako i z čiastkových dotácií. 
Napriek všetkým problémom 
s tým spojenými sa darí reali-
zovať kroky, ktoré vedú k zni-
žovaniu vlastných nákladov 
a vytváraniu zdrojov na rea-
lizáciu menších stavebných 
úprav na objekte a v jeho 
okolí. Tento trend bude po-
kračovať, pričom sa vytvára 
širší priestor pre využívanie 
finančných prostriedkov aj 
z eurofondov.

Všetky progresívne zmeny 
a úpravy sa realizujú aj vďaka 
spolupráci RPIC s Mestom 
Rožňava, ktoré je jedným 
z jeho zakladajúcich členov, 
a  o najmä s odborom vý-
s t a v b y , 

s právnym a ekonomickým 
oddelením, i ďalšími. Dobrá 
spolupráca je tiež s Úradom 
práce, sociálnych vecí a ro-
diny v Rožňave a s Regionál-
nym úradom verejného zdra-
votníctva v Rožňave.

Okrem prevádzkovania 
Podnikateľského inkubátora sa 
RPIC zaoberá poradenstvom 
v oblasti čerpania finančných 
prostriedkov z eurofondov, 
vypracovávaním podnikateľ-
ských plánov, sprostredko-
vaním financovania menších 
podnikateľských zámerov 
a ďalšími činnosťami.

Ďalší záujemcovia môžu 
získať bližšie informácie pria-
mo v sídle centra v Podni-
kateľskom inkubátore, alebo 
si môžete telefonicky, príp. 
mailom dohodnúť konzultáciu 
(tel.: 058/788 06 20, e-mail: 
rpicrv@rpicrv.sk). 

Ing. Jarmila Jánošíková
projektová manažérka RPIC Rožňava

Podnikateľský inkubátor - pozitívny príklad myšlienok a činov

Najväčší záujem je
o termomasáž

Podnikateľský inkubátor (PI) na sídlisku Juh sa stále 
viac dostáva do povedomia nielen obyvateľov sídliska, 
ale aj celého mesta. K pôvodným nájomníkom pribudlo 
len za posledný rok sedem nových firiem, ďalšie dve zač-
nú svoju činnosť v priebehu nasledujúceho mesiaca. Jed-
nou z nich bude aj nová prevádzka Slovenskej pošty, a.s., 
ktorá v tejto lokalite obyvateľom chýbala.

Súčasný vzhľad Inkubátora
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„Zle, zle, zle!“ dôrazne pro-
testuje jeden z expertov na 
kliešte doc. MVDr. Branislav 
Peťko, CSc., riaditeľ Parazito-
logického ústavu SAV v Koši-
ciach a vedúci jeho oddelenia 
prírodne ohniskových nákaz. 
„Kvapkanie oleja, mastenie, krú-
ženie namydleným tampónom 
sú nevhodné metódy. Olej kliešťa 
dráždi a on potom vpúšťa do rany 
viac slín, v ktorých sú zárodky 
chorôb. Tampónom kliešťa vylo-
míme, jeho fixačný orgán v 
tvare mnohozubovej skoby 
zostane v koži, tam sa opuzdrí 
a zostane hrčka. Ak už sa kliešť 
zavŕta do kože, napr. nájde 
sa na druhý deň, najlepšie je 
uchopiť ho pinzetou (napr. 
z manikúry) čo najbližšie pri 
koži, pootočiť ho v ose pinze-
ty a ľahko ťahať kolmo proti 
koži. So samičkou sa niekedy 
treba pohrať, drží ako kliešť! 
Pomôže ešte jedna otáčka v 
ose pinzety. Je jedno, na kto-
rú stranu kliešťa točíme. Kožu 
v mieste jeho prichytenia je 
nutné dezinfikovať, najlepšia 
je jódová tinktúra. Ak však 
nacicaného kliešťa objavíte 
až po niekoľkých dňoch, odpo-
rúčam navštíviť lekára.“ 

Prečo sa vlastne máme 
kliešťov obávať? Prenášajú to-
tiž kliešťový zápal mozgu (tzv. 
kliešťovú encefalitídu) a lymskú 
boreliózu. Vírusom kliešťovej 
encefalitídy je infikovaných asi 
1 promile kliešťov (jeden z ti-
síc), pričom vírus sa nachádza 
v slinách a kliešť je schopný na-
kaziť človeka už na začiatku ci-
cania. Ochorenie sa prejaví do 
7 až 14 dní ako ľahká chrípka, 
po niekoľkodňovej úľave nasle-

duje druhá fáza choroby spre-
vádzaná vysokými horúčkami a 
nervovými príznakmi. Násled-
kom môže byť aj ochrnutie, ba 
niekedy až smrť.

Pri lymskej borelióze je na-
kazených 10 až 50 percent 
kliešťov (teda aj každý druhý), 
no borélie (sú to baktérie príbuz-
né pôvodcovi syfilisu), ktoré sa 
nachádzajú v čreve kliešťa, sa 
pomnožia až po začatí cicania 
krvi a preniknú do slín približne 

za 24 až 48 hodín. Asi do me-
siaca spravidla vznikne červe-
ný rýchlo rastúci „fľak“ na koži 
v mieste (ale nie je pravidlom), 
kde sa kliešť prisal. Má oválny 
alebo kruhový tvar s bledším 
stredom, ktorý nesvrbí a neo-
puchne. V ďalších štádiách sa 
lymská borelióza prejaví až po 
mesiacoch i rokoch napríklad 
zápalmi kĺbov, nervovými prí-
znakmi, kožnými prejavmi.

Docenta Peťka sme sa 

opýtali, ako sa môžeme chrá-
niť? „Proti kliešťovej encefalitíde 
preventívnym očkovaním, ale 
pri ochorení lieky proti vírusu 
nemáme. Očkovanie je pre re-
latívne dlhšiu dobu tvorby pro-
tilátok najvhodnejšie na jeseň. 
Pozostáva z troch dávok, ale už 
po druhej dávke sa vytvorí dosta-
točná imunita.“ Ako sme zistili, 
očkovanie tromi injekciami stojí 
okolo 1 400 korún. „Naopak pri 
lymskej borelióze neexistuje pre-
ventívna očkovacia látka, no pri 
ochorení sú účinné antibiotiká,“ 
vysvetlil pán docent. 

Inak určitú ochranu pred 
prisatím kliešťa poskytuje oble-
čenie, dlhé nohavice a rukávy, 
pevná vyššia obuv. Najlepšia 
prevencia je dôkladná prehliad-
ka tela po návrate z lesa. Kliešť 
na zavŕtanie sa do kože potre-
buje niekoľko hodín. Spočiatku 
chodí po tele a hľadá miesto 

na pricicanie, má 
rád teplo a skôr 
sa schová. Účin-
né sú však aj 
repelenty proti 
kliešťom i komá-
rom. Proti klieš-
ťom stačí po-
striekať topánky 
alebo dolnú časť 
nohavíc, proti ko-
márom skôr ruky 
a tvár.

Všetky tieto 
informácie sme 
sa dozvedeli od 
pána riaditeľa pri 
jeho nedávnej 
návšteve Rož-

ňavy, keď spolu 
s kolegyňou ve-

deckou pracovníčkou ústavu 
RNDr. Viktóriou Majláthovou, 
PhD. prišli skúmať výskyt klieš-
ťov v našom meste a jeho okolí, 
aby mohli kompletizovať a ak-
tualizovať slovenskú mapu ich 
výskytu. Mladá výskumníčka 
nám povedala, že počet klieš-
ťov narastá a posúva sa aj hra-
nica výskytu až do výšky 1 000 
- 1 200 metrov nad morom. 
Na vine sú klimatické zmeny, 
nárast teploty a viac zrážok 

v karpatskej oblasti Slovenska. 
To má za následok aj stúpajú-
ci trend kliešťami prenášaných 
ochorení v týchto oblastiach. 
Len vlani lekári zistili na Slo-
vensku 850 nových prípadov 
boreliózy, čo je 20-percentný 
nárast za päť rokov.

„Ako sme na tom 
v Rožňave?“ zaují-
malo nás. „Zaují-
mavo,“ odpove-
dal doc. Peťko. 
„Okres Rožňava patrí z hľadiska 
výskytu kliešťov k atraktívnym 
oblastiam. Zo šiestich druhov sa 
tu vyskytujú až štyri. Najčastejší 
je kliešť obyčajný (Ixodes ricinus), 
ktorý je aktívny od marca do no-
vembra, no prvé maximum je v 
máji a júni a druhé počas babieho 
leta. Krv pije nymfa (to je nedo-
spelé štádium kliešťa) a samička, 
samček nie. Vyskytuje v podstate 
všade, s výnimkou obrábanej or-
nej pôdy a zastavaných oblastí 
bez vegetácie. Rožňavu ´preslá-
vil´ v roku 1951 tzv. Rožňavskou 
epidémiou kliešťovej encefalitídy, 
kedy ochorelo vyše 500 ľudí. 

V Slovenskom krase môžeme 
objaviť pijaka stepného (Der-
macentor marginatus). Patrí 
k najväčším kliešťom a typické 
je pre neho sfarbenie chrbtové-
ho štítka. Ľudovo sa mu hovorí 
´maskáčový´ kliešť. Vyskytuje sa 
skoro na jar do konca mája a v je-
seni. Môžeme ho nájsť aj počas 
miernej zimy, ako to bolo aj tohto 
roku. Ďalšie dva druhy kliešťov 

(rod Haemaphysalis) sa vyskytu-
jú len lokálne a v malej miere. Ich 
slovenské názvy sú odvodené od 
prostredia, v ktorom žijú - kliešť 
stepný a lesostepný - a nájdeme 
ich aj v Rožňavskom okrese.“

Kliešte sú nebezpečné aj 
pre domáce zvieratá, naprí-
klad psov. „Práve pijaky lužné sú 
hlavnými prenášačmi babeziózy 
psov. Je to parazitárne ochorenie 
červených krviniek, ktoré u psov 
často končí smrteľne. Prejavuje 
sa horúčkou, nechutenstvom, 
zviera je smutné. Neskôr sa pri-
druží anémia a následne žltačka 
z rozpadnutých krviniek, objaví 
sa červenohnedý moč. Z toho má 
ochorenie aj ľudový názov ´krvo-
močenie .́ Choroba sa dá liečiť, 
pokiaľ majiteľ psa včas vyhľadá 
odbornú pomoc,“ povedala nám 
doktorka Majláthová.

Nuž, kliešte tiež majú svoje 
miesto v prírode. Ale ako vidno, 
malých zákerných upírov netre-
ba podceňovať. 

Katarína Čižmáriková

aktuality

V Rožňave a okolí žijú štyri zo šiestich druhov známych kliešťov

Nastal čas malých upírov
Prišla jar a s ňou teplejšie počasie, ktoré láka do prírody 

stále viac ľudí. Ibaže prechádzky v sviežej zeleni nemusia vždy 
skončiť dobre. Neraz si z nich totiž prinesieme malú čiernu po-
tvorku (alebo aj dve-tri), ktoré si nájdu na našom tele tepluč-
ké a zašité miesto, kde sa prisajú a hostia sa našou krvou. To 
by sme im hádam aj odpustili, veď toho veľa nevypijú, keby... 
keby neboli možnými prenášačmi nebezpečných chorôb. Reč je 
o kliešťoch, krvilačných parazitoch, ktoré všetci poznáme. Na-
ozaj ich poznáme? Alebo vieme o týchto upíroch len to, že nás 
môžu nakaziť zápalom mozgu, a preto ich máme vybrať, naj-
lepšie krútením proti smeru hodinových ručičiek?

Docent Peťko

To, čo predvádza doktorka Majláthová, sa nazýva „vlajkova-
nie“. Na flanelovú handru skáču kliešte z krovísk ako divé.
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a to vo výške 94 % z celko-
vých oprávnených výdavkov 
a 6 % spolufinancuje mesto 
z vlastných zdrojov. Počas 
realizácie tohto projektu sa 
nám podarilo získať si dôveru 
cieľových skupín ohrozených 
sociálnou exklúziou.

Keďže sa v našom mes-
te komunitná sociálna prá-
ca osvedčila, chceme v nej 
naďalej pokračovať. Mesto 
preto opätovne podalo žia-
dosť o nenávratný finančný 
príspevok z Fondu sociál-
neho rozvoja na projekt pod 
názvom: terénna sociálna 
práca v meste Rožňava. 

Celkový rozpočet je 
4 308 942 Sk, z toho poža-
dovaný finančný príspevok 
z ESF je 4 093 495 Sk a spo-
luúčasť mesta predstavuje 
čiastku 215 447 korún. s po-
tešením sme prijali správu, 
že náš projekt bol úspešný. 
S jeho realizáciou sa začne 
už 1. mája 2008.

V projekte sa počíta s de-
viatimi pracovníkmi, z toho 
budú traja terénni sociálni 
pracovníci a šesť asisten-
tov. Cieľovou skupinou sú 
skupiny obyvateľov, ktoré sú 
postihnuté alebo ohrozené 
rizikom chudoby a sociálne-

ho vylúčenia. Do tejto skupi-
ny patria napríklad plnoleté 
fyzické osoby, rodiny a ich 
rodinní príslušníci, komuni-
ty, pre ktoré sa vykonávajú 
opatrenia sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kura-
tely, pomoci v hmotnej núdzi 
a poskytované služby podľa 
osobitných zákonov, občania 
v nepriaznivej sociálnej situ-
ácii, komunity ohrozené so-
ciálnym vylúčením, dlhodobo 
nezamestnaní, bezdomovci, 
obyvatelia s príjmom pod 
hranicou chudoby, obyvatelia 
segregovaných a separova-
ných rómskych komunít, atď. 

Cieľom terénnej sociálnej 
práce je poskytnúť odbornú 
pomoc všetkým obyvate-
ľom Rožňavy, ktorí sa ocitnú 
v nepriaznivej sociálnej situ-
ácii a nie sú schopní sami, 
ani s pomocou rodiny a blíz-
kych osôb nájsť primerané 
riešenie svojho sociálneho 
problému. Súčasne sa sna-
žíme preventívne pôsobiť na 
rizikové faktory a ohrozené 
skupiny obyvateľov, a tým 
predchádzať vzniku akútnych 
krízových situácií. 

Ing. Katarína Valková
komunitná sociálna pracov-
níčka, odbor sociálnych vecí 

a bytovej politiky MsÚ

Podať ruku...
pokračovanie zo str. 1

Prvomájové oslavy sa v Rožňave za-
čnú v predvečer 1. mája, teda 30. apríla 2008 
o 17.00 hod. na Námestí baníkov za účasti 
predsedu NR SR Pavla Pašku. Mesto Rožňa-
va a Okresná rada SMER-SD pripravili zaují-
mavý program: 
17.00 stavanie mája členmi folklórnych súbo-
rov na Námestí baníkov pred mestskou rad-
nicou. 
17.30 vystúpenie súborov: Haviarik, Száz-
szorszép, Búzavirág, Lúčka a Haviar

xxx
Slovenské hnutie špeciálnych olympiád, AMA-
LIA DSS a OZ Rehamenta organizujú viii. 
Ročník euRóPSkeho futbalového 

týždňa. Začiatok je 6. mája o 13.30 hod. 
na ihrisku ZŠ Komenského ul. v Rožňave 
(v prípade nepriaznivého počasia v telocvič-
ni Obchodnej akadémie). O 17.30 hod. sa v 
OKC uskutoční kultúrny program.

xxx
olymPiáda detí a mládeže: Pod zá-
štitou splnomocnenca Vlády SR pre mládež 
a šport Dušana Galisa pripravilo Mesto Rož-
ňava 1. Rožňavskú olympiádu detí a mládeže. 
Bude sa konať 22. a 23. mája a deti z mater-
ských, základných i stredných škôl si zmerajú 
sily v 6 športových odvetviach: v atletike, vo 
volejbale, malom futbale, froolbale, nohejbale 
a cyklistike. Súčasťou podujatia bude olym-
pijský beh mestom a v spolupráci so Sloven-
ským paralympijským výborom tiež akcia Na 
kolesách proti rakovine.

Pozývame vás
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Zbory pre občianske zá-
ležitosti majú už 55 ro-
kov. Pri tejto príležitosti 

Ústredná rada Združenia zbo-
rov pre občianske záležitosti 
„Človek - človeku“ v Sloven-
skej republike zorganizovala 

slávnostné stretnutie, ktoré 
bolo 4. apríla vo Zvolene v Di-
vadle J. G. Tajovského.

Na slávnosti ocenili celo-
slovenským vyznamenaním 
Zlaté srdce 2008 osem za-
slúžilých členov zborov z jed-
notlivých krajov našej repub-
liky. Za košický kraj prevzal 

„Zlaté srdce“ obyvateľ 
nášho mesta, pracovník 
odboru školstva, kultúry 
a zPoz mestského úradu 
v Rožňave Štefan Gerža.

V Zbore pre občianske 
záležitosti pracuje od roku 

1973. Mikrofonický sýty hlas 
a kultivovaný prejav ho pred-
určili k tomu, aby účinkoval 
na obradoch a rôznych kul-
túrno-spoločenských podu-
jatiach najmä ako recitátor, 
sobášiaci, smútočný rečník 
a moderátor.

Dva roky pôsobil ako vý-

konný pracovník na úseku 
ZPOZ na Mestskom ná-
rodnom výbore v Rožňave, 
potom od roku 1990 z titulu 
funkcie poslanca Mestské-
ho zastupiteľstva 13 rokov 
účinkoval na všetkých ob-
čianskych obradoch, predo-
všetkým ako rečník.

Svoje bohaté skúsenosti 
z práce v ZPOZ využil niekoľ-
ko rokov ako člen Ústrednej 
rady Združenia ZPOZ Človek 
– človeku a je známy aj ako 
moderátor viacerých celoslo-
venských podujatí. Naďalej je 
aktívny pri príprave scenárov 
rôznych podujatí v Rožňave, 
na ktorých aj účinkuje – Dni 
mesta, Medzinárodný deň 
žien, Deň učiteľov, Deň ma-
tiek, akcie pre mládež, jubi-
lantov a iných. Má výraznú 
zásluhu aj pri tvorbe protoko-
lu pri príležitosti prijatí vzác-
nych hostí, v tomto roku na-
príklad prezidenta SR.

ža

kultúra / história

meStSké ZaStuPiteĽStvo: 
sa na svojom riadnom zasad-
nutí 14. apríla 1908 oboznámilo 
s projektmi plánovanej výstav-
by strategickej železničnej trate 
Dobšiná - Dobšinská ľadová 
jaskyňa - Poprad, prípadne al-
ternatívnej trasy Rožňava - Bet-
liar - Sp. N Ves. V stanovisku, 
ktoré magistrát zaslal župnému 
zastupiteľstvu, bola jednoznač-
ne uprednostnená prvá verzia, 
najmä kvôli priamemu spojeniu 
Rožňavy s Vysokými Tatrami 
cez alternatívnu, romantickú, 
na prírodné krásy bohatú kra-
jinu. 
nový meŠŤanoSta: V zmys-
le štatútu volili poslanci 8. mája 
1908 nové vedenie mesta. Za 
prítomnosti podžupana Lászlóa 
Bornemiszu, štvorčlennej do-
zornej komisie a nezávislej žup-
no – mestskej volebnej komisie, 
sa vďaka stopercentnému zis-
ku hlasov poslancov MZ novým 
mešťanom stal JUDr. Pósch 
József. Väčšinou hlasov boli 
zvolení ďalší vedúci funkcioná-
ri magistrátu: verejnosprávny 
radca, prednosta úradu, hos-

podársky radca, sirotský otec, 
pokladník, kontrolór, vedúci 
kancelárie mešťanostu, policaj-
ný náčelník a poľný hájnik.
PožiaRe: 24. 
apríla 1908 
o 16.15 hodi-
ne zvonili na 
poplach. Hustý čierny dym sa 
valil z obytného domu Gross-
mannovcov na Rákocziho ná-
mestí. Mestskí hasiči bojovali 
s ohňom do neskorej noci. Za-
bránili jeho rozšíreniu na ved-
ľajšie budovy. Nikto nezomrel, 
ani sa nezranil.

Celé osadenstvo Františ-
kinho útulku sa 17.mája 1908 
zúčastnilo na pohrebe zosnulej 
spoluobyvateľky Vécseyovej. 
Jediného, duševne narušené-
ho, bláznivého Lazányho za-
tvorili sestričky – opatrovateľky 
do menšej miestnosti útulku, 
aby svojím chovaním nerušil 
obrady na cintoríne. Po návra-
te z pohrebu ho našli  obhore-
ného, spáleného, bez známok 
života. Zrejme si zapálil fajku a 
zaspal. Od vypadnutého tlejú-
ceho tabaku sa vznietili papiere 

a kartónové obaly vedľa lôžka, 
následne aj odev obete. Smrť 
nastala udusením.
StaviteĽStvo: Na pozvanie 

ev. a. v. cirkvi 
p r i c e s t o v a l 
do Rožňavy 
v druhej po-

lovici apríla 1908 renomo-
vaný architekt a staviteľ Szteh-
lo Otto z Budapešti. V zmysle 
objednávky a uzavretej zmluvy 
s cirkevným úradom prezento-
val svoje námety, už aj s pro-
jektovou dokumentáciou a roz-
počtom, na plánovanú výstavbu 
kostolnej veže so zvonicou 
vedľa evanjelického chrámu. 
Prípravné stavebné práce mali 
započať v jeseni 1908. Na za-
bezpečenie potrebných financií 
úspešne prebiehala dobro-
voľná zbierka medzi veriacimi 
v meste i v susedných obciach 
Čučma a Jovice.
PRiemySel: Markova továreň 
na kožu, jediná priemyselná 
akciová spoločnosť v meste, 
zamestnávala 120 - 130 re-
meselníkov a robotníkov. Ale 
v dôsledku zosilňujúcej sa ra-

kúskej a nemeckej kožiarskej 
konkurencie sa dostala do 
spracovateľských a finančných 
ťažkostí, hraničiacich s kra-
chom. Akcionári, zástupcovia 
fabriky i mesta 23. apríla ro-
kovali s bankami v Budapešti 
o poskytnutí potrebných kon-
solidačných úverov na záchra-
nu produkcie zvrškových koží, 
udržanie zamestnanosti a za-
bezpečenie živobytia rodín rož-
ňavských kožiarov. Rokovania 
boli úspešné, továreň na výro-
bu koží, založená v roku 1844, 
bola na čas zachránená.
nová RemeSelníCka fiR-
ma: 15. mája 1908 otvorili 
majstri Limassi a Pál prvú so-
chársku a kamenársku dielňu 
v meste. Nachádzala sa v blíz-
kosti železničnej stanice a bola 
vybavená širokým sortimentom 
dovážaných mramorov i tuzem-
ských tvrdých kameňov. V pes-
trej katalógovej ponuke mali 
zhotovenie umeleckých sôch, 
náhrobných pomníkov, nápisov, 
rozličných dekoračných, úžitko-
vých i pamiatkových predmetov 
z mramoru. 

ŠPoRt: Dr. Freitag János, pro-
fesor ev. a. v. Hlavného gym-
názia v Rožňave, sa popri  pe-
dagogickej činnosti venoval aj 
výučbe šermiarstva. 13. mája 
1908 sa v telocvični školy konal 
klasifikačný šermiarsky turnaj, 
na ktorom mohli borci získať 
určitý stupeň výkonnosti, resp. 
dokonalosti v tomto športe. Zú-
častnilo sa na ňom 35 začínajú-
cich aj pokročilejších šermiarov 
z radov študujúcej i zamestna-
nej mládeže, ako aj dospelých. 
Za záslužnú mimoškolskú čin-
nosť poďakoval šermiarskemu 
majstrovi prof. Dr. Freitagovi 
delegát ministerstva školstva 
z Budapešti Ádam Gyula.
letné kÚPaliSko: otvorilo 
svoje brány už 24. mája 1908. 
Čerstvou vodou naplnené ba-
zény a pekne upravený okolitý 
park čakali prvých plavcov. Ma-
jiteľ plavárne „Slanské kúpele, 
a.s.“ získal výčapné právo na 
alkoholické i nealkoholické ná-
poje. Vynovil aj  stánky s občer-
stvením a doplnil odpočívadlá 
stolmi, lavičkami, kolotočom 
i pieskoviskom pre deti. Plá-
noval  tiež vybudovať tenisový 
kurt.

Z prameňov Štátneho archívu 
v Rožňave spracoval Dr. L. Husár

Rožňava pred sto rokmi

Dr. Pósch novým mužom na radnici

celoslovenské ocenenie pre Štefan Geržu

MÁ ZLATÉ SRDCE
Materská škola na Štít-

nickej ulici v spolupráci 
s Mestom Rožňava a firmou 
Brantner Gemer s.r.o. pripra-
vila projekt s názvom Enviro 
- Rožňava 2008. Hlavným 
cieľom bolo zvýšenie záujmu 
žiakov, pedagógov, mater-
ských, základných i stred-
ných škôl, ale aj občanov 

mesta o životné prostredie 
v regióne Rožňava v oblasti 
separovaného zberu. Medzi 
ciele projektu patrí tiež rozvoj 
spolupráce a aktívnej účasti 
na riešení problémov komu-
nity a regiónu a podpora ich 
trvalo udržateľného rozvoja. 
Projekt je zameraný na roz-
víjanie vzťahu k obklopujú-
cemu prírodnému prostrediu 
a na utváranie základov en-
vironmentálneho vedomia, 
cítenia a konania.

Mesto Rožňava v spolu-
práci s firmou Brantner Ge-
mer s.r.o. usporiadali 8. aprí-
la 2008 v kongresovom 
centre na Radnici výstavu 
a vyhodnotenie výtvarných 
prác žiakov základných škôl 
a literárnych prác študen-
tov stredných škôl na tému 
„separovaný zber odpadu 
a ochrana životného prostre-
dia“. Materská škola na Štít-
nickej ulici predviedla scénku 

„Slimák“, ktorá vychováva 
k ochrane prírody.

Odborné poroty sa sta-
rostlivo zaoberali všetkými 
prihlásenými prácami a na-
vrhli oceniť: v literárnej sú-
ťaži - za priamočiary pohľad 
na tému s uvedením konkrét-
nych riešení v bežnom živote 
silviu šmelkovú, za uvedo-

melý osobný prí-
stup a všímavosť 
voči svojmu okoliu 
anikó katreničo-
vú, za pekné lite-
rárne spracovanie 
témy dominiku 
berenteovú, za 
citlivé lyrické 
spracovanie témy 

martina bučka, za ukážkové 
stvárnenie témy v poetickej 
forme michaelu Šomšáko-
vú, za „originalitu“ lenku 
hetešiovú (všetci Stredná 
zdravotnícka škola Rožňava). 
Cenu firmy Brantner Gemer 
s.r.o. dostala Jana Gvizdová 
(SPŠ stavebná). 

výtvarná súťaž: i. stu-
peň – 1. miesto: domini-
ka Girmonová , 2. miesto: 
Körtvély istván (obaja zš z. 
fábryho), 3. miesto: adam 
Kalina (zš. akad. j. hron-
ca), ii. stupeň - 1. miesto: 
kónya ladislav, 2.miesto: 
mihók tomáš (obaja ZŠ Z. 
fábryho), 3.miesto: Zuza-
na erdélyiová (zš Ul. Pio-
nierov).

Jednotlivé práce si môže-
te pozrieť na webovej stránke 
Rožňavy: www.roznava.sk

Bc. Timea Bodnárová, Odbor 
regionálneho rozvoja MsÚ

Deti a mládež fandia separovanému odpadu

ENVIRO 

Vyznamenanie Štefanovi Geržovi odovzdala Mgr. Anna Ťu-
reková, predsedníčka Ústrednej rady Zborov pre občianske 
záležitosti „Človek-človeku“ v Slovenskej republike. Pozvánka na vernisáž

V Galérii Gemerského osve-
tového strediska na Betliar-
skej ulici sa bude 16. mája 
2008 o 16. hodine konať ver-
nisáž autorskej výstavy ole-
jomalieb neprofesionálneho 
výtvarníka Alberta Šmihulu 
pri príležitosti jeho životného 
jubilea – 70 rokov.

ger
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Prezraď, ako si sa dostal 
k tenisu, keďže v našom meste 
o ňom, bohužiaľ, nie je veľmi 
počuť.

- V podstate som prebral 
žezlo po otcovi, ktorý bol, 
a vždy je, veľkým milovníkom 
tohto športu. Hrával tenis 
súťažne počas štúdia na vy-
sokej škole v Bratislave. Bol 
veľký pracant, ktorý trénoval 
a drel neustále, či už v daždi 
alebo v horúčavách. On mi už 
ako osemročnému kúpil rake-
tu a priviedol ma na tenisové 
kurty... A kolotoč tréningov sa 
mohol začať. 

Čo všetko si musel spraviť, 
aby si sa dostal tam, kde si 
dnes?

- V prvom rade na sebe 
neustále makať. Kariéru som 
začínal pod vedením otca 
a mám za sebou jedenásť 
rokov každodenného, niekoľ-
kohodinového tréningu nielen 
na kurtoch, ale aj v telocvični 
či posilňovni. Dnes už spokoj-
ne môžem povedať, že to mi 
dopomohlo k tomu, kde som. 

Ako dokážeš skĺbiť tenis so 
školou?

- Niekedy to nie je med lí-
zať. Ročne sa zúčastním na 
25 až 30 turnajoch, čo zna-
mená, že na každý mesiac mi 

pripadnú približne dva turnaje. 
Chcem však úspešne zvládať 
aj štúdium a tak ma doháňa-
nie učiva nikdy neminie. Mám 
teda pekný program na kaž-
dý deň (smiech). O to viac, 
že teraz maturujem a musím 
sa pripraviť na prijímačky 
na Fakultu telesnej výchovy 
a športu UK v Bratislave 

Tenis sa nazýva aj „bielym 
športom“. Z tohto pomeno-
vania akoby vyplývalo, že je 
to šport skôr oddychový, je to 
tak?

- Nie celkom. Ak máme 
na mysli len rekreačný tenis, 

ktorý si zahráte s priateľmi, 
tak možno áno. Avšak tenis 
na celoslovenskej, resp. vr-
cholovej úrovni je pomerne 
náročný. Už len kvôli tomu, 
že mladých a dobrých hráčov 
každoročne pribúda a vytvá-
ra sa obrovská konkurencia. 
Okrem nadania a driny treba 
mať častokrát i šťastie. 

Pochváľ sa svojimi ocene-
niami. Vieme, že žneš športové 
úspechy.

- Tento rok som sa zatiaľ 
v mužskej kategórii zúčast-
nil na šiestich celosloven-
ských turnajoch, na ktorých 
som si počínal celkom dob-
re. Obsadil dve prvé mies-

ta, jedno druhé a dve tretie. 
Na halových majstrovstvých 
Slovenska som sa dostal do 
štvrťfinále. V predbežnom 
celoštátnom rebríčku v dvoj-
hre mužov za rok 2008 som 
na 12. mieste. Určite to môže 
byť ešte lepšie, ale aj s týmto 
umiestnením som nadmieru 
spokojný.

Máš tenisový idol, v ktorého 
šľapajách by si rád kráčal?

- Samozrejme. Väčšina 
športovcov si vyberá vždy 
tých najlepších a ani v mo-
jom prípade to nie je inak. 
Keď som bol mladší, mojím 
idolom bol Pete Sampras. Po 
jeho odchode z profiokruhu 
ho u mňa vymenil Švajčiar 
Roger Federer. Nie je to však 
len kvôli tomu, že valcuje sú-
perov. Páči sa mi, že je na te-
nisovom vrchole už päť rokov, 
no ostal skromným človekom, 
bez hviezdnych manierov. Je 
to proste Pán Tenista a opráv-
nene mu patrí tenisový trón.

Na záver povedz, aké máš 
ciele do blízkej budúcnosti. 
Čo ťa čaká?

- Už 29. apríla sa začína 
slovenská extraliga. Som čle-
nom tímu TK – Tatran Prešov 
a nastupujem v pozícii jednot-
ky. Hneď na úvod nás čaká 
náročný zápas doma proti 
Interu Bratislava. Naším pr-
voradým cieľom je udržať sa 
v extralige, no podľa môjho 
názoru máme šancu zabojo-
vať aj o medaily. V súťaži jed-
notlivcov by som sa do konca 
roka chcel dostať do celosve-
tového rebríčka ATP. 

Ďakujem za rozhovor 
a želám úspechy tímu a naj-
mä tebe. Nech sa darí podľa 
predstáv.

Tomáš ZAGIBA

Bude raz hrať jozef Blaško vo Wimbledone?

K tenisu ho priviedol otec
Jozef Blaško (na obr.) – mladý gymnazista, jeden z najlep-

ších športovcov Rožňavy za minulý rok, ktorý sa pomaly ale 
isto prediera k slovenskej tenisovej špičke. Vyniká veľkým ta-
lentom a chuťou po víťazstvách. Nie je mu cudzia drina na tré-
ningoch, ktorá sa pozitívne odzrkadľuje v súťažných zápasoch. 
Do všetkého sa púšťa s vôľou a obrovským nasadením. Neustá-
le sa zlepšuje a je na najlepšej ceste zviditeľniť naše mesto pred 
celým Slovenskom. Požiadali sme ho o rozhovor.

Hráčky i fanúšikovia extrali-
gového družstva MBK AT GEM-
TEX Rožňava už majú pauzu. 
Basketbalistky si užívajú zaslú-
žený oddych po náročnej sezóne, 
kde mali ako nováčikovia extra-
ligy dvojnásobne ťažkú pozíciu. 
Ako vníma ich pôsobenie čestný 
prezident klubu, primátor mesta 
MUDr. Vladislav Laciak?

- Po prvý raz sa v názve klu-
bu objavilo, že je „mestský bas-
ketbalový“ a som tomu úprim-
ne rád. Vďaka mestskému 
zastupiteľstvu sme vstúpili do 
ženského basketbalu aj finanč-
ne a snažili sme sa pomáhať aj 
pri riešení ďalších náležitostí. 
Pôsobenie MBK AT GEMTEX 
je svedectvom, že aj v malom 
meste, ktoré nemá prebytočné 
milióny sa dá dostať do naj-
vyššej súťaže. Nemáme na ho-
kej ani na futbal, ale povedzme 
na basketbal áno. V Rožňave 
to nie je umelo živený šport, 
lebo basketbal tu má dlhoroč-
nú tradíciu, či v už v mužskej 
kategórii alebo medzi kadetmi 
a podobne. Preto sa chcem 
touto cestou poďakovať hlav-
nému sponzorovi i ďalším, ktorí 
sa zaslúžili o to, aby sa Rožňa-
va dostala a udržala v ženskej 
extralige. Moje „ďakujem“ patrí 
tiež pre mňa úspešnému tréne-
rovi nováčika Petrovi Kováčiko-
vi, ako aj nesmierne obetavým 
funkcionárom Árpádovi Lacovi 
a Michalovi Helcmanovi.

Takže ste spokojný s koneč-
ným umiestnením klubu?

- Viete, aký je športový fa-
núšik – najradšej by mal doma 
majstra. Ale my sme boli rea-
listi a pre túto sezónu sme si 
vytýčili hlavný cieľ – udržať 
sa v súťaži. To sa nám poda-

rilo, skončili sme na 8. mieste 
a dokonca hrali play off. Škoda, 
že s neporaziteľným košickým 
KOSIT-om. Bola to úžasná 
sezóna, Rožňava doslova žila 
basketbalom.

Áno, už po prvých zápasoch 
sa začalo hovoriť o rožňavských 
fanúšikoch ako o šiestej hráčke 
na ihrisku...

- Právom. Dlho sme si udr-
žali domácu neporaziteľnosť, 
súperky začali mať obavy, lebo 
diváci doslova očami tlačili 
naše strely do koša. Také obe-
censtvo si želá každý mančaft, 
Rožňavčania boli basketbalom 
úplne fascinovaní. Aj ja ako pri-
mátor im za to ďakujem.

Pre Rožňavu sa extraligový 
ročník 2007/2008 skončil. So sú-
ťažou sa rozlúčila Myjava a už je 
známy aj nováčik – po 27 rokoch 
sa do najvyššej súťaže vracia Pre-
šov. V baráži pomohla BK´99 Pre-
šov aj naša Eva Antalecová. Ako 
to bude ďalej?

- Podrobnú analýzu nechám 
na výkonný výbor klubu. Sme 
si vedomí, že máme viacero 
hráčok v skúsenom basketba-
lovom veku (Antalecová, Csá-
vás, Kováčiková a iné), ktoré 
družstvo podržali a viedli. Prvé 
dve menované boli po celý čas 
aj v streleckej tabuľke v TOP 
10. Chcem ešte zdôrazniť, že 
ich hra vzbudila veľký záujem 
o basketbal medzi deťmi, keď 
do prípravky sa k Eve Antaleco-
vej prihlásilo okolo 50 dievča-
tiek. Uvedomujeme si, že káder 
treba čiastočne omladiť a roz-
šíriť. Nároky stúpajú a Rožňava 
chce naďalej ostať v extralige. 
Na prípravu máme celé leto.

Ďakujem za rozhovor.
Katarína Čižmáriková

Basketbalistky skončili na 8. mieste 

Cieľ sme splnili,

ján Kováč sa lúči   
Skupina SEXIT a vice-

majstri sveta a majstri Eu-
rópy v stolnom tenise Milan 
Orlowski a Jindřich Panský 
vystúpia v sobotu 10. mája 
2008 o 20. hodine v telocvič-
ni na  Hviezdoslavovej ulici v 
rámci hudobno-športového 
večera, kde sa Rožňavčan 
Ján Kováč rozlúči s aktívnou 
činnosťou.

Program futbalistov
muži (iv. liga):
1. mája (štvrtok) o 16.00 
hod.: SP MFK Rožňava - FK 
Rudňany
3. mája (sobota) o 18.00 hod.: 
Baník Štítnik K.T. - SP MFK 
Rožňava
10. mája (sobota) o 16.00 
hod.: Rožňava - FK Moldava 
n/B.
18. mája o 16.00 hod.: Veľké 

Revište - Rožňava
St.+ ml.dorast (iii.liga):
8. mája o 14.30 a 16.30 hod.: 
FK Giraltovce - Rožňava
4. mája (nedeľa) o 10.00 a 
12.00 hod.: Rožňava - Sabinov
St.+ ml. žiaci (1.liga):
30. apríla 2008 o 14.00 a 
16.00 hod.: Sp. Nová Ves - 
Rožňava
10. mája o 10.00 a 12.00 hod.: 
FK Tesla Stropkov - Rožňava

muži (iv.liga) SP mfk Rožňava - fk Rešica 2:1 (1:1), Góly: 
Rencsok 2
Rožňava - fk Slivník 5:1 (5:0), Góly: Rencsok 4, Varga
Zostava našich: Szabo - Urban, Varga, Sokoli, Vysoký – Pol-
lák, Slicho, Havko, Milko -Rencsok, Lorinc
st. dorast (iii.liga) FK Sečovce - Rožňava 3:1 (2:1) 
St.+ ml. žiaci (1.liga) St. žiaci: Rožňava - fk Poprad 1:1 
(0:0), skóroval D. Vaško, mŠk bardejov - Rožňava 0:2 
(0:0), góly: Kuzma, Kovács, ml. žiaci: Rožňava - fk Poprad 
1:1 (1:1), gól dal Lenghart, mŠk bardejov -  Rožňava 8:0 
(4:0)      dp

foto: Štefan Fabián

Futbalové výsledky

Basketbal je v Rožňave aj zásluhou úspešných extrali-
gistiek veľmi populárny. Preto Mesto Rožňava spolu so splno-
mocnencom Vlády SR pre mládež a šport Dušanom Galisom 
a priateľmi basketbalu pripravili

1. Rožňavský streetball fest 2008 
Hrať sa začne v sobotu od 8. hod. na ihriskách Gymnázia 

(muži) a Obchodnej akadémie (ženy). 
Podobné podmienky účasti nájdete na www.roznava.sk 

a  www.basketroznava.sk

PRíďTE na sTREETBall
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ROŽŇAVSKÉ
LISTY

1. 5. (št) MUDr. Bánesová Jacqueline, Rv, Špitálska 1, Poliklinika 733 15 14

3. 5. (so) MUDr. Végsö Viktor, Rv, Košická 2 734 12 08

4. 5. (ne) MUDr. Bánesová Jacqueline, Rv, Špitálska 1, Poliklinika 733 15 14

8. 5. (št) MUDr. Dravecký Jozef, Rv, Špitálska 1, Poliklinika 732 42 52

10. 5. (so) MUDr. Breuer Andrej, Rv, Špitálska ulica č. 1, Poliklinika 734 43 02

11. 5. (ne) MUDr. Bauerová Elena, Rv. Špitálska ulica, č. 1, Poliklinika 734 43 02

17. 5. (so) MUDr. Endrek Ján, Rv, Letná 42, budova Štatistického úradu 733 13 94

18. 5. (ne) MUDr. Kecsey Attila, Rv, Hviezdoslavova ul. 3 733 18 55

24. 5. (so) MUDr. Kneslová Darina, Nabula 128 734 58 17

25. 5. (ne) MUDr. Kočár Jozef, Rv, Námestie baníkov č. 36 734 73 44

31. 5. (so) MUDr. Kočárová Katarína, Rv, Námestie baníkov č. 36 734 42 51

uPoZoRnenie: pohotovostná služba je do 12:00 hod.

máj 2008

2. 5. 2008 o 19.00 hod.
(A-club)
moderN jazz
Jazzový koncert : Arpi Far-
kaš, Ľubo Kopka, Ladislav 
Czizi, Gergely Varga
vstupné: 50 Sk 

6. 5. 2008 o 17.30 hod.
(Divadelná sála)
kultúrny program – 
viii. ročník eft v unifiko-
vanom futbale 
účinkujú: Vanessa, Maja, 
Janka, tanečné štúdio AHA, 
R.A.D.O. - revival Jon Bon 
Jovi,
MAT – beatbox.
vstupné: 50 Sk (v cene je 
tombola)

10. 5. 2008 o 19.00 hod.
(Divadelná sála)
RoCkovaŤ o PomoCi
Robo Šimko &kapela Mas-
sriot, hosť Barbora Balú-
chová
Benefičný koncert pre Det-
ský hospic PLAMIENOK
vstupné: 90 Sk

12. 5. 2008 o 8.00 hod.
(Divadelná sála)
let art
Motivačný protidrogový 
koncert
vstupné: organizované

18. 5. 2008 o 15.00 hod.
(Divadelná sála)
Rozprávka o živote
V rámci cyklu „Cesta za 
rozprávkami“
vstupné: 35 Sk

PRiPRavuJeme:
7. 6. 2008 o 19.00 hod.
(Divadelná sála)
SĽuk
obrázky zo Slovenska 
(premiéra)
vstupné: 230 Sk

Zmena PRoGamu 
vyhradeNá!

Predpredaj vstupeniek:
V kaviarni A-CLUB, I. 
poschodie PONDELOK 
– PIATOK 8.00 – 16.00 hod. 
alebo 1 hodinu pred poduja-
tím v pokladni divadla.
Rezervácie na t.č. 
0905 560 526
alebo 058/788 42 41,
732 96 23.

PRoGRam DiVaDla acToREsPovedali si „áno“
Jaroslav Korsinszki a Diana Grecmajerová

Attila Barci a Veronika Nagyová
JUDr. Ladislav Török a Martina Bacsová

1. V. Poli-Pharma, Špitálska 2 16. V. Poli-Pharma, Špitálska 2
2. V. aza, Námestie baníkov 17. V. Poli-Pharma, Špitálska 2
3. V. euRolekáReň, Tesco 18. V. aza, Námestie baníkov
4. V. faRmáCia, Šafárikova 17 19. V. Poli-Pharma, Špitálska 2
5. V. aza, Námestie baníkov 20. V. aza, Námestie baníkov
6. V. Kim, Kósu Schoppera 21. V. aza, Námestie baníkov
7. V. helios, NsP 22. V. Kim, Kósu Schoppera
8. V. Poli-Pharma, Špitálska 2 23. V. helios, NsP
9. V. helios, NsP 24. V. aza, Námestie baníkov

10. V. faRmáCia, Šafárikova 17 25. V. Kim, Kósu Schoppera
11. V. Poli-Pharma, Špitálska 2 26. V. helios, NsP
12. V. NoNa, Námestie baníkov 27. V. NoNa, Námestie baníkovv
13. V. euRolekáReň, Tesco 28. V. euRolekáReň, Tesco
14. V. faRmáCia, Šafárikova 17 29. V. faRmáCia, Šafárikova 17
15. V. faRmáCia, Šafárikova 17 30. V. faRmáCia, Šafárikova 17

31. V. helios, NsP

PohoToVosť lEKáRní - máj 2008

inzercia RL - 2008/5

PohoToVosť ZuBných lEKáRoV -  máj 2008

naVžDy 
nás oPusTili
mikuláš bukovics 76r.

Jozef kseňák 70 r.
ján jambrich 70 r.
Peter völgyi 27 r.

magdaléna Geržová 86 r.
ladislav boldi 81 r.

(pochovaný v Nadabule)
mária vojtkovská 96 r.
mária brutovská 67 r.

zoltán molnár 66 r.
mária tamaškovičová 59 r.

Česť ich pamiatke!

Slovenský rybársky zväz Rožňava vás pozýva na Hrušov-
ské jazerá na veľké preteky v rybolove dospelých a detí, ktoré 
sa budú konať v rámci „májových hrušovských dní“.

9. mája (8.00 - 21.00 hod.) Otvorenie festivalu, otvorenie 
poľovníckej výstavy, vystúpenie umelcov, májová vatra, ope-
kanie slaniny, klobások, ochutnávka vína, živá hudba.

10. mája (8.00 - 24.00 hod.) Preteky v rybolove, 2. ročník 
vo varení halászlé, „MAJSTER N“- program deťom, maľova-
nie detí v plenéri, kotlíkové a grilované špeciality, vystúpenie 
folklórnych skupín, Trabant Klub Košice – show veteránov na-
šich ciest, vystúpenie hudobných skupín.

11. mája (9.00 - 17.00 hod.) Súťaž detí v rybolove, orien-
tačný cyklotriálový okruh pre deti, cyklotúra, vystúpenie klubu 
lukostrelcov, Trabant Klub Košice – pokračovanie show, gu-
láš + palacinky s domácim lekvárom, Majster N & čarodejník 
Laco. Počas trvania slávností sú pripravené Adrenalínové ľa-
nové atrakcie - PLUM, s.r.o.

RyBáRi BuDú súťažiť

Základy práce s počítačom
Mestský úrad v Rožňave usporiada pre záujemcov v dňoch 
12. mája - 15. júla 2008 kurz Základy práce s počítačom. 
Kurz sa bude konať na jovickej ulici 66 (pri malometrážnych 
bytoch). Prihlášky je možné vyplniť na msÚ - sekretariát 
prednostu (III. poschodie).
informácie podáva: ing. iveta Gresa (0918 / 434 624)

Adók Tomáš
Boldi Patrik
Czmoriková Martina
Drenko Tomáš
Galloš Tomáš
Greš Filip
Gömöri Denis
Gunárová Jessica

Gyüre Ján
Horváthová Bianka
Horváthová Karolína
Hricíková Kristína
Koóšová Sofia
Lakatošová Martina
Mareková Nina
Mucula Leonard
Németh Ferdinand
Rézmüvešová Jessica
Rusznyáková Terézia

Narodili sa

centrum voľného času pozýva
CVČ v Rožňave pozýva na okresnú súťaž detí zo základných 
škôl slávici slovenska, ktorá bude v sobášnej sieni  7. mája 
2008 od 9.00 hodiny. 
II. ročník speváckej súťaže „Rožňava hľadá Superhviezdu“ 
odštartuje 23. mája o 10.00 hodine na futbalovom štadióne 
v spolupráci s Mestom Rožňava a skvelými hudobnými sku-
pinami.
„lietame pre vás“ - ukážka rádiom ovládaných modelov lie-
tadiel pri príležitosti Sviatku detí sa uskutoční na Rudnian-
skom kopci 30. mája 2008.

Veterány na námestí
Majitelia historických vo-

zidiel, členovia vznikajúce-
ho Auto-moto-veterán klubu 
v Rožňave predstavia vzác-
ne exempláre priaznivcom 
veteránov 17. mája od 9.00 
do 12.00 hod. na Námestí 
Baníkov. Ak aj vy vlastníte 
také vozidlo, pridajte sa.

t-com v novom
Od 2. mája 2008 T-com priblíži svoje služby obyvateľom 

Rožňavy a blízkeho okolia. Otvára svoju novú predajňu na 
Námestí baníkov.
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Investícia do vašej budúcnosti Tento projekt je spolu� nancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Európska únia v rámci politiky súdržnosti poskytne Slovensku � nančné prostriedky vo výške takmer 400 miliárd Sk v priebehu programového obdobia 
2007 – 2013. Z toho približne 56 miliárd Sk je určených na zlepšenie úrovne života v našich regiónoch a na zvýšenie ekonomickej výkonnosti a 
konkurencieschopnosti Slovenska a jeho regiónov. 

Regionálny operačný program a jeho ciele
Regionálny operačný program je zameraný na regionálnu infraštruktúru, na podporu vybavenosti územia zariadeniami občianskej infraštruktúry
a na skvalitňovanie a rozširovanie dopravných a sídelných prvkov vybavenosti územia. Podporí sa vzdelávanie, sociálne služby, kultúra, cestovný ruch, 
regionálne komunikácie a celková regenerácia sídiel. Regionálny operačný program je jedným z 11 operačných programov, ktoré priamo nadväzujú na 
ciele a priority Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013. 

Globálny cieľ
Globálnym cieľom Regionálneho operačného programu je zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti
územia v regiónoch. Je konkretizovaný prostredníctvom špeci� ckých cieľov, ktoré tvoria náplň prioritných osí:

Prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania
Jej cieľom je zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania. Oprávneným žiadateľom v rámci prioritnej osi Infraštruktúra 
vzdelávania sú zriaďovatelia predškolských zariadení, základných a stredných škôl z verejného sektora a súkromného sektora.

Prioritná os 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Jej cieľom je zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných služieb v sociálnej oblasti. Medzi oprávnených žiadateľov patria zriaďovatelia zariadení 
sociálnych služieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. 

Prioritná os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja cestovného ruchu
Jej cieľom je posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu. Medzi oprávnených žiadateľov patria zriaďovatelia 
pamäťových a fondových inštitúcií, vlastníci nevyužitých, resp. nevhodne využitých nehnuteľných kultúrnych pamiatok z verejného sektora
a aktéri rozvoja cestovného ruchu z verejného sektora.

Prioritná os 4 Regenerácia sídiel
Jej cieľom je posilnenie konkurencieschopnosti sídiel a skvalitnenie verejných priestranstiev. Oprávnenými žiadateľmi v rámci prioritnej osi sú 
miestne samosprávy. V oblasti nekomerčných záchranných služieb sú hlavnými oprávnenými prijímateľmi subjekty verejného sektora.

Prioritná os 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Jej cieľom je zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónov cestami II. a III. triedy. Oprávnenými žiadateľmi sú územne príslušné 
samosprávne kraje.

Podrobnejšie informácie o Regionálnom operačnom programe nájdete na www.ropka.sk.

Prostredníctvom Regionálneho operačného programu máme šancu skvalitniť život v našich regiónoch. 

Život v regióne si vás získa
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mestské zastupiteľstvo:
72/2008 berie na vedomie
správu o plnení uznesení 
Mestského zastupiteľstva 
v Rožňave

73/2008 berie na vedomie
správu o výsledku kontroly 
hospodárenia s finančnými 
prostriedkami a nakladania s 
majetkom v Meste Rožňava

74/2008 schvaľuje
1. Správu o výsledku inventa-

rizácie majetku a záväz-
kov Mesta Rožňava podľa 
stavu k 31. 12. 2007

2. Odpis projektových a príp-
ravných prác vo výške 
1 296 379,30 Sk

75/2008 schvaľuje
Odpisový plán Mesta Rož-
ňava 
ukladá
prednostovi mestského úra-
du zaslať internú smernicu 
príspevkovým a rozpočtovým 
organizáciám 
Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu 
Termín: 4. apríla 2008

76/2008 berie na vedomie
informatívnu správu o vyhod-
notení plnenia rozpočtu na 
DNI MESTA 2008

77/2008 berie na vedomie
Monitorovaciu správu plnenia 
Plánu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja mesta 
Rožňava za rok 2007
ukladá
Ing. Ivete Gresa monitoro-
vaciu správu plnenia Plánu 
hospodárskeho a sociálne-
ho rozvoja mesta Rožňava 
predkladať orgánom mesta 
polročne
Zodpovedná: Ing. Iveta 
Gresa
Termín: polročne

78/2008 berie na vedomie
informatívnu správu: Vyhod-
notenie stavu prípravy, reali-
zácie a monitoring projektov 
zo štrukturálnych fondov 
Európskej únie

79/2008 berie na vedomie
Výsledky hospodárenia ob-
chodnej spoločnosti Mestské 
lesy Rožňava s.r.o. za rok 
2007
schvaľuje 
1. Prerozdelenie zisku 

obchodnej spoločnosti 
Mestské lesy Rožňava 
s.r.o. za rok 2007

2. Plán hospodárenia 

obchodnej spoločnosti 
Mestské lesy Rožňava 
s.r.o. na rok 2008 s úpra-
vou nájomného za lesy na 
1 mil. Sk

80/2008 schvaľuje
rozpočet školstva na rok 
2008 nasledovne:
bežné príjmy a výdavky vo 
výške 141 479,00 tis. Sk z to-
ho bežné príjmy a výdavky 
na školstvo prenesené kom-
petencie vo výške 66 563,00 
tis. Sk podľa jednotlivých škôl 
a školských zariadení 
ukladá 
prednostovi mestského úradu 
zmeny vyplývajúce z rozpoč-
tu škôl a školských zariadení 
zapracovať do najbližšej 
zmeny rozpočtu mesta na 
rok 2008
Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu 
Termín: najbližšia zmena 
rozpočtu mesta 

81/2008 schvaľuje 
zabezpečiť dofinancovanie 
„Rekonštrukcie Námestia 
baníkov a Šafárikovej ulice 
v Rožňave“ vo výške 44 mil. 
Sk z rozpočtu Mesta Rožňa-
va v roku 2009
Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu 
Termín: v roku 2009

82/2008 schvaľuje
 poradie dôležitosti opravy 
chodníkov na území mesta 
podľa predloženého zozna-
mu
ukladá 
1. pripraviť verejnú súťaž na 

dodávateľa: na opravu 
a výstavbu chodníkov 
vo výške 12 mil. Sk s pod-
mienkou financovania 
dodávateľským úverom 

Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu 
Termín: máj 2008
2. doplniť prílohu k materiá-

lu o:
výstavbu chodníka na Ulici • 
bočnej 
asfaltovanie chodníka na • 
Ulici okružnej 
opravu chodníka na Ulici • 
J. A. Komenského 

Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu
Termín: 31.marec 2008
3. pripraviť návrh opatrení na 

zabezpečenie priebežnej 
opravy a údržby chodní-
kov na území mesta ročne 
v dĺžke 1 km

Zodpovedný: riaditeľ Tech-
nických služieb

Termín: 30. apríl 2008

83/2008 schvaľuje
návrh na rozšírenie bytového 
fondu o Šafárikovu 101
ukladá 
prednostovi mestského 
úradu v spolupráci s proku-
ristom 1. Rožňavskej, a.s. 
pripraviť spôsob financovania 
prestavby objektu na bytový 
fond za spoluúčasti budúcich 
nájomníkov
Zodpovední: prednosta 
mestského úradu, prokurista 
1. Rožňavskej, a.s. 
Termín: 10.5.2008

84/2008 schvaľuje
Mandátnu zmluvu na správu 
bytových a rodinných domov 
a ostatných stavieb určených 
na prechodné ubytovanie 
medzi Mestom Rožňava 
a 1. Rožňavskou, a.s.
ukladá
prednostovi mestského 
úradu zabezpečiť podpísanie 
zmluvy
Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu 
Termín: do 10 dní od schvá-
lenia uznesenia 

85/2008 schvaľuje
Zmluvu o nájme nebytových 
priestorov - „Reštaurácie Tri 
ruže“ medzi Mestom Rožňa-
va u AGREX, s.r.o. Edelé-
nyska č. 2, Rožňava 
ukladá
prednostovi mestského 
úradu zabezpečiť podpísanie 
zmluvy
Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu 
Termín: do 10 dní od schvá-
lenia uznesenia

86/2008 schvaľuje 
predaj pozemkov mesta v k.
ú. Rožňava – 13 parciel na 
výstavbu rodinných domov 
v lokalite IBV Tehelňa Rož-
ňava, formou aukcie s vyvo-
lávacou cenou 1 100 Sk/m2 
s tým, že vybudovanie 
inžinierskych sietí bude 
ukončené do 14 mesiacov od 
vydania stavebného povole-
nia za podmienok, že každý 
dražiteľ môže kúpiť len 1 
parcelu
ukladá
prednostovi mestského úradu 
zabezpečiť vypracovanie 
aukčnej vyhlášky 20 dní od 
schválenia uznesenia 
Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu 
Termín: do 20 dní od schvá-
lenia uznesenia

87/2008 neschvaľuje
predaj pozemku mesta v k.ú. 
Rožňava, časť z parc. č. KN 
2081/13 zast. plocha o výme-
re cca 21 m2 pre Radoslava 
Völgyiho, bytom Rožňava, 
Hviezdoslavova č. 7

88/2008 schvaľuje
predaj pozemku mesta v k.
ú. Rožňava, časť parcely 
4369/1 o výmere cca 20 m2, 
spresnenej geometrickým 
plánom na náklady žiadateľa, 
pre Gabriela Barcziho, bytom 
Rožňava, Kozmonautov 13, 
za cenu 400 Sk/m2

ukladá
prednostovi mestského úradu 
zabezpečiť vypracovanie 
kúpnej zmluvy
Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu 
Termín: do 30 dní po predlo-
žení geometrického plánu

89/2008 schvaľuje
predaj pozemku mesta v k.
ú. Rožňava, časť parcely 
parc. č. KN 875/162 zast. 
plocha o výmere upresnenej 
geometrickým plánom na 
náklady žiadateľa (cca 70 m2) 
za cenu 400 Sk/m2 pre Sylviu 
Mikolajovú, bytom Rakovnica 
č. 62
ukladá
prednostovi mestského úradu 
zabezpečiť vypracovanie 
kúpnej zmluvy
Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu 
Termín: do 30 dní od predlo-
ženia geometrického plánu 

90/2008 ruší 
uznesenie MZ č. 195/2007 zo 
dňa 27. 9. 2007, ktorým bola 
schválená zámena pozem-
kov v k.ú. Rožňava medzi 
Mestom Rožňava a Ing. On-
drejom Macákom, bytom 
Rožňava, Kúpele č. 1548
ukladá
prednostovi mestského úradu 
oznámiť zrušenie uznesenia 
Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu 
Termín: do 10 dní od zruše-
nia uznesenia MZ 

91/2008 schvaľuje 
aukčný predaj Domu služieb 
podľa priloženého aukčného 
poriadku doplneného o časť 
pozemku parc. č. 266/1 o vý-
mere spresnenej geomet-
rickým plánom (chodník) so 
zriadením vecného bremena 
– práva prechodu za vyvo-
lávaciu cenu 25 000 000 Sk 

zvýšenú o cenu 1 755 Sk/m2 
za výmeru chodníka
ukladá
prednostovi mestského úradu
1. vykonať aukčný predaj do 

31. 5. 2008
2. zabezpečiť zverejnenie 

aukčnej vyhlášky v celo-
štátnych médiách

Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu 
Termín: 1. do 31. 5. 2008
2. do 10 dní od schválenia 
uznesenia

MZ berie na vedomie:
92/2008 Správu o činnosti 
Mestskej polície v Rožňave 
za rok 2007
ukladá
náčelníkovi Mestskej polície 
hľadať riešenie financovania
1. nákupu 3 – 4 kamier KMS
2. služobného motorového 

vozidla
Zodpovedný: náčelník Mest-
skej polície
Termín: v roku 2008

93/2008 Správu o kontrole 
výšky nákladov súvisiacich 
s vyhotovením projektovej 
dokumentácie na rekonštruk-
ciu námestia a Šafárikovej 
ulice
ukladá
hlavnej kontrolórke doplniť 
správu o údaje:

kto vyhotovil projektové • 
dokumentácie
čo bolo predmetom zmluvy• 

Zodpovedná: hlavná kon-
trolórka
Termín: najbližšie zasadnu-
tie mestského zastupiteľstva

94/2008 Správu o kontrole 
verejného obstarávania na 
výkon stavebného dozoru 
Družba III, Družba IV – zá-
kazka s nízkou hodnotou

95/2008 potvrdzuje
plat primátora mesta vo 
výške 69.000 Sk schválený 
uznesením MZ č. 6/2006

96/2008 neschválilo
úpravu platu zástupcovi 
primátora mesta p. Ing. Fran-
tiškovi Kardošovi

97/2008 určuje
plat hlavnej kontrolórke mes-
ta v súlade s § 18 c zákona 
369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení vo výške 39 500 Sk 
s účinnosťou od 1. 1. 2008

MUDr. Vladislav Laciak 
primátor mesta

Uznesenia Mestského zastupiteľstva

v Rožňave z 27. marca 2008


