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Opäť sa blížia Dni mesta Rožňava, po-
čas ktorých oceňujú najlepších titulom 
„Čestný občan“, Cenou mesta, ako i  
športovcov. Viete o niekom?

Komu cenu mesta?
Hokej je popri futbale najobľú-

benejším športom na Slo-
vensku. Už roky sa mu 
venuje Ján Őszi.

Pred Prvým buly

5

Čo potrebuje rožňavská mládež?
V rámci pripravovanej novej Koncepcie pre prácu s mláde-

žou Mesta Rožňava a v záujme o vypracovanie koncepčného 
materiálu, ktorý odráža potreby mladej generácie.

Vyzývame všetky subjekty ktoré pracujú s mládežou, for-
málne aj neformálne mládežnícke skupiny a jednotlivcov, 
ktorým záleží na budúcnosti nášho mesta, aby sa do 21. no-
vembra 2008 skontaktovali s Ing. Ivanom Nemčokom (Odbor 
školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ, Mestský úrad 
v Rožňave), tel. 058/7773 276, email: ivan.nemcok@roznava.
sk. Svojím záujmom, pripomienkami a návrhmi pomôžete zo-
staviť pracovnú skupinu a stanoviť prioritné okruhy pre prácu 
s mládežou v našom meste.

Po dvoch rokoch sa v na-
šom meste opäť otvorili 
brány obľúbenej slovensko-
maďarskej regionálnej kon-
traktačno-predajnej výstavy 
GEMER EXPO 2008. V Ob-
chodno-kultúrnom centre sa 
od 9. do 11. októbra 2008 
predstavilo 47 vystavovate-
ľov. Záštitu nad ním prevzali 
predseda Košické-
ho samospráv-
neho kraja 
JUDr. Zdenko 
Trebuľa a predse-
da župnej samo-
správy Borsod-
Abaúj-Zemplén 
dr. Ferenc Ódor. 
Pán Z. Trebu-
ľa sa zúčastnil 
na slávnostnom 
otvorení spolu 
s generálnym 
konzulom Ma-
ďarskej republiky 
v Košiciach Jánosom 
Szerencsésom, poslancom 
NR SR Lászlóom Kötele-
som, riaditeľom úradu župnej 
samosprávy Borsod-Abaúj 
Zemplén dr. Jánosom Ko-
vácsom, primátorom Rožňa-
vy MUDr. Vladislavom Lacia-
kom, Ing. Mariánom Bujnom 
z Ministerstva hospodárstva 
SR, ako aj predsedami Euro-
regiónu Slaná-Rimava Ing. 
Františkom Kardošom a Ta-
másom Barnabásom.

Hlavnými organizátormi boli 
Košický samosprávny kraj, 
Mesto Rožňava, Únia Slanej 
a Rimavy a Združenie turiz-
mu Slovenský kras. Slávnost-
né otvorenie GEMER EXPA 
2008 sa začalo vystúpením 
Mestského speváckeho zbo-
ru P. J. Šafárika pod vedením 
E. Kardošovej a M. Csobá-

diovej, krátkymi prejavmi 
hostí a prestrihnutím pá-
sky. Pri vstupe do OKC 
pracovníčky Gemer-
ského múzea z Put-

noku všetkým ponúkli 
špeciality gemerskej 
kuchyne, lángoše 
pečené v peci.

Cieľom a hlav-
ným poslaním vý-

stavy bolo umožniť 
podnikateľským sub-
jektom, neziskovým 

a mimovládnym organizáciám 
a regionálnym samosprávam 
Euroregiónu Slaná - Rimava 
prezentovať svoje služby, vý-
robky, hospodárske a kultúr-
ne tradície a napomôcť tak pri 
nadväzovaní ekonomických 
kontaktov s vhodnými partner-
mi. Súčasťou akcie bolo pred-
vádzanie tradičných remesiel, 
predaj suvenírov, premietanie 
filmov, prezentácia náučných 
chodníkov a cyklotrás.

Sprievodnými akciami boli 
workshop „Rozvoj partner-
ských vzťahov malých a stred-
ných podnikateľov v Euroregi-
óne Slaná - Rimava“, odborná 
konferencia Ústavu vzdeláva-
nia UPJŠ „Kam smeruje tu-
rizmus v okrese Rožňava?“ 
a výstava Združenia historic-
kých miest a obcí Slovenska.

kol, čiž

Vesmír lákal mladého 
Rožňavčana odmalička. 
Natoľko, že sa mu chce 
venovať profesionál-
ne. Začal objavom.

Rožňavské listy 
oslavujú 

pRvé naRodeniny
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objav norberta Wernera
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Gemer EXPO 2008

Nezvyčajne veľa hostí sa 
v piatok 17. októbra 2008 
ráno pred 9. hodinou zača-
lo schádzať pred budovou 
Gemerskej knižnice. Dô-
vodom boli oslavy 180. vý-
ročia narodenia svetového 
rozprávkara Pavla Emanu-
ela Dobšinského, po kto-
rom knižnica nesie meno. 
Pri tejto príležitosti pred 
zrakom vedúceho Kance-
lárie prezidenta SR v Ko-
šiciach Otta Szaba, štát-
nych tajomníkov Augustína 
Jozefa Langa (Minister-
stvo kultúry SR) a Dušana 
Švantnera (Ministerstvo 
dopravy, pôšt a telekomu-
nikácií SR, podpredse-
da SNS), predsedu KSK 
Zdenka Trebuľu, Ľubomíra 

Kraľovanského z Matice 
slovenskej, primátora Rož-
ňavy Vladislava Laciaka 

Pocta krajanom
pokračovanie na strane 2

Gemer preslávil Dobšinský aj Šafárik

Primátor Rožňavy Vladislav Laciak pri slávnostnom príhovo-
re. Vedľa neho stojí autor busty Štefan Michalko.

fo
to

: I
vo

 K
an

al
a

fo
to

: M
ar

ek
 K

ol
tá

š

Pred Kekovou tlačiarňou (sprava) A. J. Lang, V. Laciak a D. Švantner
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Stály výstavný stánok Euroregiónu Slaná-Rimava
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V ďalšom pokračovaní 
nášho cyklu o aktivitách po-
slancov Mestského zastupi-
teľstva v Rožňave má slovo 
Ing. Arpád KAVEČANKY (na 
obr.), ktorý kandidoval za 
SMER-SD a je predsedom po-
slaneckého klubu.

„Mestským poslancom som 
druhé volebné obdobie. Pô-
vodným povolaním som lesný 
inžinier a tak som pochopiteľne 
od začiatku inklinoval predo-
všetkým k ochrane životného 
prostredia. Všímal som si mest-
skú zeleň, priebežne ma zaují-
mali a zaujímajú mestské ko-
munikácie, ktoré patrili medzi 
najproblematickejšie aj u mojich 
voličov. Ako člen komisie som sa 
podieľal na spracovávaní Plánu 

hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta, ktorý je už schvá-
lený a podľa ktorého sa v Rožňa-
ve postupuje.

V tomto volebnom období sa 
sústreďujem na problematiku 
riešenia stabilizácie a rozvoja 
Mestských lesov, najmä ich eko-
nomickej situácie. Táto firma 
obhospodaruje približne 1 500 
hektárov lesa. Dlhší čas bola 
v strate, avšak už v lanskom roku 
sa jej podarilo dosiahnuť zisk 
vďaka premysleným krokom. 
Pod nimi konkrétne myslím na-
príklad odstránenie stratových 
činností, akou bola prevádzka 
píly, ďalej opatrenia v oblasti 
dodávateľských prác a v obcho-
de s drevom. Taktiež sa lepšie 
zhodnocuje drevná hmota.

Ďalším priesto-
rom na uplatňova-
nie mojich znalostí 
a plánov je oblasť 
marketingu cestov-

ného ruchu, kde som členom 
komisie rovnakého názvu pri 
Mestskom zastupiteľ-
stve. Podporujem ak-
tivity vedenia mesta 
a každej inštitúcie, 
ktorá napomôže 
využiť obrovský po-
tenciál v tejto ob-
lasti, aký dostala 
do vienka Rožňava 
a jej okolie. Prírodné 
krásy máme, bohatú 
históriu tiež, aj ro-
botných ľudí – treba 
len porozmýšľať ako ich spojiť 
do jedného celku, dobudovať 
čo chýba a potom dať o sebe 
vedieť svetu. 

Ďalšou oblasťou, o ktorú sa 
dlhodobo zaujímam, je šport, 

konkrétne basketbal. Sám 
som ho dlhé roky hrával, ešte 
aj v súčasnosti hrám (pravda, 
už len za ´starých´). Je to ko-
lektívny šport, kde jeden nič 
nezmôže, s nárokmi na pres-
nosť, rýchlosť a kombináciu. 

Aj z tohto dôvodu 
sa angažujem pri 
vytváraní a presa-
dzovaní podmienok 
pre mládežnícky 
šport, aby čím viac 
detí a mladých ľudí 
mohlo zviditeľňovať 
naše mesto úspech-
mi v tejto oblasti. 
V lete som sa stal 
prezidentom Basket-
balového klubu ŠPD 

Rožňava, ktorého muži hrajú 
II. ligu - východ. Aj mužský bas-
ketbal má v našom meste bo-
hatú tradíciu a nechcem, aby 
zanikol. Podporil som vypra-
covanie Koncepcie športu na 

roky 2008-2011, ktorú v tomto 
roku schválilo Mestské zastu-
piteľstvo a ktorá počíta s budo-
vaním športových tried. V nich 
vidím záruku koncepčnej práce 
s deťmi a mládežou a výchovy 
vlastných odchovancov, ktorí 
neskôr budú tvoriť základ špor-
tových družstiev v Rožňave.

Aj v komunálnej politike si 
– vyjadrené športovou termi-
nológiou – želám spoluprácu 
bez ohľadu na stranícke tričko. 
Aby rozhodoval zdravý rozum, 
a nie osobné ambície jednot-
livcov. Niektorí závistlivci nám 
zazlievajú, že mesto Rožňa-
va je zvýhodňované, lebo má 
„hore svojich“. Rožňava ako 
celok môže mať úspech len vte-
dy, ak sa má na koho obrátiť, 
kto jej vie a chce pomôcť. Veď 
novú cestu, ani chodník, ani 
telocvičňu nám odtiaľto nikto 
nezoberie. Stále ostanú slúžiť 
občanom.“ 

Poslanec skladá účty

Mestská polícia vykonala 
ďalšiu z radu akcií v súlade 
s vypracovaným projektom 
kontrol záškoláctva, záka-
zom podávania alkoholických 
nápojov mladistvým osobám 
a prejavov extrémizmu. V sú-
činnosti s príslušníkmi OO PZ 
SR Rožňava, tiež za pomoci 
príslušníkov Colnej sprá-
vy boli v nočných hodinách 
26. septembra kontrolovať zá-
kaz podávania alkoholických 
nápojov osobám mladším 
ako 18 rokov a dodržiavanie 
zákazu prejavov extrémizmu 
na území mesta Rožňava. 
Zainteresovanými účastníkmi 
projektu sú Mesto Rožňava, 
OR PZ SR v Rožňave a Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodi-
ny v Rožňave.
kameRový systém 

sa osvedčil
Ako nás informoval náčelník 

Mestskej polície Ing. Robert 
Temesi, mestským policajtom 
pri odhaľovaní a zdokumen-
tovaní priestupkov pomáha 
Kamerový monitorovací sys-
tém (KMS). Takto bolo ziste-
ných celkom 131 priestupkov. 
Najčastejšími previnilcami sú 

vodiči motorových vozidiel 
nerešpektujúci dopravné zna-
čenie.

PoKuty 
ich neodRadia?
Na krytých nástupištiach 

Eurobusu sa stále fajčí! Aj 
napriek tomu, že mestskí po-
licajti pravidelne kontrolujú 
tieto lokality, kde najčastej-
šie dochádza k priestupkom 
proti VZN mesta Rožňava 
o ochrane verejného poriad-
ku, ktoré zakazuje fajčenie na 
verejne prístupných miestach 
(§5 o ochrane nefajčiarov), 
priestupkov neubúda. V sle-
dovanom období policajti pri-
stihli 50 občanov, ktorým bol 
ľahostajný zákaz fajčenia na 
verejne prístupných miestach. 
„Odmenou“ pre 38 hriešnikov 
bola bloková pokuta na mies-
te činu.

alkohol 
ich Robí silnými
Niektorí Rožňavčania ne-

odhadnú svoju mieru a po 
viacerých pohárikov alkoholu 
im neúmerne narastú svaly. 
Svoju silu si dokazujú rôznym 
spôsobom, čo sa však nepáči 

spoluobčanom ani mestským 
policajtom. Tí museli zasiah-
nuť štyrikrát pri výtržnostiach 
a bitkách podnapitých obča-
nov na verejných priestran-
stvách pred pohostinskými 
zariadeniami v centre mesta. 
Mestskí policajti dvakrát rie-
šili blokovou pokutou rušenie 
nočného pokoja návštevník-
mi jedného z barov v centre. 
Neraz tomu napomáhajú aj 
majitelia krčiem a barov, pre-
tože hosťom nalievajú, dokiaľ 
platia. Prevádzkovateľ jedné-
ho pohostinského zariadenia 
na Krásnohorskej ulici za-
platil pokutu za nedodržanie 
prevádzkových hodín, keď 
svojim verným „kunčaftom“ 
nalieval aj po záverečnej.

na Juhu 
sa stRieľalo

Mestskí policajti zasahovali 
tiež pri výtržnosti mladistvých 
19. septembra na sídlisku 
Juh, ktorých spor vyvrcholil 
streľbou z plynovej pištole. 
Našťastie streľbou nedošlo 
k zraneniu osôb. Zasahujúca 
hliadka MP na miesto privola-
la štátnych policajtov, ktorým 
vec odovzdala na došetrenie.

Príslušníci Mestskej polície v Rožňave už dávno nemali taký rušný mesiac, akým bolo obdobie 
od 15. septembra do 15. októbra 2008. Na území mesta totiž zdokumentovali až 429 priestupkov, 
pričom uložením pokuty v blokovom konaní bolo riešených 308 priestupkov. Ďalších 27 osôb po-
dozrivých zo spáchania priestupku si predvolajú do kancelárie MP na Šafárikovej ulici. Z celko-
vého počtu priestupkov bolo 123 takých, kde konanie občanov bolo v rozpore s ustanoveniami 
Všeobecne záväzných nariadení Mesta Rožňava. 

Z polIcAjNých hláSENí

Mesto Rožňava v spolupráci s Gemerským 
baníckym spolkom Bratstvo pod záštitou Zdru-
ženia baníckych spolkov a cechov Slovenska 
organizujú v piatok 7. novembra 2008 konfe-
renciu na tému „prínos andrássyovcov pre 
baníctvo a železiarstvo v okolí Rožňavy“.

Konferencia so začiatkom o 9.30 hodine 
sa bude konať v Kongresovej sále Radni-
ce na Námestí baníkov v Rožňave za účasti 
baníckych miest, baníckych spolkov a ce-
chov Slovenska, zástupcov štátnych orgánov 

a samosprávy i hostí z Maďarska. Jej cieľom 
je prezentovať významnú kapitolu baníctva 
a železiarstva v okolí Rožňavy, o ktorú sa rod 
Andrássyovcov zaslúžil svojou podnikateľ-
skou činnosťou. Súčasťou konferencie bude 
tiež výstava výrobkov zo železiarní, ktoré tu 
boli v minulosti nosným priemyslom.

Organizátori plánujú po konferencii vydať 
zborník, ktorý bude obsahovať dejiny podni-
kania Andrássyovcov od zakladania banských 
diel, cez ich príspevok k technologickému roz-
voju výroby surového železa a výrobkov v že-
leziarňach.             pš

Konferencia o prínose Andrássyovcov

a ďalších hostí odhalili re-
liéf, ktorého autorom je Pe-
ter Balogh, generálny ria-
diteľ Sekcie ľudských práv 
a menšín Úradu vlády SR 
Marek Lisanský  a riaditeľ-
ka knižnice Iveta Kyseľová. 
Významnému zberateľovi a 
editorovi slovenských roz-
právok P. E. Dobšinskému 
odhalili aj pamätnú tabu-
ľu na budove na Námestí 
baníkov 24, kde bola ke-
dysi tlačiareň Jozefa Keka 
a v nej v roku 1858 vytlačili 
prvý zošit jeho rozprávok. 
Autorom tabule je Rožňav-
čan Kliment Mitura. Súčas-

ťou osláv bola konferencia 
„Rozprávkové dedičstvo“.

Veľkej cti sa dostalo aj 
slavistovi, učencovi Pavlovi 
Jozefovi Šafárikovi, rodáko-
vi z Kobeliarova, študujúce-
mu aj v Rožňave. Za zvukov 
piesní v podaní Mestského 
speváckeho zboru, ktorý 
nesie jeho meno, mu odha-
lili bustu pred OKC. Jej auto-
rom je akad. sochár Štefan 
Michalko z Košíc a poskla-
dali sa na ňu mnohí - Matica 
slovenská, Mesto Rožňava 
a jeho obyvatelia, prispel aj 
Úrad vlády (zoznam darcov 
do verejnej zbierky je na 
www.roznava.sk).

čiž

Pocta krajanom

Pri príležitosti 60. výročia vzniku Jaskyniarskeho klubu 
SPELEO v Rožňave sa 23. októbra v historickej radnici stretli 
tí, ktorí telom i dušou milujú podzemný svet – jaskyne. Pred-
seda klubu Ondrej Bolaček v príhovore zdôraznil, že prostred-
níctvom členov skupiny dali svetu také skvosty hry vody s vá-
pencom ako v roku 1951 Gombaseckú jaskyňu, v roku 1964 
Krásnohorskú jaskyňu, v roku 1978 Hruškovskú jaskyňu, ob-
javenú Róbertom Borošom a Tomášom Lázarom, v roku 1991 
jaskyňu v Kunovej Teplici, ale aj ďalšie objavy. V análoch spe-
leológie sa pojmami stali mená ako Roda, Rozložník, Raiman, 
Herényi, Labanc, Štibráni, Ščuka, Boroš, Hujdič, Lázar, vedú-
ci skupín ako Ing. Abonyi, Ing. Faško, Ing. Herényi a ďalší.

Jaskyniari jubilujú

pokračovanie zo strany 1
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Mesto Rožňava už tradič-
ne v rámci programov orga-
nizovaných počas Dní mesta 
v priebehu posledného janu-
árového a prvého februáro-
vého týždňa usporadúva aj 
slávnosť, na ktorej sa koná 
„Vyhlásenie najúspešnejších 
športovcov a najúspešnejšieho 
športového klubu za uplynulý 
rok“.

Vyzývame preto kluby, 
aby písomne predložili svoje 
návrhy na ocenenie: „Naj-
úspešnejší športovec a Naj-

úspešnejší športový kolektív 
mesta“ za rok 2008 spolu aj 
s príslušným odôvodnením 
do 15. decembra 2008.

Predkladať môžete aj ná-
vrhy na ocenenie „Športový 
veterán“ za dlhoročnú repre-
zentačnú činnosť v niektorej 
športovej oblasti.

Adresa je: mestský úrad, 
odbor školstva, kultúry 
a ZpoZ, Šafárikova 29, 
048 01 Rožňava, alebo elek-
tronickou poštou na adresu: 
stefan.gerza@roznava.sk

Hľadáme „naj“ športovca

Vážení občania, v zmysle 
§ 40 Štatútu nášho mesta 
odovzdáva primátor mesta po 
predchádzajúcom schválení 
v mestskom zastupiteľstve, 
v rámci osláv „Dní mesta“, 
ktoré sa každoročne konajú 
v posledný januárový a prvý 
februárový týždeň, titul „Čest-
ný občan mesta“ a „Cenu mes-
ta“.

Udeľujú sa: 
za vynikajúce tvorivé vý-• 
kony a významné výsledky 
vo vedeckej, technickej, 
umeleckej, publicistickej, 
športovej a verejno-
prospešnej činnosti
osobám, ktoré sa význam-• 
ným spôsobom pričinili 
o hospodársky a kultúr-
ny rozvoj mesta, o jeho 

propagáciu doma alebo 
v zahraničí
za činnosť pri záchra-• 
ne ľudských životov, pri 
záchrane majetku mesta 
a jeho občanov. 
Cena mesta sa výnimoč-

ne môže udeliť jednotlivcovi 
aj po jeho smrti: „in memo-
riam“.

Svoje návrhy na udelenie 
Ceny mesta predložte pí-
somnou formou spolu s prí-
slušným odôvodnením do 
15. decembra 2008 na Mest-
ský úrad - odbor organizačný 
osobne alebo poštou na ad-
resu: mestský úrad, Šafá-
rikova 29, 048 01 Rožňava, 
alebo elektronickou poštou 
na adresu: sujanska@roz-
nava.sk

„čestný občan mesta“ 
a „cenu mesta“ za rok 2008

Výzva na predloženie návrhov na titul

Na prelome septembra 
a októbra vycestovali zástup-
covia rožňavskej samosprávy 
na študijnú cestu do Dánska 
a Nórska. Cesta autobusom 
viedla cez Poľsko a Nemec-
ko. Prvou zastávkou bolo 
mesto Roskilde, kde bol na 
programe odborný semi-
nár o fungovaní samospráv 
v Dánsku. Prednášky sa tý-
kali špecifík mesta a samo-
správy, služieb a ekonomiky 
samosprávy, jej organizácie, 
ďalších aktivít, ako aj zásad 
modelu manažmentu a vý-
ziev do budúcnosti.

Potom viedla ich cesta do 
Kodane, kde boli pozvaní na 
recepciu k Jeho Excelencii, 
veľvyslancovi SR v Dánsku 
Ľubomírovi Golianovi s man-
želkou. Toto stretnutie bolo 
o to radostnejšie, že pán veľ-
vyslanec má rodičov v našom 
meste. 

Na ďalší deň ich čakala 
610 kilometrov dlhá cesta cez 
Švédsko do Osla v Nórsku. 
Na druhý deň boli Rožňav-
čania pozvaní na seminár do 
neďalekého mesta Skiptvet. 
Tu sa zoznámili s regiónom 

a jeho špecifikami, s organi-
záciou samosprávy a spôso-
bom volieb do mestského za-
stupiteľstva i voľby primátora 
mesta. Pozorne si vypočuli 
informácie o využiteľnosti 
atraktivity regiónu pre cestov-
ný ruch a turizmus, teda o ob-
lasti, ktorá je aj pre Rožňavu 
a vôbec celý Gemer veľmi 
perspektívna. Súčasťou po-
bytu v Skiptvete bola tiež 
prehliadka mesta a domova 
dôchodcov, kde sa obozná-
mili s fungovaním sociálneho 
systému v Nórsku.

Po prednáškach boli pozva-
ní na stretnutie k Jeho Exce-
lencii veľvyslancovi SR v Nór-
sku Dušanovi Rozborovi. Po 
zhruba polhodinovej návšteve 
veľvyslanectva si pozreli Oslo 
a jeho pamätihodnosti.

V posledný deň pobytu 
v Oslo boli pozvaní do Združe-
nia miest a obcí Nórska, kde 
sa oboznámili s fungovaním 
tejto inštitúcie, jej orgánmi, 
prioritami a úlohami. Najpod-
statnejším problémom zdru-
ženia v Nórsku je bytová po-
litika, a to najmä pre sociálne 
slabšie vrstvy obyvateľstva.

Táto študijná cesta slú-
žila hlavne na nadviazanie 
kontaktov so samosprávami 
v Dánsku a v Nórsku i na zvi-
diteľnenie Rožňavy v zahrani-
čí. So samosprávami v Roskil-
de a Skiptvete sa hovorilo 
o vyhliadkach na partnerstvo. 
Predstavitelia oboch samo-
správ boli pozvaní k nám na 
návštevu už počas budúco-
ročných Dní mesta Rožňava.

mm

predstavitelia rožňavskej samosprávy navštívili Dánsko a Nórsko

Pribudnú partneri zo Škandinávie

prerušia dodávky elektriny
Oznamujeme občanom, že v stredu 5. novembra 2008 

v čase od 8. do 10. hodiny bude dochádzať na Košickej uli-
ci, konkrétne na ľavej strane od križovatky so Záhradníckou 
ulicou smerom hore a na pravej strane od križovatky s Páte-
rovou ulicou smerom hore k prerušovaniu distribúcie elektriny 
z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Zdroj:www.roznava.sk

Mesiac úcty k starším

V Klube dôchodcov je v októbri rušno. V OKC starších Rožňav-
čanov pozdravil primátor mesta a zaspieval im aj Július Regec z 
Košíc (snímka hore). Na popoludnie otázok prišli do Klubu dôchod-
cov poslanci MZ (dole zľava) Ing. Ondrej Bolaček a Ing. František 
Kardoš. Vedľa nich sedí predsedníčka KD Ružena Kostelníková. 
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Základná škola na Ulici ze-
leného stromu v Rožňave na 
základe usmernenia MŠ SR, 
ako aj v intenciách napĺňa-
nia vlastného vzdelávacieho 
programu s názvom „Vzdela-
ním do Európy“, zorganizova-
la 26. septembra „Deň eura“. 
Cieľom tohto projektu bolo 
aktívne sa zapojiť do procesu 
zavŕšenia vstupu Slovenska 
do Eurozóny.

Tradičné metódy a formy 
práce vystriedali hry, kvízy 
a aktivity, ktoré nad očaká-
vania oslovili našich žiakov, 
rodičov i širokú verejnosť. 
V priebehu posledného sep-
tembrového týždňa si pri-
pravovali vlastné projekty na 

témy: Európa naša mena, 
Duálne ceny, Euro v našich 
peňaženkách, Eurové pla-
ty v rozličných povolaniach, 
Euro a narodeninová party, 
či Euro pokuty v národnom 
parku.

Autori svoje projekty pre-
zentovali a každý bol niečím 
výnimočný, zaujímavý. Deň 
eura podčiarkla slávnostná 
atmosféra otvorenia, na kto-
rom sa zúčastnil viceprimátor 
Ing. František Kardoš. Žiakom 
sa prihovoril aj riaditeľ školy 
Mgr. Karol Samseli a poprial 
všetkým súťažiacim veľa 
úspechov. Po zaznení európ-
skej hymny od Ludviga van 
Beethovena zaspieval ang-

lickú, českú, nemeckú a slo-
venskú pesničku Mestský 
spevácky zbor pri ZŠ Ul. ze-
leného stromu pod vedením 
dirigentky Mgr. E. Kardošo-
vej a korepetícií p. učiteľky 
M. Čobádiovej zo ZUŠ.

Neskôr žiaci 1. stupňa pra-
covali pod vedením svojich 
triednych učiteľov v tvorivých 
krúžkoch, ktorí prostredníc-
tvom didaktických hier priblí-
žili žiakom euro, našu budúcu 
menu.

Žiaci II. stupňa si zmerali 
sily v kvízoch angličtiny, geo-
grafie, histórie a matematiky.

Deň eura zavŕšil film o eu-
romene a súťaž v skladaní 
puzzlov eurobankoviek, ktoré 
si žiaci sami vytvorili. Tí naj-
šikovnejší vytvorili aj masko-
ta Euríka.

Koordinátorom projektu 
bola výchovná poradkyňa 
PaedDr. M. Gonosová. Veľ-
kou mierou sa o vydarený 
deň zaslúžili okrem vedenia 
školy aj ďalší pedagógovia 
– PaedDr. Sopócyová, Mgr. 
Mirvajová, Mgr. Levrincová, 
Mgr. Ďuríčeková, Mgr. Hlavá-
čová a Ing. Gedeonová.

Najväčšia miera poďako-
vania však patrí žiakom, ktorí 
prekvapili skvelým prístupom, 
nadšením a vedomosťami. 

Odmenou im boli žolíky- 
ochrancovia pred skúšaním, 
úsmevy a slniečko, ktoré 
v piatok 26. 9. 2008 vykuklo, 
aby podčiarklo vydarený deň.
Mgr. Eva Kardošová, zástupkyňa 
riaditeľa ZŠ Ul. zeleného stromu

V ZŠ Ul. Zeleného stromu súťažili v novej mene

DEŇ EURA
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pAMÄTNý DEŇ – veriaci 
vo všetkých rožňavských kos-
toloch a chrámoch (aj židov-
ských) sa 26. októbra 2008 
zúčastnili na smútočných cir-
kevných obradoch. Uctili si 
pamiatku a 6. výročie úmrtia 
(25. 10. 1902) grófky Františky 
Andrássyovej. Na znak vďa-
ky a úcty dekorovali občania, 
na čele s mešťanostom, sochu 
Františky na námestí vencami.

MESTSKÉ ZASTUpITEĽ-
STVo zasadalo 25. novembra 
1908. Poslanci vzali na vedomie 
starostlivo pripravenú obšírnu 
a výstižnú správu o činnosti 
magistrátu za predchádzajúci 
mesiac, ktorú predniesol meš-
ťanosta József Pósch. Zvolili 
náhradného člena MZ Samu 
Vajnera za odchádzajúceho 
poslanca Ödöna Lubika. Tre-
tím bodom programu bolo 
oboznámenie sa poslancov 
s menoslovom a poradím naj-
majetnejších občanov mesta, 

resp. majiteľov obytných do-
mov a iných budov, platiacich 
najvyššie dane a 2 právne sub-
jekty (rím.kat. biskupstvo a ev. 
a.v. cirkevný úrad). Ročný úhrn 
dane u prvého bol 2 671 ko-
rún a 95 filierov, u posledného 
v poradí 318 korún a 50 filierov. 
Listina s menami a výškou daní 
bola zverejnená.

jUBIlEUM. Chlapčenský 
a dievčenský sirotinec v Rož-
ňave si pripomenul 25 rokov. 
Založil ho 10. novembra 1883 
biskup Potisského ev.a.v. cirkev-
ného obvodu. Štvrťstoročné ju-
bileum vzniku si 46 chovancov 
sirotinca pripomenulo malou 
slávnosťou, návštevou cintorí-
na, položením venca a zapále-
ním sviečok na hroboch zakla-
dateľa ústavu biskupa Istvána 
Czékusa aj zosnulých sirotských 
otcov a mecenášov . 

KRVAVá Noc. László Nyí-
ri, kočiš hotela Čierny orol, sa 
1. novembra 1908 do večera 

družne zabával v Schitterovej 
vinárni v Rožňave s mestským 
policajtom Andrásom Majur-
nyim. Cestou domov 
sa povadili. Nyíri sa 
neovládol, vytrhol 
Majurnyimu slu-
žobnú šabľu z pošvy 
a počas šermovania mu ušted-
ril niekoľko rezných rán na tele 
a jednu životu nebezpečnú 
na tvári. To uvidel hliadkujúci 
žandár na námestí Albert Lo-
vas a vyzval ho, aby zostal stáť 
a odhodil šabľu. Podgurážený 
útočník však rozkaz neposlú-
chol, naopak žandára napadol. 
Jedinou ranou do hlavy ho sko-
lil. Krvácajúci žandár ostal ležať 
v bezvedomí na chodníku pred 
bránou do Čierneho orla. Vzá-
pätí sa objavil druhý člen žan-
dárskej nočnej hliadky Ferenc 
Horváth. Nyíri v amoku zaútočil 
aj naňho. Žandár vystihol jeho 
úmysel a výstražnými výstrelmi 
služobného revolvera donútil 

nespratného Nyíriho, aby zložil 
šabľu na zem a vzdal sa. Oboch 
ťažko zranených uniformova-
ných strážcov poriadku ihneď 
opravili do nemocnice a Nyíri-

ho do väznice.
NEhoDA NA SVADBE. 

V sobotu 14. novembra 1908 sa 
konala rožňavsko-
betliarska svadba. 
Ženích z Betliara so 
starejším prišli na 

vyparádenom koči po neves-
tu do Rožňavy. Cestou späť sa na 
moste cez rieku Slanú v Nadabu-
le kone splašili, v rýchlom cvale 
prudko zabočili doľava, koč sa 
prevrátil a svadobčania popa-
dali do vody. Najviac postihnu-
tá bola nevesta, ktorej sa úplne 
zničili čipkované a fodrované 
snehobiele šaty i závoj a navy-
še mala bolestivé odreniny. 
Našťastie sa okolo práve vracal 
na svojom aute do kaštieľa gróf 
Géza Andrássy. Ako pravý gen-
tleman pomohol svadobčanom 
pozviechať sa a odviezol ich až 
do ich domu v Betliari. Snúbenci 
sa stihli znovu vyparádiť a včas 
predstúpiť pred oltár, kde potvr-
dili svoj manželský sľub.

KUlTÚRA. Divadelná spo-
ločnosť Dezső Rácza si od mesta 
prenajala veľkú sálu na radnici 
a 16. novembra odohrala pre 
nadmieru vďačné publikum 
z Rožňavy a okolia neuveriteľ-
ných 24 predstavení. Vynikajúci 
herci účinkovali takmer každý 
večer i odpoludnia a predstavili 
10 hier rôzneho žánru. Divadel-
nú žatvu v Rožňave podporili 
viacerí mecenáši kultúry na čele 
s grófom Dionýzom Andrássym.

UDRElA ZIMA. V roku 
1908 napadol v Rožňave prvý 
sneh už 19. októbra! Prudko 
sa ochladilo a v noci mrzlo. 
Chladné počasie sa udržalo 
až do novembra, preto správ-
ca mestského klziska Markó 
Frigyes začal s prípravami na 
zimnú sezónu. Po postupnom 
zalievaní a navrstvovaní ľadu 
bola ľadová plocha prístupná 
pre všetky vekové kategórie 
už 19. novembra. Záujemcovia 
o tento druh športu mali mož-
nosť zvýhodneného nákupu 
sezónnych vstupeniek pre jed-
notlivcov i celé rodiny.

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

Nevestu z rieky vylovil gróf

Rožňava pred 
sto rokmi

Aj v Rožňave rástlo chlap-
ča, ktoré vesmír fascinoval. 
Norbert WERNER (na obr.) 
mal o vesmír a jeho tajomstvá 
veľký záujem. Že to nebolo 
len prechodné očarenie žiaka 
základnej školy, svedčí sku-
točnosť, že astronómia bola 
jeho koníčkom aj na gymná-
ziu. Počas letných prázdnin 
začal chodiť do astrotáborov 
nielen u nás, ale postupne aj 
do zahraničia. Pri vypisovaní 
prihlášky na vysokú školu to 
bolo jednoznačné: Prírodove-
decká fakulta UPJŠ v Koši-
ciach, fyzika – vedecký smer. 
Tam sa totiž najľahšie dostal 
k astronómii. Chodil na odde-
lenie medziplanetárnej hmoty 
Astronomického ústavu Slo-
venskej akadémie vied vo 
Vysokých Tatrách pozorovať 
planétky, vďaka programu 
Socrates sa mu podarilo do-
stať sa na trojmesačný štu-
dijný pobyt do Holandska. Ak 
chcel dostať kredity, musel 
robiť výskum.

„Bol som nadšený, že som 
dostal šancu už ako vysoko-
školák stráviť určitý čas v Ho-
landskom inštitúte pre výskum 
vesmíru (SRON) v Utrechte. Mo-
hol som robiť s dátami z družíc,“ 
spomína Norbi na rozhodujú-

cu križovatku ďalšej svojej 
odbornej orientácie. Potom 
to šlo rýchlo – diplomovka 
o kométach, promócie - a čo 
ďalej? Už mal vlastné skúse-
nosti, ako vyzerajú špičko-
vé astronomické pracoviská 
vo svete, a keď ich prirovnal 
k tým našim s akou-takou prí-
strojovou technikou, na ktorú 
je stále málo peňazí, nebolo 
o čom uvažovať. Navyše keď 
mu z Holandska napísali, že 
majú voľné miesto pre dok-
toranda. Od júna 2004 teda 
chodil do rodnej Rožňavy už 
iba na návštevy.

Norbert Werner je premýš-
ľavý typ mladého vzdelaného 
muža, ktorý sa neuspokojí 
s priemerom a ide za svojím 
vedeckým cieľom. O vesmí-
re hovoril s nadšením aj pri 
našom stretnutí pri kávičke 
v reštaurácii Tri ruže. Okolo-
idúci by asi nepredpokladali, 
že Norbi je autorom význam-
ného objavu. 

„Všetci už asi počuli pojem 
tmavá hmota,“ vysvetľoval 
nám. „Tmavá hmota tvorí asi 
23 % hmoty/energie vesmíru. 
Vieme o nej len toľko, že exis-
tuje a tvoria ju neznáme časti-
ce, omnoho ťažšie než protón. 
Fyzici dúfajú, že častice tmavej 

hmoty objavia v novom obrov-
skom urýchľovači častíc vo Švaj-
čiarsku. Ešte viac, až 72 % všet-
kého vo vesmíre tvorí takzvaná 
tmavá energia, o ktorej vieme 
len toľko, že spôsobuje urých-
ľovanie rozpínania vesmíru. 
Iba necelých 5 % tvorí hmota, 
akú poznáme, zložená z protó-
nov, neutrónov a elektrónov. 
Úžasné je, že z týchto 5 percent 
pozorujeme len polovicu. Chý-
bajúca polovica ´obyčajnej´ 
hmoty - podľa teoretikov je to 
akási kozmická pavučina - vy-
pĺňa priestor medzi kopami ga-
laxií. Má formu horúceho plynu, 
ktorý je veľmi riedky a doteraz 
nebol pozorovaný. Naše dlhé, 
dvojdňové pozorovanie Európ-
skym röntgenovým kozmickým 
ďalekohľadom XMM-Newton 
odhalilo vlákno ´kozmickej 
pavučiny´, ktoré spája kopy ga-
laxií Abell 222 a Abell 223. Prvý 
raz sa nám tak podarilo uvidieť 
horúci plyn v medzigalaktic-
kom priestore - časť chýbajúcej 
hmoty vesmíru. Vesmíru, o kto-
rom vieme tak veľmi málo.“

Svoje pozorovania po ana-
lýze dát zapracoval do jed-
ného zo siedmich článkov 
dizertačnej práce, publikoval 
ich v renomovanom časopise 
Astronomy & Astrophysics, 
profesori ich oficiálne posúdi-
li a rozhodli sa, že ho pustia 
k obhajobe. Robí sa trochu 
inak ako u nás, právo byť 
priamo na obhajobe majú 
aj príbuzní, napríklad ako 
v Norbiho prípade rodičia 
a starí rodičia.

Pre Norberta Wernera, už 
s vedeckou hodnosťou „PhD“ 
za menom, to znamenalo 
rozhodnúť sa čo ďalej. Ob-
jav, ktorý urobil, ho posunul 
a jeho návrh ďalšieho výsku-
mu sa NASA tak zapáčil, že 
bol jedným z piatich úspeš-
ných (zvyšná takmer stovka 
uchádzačov nepochodila), 
ktorí dostali od nej grant na 
tri roky. Mohol si vybrať, na 
ktorej renomovanej 
univerzite v USA 
pokračovať. 

„Bol som si 
pozrieť Har-
vard i Stan-
ford a na-
k o n i e c 
som sa 
r o z h o d o l 
pre druhú 
m o ž n o s ť . 
Tam je 
menší vý-
s k u m n ý 
ústav, lep-
šia atmo-
sféra, ľudia 
sa skôr 
n a -

vzájom poznajú. Budem mať 
slobodu a výborné podmien-
ky na to, aby som robil dobrú 
vedu a pokračoval vo výskume 
kôp galaxií,“ odôvodnil svoje 
rozhodnutie N. Werner. Na 
záver rozhovoru nás po-
žiadal, aby sme nezabudli 
spomenúť meno pani Viery 
Kováčovej, ktorá mu v rož-
ňavskej hvezdárni pomáhala 
spoznávať vesmír.

Keď nepozerá „do 
neba“, hodí si na chr-

bát batoh a ces-
tuje. Už prešiel 

kus Mexika, 
Š p a n i e l s k a , 
Maroka i Gua-
temaly. Doma  
ho uvidíme 

až koncom 
roku, na 
Vianoce.

Katarína 
Čižmáriková
Foto: autorka

Vesmír nás odjakživa priťahoval. Možno tým, že je obrov-
ský, stále nepoznaný. Tajomný. Zaľúbenci spolu vzdychajú pri 
blikajúcich hviezdach, ak padá meteor, rýchlo si niečo želáme, 
detváky zase hľadajú rôzne súhvezdia a filmári si môžu byť istí, 
že každý diel Hviezdnych vojen bude kasovým trhákom... Raz 
darmo – neznáme, vzdialené, nebezpečné Univerzum vždy lá-
kalo ľudí, ktorí sa ho tisícročia báli. Lebo ho nepoznali.

Rožňavčan Norbert Werner je autorom objavu, vďaka grantu od NASA skúma v Stanforde

Uvidel vlákno kozmickej pavučiny
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Predstavte nám rožňavské 
mužstvá – akú súťaž hrajú, 
kedy sa im začína nový ročník 
a ako ste sa naň pripravovali? 

- V Rožňave v tomto čase 
fungujú dva tímy a to dorast 
juniori - trénerom je Cyril 
Smorada, a starší žiaci, kto-
rých trénujem ja. Trénujem 
i prípravku, ale tam mám 
len šesť detí. Sezóna štar-
tuje 2. novembra v poľskom 
Sanoku. Prvý domáci zápas 
odohráme 7. novembra proti 
bele Gelnici. Vďakabohu, ve-
denie zimného štadióna nám 
vyšlo v ústrety a naším zápa-
som vlastne odštartujeme aj 
korčuľovanie pre verejnosť. 
Hráme v II. lige východ, v kto-
rej sú okrem nás už len Gelni-
ca, Sabinov a Sanok. Pomoc 
v príprave nám poskytol náš 
sponzor, pán Róbert Tutko, 
ktorý zabezpečil tréningy na 
štadióne v Lučenci, a tak sme 
na ľade mohli začať sa pri-
pravovať dva mesiace pred 
štartom ročníka.

Aké sú podmienky pre tento 
šport v Rožňave? Vraj upadá 
záujem detí...

- Možno neupadá záujem 
detí, no každý rodič si dvakrát 
rozmyslí, či dá dieťa na hokej 
alebo niečo iné... Hokej je 
šport tvrdý a drahý, ale pod-
ľa mňa jednoznačne najkraj-
ší. Chápem však rodičov, že 
neinvestujú do dieťaťa, ak je 
u nás ľad len tri mesiace. Rad-
šej mu kúpia kopačky a loptu, 
lebo futbalu sa môže venovať 
celý rok. V Rožňave je prob-
lémom, že nemáme oplášte-
ný zimný štadión. V súčasnej 

situácii majú deti tréningový 
sklz na ľade oproti ostatným 
mužstvám aj päť mesiacov, 
čo sa prejaví na ich hre, kon-
dícii a najmä na výsledkoch. 
Myslím, že 
je načase 
hokej viac 
spopu la -
rizovať a 
deti mo-
t i v o v a ť . 
Vždy je 
l e p š i e 
športovať 
ako sa 
flákať na 
ulici.

Čo hráč-
sky káder? 
Je hráčov 
dostatok? 
Ako sa dá 
do tímu 
dostať?

- Star-
ších žia-
kov je málo, ledva sme po-
zliepali tri päťky. Museli sme 
„ostaršiť“ štyroch alebo pia-
tich mladších žiakov, s čím 
ich rodičia súhlasili, aby sme 
vôbec poskladali tím. Chceli 
by sme vytvoriť hokejovú trie-
du na Základnej škole na Ulici 
pionierov. S týmto súhlasila 
i riaditeľka PaedDr. Erika Mi-
halovičová (v minulom čísle 
sme informovali, že na tejto 
škole vzniká Školské stredisko 
záujmovej činnosti, kde bude 
7 druhov športov, žiaľ, hokej 
zatiaľ nie – pozn.red.). Doto-
val by ju i SZĽH, avšak k dis-
pozícii musíme mať opláštený 
zimný štadión a hraciu plochu 

na obdobie ôsmich mesiacov. 
Takisto sa bude konať výbero-
vé konanie pre mladé talenty. 
Radi privítame každého, kto 
má záujem a vie korčuľovať. 
Presný termín výberového ko-
nania včas oznámime. (napr. 
aj v RVTV)

Hokej nie je lacný šport. 
Komu by ste chceli poďakovať 
za pomoc?

- Poďakovať by som chcel 
v mene celého hokejového 
klubu vedeniu zimného šta-
dióna za pomoc, ktorú dostá-
vame. Mestu a poslancom za 
ich finančnú podporu, keďže 
len tie tri mesiace, počas kto-
rých máme ľad, stoja mesto 
okolo 500 000 korún. Takisto 
všetkým rodičom, ktorí svoje 
deti podporujú, nosia ich na 
tréningy a zabezpečujú im vý-
stroj. A v neposlednom rade 
ďakujeme nášmu sponzorovi 
Róbertovi Tutkovi, ktorý aj mi-
nulý rok mužstvo podporoval 
finančne i morálne.

Ďakujem za rozhovor.
Tomáš ZAGIBA

Rožňavským mladým hokejistom sa začína súťaž

Pred prvým buly
Prichádza zima a s ňou i obľúbené zimné športy. 

Jednej z najpopulárnejších hier na svete – hokeju – 
sa venujeme aj v Rožňave. O súčasnej situácii a úrov-
ni hokeja u nás sme sa porozprávali s Jánom ŐSZIM 
(na obr.), trénerom starších žiakov.

priorita 6: Dotačný program meste pre špor-
tové kluby a zväzy.
opatrenia: Prehodnotiť výšku schválených 
prostriedkov pre športové kluby a hľadať zdro-
je pre ich zvýšenie. Zvýšenú pozornosť treba 
venovať finančnej podpore subjektov, ktoré 
sa venujú mládeži.
priorita 7: Rekonštrukcia a výstavba športo-
vých objektov.
opatrenia: Dokončiť, resp. opláštiť zim-
ný štadión, vybudovať hľadisko a predĺ-
žiť využitie ľadovej plochy na viac ako 
štyri mesiace. Na futbalovom ihrisku je 
nutné komplexne riešiť tribúny, sociálne 
priestory a šatne. Je potrebné vybudo-
vať ihrisko s umelou trávou (malé) v Na-
dabule a v prípade vytvorenia športo-

vých tried (ŠT) a výzvy projektov aj veľkú 
umelú trávu.
priorita 8: Podpora neformálnych športových 
skupín.
opatrenia: Vybudovať skatepark na bezpeč-
né športovanie. Posúdiť možnosti využitia 
zimného štadióna ako priestoru pre inline kor-
čuliarov. Vybudovať cyklistické chodníky pre 
cyklistov v meste a pre cykloturistiku v okolí 
mesta. Nájsť a upraviť vhodné priestory pre 
krosové súťaže bicyklistov a mladých moto-
krosárov
priorita 9: Podporiť rozvoj voľnočasových 
športových aktivít pod gesciou občianskych 
a záujmových združení.

Mgr. Dušan Pollák, predseda Komisie vzdeláva-
nia, kultúry, mládeže a športu MZ

Z Koncepcie športu na roky 2008 – 2011

treba peniaze,
priestory i podmienky

Futbalové okienko
výsledky - muži (iv.liga): SP MFK Rožňava–FK Sečovce 

0:0 (0:0); FK Veľké Kapušany–Rožňava 5:1 (3:1), gól za nás: 
Sokoli; Rožňava–FK Turňa 2:1, skórovali: Savčák, Urban; Bu-
zica–Rožňava 2:0.

st. + ml.dorast (iii. liga): st. dorast: Rožňava–Michalovce 
5:1 (1:0), góly: J. Figúr všetkých päť! ml. dorast: Rožňava–
Michalovce 5:0 (2:0), góly: Kuzma 4, P. Gere, st. dorast: FC 
Humenné–Rožňava 6:1 (2:0), skóroval Figúr, ml. dorast: Hu-
menné–Rožňava 6:0 (3:0); st.dorast: Rožňava–Koš. Nová 
Ves 2:1 (0:1), góly: Šalamón, Figúr; ml. dorast: Rožňava–
Koš. Nová Ves 3:2 (1:1), góly: Kuzma, Almáši, Madarasz.

st.+ml.žiaci (i. liga): st. žiaci: Rožňava–FK Trebišov 0:1 
(0:0), ml. žiaci: Rožňava–Trebišov 0:2 (0:0), st.žiaci: MŠK 
Bardejov–Rožňava 5:0 (3:0); ml. žiaci: Bardejov–Rožňava 
2:1 (1:1).

program mužov v novembri: 2.11. (nedeľa) o 13.30 hod. 
SP MFK Rožňava–FK Krompachy, 9.11. (nedeľa) o 13.30 hod. 
Rožňava–FK Kráľ. Chlmec.

dp

Sústreďte sa na basketbal
Začiatok nového ročníka basketbalovej extraligy žien v Rožňave bol 

veľmi rušný. Nielen tým, že sa po prípravných  turnajoch začali hrať 
súťažné zápasy, ale aj odchodom niektorých hráčok a príchodom posíl. 
K prirodzeným zmenám po dôkladnej analýze a prehodnotení zámerov 
klubu na ďalšie roky pribudlo z rozhodnutia výboru dočasné vyradenie 
z kádra hráčok E. Antalecovej, K. Polákovej a S. Kováčik (podrobne na 
www.basketroznava.sk). Mančaft posilnili Shanna Oddamms z USA a 
Brittany Pinkney (na obr.) a Sandra Bártová z Karlových Varov. Napriek 
tomu doteraz sme všetkých 6 zápasov prehrali (s Popradom 46:79, Pre-
šovom 47:63, s Ružomberkom 44:80, so Slovanom 65:73, s Cassoviou 
78:86 a Maximou Košice 43:108). Ženy, sústreďte sa už na basketbal!.

Silní muži vedú
Po 3. kole extraligy v silovom trojboji, ktoré bolo 4. októbra 

v Košiciach, je na prvom mieste družstvo Herkulesu Rožňa-
va pred Žilinou a Bardejovom. Aj medzi jednotlivcami zatiaľ 
máme vedúceho pretekára - Štefana Sokolyho. Veríme, že 
to tak ostane aj po záverečnom 4. kole, ktoré bude 29. no-
vembra v Rožňave. Medzitým sú naši silní muži, konkrétne 
Š. Sokoly (kategória 90 kg), J. Pástor (110 kg) a Ľ. Velgos 
(125 kg), nominovaní na Majstrovstvá sveta WPC v Miami na 
Floride (USA), ktoré sa konajú v dňoch 20.-23. 11. 2008. Dr-
žíme im palce!

kč
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1. 11. (so) MUDr. Kováčová Viera, Rv, Čučmianska dlhá 15 734 17 76

2. 11. (ne) MUDr. Krivdová Eva, Rv, Špitálska ul.č. 1, poliklinika 734 56 21

8. 11. (so) MUDr. Molnár Ladislav, Rv, Šafárikova ul. č. 91, SAD 788 50 41

9. 11. (ne) MUDr. Nováková Valéria, Krásnohorské Podhradie, Zdrav. stredisko 734 59 92

15. 11. (so) MUDr. Mattoš Dalibor, Rv,ul. Janka Kráľa č. 3 732 28 72

16. 11. (ne) MUDr. Endrek Ján, Rv, Letná 42, budova Štatistického úradu 733 13 94

17. 11. (po) MUDr. Potocká Helena, Rv, Špitálska 1, Poliklinika 732 19 09

22. 11. (so) MUDr. Šimko Ján, Rv, Špitálska 1, Poliklinika 732 11 35

23. 11. (ne) MUDr. Šoltés František, Rv, Špitálska 1, Poliklinika 733 32 60

29. 11. (so) MUDr. Szombáthyová Katarína, Rv, Štítnicka 8 734 14 49

30. 11. (ne) MUDr. Bánesová Jacqueline, Rv, Špitálska 1, Poliklinika 733 15 14

upoZoRnenie: pohotovostná služba je do 12:00 hod.

Povedali si „áno“
Peter Ondrej a Ľudmila Legezová

Miroslav Hegedűsuš a Vladimíra Gonosová
Marek Roxer a Katarína Erdélyiová
Ing. Juraj Balázs a Diana Gereová

1. XI. helios, NsP 16. XI. FaRmÁcia, Šafárikova 17
2. XI. helios, NsP 17. XI. FaRmÁcia, Šafárikova 17
3. XI. euRolekÁReň, Tesco 18. XI. nona, Námestie baníkov
4. XI. FaRmÁcia, Šafárikova 17 19. XI. euRolekÁReň, Tesco
5. XI. FaRmÁcia, Šafárikova 17 20. XI. FaRmÁcia, Šafárikova 17
6. XI. poli-phaRma, Špitálska 2 21. XI. FaRmÁcia, Šafárikova 17
7. XI. poli-phaRma, Špitálska 2 22. XI. poli-phaRma, Špitálska 2
8. XI. nona, Námestie baníkov 23. XI. poli-phaRma, Špitálska 2
9. XI. euRolekÁReň, Tesco 24. XI. aZa, Námestie baníkov

10. XI. aZa, Námestie baníkov 25. XI. aZa, Námestie baníkov
11. XI. aZa, Námestie baníkov 26. XI. poli-phaRma, Špitálska 2
12. XI. kim, Kósu Schoppera 27. XI. poli-phaRma, Špitálska 2
13. XI. helios, NsP 28. XI. kim, Kósu Schoppera
14. XI. helios, NsP 29. XI. aZa, Námestie baníkov
15. XI. FaRmÁcia, Šafárikova 17 30. XI. aZa, Námestie baníkov

pohoToVoSť lEKáRNí - NoVEMBER 2008

pohoToVoSť ZUBNých lEKáRoV - NoVEMBER 2008

NAVžDY NáS opUSTIlI
irena szaniszlová , 81 r.
elena bukovičová, 81 r.

Štefan Gallo, 88 r.
Juliana skalská, 81 r.
matilda kubaská, 78 r.

magdaléna majornyiová, 86 r.
irena ujpálová, 71 r.

helena tökölyová, 91 r. v nadabule
Jolana oláhová, 75 r.

Jozef Gunár, novorodenec
margita marošová, 56 r.

ondrej hraško, 75 r.

Česť ich pamiatke!

Zdroj: Mgr. Katarína Molčanová - IRIS, Akad. Hronca 2, 
Rožňava

novembeR 2008

3.11. 2008 o 19.00 hod. 
(Divadelná sála)
maFiÁnske histoRky 3 
alebo maFtouR 2008
Banán, Pipina, Milánko, Béla 
aj Teta Márgit v divadelnom 
prevedení
slávnej verzie MAFSTORY.
vstupné: 349 sk/11,58 €

4.11.2008 o 9.00 hod.
(Divadelná sála)
most Úsmevov 2008
Festival tvorivosti klientov DSS 
z KSK
hosť: veronika Rabado-
vá - Šoltysová zo skupiny 
hRdZa

6.–7. 11. 2008 od 9.00 hod.
ii. konferencia Falck Zá-
chranná Rožňava 2008
Téma: „AGRESÍVNY PA-
CIENT“
Akútny psychiatrický pacient 
v prednemocničnej starost-
livosti

8. 11. 2008 o 15.00 hod 
(sobota)
(Divadelná sála)
bÁbkové divadlo ko-
Šice
Katarína Hegedüsová
ŠípkovÁ Ruženka
Na krstiny princeznej kráľ 
naschvál nepozve tretiu 
sudičku. Nepozvaná sudička 
nielenže príde, ale z uraze-
nej pýchy princeznú zakľaje: 
ak sa nebodaj pichne, zaspí 
na sto rokov.
vstupné: 40 sk/1,32 €

16.11.2008 o 19.00 hod.
(Divadelná sála)
Jan kRyl - recitál
„není bratr jako bratr – 
– bratříček po 40 letech“
vstupné: 150 sk/4,98 €

21. 11. 2008 o 19.00 hod.
(kaviareň A-CLUB)
koncert skupiny outline
Víťaz Košického zlatého 
pokladu 2006
(štýl Britpop)
vstup zdarma

24. 11. 2008 o 10.45 hod.
Actores
stRetnÚŤ teba bolo 
KrÁsne
Inscenácia bez slov v rytme 
argentínsko-uruguajskej 
hudby Bajofondo
veReJnÁ GeneRÁlka
25., 26., 27. 11. o 11.30 hod.
Actores
stRetnÚŤ teba bolo 
KrÁsne
Inscenácia bez slov v rytme 
argentínsko-uruguajskej 
hudby Bajofondo
veReJnÁ GeneRÁlka

28. 11. 2008 o 19.00 hod.
(Divadelná sála)
actores
stRetnÚŤ teba bolo 
KrÁsne
Inscenácia bez slov v rytme 
argentínsko-uruguajskej 
hudby Bajofondo
i. pRemiéRa
vstupné: 130 sk/4,32 €

29. 11. 2008 o 17.00 hod.
(Divadelná sála)
Rok na GemeRi 2008
14. ročník Slávností zvykov 
a obyčají GEMERA-MALOHONTU
organizátor: Gos Rožňa-
va, www.gos.sk

pRipRavuJeme

4. 12. 2008 o 19.00 hod.
(Divadelná sála)
actores
stRetnÚŤ teba bolo 
KrÁsne
Inscenácia bez slov v rytme 
argentínsko-uruguajskej 
hudby Bajofondo
ii. pRemiéRa

Zmena pRoGamu 
vyhRadenÁ!

pRoGRAM DIVADlA AcToRES

otvoria zimný štadión
Úvodným zápasom hokejistov sa 7. novembra začína pre-

vádzka zimného štadióna. Pre verejnosť bude slúžiť ľadová 
plocha v piatok, sobotu a nedeľu v čase 14.00-16.00 a 17.00- 
-19.00 hod. Počas týždňa od utorka do piatku ho do 15.00 
hod. môžu využívať školy (za 350 Sk na hodinu), iné organizá-
cie za 500 Sk/hod., po 15. hodine za rovnú tisícku na hodinu.

Ozvali sa nám niektorí 
obyvatelia z rôznych častí 
mesta, že minulý mesiac ne-
dostali do poštových schrá-
nok Rožňavské listy. Tlačíme 
ich v dostatočnom náklade 
na to, aby ich mohla dostať 
každá domácnosť. Kto ich 
však nenájde v schránke ani 
tento mesiac, nech zavolá 
na Mestský úrad, konkrétne 
p. perlu Ádámovú na čís-
lo 732 35 07, alebo napíše 
presné údaje na perla.ada-
mova@roznava.sk. Pre 
úplnosť dodávame, že Rož-
ňavské listy možno nájsť tiež 
na webovej stránke mesta 
www.roznava.sk

kč

Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli 
sa rozlúčiť s naším drahým zosnulým

pavlom Šestinom
na jeho poslednej ceste dňa 12. októbra 
2008 v Nadabule. Jeho pamiatka zostane 
navždy v našich srdciach.

Smútiaca rodina

poďAKoVANIE

Gemerské osvetové 
stredisko pripravuje už 
14. ročník slávností zvy-
kov a obyčajov Gemera 
a Malohontu pod názvom 
„Rok na Gemeri“. Podujatie 
plné spevu, tanca a hudby 
sa uskutoční 28. 11. 2008 
v Kultúrnom dome v Sla-
vošovciach a 29.11.2008 
v OKC v Rožňave. Príďte sa 
zabaviť!

Rok na Gemeri

Kto nedostal noviny?



7mestské zastupiteľstvo

mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave:

210/2008 berie na vedomie
1. Správu o plnení uznesení 

Mestského zastupiteľstva 
v Rožňave

2. Informatívnu správu 
o plnení uznesenia MZ 
č. 202/2008, týkajúceho 
sa prenájmu parkovísk 
v zmysle návrhu mestskej 
rady: ponechať parkoviská 
v správe 1. Rožňavskej 
a.s. z dôvodu perspektív-
nej rekonštrukcie námes-
tia

211/2008 súhlasí
s dlhodobým prenájmom 
NsP sv. Barbory v Rožňave 
strategickému partnerovi za 
podmienok:

zachovať základné odde-• 
lenia primerané postave-
niu všeobecnej okresnej 
nemocnice
nájomnú zmluvu so stra-• 
tegickým partnerom pred 
podpísaním zmluvnými 
stranami predložiť mest-
skému zastupiteľstvu

212/2008 sa uznáša
na Všeobecnom záväznom 
nariadení Mesta Rožňava 
o určení čiastočných úhrad 
v školských zariadeniach

213/2008 schvaľuje
Doplnok č.1 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu Mesta 
o zabezpečení stravovania 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta

214/2008 schvaľuje
doplnenie VZN – Zásad pre 
určovanie výšky nájomného 
za nájom a podnájom nehnu-
teľností v I. zóne vo vlastníc-
tve mesta v bode „B – Neby-
tové priestory“ o  písmeno 
g/ zdravotnícke zariadenia 
nasledovne:

ambulancie 800 Sk/m• 2/rok 
26,56 €
čakárne 570 Sk/m• 2/rok 
18,92 €
chodby užívané ako• 
čakárne 570 Sk/m• 2/rok 
18,92 €
soc. zariadenia 500 Sk/m• 2/
rok 16,59 €

(konverzný kurz 1 € = 30,1260 SKK)
ukladá
prednostovi mestského úra-
du zabezpečiť vypracovanie 
dodatku k VZN doplnením 
bodu B o písm. g/ zdravotníc-
ke zariadenia v I. zóne
Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu 
Termín: do 20 dní po schvá-
lení uznesenia

215/2008 berie na vedomie:
plnenie rozpočtu Mesta Rož-
ňava k 30.6.2008 vrátane 

rozpočtových organizácií

216/2008 plnenie rozpočtu
Technických služieb mesta 
Rožňava k 30.6.2008

217/2008 plnenie rozpočtu
Turistického informač-
ného centra v Rožňave 
k 30.6.2008

218/2008 plnenie rozpočtu
Mestského divadla Actores 
Rožňava k 30.6.2008

219/2008 schvaľuje
1. zvýšenie finančnej dotácie 

pre TJ Geológ Rožňava 
o 100.000 Sk

2. 1. zmenu rozpočtu Mesta 
Rožňava na rok 2008 ako 
prebytkový

Z toho: bežný rozpočet ako 
schodkový, schodok vo výš-
ke 13 740 tis. Sk vykrytý pre-
bytkom finančných operácií

bežné príjmy vo výške • 
294 034 tis. Sk
bežné výdavky vo výške • 
307 504 tis. Sk

kapitálový rozpočet ako 
schodkový, schodok vo výš-
ke 141 343 tis. Sk vykrytý pre-
bytkom finančných operácií

kapitálové príjmy vo výške • 
79 063 tis. Sk
kapitálový výdavky vo • 
výške 227 156 tis. Sk

finančný rozpočet ako pre-
bytkový, prebytok vo výške 
253 463 tis.Sk

finančné príjmy vo výške • 
269 379 tis. Sk
finančné výdavky vo výške • 
15 916 tis. Sk

220/2008 schvaľuje
úpravu rozpočtu Mestského 
divadla Actores Rožňava na 
rok 2008 podľa dôvodovej 
správy

221/2008 berie na vedomie
Monitorovaciu správu plnenia 
Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta 
Rožňava za I. polrok 2008
ukladá
prednostovi mestského úradu 
zabezpečiť doplnenie PHa-
SR mesta Rožňava o akčný 
plán z Koncepcie rozvoja 
informačných systémov na 
Mestskom úrade v Rožňave 
a predložiť na októbrové 
zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu 
Termín: október 2008

222/2008 schvaľuje
zmenu uznesenia MZ č. 
107/2008 zo dňa 24.4.2008

223/2008 berie na vedomie
informatívnu správu o vy-
hodnotení stavu prípravy, 
realizácie a monitoringu 
projektov zo štrukturálnych 

fondov Európskej únie

224/2008 schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP 

v rámci opatrenia 1.1 ROP 
na realizáciu projektu 
„Rekonštrukcia objektov 
Základnej školy Ul. Ko-
menského 5, Rožňava“, 
ktorý je realizovaný pre 
„ZŠ Ulica Komenského 5, 
Rožňava“ a ktorý je v sú-
lade s Programom hos-
podárskeho a sociálneho 
rozvoja Mesta Rožňava, 
špecifický cieľ 6 - Skvalit-
nenie podmienok a zvýše-
nie možnosti vzdelávania, 
aktivita - Zateplenie, vý-
mena okien, rekonštrukcia 
interiéru a modernizácia 
vybavenia na verejných 
budovách: ZŠ Ul. Pionie-
rov, MŠ Ul. Ernesta Rótha, 
ZŠ Ul. Komenského, 
MŠ Ul. Štítnická, v zria-
ďovateľskej pôsobnosti 
mesta

b) zabezpečenie realizácie 
projektu po schválení 
žiadosti o NFP

c) financovanie projektu vo 
výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov 
na projekt, t.j. vo výške 
1 000 tis. Sk (33 193,91 €)

225/2008 schvaľuje
návrh na ustanovenie tech-
nického dozoru investora 
stavby Priemyselná zóna 
Rožňava
ukladá
prednostovi mestského 
úradu zabezpečiť vypísanie 
verejného obstarávania na 
technický dozor investora 
stavby Priemyselná zóna 
Rožňava.
Komisiu na vyhodnotenie 
verejného obstarávania určí 
mestské zastupiteľstvo po 
prerokovaní v príslušnej 
odbornej komisii.
Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu 
Termín: október 2008

226/2008 schvaľuje
predaj pozemku mesta v k.ú. 
Rožňava, časť parcely parc. 
č. KN-E 182/1 o výmere 
spresnenej geometrickým 
plánom na náklady žiadateľa, 
maximálne 1 m od budovy, 
pre Petra Džačára, bytom 
Rožňava, Gemerská 25, za 
cenu 400 Sk/m2 = 13,27 €
(konverzný kurz 1 € = 30,1260 SKK)
ukladá
prednostovi mestského úra-
du zabezpečiť vypracovanie 
kúpnej zmluvy
Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu 
Termín: do 30 dní po predlo-
žení geometrického plánu

227/2008 neprijalo
uznesenie k materiálu: Peter 
Fábiána - STOP, P. Dob-
šinského č. 47, Rožňava – 
predaj pozemku mesta

228/2008 neschvaľuje
predaj pozemku mesta v k.ú. 
Rožňava, časť parcely parc. 
č. KN 1861 o výmere cca 
40 m2, pre Prišku Baffiovú, 
bytom Rožňava, Kasáren-
ská 19

229/2008 sťahuje z roko-
vania
materiál: 

RNDr. Ján Džubák a man-• 
želka Margina, 9. mája č. 3, 
Rožňava
Ing. Ondrej Gallo, 9. mája • 
č. 1, Rožňava
Peter Benedikti, Edelé-• 
nyska 54, Rožňava
Juraj Blaško a Juraj Blaško • 
ml., Kasárenská 18, Rož-
ňava

predaj pozemku mesta

230/2008 schvaľuje
1. predaj pozemku mesta 

v k.ú. Rožňava parc. 
č. KN 4058 zastavaná plo-
cha o výmere 169 m2 za 
cenu 600 Sk/m2 = 19,92 €

(konverzný kurz 1 € = 30,1260 SKK)
2. predaj pozemku mesta 

v k.ú. Rožňava časť par-
cely parc. č. KN 4061 za-
stavaná plocha o výmere 
cca 1 800 m2 spresnenej 
geometrickým plánom na 
náklady žiadateľa za cenu 
400 Sk/m2 = 13,28 €

(konverzný kurz 1 € = 30,1260 SKK)
za podmienok: 

výstavby stáleho detského • 
ihriska
uplatnenia predkupného • 
práva v prospech Mesta 
Rožňava za pôvodnú cenu 
400 Sk/m2 v prípade preda-
ja pozemku

pre Maroša Leštácha, bytom 
Henckovce č. 9

231/2008 schvaľuje
predaj pozemku mesta v k.ú. 
Brzotín, novovytvorenej 
parcely parc. č. KN 1016/26 
zastavaná plocha o výmere 
670 m2, zameranej geomet-
rickým plánom č. 77/2008 
za podmienky zriadenia 
vecného bremena - práva 
prechodu po ceste na parce-
le parc. č. 1232 pre monito-
ring skládky TKO Brzotín pre 
Renomé s.r.o. Rožňava, za 
cenu 80 Sk/m2 = 2,66 €
(konverzný kurz 1 € = 30,1260 SKK)
ukladá
prednostovi mestského úra-
du zabezpečiť vypracovanie 
kúpnej zmluvy
Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu 
Termín: do 30 dní po schvá-
lení uznesenia

232/2008 sťahuje
z rokovania materiál: 
Doplnenie uznesenia 
MZ č. 192/2008 zo dňa 
26.6.2008 - predaj pozemku 
mesta pre TEKO-R, s.r.o. 
Rožňava
ukladá
prednostovi mestského úradu 
vyžiadať od TEKO-R. s.r.o. 
zdôvodnenie požadovanej 
výmery pozemku
Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu
Termín: 30.9.2008
Po predložení zdôvodnenia 
v prípade nutnosti materiál 
bude opätovne prerokovaný 
na mimoriadnom zasadnutí 
orgánov mesta

233/2008 neschvaľuje
rekonštrukciu – zmenu vyku-
rovania objektu Zdravotného 
strediska na Čučmianskej 
dlhej č. 15 v Rožňave

234/2008 schvaľuje
udeliť súhlas na vykonanie 
opravy strechy Autobusovej 
stanice Rožňava a zároveň 
dobu nájmu v nájomnej 
zmluve predĺžiť o sumu 
vynaložených finančných 
nákladov v celkovej výške 
709 128,75 Sk (23.538,76 €)
(konverzný kurz 1 € = 30,1260 SKK)
a to na dobu 18 rokov a 6 
mesiacov od podpísania 
zmluvy t.j. do 3. 11. 2013
ukladá
prepracovať nájomnú zmlu-
vu a predĺžiť dobu nájmu 
o sumu vynaložených finanč-
ných nákladov na opravu 
strechy Autobusovej stanice 
Rožňava
Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu 
Termín: do 20 dní po schvá-
lení uznesenia

235/2008 schvaľuje
vytvorenie pracovného mies-
ta na Mestskom úrade v Rož-
ňave – odbore regionálneho 
rozvoja dňom 29. 9. 2008

236/2008 volí
za členov Komisie marketin-
gu cestovného ruchu:

Ing. Františka Kardoša• 
Ing. Miroslava Boldiša• 
Doc. PaedDr. Milana Ďurí-• 
čeka, CSc.

ukladá
predsedom odborných komi-
sií vyhodnotiť účasť členov 
komisie a v prípade potreby 
navrhnúť opatrenia
Zodpovední: predsedovia 
odborných komisií 
Termín: 15.10.2008

237/2008 neschvaľuje
zníženie režijných nákladov 
na stravovanie detí MŠ pre 
Obec Čučma

Uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Rožňave z 25. septembra 2008
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238/2008 schvaľuje
delegovanie zástupcov zria-
ďovateľa do rád škôl podľa 
predloženého návrhu

berie ma vedomie:

239/2008 
Správu o činnosti Mestskej 
polície v Rožňave za I. pol-
rok 2008

240/2008
Informáciu o vykonaných 
kontrolách na odbore VaVS 
MsÚ v Rožňave:
1. kontroly vedenia matriky
2. kontroly dodržiavania 

zákona NR SR č. 63/1993 
Z.z. o štátnych symboloch 
a ich používaní v znení 
neskorších predpisov

241/2008
Správu o výsledku kontroly 
príjmovej časti rozpočtu 
mesta z predaja majetku 
mesta za rok 2007 a 2008

242/2008
Správu o výsledku kontroly 
pokladne Mestského úradu 
v Rožňave

243/2008
Správu o výsledku kontroly 

verejného obstarávania na 
Mestskom úrade v Rožňave 
za I. polrok 2008

244/2008
Správu o výsledku kontroly 
nákladov na mobilné telefóny 
za I. polrok 2008
ukladá
prednostovi mestského úradu 
spracovať Zásady na prideľo-
vanie a používanie služobných 
mobilných telefónov
Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu 
Termín: október 2008

245/2008
Správu o výsledku kontroly 
dodržiavania interných pred-
pisov na Mestskom úrade 
v Rožňave

246/2008
Správu o výsledku následnej 
finančnej kontroly na ZŠ Re-
formovanej kresťanskej cirkvi 
v Rožňave s vyučovacím 
jazykom maďarským

247/2008
Správu o výsledku následnej fi-
nančnej kontroly na ZŠ sv. Jána 
Nepomuckého v Rožňave

248/2008 berie na vedomie
žiadosť občanov Košickej uli-

ce na vybudovanie chodníka 
ukladá
prednostovi mestského úradu 

vyžiadať súhlas od vlastníka • 
pozemkov Správy ciest KSK 
na výstavbu chodníka na pra-
vej strane Košickej ulice
v prípade súhlasu objed-• 
nať štúdiu na výstavbu 
chodníka

Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu
Termín: 15.10.2008

249/2008 schvaľuje
odmenu primátorovi mesta 
za I. polrok 2008 vo výške 
50 % vyplateného platu za 
uvedené obdobie

250/2008 schvaľuje
odmenu zástupcovi primá-
tora mesta za I. polrok 2008 
vo výške 50 % vyplateného 
platu za uvedené obdobie

251/2008 schvaľuje
odmenu hlavnej kontrolórke 
mesta za I. polrok vo výške 
30 % vyplateného platu za 
uvedené obdobie

252/2008 schvaľuje
Kritériá na priznanie odmien 
za II. polrok 2008

MUDr. Vladislav Laciak 
primátor mesta

Uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Rožňave z 25. septembra 2008
pokračovanie zo strany 7

„Klienti si začínajú uvedomovať, že pred  
zavedením eura je najlepšie vložiť pre-
bytočnú hotovosť v slovenských koru-
nách na účty a do bankových vkladov. 
Slovenské koruny im banky automaticky 

prevedú na eurá,“ hovorí Štefan Šipoš, 
riaditeľ regionálneho riaditeľstva Sloven-
skej sporiteľne v Košiciach.

Slovenská sporiteľňa odporúča tým, ktorí 
ešte majú doma prebytočnú hotovosť, 
aby ju vložili do banky ešte pred koncom 
roka 2008. Uľahčí im to prevod korún na 
eurá. Pripravila pre nich špeciálny ter-
mínovaný vklad EUROhotovosť. Úspory 
sa im zhodnotia ročným úrokom pre-
sahujúcim 4,45 %. Navyše im Sloven-
ská sporiteľňa vyplatí úroky v hotovosti 
a v eurách okamžite pri vložení peňazí. 
Získajú tak eurá napríklad na prvé dni 

roka 2009, keď už bude na Slovensku 
euro domácou menou.

Za každých 25 tisíc korún vložených 
na termínovaný vklad EUROhotovosť 
s dobou viazanosti 18 mesiacov vypláca 
Slovenská sporiteľňa úrok 45 eur (tak-
mer 1 400 Sk). Pri termínovanom vklade 
EUROhotovosť sa neplatí žiadny vstup -
ný ani výstupný poplatok. Vklad aj výnos 
sa prepočíta konverzným kurzom 1 euro 
= 30,1260 Sk. Doba viazanosti je 12 alebo 
18 mesiacov. Minimálny vklad je 25 tisíc 
Sk. Termínovaný vklad EUROhotovosť je 
chránený Fondom ochrany vkladov.

OBYVATELIA KOŠICKÉHO REGIÓNU VKLADAJÚ 
DO BÁNK STOVKY MILIÓNOV KORÚN

Peniaze, ktoré mali mnohí doteraz uložené doma v hotovosti, začínajú prúdiť do bánk. Dôvodom je 
blížiaci sa prechod na euro. Iba týždeň stačil na to, aby klienti vložili viac ako miliardu korún do Sloven-
skej sporiteľne, najväčšej banky na Slovensku. Po desiatich dňoch predaja objem vkladov dosiahol tak-
mer 1,7 miliardy korún. V košickom regióne presiahol v tomto období prírastok termínovaných vkladov 
obyvateľstva v Slovenskej sporiteľni 200 miliónov korún.
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Stalo sa peknou tradíciou pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším pozdraviť jubilujúce manželské páry. Tento rok sa 
v sobášnej sieni takto stretli (na snímke hore sprava) manželia 
Mária a Pavel Juhásovci, ktorí sú spolu už 60 rokov a oslávili 
diamantovú svadbu, a Helena   a Štefan Szabovci (55 rokov). 
Na snímke dole sú sprava Mária a Ladislav Benkovci (35 ro-
kov), Anna a Ondrej Marhefkovci kráčajú spolu životom 45 ro-
kov, čo znamená, že oslávili zafírovú svadbu.                  kol
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