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Anglická popová súrodenecká skupina Richard a Fred Fairbarass - 
Right Said Fred mieri do Rožňavy. Vystúpi na futbalovom štadióne 
už v sobotu 20. júna o 20.00 hodine. Ich predskokanom bude maďar-
ská rocková legenda, spevák Demjén Ferenc so skupinou. 

Hudobný bonbónik

Do Rožňavy prišiel riešiť 
situáciu rektor UPJŠ v Koši-
ciach prof. MUDr. Ladislav 
Mirossay, DrSc. (na obr.dru-
hý sprava- mimochodom, 
v našom meste prežil detské 
roky). V stredu 13. mája ho 
najprv na radnici prijal primá-
tor Rožňavy MUDr. Vladislav 
Laciak za účasti kvestora 
UPJŠ Ing. Stanislava Ben-
ča a riaditeľa ústavu doc. 
PaedDr. Milana Ďuričeka, 
CSc., mim. profesora, aby 
spolu hľadali možnosti rie-
šenia nepriaznivej finančnej 
situácie ústavu i východiská 
pre jeho zachovanie. Potom 
sa uskutočnilo stretnutie so 
študentmi.

Na Slovensku ide o jedinú 
školu, kde sa už tri roky štu-
duje študijný program Šport 
a rekreácia. Jeho absolventi 
sa môžu uplatniť ako profe-
sionálni animátori, inštruktori, 
tréneri zdravotného tréningu, 

projektanti rozvoja športu 
a rekreácie. Ide o odbor, kto-
rý má v turizme veľký poten-
ciál. Podľa rektora UPJŠ sú 
dva hlavné dôvody, prečo 
sa musí rozhodnúť o ďalšej 
existencii ústavu. „Prvým je 
predpokladaná finančná stra-
ta za rok 2009 - až 65 000 €. Na 
nepriaznivú finančnú situáciu 
má  vplyv aj to, že Ústav vzde-
lávania ponúka študentom iba 
bakalárske štúdium, na ktoré 
univerzita dostane od štátu 
najmenej dotácií.“

Ak by totiž škola ponúkala 
aj magisterské štúdium, zís-
kala by väčší prísun financií. 
Tu vyvstáva problém akredi-
tácie magisterského štúdia, 
pretože na odbor Šport a re-
kreácia sa doposiaľ nenašiel 
profesor a podľa rektora je 
takých na Slovensku zatiaľ 
veľmi málo.

Čo bude ďalej? „Vysokú 
školu tu chceme mať!“ jedno-

značne vyhlasuje primátor 
Rožňavy V. Laciak uvedomu-
júc si, že mladí ľudia sú prí-
nosom pre mesto, dodávajú 
mu „šťavu“ a glanc, zvyšujú 
vzdelanosť i perspektívu za-
kladania rodín. „Poslanci MZ 
na zasadnutí 29. apríla 2009 
deklarovali záujem zachovať 
túto školu v Rožňave a podporili 
petíciu študentov a zamestnan-
cov ústavu (viac v uznesení č. 
125/2009 na 8. strane – pozn. 
aut.). Mesto bude hľadať zdroje 
na dotáciu, aby sa ústav nemu-
sel presťahovať do Košíc, alebo 
dokonca zaniknúť. Pán rektor 
bude riešiť otázku vyučujúcich a 
akreditácie.“  čiž

Pre vysokoškolákov sú máj a jún mesiacmi tvrdej práce – 
zbierajú zápočty a usilujú sa úspešne zvládnuť jednu skúšku za 
druhou. Poslucháči Ústavu vzdelávania UPJŠ v Rožňave majú 
o stres navyše – kvôli ďalšej (ne)existencii školy.

(Ne)odídu vysokoškoláci z Rožňavy?
Nad pôsobením Ústavu vzdelávania UPJŠ visí otáznik

Udržali sme sa v extralige! S veľkou úľavou skonštatovali hráčky, realizačný tím, sponzori 
i fanúšikovia MBK Agrotrade Rožňava po dvoch barážových dueloch 1. a 3. mája 2009 so 
Slovanom Bratislava B. Rožňavské basketbalistky majú za sebou komplikovanú sezónu, počas 
ktorej sa šťastena od nich pričasto odvrátila. V sezóne 2008/2009 sa prakticky neodpútali od 
posledného miesta v tabuľke. Nakoniec však rozdielom triedy dvakrát porazili „béčko“ Slovana 
90:40 a 84:71 a zachovali pre Rožňavu extraligovú príslušnosť aj na ďalší rok.
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Mesiac od našej poslednej 
redakčnej uzávierky v apríli 
bol veľmi bohatý  na rôzne 
udalosti a návštevy Rožňavy. 
Keďže priestor v našich novi-
nách je veľmi obmedzený, pri-
nášame v skratke informácie 
aspoň o niektorých z nich:
* Rožňavský arcidiecézny 
biskup Mons. Vladimír Filo 
prvýkrát v novej funkcii nav-
štívil 28. apríla 2009 primá-
tora mesta MUDr. Vladislava 
Laciaka na Mestskom úrade. 
Za účasti prednostu MsÚ 
Ing. Jána Štefana a riaditeľa 
Diecéznej charity v Rožňave 
Ing. Jozefa Kováča okrem 
iného hovorili o spolupráci 
Biskupstva Rožňava a Mesta 
Rožňava pri zabezpečovaní 
charitatívnej mestskej opat-
rovateľskej služby a mož-
nosti zriadenia útulku pre 
bezdomovcov v priestoroch 
Char i tat ívno -soc iá lneho 
centra na Námestí baníkov.
* V predvečer 1. mája rov-
nako ako po iné roky stavali 
rožňavskí mládenci máj pre 
dievčatá na Námestí baní-
kov. Iné však bolo to, že ich 
pri tom pozorovali predse-
da Národnej rady SR Pavol 
Paška, poslanci NR SR Mo-
nika Smolková i Ján Babič, 
ako aj predseda Košického 
samosprávneho kraja Zden-

ko Trebuľa, taktiež mnohí 
obyvatelia Rožňavy na čele 
s prvým mužom na radnici 
V. Laciakom.
* O históriu i súčasnosť 
Rožňavy, ako aj možnosti 
spolupráce v oblasti kultúry 
a športu sa zaujímal mimo-
riadny a splnomocnený veľ-
vyslanec Bulharskej repub-
liky v SR Ognian Garkov, 
ktorého 22. apríla prijal v 
historickej radnici primátor 
Rožňavy.
* Náš superstarista Robo 
Šimko opäť dal o sebe ve-
dieť nielen Slovensku, ale 
i Česku. Spolu s kapelou 
MassRiot totiž koncom apríla 
vydal debutový album „Koc-
ky sú hodené“. Na žánrovo 
pestrom albume s 13 pies-
ňami pracovali „šimkovci“ 
vyše roka. Zaraďovali ich do 
svojho repertoáru na šnúre 
koncertov, ktorú absolvovali 
začiatkom mája, i na sólo-
vých koncertoch, ktoré majú 
pred sebou v rôznych mes-
tách a mestečkách.
* Za miesto zasadnutia Re-
publikovej rady si SMK-
-MKP zvolila tentoraz Rož-
ňavu, čo vzbudilo značnú 
pozornosť nielen médií. 
Očakávalo sa totiž zodpo-
vedanie otázky, či strana 
zostane jednotná a či sa vrá-
tia do poslaneckého klubu 
v NR SR poslanci B. Bugár, 
G. Gál a L. Nagy. Tí nakoniec 

Stalo sa...

pokračovanie na strane 4

fo
to

: I
vo

 K
an

al
a

fo
to

: M
ar

ek
 K

ol
tá

š

V sobotu 6. júna nás čakajú 
ďalšie zo série tohtoročných 
volieb. Budeme voliť 13 po-
slancov za Slovenskú re-
publiku do Európskeho 
parlamentu. Ako, čítaj-
te na strane:

VOľby dO 
eUROPaRlaMeNtU

4

Rožňavčania sa v máji až 
dvakrát mohli pokochať 
pohľadom na historické vo-
zidlá. Najprv 8. mája vďa-
ka Veterán klubu Rožňava 
Slovenský kras, ktorý pred-
stavil 12 áut, 15 motoriek 
a traktor. Združenie Auto 
veterán Gemer zorganizo-
valo 23.-24. mája I. medzi-
národnú prehliadku historic-
kých vozidiel Gemer 2009. 
Medzi 80 exemplármi bol aj 
tento žltý krásavec – De To-
maso Pantero (USA), mo-
del, aké jazdili aj na okruhu 
v Le Mans. 

VeteRáNy 
Na NáMeStí
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IgNOROValI 
ZáKaZOVé ZNačKy

Chaos v hlavách niekto-
rých vodičov motorových 
vozidiel v dňoch 23. a 24. 
apríla spôsobilo kladenie as-
faltu na nový kruhový objazd 
na Šafárikovej ulici. I keď 
tieto práce boli už dopredu 
oznámené a všetky prístupo-
vé cestné komunikácie boli 
v skorých ranných hodinách 
riadne označené dopravnými 
značkami zakazujúcimi vjazd 
motorových vozidiel, ktorým 
predchádzali veľké tabule s 
nápisom „POZOR zmena orga-
nizácie dopravy“, mnohí vodi-
či zanovito a tvrdohlavo išli za 
svojím cieľom, svojou cestou. 
Nevadilo im, že si „nevšimli“ 
až dve, či tri zákazové znač-
ky a ani to, že sa svojimi au-
tíčkami predierali medzi pra-
covnými strojmi, robotníkmi a 

mnohí z nich aj po ešte horú-
com asfalte. Mestské kamery 
zaznamenali až 50 takýchto 
priestupkov.

tRIU Mladých 
alKOhOl chUtIl
V piatok 15. mája v noč-

ných hodinách rožňavskí 
mestskí a štátni policajti spo-
lu skontrolovali dodržiavanie 
zákazu podávania alkoholic-
kých nápojov osobám mlad-
ším ako 18 rokov v súlade 
s vypracovaným projektom 
kontrol záškoláctva, podá-
vania alkoholických nápojov 
mladistvým osobám a preja-
vom extrémizmu. Zaintereso-
vanými účastníkmi projektu 
sú Mesto Rožňava, OR PZ 
SR a Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny. Počas akcie 
v kontrolovaných pohostin-
stvách a baroch prevažne 

v centre mesta sa dychovej 
skúške zameranej na ziste-
nie alkoholu v dychu podrobili 
všetky zistené osoby mladšie 
ako 18 rokov, ktoré tam boli. 
Požitie alkoholického nápoja 
sa preukázalo u troch mladis-
tvých osôb.

Plagáty 
NeMOžNO lePIť 

hOcIKde

Pokutu mestským policaj-
tom zaplatil mladík zo Silickej 
Jablonice, ktorý vylepoval 
plagáty na území mesta bez 
povolenia, mimo určených 
„výlepových plôch“. To je 
v rozpore so Všeobecne zá-
väzným nariadením mesta 
o zverejňovaní a vylepovaní 
plagátov s informatívnym, 
reklamným a komerčným ob-
sahom.

Príslušníci rožňavskej Mestskej polície v období od 15. apríla do 15. mája 2009 zdokumentovali na území 
mesta 389 priestupkov, pričom 185 z nich riešili uložením pokuty v blokovom konaní. Ďalších 68 osôb podo-
zrivých zo spáchania priestupku si predvolajú do kancelárii MP. Napriek tomu, že na tomto mieste vedenie 
MP pravidelne informuje, že pri odhaľovaní a zdokumentovaní priestupkov im pomáha Kamerový moni-
torovací systém (KMS), najmä vodiči motorových vozidiel nerešpektujúci dopravné značenie to ignorujú. 
Vďaka kamerám mestskí policajti zistili celkom 100 priestupkov. Záznamy KMS pomohli tiež policajtom 
z Okresného riaditrľstva PZ SR v Rožňave pri objasňovaní trestnej činnosti a výtržníctva, ktorej sa dopustili 
občania na monitorovaných verejných priestranstvách mesta.

Z PolicaJNých hláseNí

V tomto čísle dávame 
priestor ďalšiemu poslanco-
vi Mestského zastupiteľstva 
v Rožňave, tentoraz Petro-
vi soldosovi (na obr.), ktorý 
v posledných komunálnych 
voľbách kandidoval za sMK-
MKP.

„Výkon funkcie poslanca 
mestského zastupiteľstva je pre 
mňa niečím novým. O to viac 
si vážim dôveru občanov, ktorí 
ma svojimi hlasmi podporili. 
Mojou kandidatúrou som vy-
jadril potrebu ovplyvniť dianie 
v našom meste. Ako nominant 
SMK podporujem všetky aktivi-
ty smerujúce v prospech obča-
nov a mesta. Dôkazom toho je 
i moje pôsobenie v komisii pre 
verejný poriadok a údržbu ve-
rejných priestranstiev.

Ako inštruktor autoškoly 
som uvítal vybudovanie kru-
hového objazdu a pevne verím, 
že v blízkej budúcnosti začne 
výstavba ďalších dvoch kruho-
vých objazdov. Čo sa týka kvali-

ty cestných komunikácií, v celej 
Rožňave súrne potrebujú nový 
asfaltový koberec, ale aj úpravu 
chodníkov, nepoškodzovanie 
dopravných značení, výsadbu 
kvetov a zelene. Kvalitná cest-
ná a aj železničná sieť prispeje 
k domácemu rozvoju a prílevu 
investícií zo zahraničia.

Avšak som si vedomý toho, 
že priority rozvoja musí mesto 
prispôsobiť reálnym ekonomic-
kým podmienkam. Finančná 
kríza má dopad na zvýšenie ne-
zamestnanosti i v našom okre-
se. Je na nás poslancov, ako i na 
samotnom vedení mesta a v ne-
poslednom rade na každom 
z nás, zmierňovať dôsledky tej-
to krízy. Preto je nutné podporiť 
rozvoj podnikania. Som za soci-
álny a ekonomický rozvoj, kto-
rý nedovolí naďalej prehlbovať 
rozdiely medzi bohatou a chu-
dobnou vrstvou obyvateľstva.

Treba si uvedomiť, že podni-
kanie, zodpovednosť jedinca, 
vzdelanosť, ktorú považujem 

za najvýhodnejšiu investíciu, 
ako aj využívanie vlastných 
zdrojov sú pevnými piliermi 
rozvoja nášho mesta, nášho re-
giónu. Je nutné vytvoriť zdravé 
podnikateľské prostredie a za-
hraničným investorom zabez-
pečiť stabilitu.

Rozvíjanie infraštruk-
túry mesta zahrňuje aj 
rozvoj bytového fondu. 
Musíme si uvedomiť, 
že éra výstavby bytov 
dotovaná iba štátom 
skončila. Táto náročná 
úloha sa stala doménou 
podnikateľskej sféry, 
ale ako to vidíme vďaka 
výstavbe nájomných 
bytových jednotiek v 
našom meste, tak i do-
ménou samosprávy. 
Nájomný sektor musí svojou 
kvalitou a výškou nájomné-
ho byť dostupný i pre sociálne 
slabšie rodiny, žiaľ, zatiaľ tomu 
tak nie je.

Ako poslanec MZ vidím veľ-
ké možnosti a rezervy v oblasti 
cestovného ruchu, v skvalitňo-
vaní služieb a možnosti príle-
vu finančných tokov, ktoré tak 
Rožňava i jej obyvatelia tak 

veľmi potrebujú. Čiastočnou 
rekonštrukciou mesta, vynove-
ním fasád historických budov, 
ako aj vznikom útulných a štý-
lových kaviarničiek sme tento 
proces naštartovali, ale je nut-
né doviesť ho do konca. Som 
veľmi rád, že došlo k opravám 

mnohých chodníkov, bola za-
bezpečená opra-
va verejného 
osvetlenia a aj na 
prístupových ces-
tách medzi obyt-
nými blokmi boli 
taktiež dosadené 
osvetľovacie tele-
sá. Kladne treba 
tiež hodnotiť vý-
stavbu detských 
ihrísk, multifunkč-
ných ihrísk, ako aj 

úpravy lavičiek v parkoch.
Veľmi si cením, že každým ro-

kom pribúdajú monitorovacie 
kamery - čo ako poslanec plne 
podporujem - a tým sa zlepšu-
je prevencia proti vandalizmu 
a iným trestným činom.

Podporovaním národnej 
kultúry a umenia, rozvoja te-
lovýchovy a športu a v nepo-
slednom rade starostlivosti 

o životné prostredie, zachova-
ním kultúrneho dedičstva, ako 
aj zdravotníckej starostlivosti 
posunieme naše mesto o krok 
vpred.

Vybudovaním priemysel-
ného parku a infraštruktúry sa 
Rožňava vďaka diplomatickým 
rokovaniam primátora mesta 
a poskytnutiu financií z Minis-
terstvom hospodárstva SR ube-
rá touto cestou. Za zváženie by 
stála aj otázka oživenia areálov 
priemyselných podnikov.

Nielen ako poslanec, ale aj 
ako občan mesta som uvítal 
zriadenie kancelárie prvého 
kontaktu na MÚ, čím vedenie 
mesta prejavilo ústretovosť 
a pružnosť pri vybavovaní 
agendy. Je nutné ešte rozšíriť 
oblasť elektronických služieb. 
Som zástancom názoru, že po 
úradoch musia obiehať infor-
mácie, a nie samotní občania.

Verím v slušnosť, v poriadok, 
v zdravý rozum a úctu k člo-
veku. Verím, že tak ako mladé 
rodiny, aj občania v dôchodko-
vom veku si napriek sociálnym 
a ekonomickým podmienkam 
zaslúžia slušný život v našom 
malebnom meste.“

Poslanec skladá účty

Trinásteho mája 2009 
sa konala ustanovujúca 
schôdza Európskeho združe-
nia územnej spolupráce Ge-
mer-Borsod-Abov-Zemlín. 
Zakladajúcimi členmi zdru-
ženia sú Rožňava, Szerencs, 
Rudabánya a sedem obcí zo 
Združenia Čermošna. Sídlom 
združenia sa stala Rožňava. 
Za jeho predsedníčku bola 
zvolená primátorka mesta 
Szerencs Rónavolgyi Endré-
né, za podpredsedu primátor 
mesta Rožňava MUDr. Vla-
dislav Laciak a za riaditeľa 
združenia Ing. Július Slovák. 
Cieľom združenia je realizá-
cia projektov cezhraničnej 
spolupráce v oblasti cestov-
ného ruchu, ochrany životné-
ho prostredia, obnoviteľných 
zdrojov a vzdelávania.

Založeniu združenia pred-
chádzalo niekoľko vzájom-
ných stretnutí partnerov a 
pracovná cesta prípravného 
výboru zduženia do Bruselu 
pod vedením primátora Rož-
ňavy. Na pracovnom stretnutí 
u Colina Wolfa, zodpovedné-
ho za agendu cezhraničnej 
spolupráce v Európskej komi-
sii prezentoval ciele a priority 
združenia Ing. Július Slovák.

Zduženie vzniklo na základe 
Nariadenia Európskeho par-
lamentu a Rady č.1081/2006 
a zákona Národnej rady SR 
č.90/2008 o európskom zo-
skupení územnej spolupráce. 
Jeho právna forma je jedineč-
ná. Združenie je právnickou 
osobou, ktorá má územnú pô-
sobnosť v Maďarskej i Sloven-
skej republike.  sl

Otvárame nové európske dimenzie

živnostenská komora vyzýva k účasti na 
projektoch z Európskych fondov vyhlá-
sených ministerstvami: Ministerstvom 
hospodárstva SR, Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom 
výstavby a regionálneho rozvoja SR v ob-
dobí do 12/09 v 8 oblastiach.

Informácie i pomoc: 058/732 5867, 
0905 526 798, Ing. tomáš Novotný, tel. 
055/729 41 44, Južná trieda 74, Košice

V objekte, kde ešte minulý 
rok sídlila pošta Rožňava 3, 
bude už čoskoro moderná 
a komfortná pobočka Slo-
venskej pošty, a.s. Do týchto 
priestorov sa presťahuje poš-
tu, ktorá momentálne sídli na 
ulici Čučmianska dlhá. Ne-
pôjde len o sťahovanie, pošta 
úplne zmení svoju „tvár“.

Pobočka bude ponúkať 
kvalitné a rýchle služby aj 
vďaka 10 poštovým prie-
hradkám, pričom ďalšia prie-
hradka pribudne výlučne pre 
potreby klientov Poštovej 
banky. K celkovému komfor-
tu prispejú aj plne klimatizo-
vané priestory. Slovenská 
pošta, a.s., tu bude ponúkať 
kompletné portfólio svojich 

služieb, vrátane služieb svo-
jich partnerov, ako je expres-
né zasielanie peňazí, kopí-
rovacie služby a podobne. 
Doplnkový tovar si zákazníci 
tejto pobočky budú môcť za-
kúpiť v POSTshope priamo 
v priestoroch pošty.

telefonický kontakt na 
túto pobočku SP zostáva 
nezmenený: 058/732 20 
04. dočasne sa upravujú 
len hodiny pre verejnosť, 
a to nasledovne: pondelok 
– piatok 7.00 - 17.15 hod., 
sobota 7.00 - 11.00 hod., 
nedeľa zatvorené.

Vynovená pobočka bude 
verejnosti plne prístupná 
od 29. júna 2009.

sp

Zmodernizovali pobočku Slovenskej pošty

Centrum voľného času a Mesto Rožňava 
vás pri príležitosti Dňa detí pozývajú na zábav-
no-súťažné dopoludnie Škôlky bavia mesto  
v stredu 3. júna 2009 na Námestí baníkov 
a na dvore historickej radnice v Rožňave od 
9.15 hod. do 11.30 hod. V programe vystúpia 
deti z rožňavských MŠ. Na stanovištiach s hra-
mi čaká malých súťažiacich sladká odmena.

Pri tejto príležitosti sa uskutoční aj verejná 
zbierka „Na kolesách proti rakovine“, ktorú za-
čneme samozrejme na kolesách...
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Diskriminovaným bezplatne pomôže mediátor
slovenské národné stredisko pre ľudské práva ponúka pomoc

Pri príležitosti dňa Zeme Mesto Rožňava opäť vyhlásilo 
súťaž o najkrajší kvetinový balkón a najkrajšiu kvetinovú 
predzáhradku. Ak o nejakých viete, každý z vás, milí občania, 
má možnosť odovzdať svoj návrh. Podmienkou je, aby kvetino-
vý balkón a predzáhradka bola viditeľná z verejného priestran-
stva. Do súťaže sa môžu takisto zapojiť aj podnikateľské sub-
jekty, ktoré majú sídlo svojej prevádzky na území Rožňavy. 
Vyplnený anketový lístok odovzdajte do schránky na vrát-
nici Mestského úradu alebo v turistickom informačnom 
centra na Námestí baníkov do 31.augusta 2009. Anketový 
lístok prvýkrát uverejňujeme v tomto čísle Rožňavských listov 
(a urobíme tak znovu), alebo ho môžete vyplniť aj na interneto-
vej stránke mesta www.roznava.sk.

Na základe vašich návrhov členovia hodnotiacej komisie vy-
konajú obhliadku lokalít a vyhotovia fotodokumentáciu. Odbor-
ná komisia na základe podkladov vyhodnotí jednotlivé návrhy.

Vyhodnotení a ocenení budú zvlášť občania mesta a zvlášť 
podnikateľské subjekty v kategóriách „najkrajší balkón“ a oso-
bitne „najkrajšia predzáhradka“. Súčasne bude prebiehať in-
ternetové hlasovanie na webovej stránke mesta Rožňava. Zo 
všetkých navrhovateľov bude vyžrebovaný jeden výherca, kto-
rý získa vecnú cenu. Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie 
cien sa uskutoční počas Rožňavského jarmoku v septembri.

MUDr. Vladislav Laciak
primátor mesta

NáVRh Na
najkrajší kvetinový balkón* najkrajšiu kvetinovú záhradku*
Meno, adresa, tel.č. (majiteľ balkóna, záhradky)

Odôvodnenie:

Navrhovateľ (meno, adresa, tel. č.)

Dátum Podpis

* nehodiace prečiarknite

Opäť súťažíme 
o najkrajší balkón a predzáhradku

ŠtátNU FINaNčNÚ POMOc 
vo výške 250 tisíc korún poskyt-
la 1. júna 1909 na pokyn vlády 
pokladňa Miestneho uhorské-
ho kráľovského daňového úra-
du Markóovej kožiarskej továr-
ni v Rožňave. Tú to zachránilo 
pred hrozbou konkurzu. Riadi-
teľstvo mohlo vyrovnať všetky 
pohľadávky veriteľov, vrátane 
miezd zamestnancov. Fabrika 
pokračovala vo výrobe podľa 
objednávok, ale v úspornom 
režime.
ROžŇaVSKé želeZIté lIe-
čIVé KÚPele navštívila 2. 
júna 36-členná skupina Krajin-
ského združenia reformačných 
profesorov, účastníkov celo-
štátneho kongresu v Rimav-
skej Sobote. Noví nájomcovia 
kúpeľov im počas dvojdňové-
ho pobytu poskytli prvotried-
nej ubytovanie a stravovanie, 
vrátane večernej spoločenskej 
zábavy pri cigánskej hudbe. 
V záujme propagácie a roz-

víjania turistiky a cestovného 
ruchu v Rožňave a jej atrak-
tívnom okolí sa rozhodli obaja 
skúsení a kvalifikovaní hotelie-
ri zaradiť túto výpravu pedagó-
gov zo všetkých častí Uhorska 
medzi organizovaných turistov. 
Im totiž, počnúc 1. 
júnom 1909 až do 
konca kúpeľnej se-
zóny, poskytovali 
po predložení turis-
tického preukazu ubytovanie a 
stravu v areáli kúpeľov za sym-
bolické ceny. Páni profesori 
sa počas pobytu oboznámili s 
pamätihodnosťami mesta, hra-
du Krásna Hôrka, mauzólea a 
po vyjadrení pochvaly na ad-
resu vedenia kúpeľov 4. júna 
odcestovali do Dobšinskej Ľa-
dovej Jaskyne a do Vysokých 
Tatier.
MatURItNé SKÚŠKy na rím.
kat. vyššom gymnáziu skončili 
4. júna 1909. Z 31 abiturien-
tov bolo piati vyznamenaní, 

piati maturovali dobre a 19 
jednoducho absolvovali. Jed-
nému žiakovi komisia prisúdi-
la opravnú skúšku z jedného 
predmetu v jeseni a jeden 
„smoliar“ musel celú maturitu 
zopakovať. Na ev.a.v. vyššom 
gymnáziu maturantom zača-
li prázdniny až 17. júna. Z 33 
oktavánov skončili šiesti s vy-

znamenaním, rovna-
ký počet dobre, 15 
dostatočne a šiesti 
sa v lete museli pri-

praviť na reparáty z jednotli-
vých predmetov. Na vydare-
ných maturitných banketoch 
v Rožňavských kúpeľoch sa 
„už dospeláci“ pri hudbe, tanci 
a speve rozlúčili s bezstarost-
ným študentským životom. 
beRlíN-ROžŇaVa-VIedeŇ. 
Obyvatelia nášho mesta boli 
12. júna 1909 očitými sved-
kami gemerskej etapy medzi-
národnej automobilovej túry, 
ktorú po trase Berlín –Starý 
Smokovec – Súľová – Betliar- 
Rožňava – Rimavská Sobota 
– Budapešť – Viedeň zorga-

nizoval pruský princ Henrich. 
O pol ôsmej ráno prechádzal 
rožňavským námestím na svo-
jej Bugattke 603 gróf Milós 
Bánffy, vedúci konvoja 140-ich 
áut rozličných značiek takmer 
z polovice Európy. Exkluzív-
na show trvala do 12. hodiny, 
kedy ulicami Rožňavy vyzdo-
benými vlajkami zúčastnených 
štátov prešlo posledné vozidlo 
kolóny.
ZeMetRaSeNIe nebolo, ale 
dom sa zrútil. Pod Róthovým 
domom na Čučmianskej ulici 
majiteľ kopať pivnicu. Ale bez 
odborného prieskumu a posú-
denia základov a obvodových 
múrov budovy. Usilovní kopá-
či, ktorým štedrý domáci pán 
sľúbil lákavú odmenu, celý 
týždeň pracovali „na akord“. 
V sobotu 5. júna, keď bola 
pivničná jama vykopaná pod 
polovicou domu, robotníci za-
čuli podozrivé zvuky akoby 
praskanie a pukanie múrov. V 
panickom strachu sotva stačili 
vyliezť z pivnice na dvor, keď 
sa pod ťarchou ťažkej, novými 

škridlami pokrytej strechy roz-
valili čelná a obe bočné steny 
domu. Našťastie, v dome nikto 
nebol a ani na susednom sa 
nik nezdržiaval, takže k zra-
neniu osôb nedošlo. Zariade-
nie dvoch predných izieb bolo 
úplne zdemolované. Majiteľa 
domu Rótha obžalovali z trest-
ného činu verejného ohroze-
nia.
MeStSKé KÚPalISKO pri 
rieke Slaná bolo po generálnej 
oprave bazéna a zriadení no-
vého tenisového kurtu v dennej 
prevádzke od 15. júna 1909. 
Návštevníkov - najmä menej 
skúsených plavcov – potešila 
stála prítomnosť profesionál-
neho plavčíka, ktorý dozeral 
na ich bezpečnosť. Okrem 
toho učil plávať neplavcov. Ve-
denie kúpaliska zamietlo ako 
neodvodnenú žiadosť skupiny 
kúpajúcich sa občanov, aby 
bol čas, resp. dni kúpania vy-
medzené zvlášť pre mužov a 
zvlášť pre ženy.

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

Spadol Róthov dom

Rožňava pred 
sto rokmi

Promenádou ulicami mesta, zástavkami na sídliskách pri-
blížil k priaznivcom a obyvateľom historické vozidlá – autá, 
motocykle i traktor Veterán klub Rožňava Slovenský kras. Na 
odťahovom aute bol vystavené aj veterány čakajúce na rešta-
urovanie. Snímka je zo zastávky pred obchodným centrom na 
Juhu.    Dušan Pavlík, predseda klubu

Na Slovensku už 15. rok 
pôsobí Slovenské národné 
stredisko pre ľudské práva, 
ktoré je nezávislou právnic-
kou osobou v oblasti ochra-
ny základných ľudských práv 
a slobôd.

Diskriminácia je vo vše-
obecnosti postup, keď sa 
s osobou zaobchádza inak, 
odlišne, ako s inou osobou 
(osobami) v porovnateľnej 
situácii. Inak povedané, keď 
sa na rovnaké alebo podob-
né prípady použijú rozdielne 
pravidlá a podmienky, a tiež 
také konanie, keď sa použijú 
rovnaké pravidlá na rozdiel-
ne situácie. Diskriminácia 
je, keď sa s ľuďmi zaobchá-
dza horšie, pretože sú iní. 
Môže k nej dochádzať na 
rôznych miestach, v obcho-
de, v reštaurácii, v škole, na 
pracovisku. Oproti riešeniu 
diskriminácie súdnou cestou 
existuje vhodná alternatívna 
možnosť, ktorou je mimosúd-
ne riešenie sporov formou 
tzv. mediácie. V zahraničí, 
napríklad v Holandsku a 
Rakúsku, majú s touto me-
tódou už pomerne bohaté 
skúsenosti.

Prečo použiť mediáciu, 
ak sa niekto cíti diskrimino-
vaný? Mediácia je podľa zá-
kona o mediácii neformálny 
mimosúdny spôsob riešenia 
sporu, pri ktorom sa účast-
níci sporu za asistencie 
tretej nestrannej kvalifiko-
vanej osoby – mediátora/
ky – usilujú dospieť k oboj-
stranne akceptovanej pí-
somnej dohode, ktorá je pre 
obe strany záväzná. Keď-

že spory, vznikajúce v dô-
sledku diskriminácie, majú 
spravidla občianskoprávny 
charakter, je možné na ich 
riešenie použiť mediáciu pri 
porušovaní zásady rovnaké-
ho zaobchádzania v oblasti 
pracovnoprávnych vzťahov, 
sociálneho zabezpečenia, 
zdravotnej starostlivosti, po-
skytovania tovarov a služieb 
a vo vzdelávaní. Mediácia 
má viacero výhod: dobro-
voľnosť, rýchlosť, neformál-
nosť, dôvernosť, porozume-
nie, finančnú nenáročnosť, 
pozitívny prístup k riešeniu 
konfliktu. Hlavným cieľom je 
efektívna pomoc pri riešení 
problémov jednotlivcov, pat-
riacich k znevýhodneným 
skupinám obyvateľstva zaží-
vajúcich diskrimináciu (z dô-
vodu rodu, veku, príslušnosti 
k národnostnej alebo etnickej 
skupine, sexuálnej orientá-
cie, zdravotného postihnu-
tia alebo iného postavenia) 

podľa Antidiskriminačného 
zákona.

Slovenské národné stre-
disko pre ľudské práva 
poskytuje možnosť riešiť 
spor súvisiaci s diskriminá-
ciou mediáciou bezplatne 
prostredníctvom svojich me-
diátoriek, ktoré sú zapísané 
v registri mediátorov. Dopo-
siaľ sa v Stredisku uskutoč-
nilo 18 mediačných konaní, 
z nich sa v troch prípadoch 
realizovala mediácia a bola v 
nich dosiahnutá dohoda.

Bližšie informácie o me-
diácii môžu Rožňavčania 
získať v regionálnej kance-
lárii Slovenského národného 
strediska pre ľudské práva 
v Rimavskej Sobote na Ulici 
SNP 15, 2. poschodie, v cen-
tre v Bratislave, ako aj na in-
ternetovej stránke Strediska: 
www.snslp.sk.

Mgr. Andrea Košková, 
regionálna zástupkyňa SNSLP 

Rimavská Sobota
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Tisíc žltých ruží rozdali v 
Rožňave 9. mája 2009 pri prí-
ležitosti Dňa Európy pracov-
níčky Informačného centra 
Europe direct (ED) Rožňava. 
Na sídlisku Juh a najmä v 
centre na Námestí baníkov 
prekvapili spočiatku nedôver-
čivých obyvateľov i návštev-
níkov mesta.

Vraj, prečo im dievčatá 
len tak ponúkajú žltú ružu, a 
či zadarmo? Keď im usmia-
te dámy vysvetlili, že 9. máj 
je Dňom Európy a žltá ruža 
symbolizuje Európsku úniu, 
ružu prijali. Pracovníčky ED 
Rožňava k ruži ponúkli aj pro-

pagačné a informačné mate-
riály o blížiacich sa voľbách 
do Európskeho parlamentu.

Rožňava bolo jedno zo 
6 s l o v e n -
ských miest, 
kde sa roz-
dávali žlté 
ruže pri 
p r í lež i tos t i 
Dňa Európy. 
Navyše sa 
tento počin 
ukázal ako 
účinný spô-
sob na pro-
pagáciu Eu-
rópskej únie 

a najmä ako výzva občanom, 
aby nezanedbali voľby do Eu-
rópskeho parlamentu.

Niektorým Rožňavčanom 
sa žlté ruže, za ktoré sa ne-
platilo, tak zapáčili, že si pý-
tali aj ďalšie.

km

Deň Európy aj v Rožňave

Trinásť súťažných družstiev regiónov 
Slovenska sa v piatok 15. mája stretlo 
v priestoroch Agroinštitútu v Nitre, aby 

si zmerali sily v 4. národnom kole súťaže 
Mladý Európan. Súťaž sa konala pod zášti-
tou podpredsedu vlády SR pre vedomostnú 
spoločnosť, európske záležitosti, ľudské prá-
va a menšiny Dušana Čaploviča a vedúcej 

Zastúpenia Európskej komisie v SR Andrey 
Elschekovej-Matisovej.

Súťaž prebiehala v troch kolách, pričom 
prvé dve kolá boli vedomostné a tretie bolo 
zamerané na zručnosť. Europe Direct Rož-
ňavu reprezentovalo družstvo Gymnázia na 
Javorovej ulici v Spišskej Novej Vsi v zložení 
Viktória Rerková, Petra Šoltýsová a Peter 
Kóša. Na súťaž ich pripravovala učiteľka ľu-
bica cvengrošová (na obr.). Náš región za-
stupovali viac ako dôstojne – obsadili konečné 
3. miesto po víťaznom Gymnáziu Viliama Pa-
ulínyho-Tótha z Martina (ED centrum Banská 
Bystrica) a druhom Gymnáziu Stropkov (ED 
Prešov). Výhercovia súťaže, ako aj ostatní 
súťažiaci dostali hodnotné ceny z oblasti vý-
počtovej techniky.

Mgr. Kristína Kouassi

Už po druhýkrát bude aj 
voliči zo Slovenskej republiky 
voliť svojich poslancov Eu-
rópskeho parlamentu. Voľby 
v SR sa uskutočnia v so-
botu 6. júna 2009, volebné 
miestnosti budú v Rožňave 
otvorené od 7.00 do 22.00 
hodiny. Zoznam volebných 
okrskoch a volebných miest-
ností sme uverejnili v minu-
lom čísle (k dispozícii sú aj 
na www.roznava.sk).

Volič je povinný preukázať 
sa dokladom totožnosti (obč.
preukaz alebo pas). Tí, ktorí 
nevolia vo svojom volebnom 
okrsku, sa preukážu volič-
ským preukazom, ktorý si 
dali vystaviť.

Keďže sa tentoraz zare-
gistrovalo 17 politických zo-
skupení, volič dostane 17 hla-
sovacích lístkov a prázdnu 
obálku, do ktorej za plentou 
vloží jeden. Ak chcete na „va-
šom“ vybranom lístku upred-
nostniť niektorého z kandidá-
tov, môžete mu dať takzvaný 
preferenčný hlas. Jednodu-
cho zakrúžkujete jeho pora-
dové číslo. Ale pozor! Môže-
te tak urobiť najviac u dvoch 
kandidátov, ak dáte krúžok 
viacerým, bude váš hlasova-
cí lístok neplatný!

Právo voliť do Európske-
ho parlamentu na území SR 
majú okrem občanov Slo-
venskej republiky aj občania 
iných členských štátov EÚ, 
ktorí v deň konania volieb 
dovŕšili 18 rokov veku, majú 

na území SR povolený trvalý 
pobyt a nemajú prekážku vo 
výkone volebného práva v 
členskom štáte EÚ, ktorého 
sú štátnymi občanmi.

Zoznam oprávnených voli-
čov pre voľby do EP je k na-
hliadnutiu každý pracovný 
deň v Kancelárii prvého kon-
taktu na prízemí Mestské-
ho úradu, kde si každý volič 
môže overiť, či je v zozname 
zapísaný. Občania zapísa-
ní v zozname voličov v prí-
pade zistenia nezrovnalostí 
v osobných údajoch môžu 
v rámci námietkového ko-
nania požiadať o doplnenie 
údajov, prípadne o vykonanie 
opráv. Toto právo si môžu 
uplatniť takisto v Kancelárii 
prvého kontaktu Mestského 
úradu, na úseku evidencie 
obyvateľov každý pracovný 
deň až do 5. júna 2009.

Oprávnení voliči, ktorí 
budú v deň konania volieb 
hospitalizovaní v NsP sv. 
Barbory v Rožňave, môžu 
voliť v nemocnici na základe 
voličského preukazu. Obča-
nia, ktorí majú trvalý pobyt 
v okrsku č. 5 (na jeho území 
sa nachádza NsP sv. Barbo-
ry), tu môžu voliť bez volič-
ského preukazu.

Informácia na záver: kan-
didujú aj dvaja Rožňavčania - za 
koalíciu strán Konzervatívni de-
mokrati Slovenska a Občianska 
konzervatívna strana Ing. Tibor 
Takáč a za Stranu maďarskej 
koalície Ing. Július Slovák.

Ako budeme voliť do EP
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Vrátili sa s bronzom
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otvára v akademickom roku 
2009/2010 externé a denné studium 
1. stupňa VŠ v odbore:

oŠeTRoVaTeĽsTVo

Podmienky prijatia – externá 
forma:
Pre 1. stupeň (bc.): Ukončené 
úplne stredné odborné vzdelanie 
získané na strednej zdravotníckej 
škole v študijnom odbore: zdravotná 
sestra, ženská sestra, detská sestra, 
všeobecná sestra a zubná sestra.
Prax: minimálne jednoročná odbor-
ná prax v profesii sestra
Forma prijímacích pohovorov: sa 
oznámi uchádzačovi 1 mesiac pred 
dátumom konania pohovorov (pred-
pokladaný termín: august 2009).
Podmienky prijatia – denná for-
ma:
Pre 1. stupeň (bc.): Ukončené úpl-
ne stredné vzdelanie s maturitou.
Forma prijímacich pohovorov:

Test z biológie človeka - v rozsahu • 
stredoškolského učiva
Test z ošetrovateľstva - v rozsahu • 
učiva na stredných odborných 
školách zdravotníckych.

Poplatky
1. Poplatok na materiálne zabez-

pečenie prijímacieho konania 

v 1. stupni vo všetkých formách 
štúdia je 32 eur.

2. Zápisné do všetkých foriem štú-
dia je 50 eur.

3. Školné za semester vo všetkých 
formách studia je 230 eur. Popla-
tok za zimný semester je splatný 
v deň zápisu, študent je povinný 
preukázať sa platným dokladom 
o uhradení, t.j. kópiou vkladu na 
účet školy, alebo zrealizovaným 
prevodom z účtu študenta cez 
internet (nie prevodný príkaz). 
Školné za letný semester je splat-
né do 31. marca.

Poplatok za bakalárske záverečné 
štátne skúšky je 100 eur a je splatný 
14 dní pred skúškou.
4. Spôsob platby
Jednotlivé druhy poplatkov sa platia 
vkladom na účet 2626748634/1100, 
alebo zrealizovaným prevodom 
z účtu (prevodný príkaz nie je 
dokladom o zrealizovanej platbe). 
Ako variabilný symbol sa uvádza 
osobné číslo študenta.
termín odovzdania prihlášok vo 
všetkých formách štúdia: 
do 30. júna 2009!
do prihlášky uviesť: pracovisko 
Rožňava!
Kontakt: Monika Tothová – asis-
tentka, mobil: 0911 280 194, e-mail: 
tothova@vssvalzbety.sk
Viac na: www.vssvalzbety.sk

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Konzultačné pracovisko NsP sv. barbory, Rožňava, a.s.

žiadali vytvorenie politickej platformy. 
Nakoniec SMK odložila riešenie na 
obdobie po voľbách do Európskeho 
parlamentu.
* Športové popoludnie v rámci 
IX. ročníka Európskeho futbalového 
týždňa v unifikovanom futbale zorga-
nizoval DSS AMALIA 5. mája na fut-
balovom ihrisku ZŠ na Komenského 
ulici v Rožňave. Zúčastnili sa na ňom 
klienti DSS na Špitálskej, žiaci rož-
ňavských základných škôl i študenti 
Ústavu vzdelávania UPJŠ.
* Rožňava žila kultúrne – vystu-

povali tu rôzni umelci. Najprv sa 
predstavil Dan Bárta so skupinou 
Illustratosphere, na 1. mája rozja-
sala poslucháčov momentálna slo-
venská jednotka Desmod s Kulym. 
Obdivovateľom divadelného umenia 
sa predstavili herci divadla Astorka 
z Bratislavy, ktorí sú dobre známi aj 
z televíznej obrazovky, ako Ady Haj-
du, Boris Farkaš, Marta Sládečková 
či Anka Šišková (ako nám prezradili 
rožňavské tamtamy, tá si našla čas aj 
na chutnú kávičku v jednej z kaviar-
ní na Námestí baníkov). V čase na-
šej redakčnej uzávierky sa 30. mája 
malo predstaviť Slovenské divadlo 
tanca Jana Ďurovčíka a IMT Smile 
Ivana Táslera.

čiž, mk

Stalo sa...
pokračovanie zo strany 1

Desmod sa páčil
- Lepší prvý máj 

som nikdy v živote 
nezažil! - vyhlásil 
na záver koncertu 
skupiny Desmod 
v Rožňave jej front-
man Kuly. Početné 
obecenstvo túto 
hlášku i množstvo 
hitov ocenilo po-
tleskom a výkrikmi.
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„V odvete, vzhľadom na 
výsledok, ktorý sme uhrali na 
domácich stoloch, sme mu-
seli zariskovať, ak sme chceli 
pomýšľať na zvrátenie stavu. 
Žiadny iný výsledok než víťaz-
stvo pre nás nemal cenu. Pre-
to sme tak so zostavou, ako aj 
samotným nasadením hráčov 
zaexperimentovali a dúfali, že 
nám to vyjde. Bohužiaľ, nepo-
darilo sa. Mohli sme hrať na 
prijateľnejší výsledok, ale to 
nebol náš úmysel. Do zápasu 
sme šli s tým, že sa ho pokúsi-
me zvrátiť v náš prospech. Mu-
sím však objektívne priznať, 
že súper bol lepší,“ - zhodnotil 
odvetné barážové stretnutie 
tréner Geológu Rožňava Zol-
tán Gallo.

Rožňavčania v barážo-
vom dvojzápase dokázali, 
že majú kvalitný káder a aj 
na rok môžu bojovať v prvej 
lige o špicu. „Určite, káder 
má na to, aby - ak budeme 
hrať prvú ligu - bojoval o špicu. 
Vravím ak, pretože je tu prav-
depodobnosť, že predsa len 
budeme v extralige štartovať. 
Niektoré oddiely majú značné 
finančné problémy a my sme 

akoby prvým náhradníkom na 
štart v najvyššej súťaži. Vo ve-
dení teda uvažujeme aj o tejto 
možnosti. Čo sa týka prvoligo-
vých mužstiev, tak viaceré sa 
posilňujú a budú mať ambície 
postúpiť do extraligy. Určite to 
teda ani tam nebude ľahké,“ 
prezradil tréner Rožňavy. 

Sezóna je teda na konci. 
Aké zmeny nastanú v tíme 
Geológu Rožňava? „Momen-
tálne majú hráči voľno. Vedenie 
pripravuje analýzu sezóny a na 
základe toho sa rozhodne, čo 
ďalej s hráčskym kádrom i s cieľ-
mi na ďalšiu sezónu. Je možné, 
že hrať už nebude Janko Kováč. 
On nám v podstate vypomáhal 
po ukončení aktívnej činnosti. 
Nebol nosným hráčom muž-
stva, ale aj tak by sme boli veľ-
mi radi, ak by sa rozhodol ešte 
pokračovať. V tomto štádiu je 
ťažké povedať, či niekto káder 
opustí, resp. či doň niekto príde. 
Súťaž, či už extraligová alebo 
prvoligová, začína v septem-
bri. Dovtedy plánujeme letnú 
prípravu popretkávanú učas-
ťou na viacerých turnajoch,“ 
ukončil Zoltán Gallo.

Tomáš ZAGIBA

Rožňavskí stolnotenisti odohrali v apríli barážové stretnu-
tie o účasť v extralige proti Malackám. Prvý zápas v Rožňave 
sa skončil tesnou prehrou domácich 6:8. Tréner Zoltán Gallo 
sa však vopred nevzdával a v odvete chcel nepriaznivý stav 
zvrátiť. Žiaľ, tento cieľ sa nenaplnil, naopak, naši v zostave 
Ľ. Kaščák, P. Kočkin, Ľ. Leitner a J. Kováč prehrali v Malackách 
vysoko 1:9.

stolnotenisti Geológu Rožňava
v baráži prehrali, ale nezúfajú

Možno príde ponuka 
na extraligu

„Na sezónu sa môžeme po-
zerať z dvoch hľadísk, a to z her-
ného a výsledkového. Čo sa 
samotných rezultátov týka, tie 
považujem za celkom solídne, 
s hrou však už tak spokojný nie 
som,“ naznačil kouč tretieho 
mužstva tabuľky a jedným 
dychom svoj názor zdôvod-
nil: "V aktuálnej sezóne sme 
začali stavať úplne nový káder. 
Nastala u nás generačná výme-
na, viacerí starší hráči mužstvo 
opustili a nahradili ich juniori, 
ktorí nemali doposiaľ žiad-
ne skúsenosti so seniorským 
basketbalom. Okrem nich sa 
nám podarilo doplniť súpisku 
trojicou skúsenejších basket-
balistov, ktorí boli ťahúňmi 
v rozhodujúcich chvíľach v pr-
vej polovici sezóny. Za všetky 
spomeniem aspoň zápas v Hu-
mennom, ktorý sme vďaka nim 
vyhrali tesným dvojbodovým 
rozdielom (inak to bolo v do-
hrávke, kde naši zakončili 
sezónu doma výhrou 106:56 
– pozn. aut.)".

Faktom je, že v mužstve 
rožňavských basketbalistov 
je viacero vysokoškolákov, čo 
vedie k problematickej trénin-

govej dochádzke.
„Áno, to je pravda. Okrem 

toho tu sú hráči, ktorí majú svo-
je pracovné povinnosti, a napo-
kon spomínaní skúsení harcov-
níci, s ktorými sme sa vzájomne 
dohodli na zriedkavejšej trénin-
govej účasti. V podstate máme 
veľmi široký káder, na niekto-
rých tréningoch nás bolo vyše 
dvadsať, bohužiaľ však boli aj 
také, kde sme sa ledva nazbie-
rali desiati. S takým kádrom 
sa pracuje veľmi ťažko, ale to 
sme vedeli od samého začiat-
ku a išli sme do toho, pretože si 
veríme,“ ozrejmil Peter Ádám, 
ktorý má na tréningoch práce 
vyše hlavy. „Je problematické 
dať mužstvu v súčasnom stave 
istú tvár a herný štýl, ale tvrdo 
na tom pracujeme. V minulos-
ti nás trápila slabá kondička 
a z technických záležitostí naj-
mä pomalý prechod do útoku, 
ktorý dnes neobstojí ani na 
krajskej, či oblastnej úrovni. 
Som rád, že aspoň tieto faktory 
sa nám s veľkou námahou po-
darilo zlepšiť.“

Napriek skončeniu súťaž-
ného ročníka by Peter Ádám 
ešte nerád rozprával o cie-

ľoch do toho budúceho. „Naj-
prv musí prebehnúť posezónne 
rokovanie, resp. schôdza vede-
nia tímu, na ktorom zhodnotí-
me, na čom vlastne sme a aké si 
dáme ciele do budúcnosti. V pr-
vom rade musíme vedieť, koľkí 
chlapci budú chcieť pokračo-
vať, ale iba pod podmienkou, 
že to celé bude už na trošku 
inej, vyššej úrovni. To je mojím 
cieľom.“

Rožňavský mužský bas-
ketbal je momentálne na prvý 
pohľad v tieni úspešnejšie-
ho ženského extraligového. 
„Nepovedal by som doslova, že 
sme v ich tieni. Je dobré, že do 
Rožňavy prichádzajú súperky 
najvyššieho rangu... Basketbal 
sa v našom meste po dlhej od-
mlke konečne začína zviechať, 
a to platí pre úroveň tak hráč-
sku, ako aj trénerskú a funkci-
onársku. Tak malý klub, akým 
sme my, potrebuje stavať hru 
na vlastných odchovancoch 
a v tomto vidím určitú per-
spektívu. Nadšenie pre šport 
máme všetci, lenže nestačí ho 
iba proklamovať, pretože dôle-
žité je to, čo sa robí na tréningu 
a v majstrovských zápasoch.“

Peter ZAGIBA

Basketbalisti nesklamali, stále však majú rezervy

Hru stavajú na vlastných odchovancoch
Basketbalová sezóna je na konci, a tak sa otvára priestor pre 

prvé hodnotenia a bilancovania. O súčasnej situácii v mužskom 
basketbale sme sa pozhovárali s trénerom druholigového BK 
ŠPD Rožňava Petrom Ádámom (na obr.):
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Konečná tabuľka
1. UVL Košice 24 22 2 2124:1701 46
2. Levoča 24 18 6 1977:1627 42
3. Rožňava 24 17 7 2039:1695 41
4. Humenné 24 13 11 1781:1770 37
5. Geotrend KE 24 7 17 1660:1827 31
6. Bardejov 24 7 17 1689:1957 30*)

7. Eilat Prešov 24 0 24 1287:1980 24
*) Bardejov má odpočítaný jeden bod za kontumačnú prehru.

Muži (IV.liga):
FK žakarovce – SP MFK Rožňava 2:2 (0:1); góly: Lorinc, 
Varga; Rožňava – MŠK Rudňany 4:2 (1:1), z našich skóro-
vali: Šándor 2, Lorinc, Z.Breuer; FK čaňa – Rožňava 2:0 
(0:0); Rožňava – Veľké Revištia 1:0 (0:0), gól: Madzik; FK 
Sečovce – Rožňava 1:0 (0:0).
Zostava SP MFK Rožňava: Szabó - Savčák, Varga, Dvorož-
ňák, Sciranka - F.Pollák, Melnyk, Zatroch, Breuer - Havko, 
Šándor. Striedali: M. Gere, J.Figúr
St. + Ml. dorast (III. liga):
FK Snina – SP MFK Rožňava 1:2 (0:1) - st. dorast, Snina – 
– Rožňava 2:3 (1:2) - ml. dorast; Rožňava – goral St. lu-
bovňa 1:0 (1:0) - st. dorast, gól: T. Havko; Rožnava – St. lu-
bovňa 5:1 (4:1) - ml. dorast, góly: E. Tomi, M. Almáši, M. 
Strelka, P. Sappanoš, P. Gere. 
St. + Ml. žiaci (I. liga):
Rožňava – hFc humenné 0:1 (0:0) - st. žiaci, Rožňava – 
– hFc humenné 0:3 (0:2) - ml.žiaci.
Program mužov SP MFK Rožňava v júni:
7. júna (nedeľa) FK Turňa – Rožňava, 14. júna (nedeľa) 
Rožňava – FK Buzica, 21. júna (nedeľa) FK Krompachy – 
– Rožňava. Všetky stretnutia sa začínajú o 16.00 hodine.

dp

FUTBal Vo VýsledKoch2. rožňavský 
streetball fest 

2009
Priatelia rožňavské-

ho basketbalu organizujú 
v sobotu 6. júna 2009 od 
8.00 hod. v areáli Obchod-
nej akadémie na Ul. akad. 
hronca 8 v Rožňave 2. rož-
ňavský streetball fest 2009. 
Kto má čas a chuť, príďte sa 
zabaviť a pozrieť si súboje 
mužov i žien zhodne v kate-
góriách „ročník 92 a starší/
staršie“ a „ročník 93 a starší/
staršie“.

Prihlásení basketbalisti/
basketbalistky, nezabudnite 
si priniesť preukaz poisten-
ca, športovú obuv do telo-
cvične a lopty na rozcviče-
nie.

Zdroj: www.basketroznava.sk

Mladé basketbalistky MBK Agrotrade Rožňava Richarda Luč-
ková a Jarka Bernárová (vyššia), siedmačky zo ZŠ na Ul. pi-
onierov, majú dôvod na úsmev. Hosťovali v Cassovii Košice, 
s ktorou získali titul majsteriek Slovenska v kategórii mladších 
žiačok (r.1996). Radosť z nich majú aj činovníci domáceho 
klubu riaditeľ J. Pápay (vľavo), tréner L. Šimko (v strede) a ta-
jomník M. Helcman.
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6 občiansky servis

Vanesa Krištófová
alžbeta gonová

UVíTali sMe do žiVoTa

1.6. aZa, Námestie baníkov 16.6. POlI-PhaRMa, Špitálska 2
2.6. aZa, Námestie baníkov 17.6. POlI-PhaRMa, Špitálska 2
3.6. KIM, Kósu Schoppera 18.6. aZa, Námestie baníkov
4.6. helIOS, NsP 19.6. aZa, Námestie baníkov
5.6. helIOS, NsP 20.6. NONa, Námestie baníkov
6.6. POlI-PhaRMa, Špitálska 2 21.6. Sv. baRbORy, NsP
7.6. aZa, Námestie baníkov 22.6. KIM, Kósu Schoppera
8.6. NONa, Námestie baníkov 23.6. helIOS, NsP
9.6. Sv. baRbORy, NsP 24.6. helIOS, NsP

10.6. eUROleKáReŇ, Tesco 25.6. NONa, Námestie baníkov
11.6. eUROleKáReŇ, Tesco 26.6. Sv. baRbORy, NsP
12.6. FaRMácIa, Šafárikova 17 27.6. FaRMácIa, Šafárikova 17
13.6. helIOS, NsP 28.6. FaRMácIa, Šafárikova 17
14.6. helIOS, NsP 29.6. eUROleKáReŇ, Tesco
15.6. FaRMácIa, Šafárikova 17 30.6. eUROleKáReŇ, Tesco

PohoToVosť leKáRNí - JÚN 2009

Adrián Klincko a Marta Šuťáková
Marek Ferko a Helena Rézmüvesová

Patrik Roxer a Petra Lukáčová
Marek Šoltés a Zuzana Némethová
Július Kónya a Roxana Horváthová

NaVždy Nás 
oPUsTili

Ján baláž, 62 r.
blanka lázárová, 57 r.
gizela Strauszová, 88 r.

Ondrej Nagy, 64 r.
alžbeta bányászová, 76 r.

Zoltán tobis, 61r.
JUdr. Július bagačka, 59 r.
Ing. Jozef chromčík, 57 r.
Florián Strakulák, 94 r.
Juraj Petrejčík, 62 r.
alfréd barányi, 84 r.
elena boldiová, 76 r.
Karol Selecký, 45 r.

Česť ich pamiatke!

Zdroj: Mgr. Katarína Mol-
čanová – IRIS, Ul. akad. 

Hronca 2, Rožňava

Povedali si „áno“

Uplynul rok čo nás navždy opustila naša milo-
vaná manželka, mamička, stará mama, sestra, 
svokra, švagriná, svatka, príbuzná a známa
Kornélia Vargová, rod. Kerekešová z Rožňavy.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou spomína manžel, syn s rodinou a ostatná rodina.

sPoMieNKa

JÚN 2009

4.6.2009 o 11.30 hod.
Základná škola Tornaľa
NIeKde V eURÓPe!
Muzikál pre deti v maďar-
skom jazyku
Organizované

11.6.2009 o 16.00 a o 18.00 hod.
Základná umelecká škola 
v Rožňave
abSOlVeNtSKý KON-
ceRt
Žiaci Základnej umeleckej 
školy ukončia svoje štúdium 
záverečným absolventským 
koncertom
Vstup voľný

12.6.2009 o 19.00 hod.
tatiana Masníková
beZ MIhNUtIa OKa
Pôvodná dráma o tlaku 
súčasnej doby zahrávajúcej 
sa s mysľou človeka.
Realizované s finančnou 
podporou Ministerstva kul-
túry SR
Vstupné: 2,70 €/81,30 Sk; 
študenti: 1,50 €/46 Sk

16.6. o 16.30 hod.
Základná škola Juh, Rožňava
SláVNOStNá aKadéMIa
Vstup voľný

21.6.2009 o 15.00 hod.
Divadlo MASKA Zvolen
PROFeSOR INdIgO
Nové pôvodné divadelné či-
noherné predstavenie, ktoré 
nastavuje zrkadlo nevycho-
vanosti a vulgarizmu.
Vstupné: 1,50 €/45 Sk

ZMeNa PROgaMU 
VyhRadeNá!

Mestské divadlo ACTORES 
vám praje krásne prežité leto, 

plné slnka a vody!

PRoGRaM diVadla acToRes

ROžŇaVSKé lISty - mesačník samo-
správy mesta Rožňava, vydáva Mesto 
Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, 

www.roznava.sk. Kontakt: 058/777 32 36, e-mail: ste-
fan.gerza@roznava.sk, Redakčná rada: Štefan gerža 
- predseda, členovia: MUDr. Vladislav Laciak, Ing. Iveta 
Gresa, Ladislav Dávid, PhDr. Katarína Čižmáriková, To-
máš Zagiba. Šéfredaktorka: PhDr. Katarína Čižmáriko-
vá. Registrácia: Ministerstvo kultúry SR - EV 3317/09. 
tlač: ROVEN, s.r.o., Rožňava. NePRedaJNé!

ROŽŇAVSKÉ
LISTY

V dobe informácií v masmédiách, že mládež občas dokáže 
okradnúť o mobil aj volajúceho počas hovoru, je potešujúcou uda-
losť, ak niekto nájdený mobil vráti majiteľovi. Túto radostnú skúse-
nosť získala žiačka tretej triedy ZŠ Pionierov v Rožňave, ktorej pri 
prebehávaní cesty na krúžkovú činnosť vypadol mobil, čo nepo-
strehla. To však zbadala zamestnankyňa Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Rožňave ing. iveta Štefániková. Pri ceste autom 
uvidela na ceste väčší predmet. Vrátila sa a zistila, že je to mobil. 
Komu zatelefonovať a oznámiť jeho nájdenie? Prvá voľba bola 
dobrá, aj keď to nebolo majiteľke, ani rodičom, ale príbuznej. Nato 
zapracoval zákon schválnosti. Prvý hovor sa prerušil pre pokles ka-
pacity batérie. Pani Iveta sa nevzdala a vo svojom okolí vyhľadala 
vhodnú nabíjačku. Čo však s prevádzkyschopným mobilom bez PIN 
kódu? Našťastie, základný kód 0000 nebol zmenený...

Za toto „bezstarostné“ odovzdanie pre dieťa vzácneho a vôbec 
nie zastaraného mobilu, najbližší zúčastnení srdečne ďakujú.

Dobrí ľudia žili a stále žijú...
Ing. František Andraščík

Čo s mobilom, ktorý niekto stratil
PoĎaKoVaNie

Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa prišli rozlúčiť s naším 
milovaným zosnulým
Zoltánom tobisom
na jeho poslednej ceste dňa 
29. apríla 2009 v Rožňave.
Jeho pamiatka zostane 
navždy v našich srdciach.

Smútiaca rodina

PoĎaKoVaNie

Klub Odboru mladých 
matičiarov (KOMM) v Rož-
ňave hľadá mladých národ-
ne cítiacich ľudí, ktorí by boli 
ochotní robiť aj niečo viac, 
ako len sedieť pri počítačo-
vých hrách alebo po veče-
roch niekde v baroch. KOMM 
ponúka priestor na realizo-
vanie sa v kultúrnej činnosti 
(ochotnícke divadlo, folklór-
ny súbor), organizuje výlety 
na spoznávaní našej vlasti 
a mnoho ďalších aktivít, na 

ktorých sa členovia dohodnú. 
Verím, že je nás dosť takých, 
ktorí by radi svoj čas využili 
prospešnejšie ako len na prí-
zemné „zábavky“, ktoré nám 
vrchovato ponúka dnešný 
materiálny svet.

V prípade záujmu o člen-
stvo informujte sa na: potoc-
ny.tomas@gmail.com, web-
stránka: www.maticarv.szm.
sk

Bc. Tomáš Potočný,
predseda KOMM v Rožňave

oZNaM

Mesto Rožňava vyhlasuje 
výzvu na predkladanie žia-
dostí o nenávratný finančný 
príspevok v rámci programu 
na zabezpečenie podpory 
rozvoja talentovaných detí 
pochádzajúcich zo sociálne 
slabých rodín, podľa uznese-
nia Mestského zastupiteľstva 
v Rožňave č. 34/2009 zo dňa 
26.2.2009. Žiadosti s povin-
nými prílohami zasielajte do 
2. 6. 2009 na Odbor školstva, 
kultúry, mládeže, športu a 
ZPOZ, MsÚ Rožňava, Šafári-
kova 29, 048 01 Rožňava.
Podmienky:

Vek žiadateľa: žiaci zá-
kladnej školy, umeleckej ško-
ly, strednej školy
Prílohy:
1. Diplomy z umiestnení na 

športových a umeleckých 
súťažiach, počítajú sa 

prvé tri miesta v rámci 
kraja.

2. Diplom môže byť nahra-
dený potvrdením vyučujú-
ceho, že ide o mimoriad-
ne talentovaného žiaka v 
umeleckej oblasti, alebo 
v oblasti športu s odô-
vodnením, prečo sa žiak 
nezúčastňuje súťaží.

3. Nie je potrebné potvrdenie 
z Úradu práce sociálnych 
vecí a rodiny, že ide o 
rodinu v hmotnej núdzi, 
alebo nízkopríjmovú rodi-
nu, postačuje vyjadrenie 
triedneho učiteľa, riaditeľa 
školy.

4. Riaditeľ ZŠ, SŠ, ZUŠ 
môže navrhnúť maxi-
málne 3 žiakov na jednu 
výzvu.

MUDr. Vladislav Laciak
primátor mesta

VýZVa MesTa RožŇaVa

Držiteľom titulu Najobľú-
benejší učiteľ na Slovensku 
– ako sme už písali – je Mgr. 
Richard Szöllös zo ZŠ na 
Zlatej ulici v Rožňave. Ako 
sme sa dozvedeli, záznam 
z finálového večera odvysie-
la Slovenská televízia v so-
botu 27. júna 2009 o 18.10 
hod. na dvojke. čiž

ZLATÝ AMOS v STV

CVČ pozýva na relaxačný 
pobyt pri mori v Chorvátsku 
v dňoch 3. – 12. 7. v kem-
pingu Soline v Biograde pri 
Moru. bližšie informácie na 
www.cvcroznava.sk, osob-
ne alebo na tel. 732 47 11.

S CVČ k moru
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Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave:
87/2009 berie na vedomie
Správu o plnení uznesení 
Mestského zastupiteľstva 
v Rožňave za rok 2007, za 
rok 2008 a za rok 2009
88/2009 schvaľuje
doplnenie Všeobecne zá-
väzného nariadenia mesta, 
ktorým sa stanovujú zásady 
prideľovania bytov vo
vlastníctve mesta podľa 
dôvodovej správy
89/2009 schvaľuje
zmenu a doplnenie „Zásad 
pre určovanie výšky nájom-
ného za nájom a podnájom 
nehnuteľností vo vlastníctve
mesta“ podľa predloženého 
návrhu a v čl. 3 podľa odpo-
rúčania mestskej rady
90/2009 berie na vedomie
plnenie rozpočtu Mesta Rož-
ňava k 31.3.2009
ukladá
plnenie rozpočtu Mesta 
Rožňava za I. polrok 2009 
predložiť do orgánov mesta 
v mesiaci júl 2009
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: ako v texte
91/2009 berie na vedomie
Vyhodnotenie rozpočtu na 
Dni mesta 2009
92/2009 schvaľuje
a. úsporné opatrenia
b. použitie prebytku kapitálo-

vých príjmov v prípade ne-
priaznivého vývoja bežných 
príjmov na krytie bežných 
výdavkov tak, aby nedošlo 
k zbytočným škodám na 
majetku mesta

c. zmenu uznesenia MZ č. 
34/2009 zo dňa 26.2.2009 
- vypustiť ukladaciu časť 
o predložení zmeny rozpoč-
tu na aprílové zasadnutie

ukladá
doplniť termíny plnenia 
úsporných opatrení
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 30.4.2009
93/2009 schvaľuje
návrh prerozdelenia finanč-
ných dotácií so zaokrúhlením 
na celé € nahor (rozdiel vykryť 
z položky č.14 Rezerva /pre 
športové kluby, spoločenské 
organizácie, Umeleckú úniu so 
zmenou - presunúť 1 659,70 €) 
50.000 Sk/ z položky č. 1 SPM 
futbalový klub do položky č. 14 
Rezerva
94/2009 schvaľuje
1. čerpanie úveru z VÚB a.s.
2. súhlas na uzatvorenie 

zmluvy o termínovanom 
úvere vo výške 1 379 524 € 
na financovanie investič-
ných potrieb v období do 
vyplatenia nenávratného 
finančného príspevku na 
základe projektu „Rekon-
štrukcia Základnej školy na 
Ulici pionierov v Rožňave“

3. súhlas na uskutočnenie 
vyhlásenia formou notár-
skej zápisnice vyhotovenej 
na vlastné náklady tak, aby 
táto bola exekučným titulom 
na celý majetok ako podľa 

Exekučného poriadku, 
tak aj podľa Občianskeho 
súdneho poriadku, za úver 
poskytnutý VÚB a.s.

ukladá
rokovať s bankou o uzatvorení 
zmluvy na čerpanie úveru
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 5 dní od schválenia
95/2009 schvaľuje
zvýšenie peňažného vkladu 
Mesta Rožňava do spoločnosti 
TEKO-R, s.r.o. Rožňava vo 
výške 189,77 €
96/2009 schvaľuje
odpísanie pohľadávky voči 
spoločnosti APEX spol. s r.o. 
pre nevymožiteľnosť podľa 
predloženého návrhu
97/2009 schvaľuje
návrh rozpočtu príspevkovej 
organizácie Mestské divadlo 
Actores na roky 2009, 2010, 
2011
98/2009 schvaľuje
Ročnú zmluvu o dielo medzi 
Mestom Rožňava a firmou 
Brantner Gemer s.r.o. Rimav-
ská Sobota na zber, prepravu, 
zhodnocovanie alebo zneš-
kodňovanie komunálnych od-
padov a drobných stavebných 
odpadov v roku 2009
99/2009 berie na vedomie
informáciu o príprave výstavby 
nájomných bytov na území 
mesta
ukladá
spracovať návrh prípravy kon-
cepčného riešenia severnej 
časti mesta a predložiť na 
najbližšie zasadnutie mestské-
ho zastupiteľstva
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do najbližšieho 
zasadnutia MZ
100/2009 schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP 

v rámci výzvy ROP-
4.1a-2009/01 ROP za 
účelom realizácie projektu 
„Rekonštrukcia Námestia 
baníkov a Šafárikovej ulice – 
Rožňava“, ktorého ciele sú v 
súlade s platným územným 
plánom mesta a s platným 
Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta

b) zabezpečenie realizácie pro-
jektu mestom po schválení 
žiadosti o NFP

c) financovanie projektu vo výš-
ke 5 % z celkových oprávne-
ných výdavkov na projekt t.j. 
vo výške 100 000 €

101/2009 schvaľuje
Žiadosť o pridelenie pozem-
kov spoločnosti AgraBat s.r.o. 
v Priemyselnej zóne Rožňava 
o rozlohe 2 500 m2 na parc. 
č. 4408/1
ukladá
zabezpečiť vypracovanie Zmlu-
vy o budúcej nájomnej zmluve 
s podmienkou, že zmluva nado-
budne platnosť len v prípade 
podania a úspešného schvá-
lenia žiadosti o NFP zo ŠF EÚ 
v rámci OPŽP-P04-09-3
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 30 dní od schválenia
102/2009 schvaľuje
Žiadosť o pridelenie pozemkov 

spoločnosti Ekoplastika s.r.o. 
v Priemyselnej zóne Rožňa-
va o rozlohe 2 ha na parc. č. 
4408/1
ukladá
1. zabezpečiť vypracovanie 

Zmluvy o budúcej nájomnej 
zmluve s podmienkou, že 
zmluva nadobudne platnosť 
len v prípade podania 
úspešného schválenia 
žiadosti o NFP zo ŠF EÚ 
v rámci OPŽP-P04-09-1, 
prípadne OPŽP-P04-09-3

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 30 dní od schválenia
2. Zmluvu o budúcej ná-

jomnej zmluve predložiť 
na najbližšie zasadnutie 
mestského zastupiteľstva

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do najbližšieho 
zasadnutia MZ
103/2009 schvaľuje
predaj pozemkov mesta v k.ú. 
Rožňava, parc. č. KN 1930/70 
zast. plocha o výmere 21 m2 a 
parc. č. 1930/71 zast. plocha 
o výmere 14 m2 pre Miloslava 
Čiefa a manž. bytom Šafáriko-
va č. 133 v Rožňave za cenu 
13,27 €/m2 (400 Sk/m2), cel-
kom za 464,45 € (13 992 Sk) s 
tým, že kúpna cena sa uhradí 
na splátky do konca roku 2009
ukladá
zabezpečiť vypracovanie 
kúpnej zmluvy
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 30 dní od schválenia
104/2009 schvaľuje
predaj pozemku mes-
ta v k.ú. Rožňava, parc. 
č. KN 1930/69 zast. plocha 
o výmere 31 m2 pre Juraja 
Porackého a manž. bytom 
Šafárikova č. 85 v Rožňave 
za cenu 13,27 €/m2 (400 Sk/
m2), celkom za 411,37 € 
(12 393 Sk) s tým, že kúpna 
cena sa uhradí na splátky do 
konca roku 2009
ukladá
zabezpečiť vypracovanie 
kúpnej zmluvy
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 30 dní od schvá-
lenia
105/2009 schvaľuje
výkup pozemov v k.ú. Rožňa-
va, na časť komunikácie pre 
stavbu „Nová IBV za tehelňou 
v Rožňave“ časť parcely parc. 
č. KN 1934/8 o výmere cca 
6 m2, upresnenej geometric-
kým plánom od Ota Lázára, 
bytom Edelényska 48, Rož-
ňava a Alexandra Hlatkyho, 
bytom Páterova 47, Rožňava, 
za cenu 33 €/m2 (994 Sk/m2) 
a časť parcely parc. č. KN 
1930/20 o výmere cca 5 m2, 
upresnenej geometrickým 
plánom za cenu 33 €/m2 aj 
s úhradou nákladov za búranie 
a postavenie časti nového plo-
ta vo výške 700 € (21 088 Sk) 
od Gabriela Bartóka s man-
želkou, bytom Gemerská 8, 
Rožňava
ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúp-
nych zmlúv

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 30 dní po predlo-
žení GP
106/2009 schvaľuje
prenájom nebytových priesto-
rov v budove bývalého Štatis-
tického úradu na Letnej ulici 
v Rožňave pre Maticu sloven-
skú Martin, MO Rožňava, za 
cenu 1 € za rok (30,1260 Sk), 
pričom režijné náklady v pre-
najatých priestoroch bude hra-
diť Matica slovenská Martin, 
MO Rožňava
ukladá
zabezpečiť vypracovanie 
nájomnej zmluvy správcom 
objektu - 1. Rožňavskou a.s.
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 30 dní od schvá-
lenia
107/2009 schvaľuje
nasledovnú zmenu uznese-
nia MZ č. 15/2009 zo dňa 
26.1.2009: text „formou aukcie“ 
sa zmení na „priamym preda-
jom pre Pharmacy plus s.r.o., 
Čapajevova 23, Prešov za 
cenu podľa znaleckého posud-
ku“. Ostatná časť uznesenia 
ostáva nezmenená.
ukladá
zabezpečiť vypracovanie 
kúpnej zmluvy
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 30 dní od schválenia
108/2009 schvaľuje
zmenu uznesenia MZ 
č. 69/2009 zo dňa 26.3.2009 
nasledovne: pôvodná časť 
textu kúpa nehnuteľností 
„s pozemkom“ sa nahradzuje 
textom kúpa nehnuteľností 
„bez pozemku“. Ostatná časť 
uznesenia ostáva nezmenená.
ukladá
1. zabezpečiť vypracovanie 

kúpnej zmluvy
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 30 dní od schválenia
2. rokovať vo veci výkupu 

pozemku
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 31.5.2009
109/2009 ruší
uznesenie MZ č. 310/2008 
zo dňa 10.12.2008 a uzne-
senie MZ č. 17/2009 zo dňa 
26.1.2009, ktorými bol schvá-
lený predaj pozemku mesta 
pre ISCON s.r.o. Čučmianska 
dlhá č. 3, Rožňava
ukladá
oznámiť zrušenie uznesení
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 10 dní od schválenia
110/2009 schvaľuje
vyhlásenie verejnej obchodnej 
súťaže na prenájom objektu 
Vilka Kúpele na účely poskyto-
vania ubytovacích,
 reštauračných, kaviarenských 
a rekreačných služieb
ukladá
a) vypracovať podmienky ve-

rejnej obchodnej súťaže na 
prenájom Vilky Kúpele

 b) predložiť návrh na meno-
vanie komisie na vyhodno-
tenie verejnej obchodnej 
súťaže

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do najbližšieho zasadnutia MZ

111/2009 schvaľuje
zrušenie uznesenia MZ 
č. 43/2009 zo dňa 26.2.2009
112/2009 neprijalo uznesenie
k materiálu: Ing. Zdenka Čo-
rejová, J. Marikovszkého 53, 
Rožňava - prenájom pozemku 
na osadenie billboardu vo 
vlastníctve mesta
113/2009 schvaľuje
predaj pozemkov vo výluč-
nom vlastníctve mesta v k.ú. 
Rožňava: časť parc. č. KN-E 
1740/2, časť parc. č. KN-E 
1544/5, časť parc. č. KN-E 
2414/2, časť parc. č. KN-E 
2414/1 - o celkovej výmere 
5 074 m2 pre SR - Slovenskú 
správu ciest Bratislava za cenu 
podľa znaleckého posudku 
t.j. 118 000 € (3 554 868 Sk) 
za účelom realizácie líniovej 
výstavby cesty I/67 a II/526 
Rožňava križovatka – Štítnik
ukladá
zabezpečiť podpísanie kúpnej 
zmluvy
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: ihneď
114/2009 schvaľuje
založenie Európskeho zosku-
penia územnej spolupráce 
(EZÚS) v mikroregiónoch VÚC 
Košice a v župe Borsod-Aba-
új-Zemplén
115/2009 berie na vedomie
informáciu o vykonávaní 
aktivačnej činnosti na území 
mesta Rožňava
schvaľuje
vykonávanie menších obec-
ných služieb aj podľa zákona o 
obecnom zriadení pre 70 UoZ 
s nákladmi mesta 2 589,16 €
116/2009 schvaľuje
návrh č. 2 na prenájom verej-
ných toaliet
117/2009 schvaľuje
nákup osobného motorového 
vozidla ŠKODA FABIA Combi 
Clasic 1,2 s využitím šrotovné-
ho, formou úver, ktorý budú TS 
splácať z vlastných zdrojov
118/2009 súhlasí
so zaradením Spojenej školy, 
Zeleného stromu 8, 048 01 
Rožňava s jej organizačnými 
zložkami, a to Špeciálnou
základnou školou internátnou, 
Odborným učilišťom, Centrom 
špeciálno-pedagogického 
poradenstva, Školským klu-
bom detí, Školskou jedálňou a 
Školským internátom, do siete 
škôl
MZ berie na vedomie:
119/2009
Správu o výsledku násled-
nej finančnej kontroly tvorby 
a použitia sociálneho fondu na 
Mestskom úrade v Rožňave v 
roku 2008
120/2009
Správu o výsledku následnej 
finančnej kontroly cestovných 
náhrad na Mestskom úrade 
v Rožňave
121/2009
správu o výsledku následnej 
finančnej kontroly poskytnutej 
dotácie pre Spoločnosť priate-
ľov MFK Rožňava

Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave z 29. apríla 2009
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ukladá
1. žiadať o vrátenie nezdokla-

dovanej dotácie vo výške 
5 764,15 € (176 651 Sk) 
a upozorniť bývalého štatu-
tára, že v prípade nezdo-
kladovania resp. nevrátenia 
nezdodkladovanej dotácie 
mesto bude postupovať 
v zmysle platných právnych 
predpisov

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 30.6.2009
2. možnosť riešenia správy 

futbalového štadióna cez 
Technické služby mesta 
Rožňava posúdi komisia 
v zložení: 
Mgr. Dušan Pollák - posla-
nec MZ, Mgr. Árpád Laco 
- poslanec MZ, Ľudovít 

Kossuth - poslanec MZ, Ing. 
Ondrej Bolaček - poslanec 
MZ, Ing. Ivan Demény - 
riaditeľ Technických služieb 
mesta Rožňava, Ing. Ján 
Štefan - prednosta MsÚ, 
Ing. Klára Leskovjanská - 
vedúca odboru finančného, 
miestnych daní a poplatkov 
MsÚ a stanovisko predloží 
do orgánov mesta v mesiaci 
jún 2009

Zodpovedný: určená komisia
Termín: jún 2009
3. pri poskytnutí dotácie pre 

SP Mestského futbalového 
klubu postupovať podľa 
osobitného režimu:

- dotáciu poskytnúť len po zdo-
kladovaní už predchádzajú-
cej dotácie a prekontrolova-
ní hlavnou kontrolórkou

- 50 % dotácie účelovo viazať 
pre mládežnícke futbalové 
kluby

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: ako v texte

122/2009 schvaľuje
Vyhodnotenie hospodárenia 
Mestských lesov Rožňava 
s.r.o. za rok 2008
123/2009 schvaľuje
Rozdelenie zisku Mestských 
lesov Rožňava s.r.o. za rok 
2008 podľa predloženého 
návrhu
124/2009 schvaľuje
Plán hospodárenia Mestských 
lesov Rožňava s.r.o. na rok 
2009
125/2009 hodnotí
činnosť Ústavu vzdelávania 
Univerzity P.J.Šafárika v Rož-

ňave ako prospešnú pre Mesto 
Rožňava podporuje Petíciu 
študentov a zamestnancov 
Ústavu vzdelávania Univerzity 
P.J.Šafárika v Rožňave o za-
chovanie pôvodného obsahu 
výučby, študijného programu 
Šport a rekreácia a o zachova-
nie pôvodného miesta pôsobe-
nia Ústavu vzdelávania v Rož-
ňave v doterajších priestoroch 
a za doterajších podmienok 
na Ul. Kósu-Schoppera č. 22 v 
Rožňave
deklaruje
ochotu Mesta Rožňava naďa-
lej spolupracovať s Ústavom 
vzdelávania Univerzity P. J. 
Šafárika v Rožňave a finanč-
ne sa podieľať na činnosti 
univerzity, ktorá sa zapracuje 
do „Zmluvy o vzájomnej spo-

lupráci“
žiada
primátora mesta rokovať 
s prof. MUDr. Ladislavom 
Mirossaym, DrSc., rektorom 
Univerzity P. J. Šafárika v
Košiciach v súlade s prijatým 
uznesením mestského zastu-
piteľstva
126/2009 schvaľuje
zmenu uznesenia MZ č. 
115/2009 nasledovne:
„Mestské zastupiteľstvo v Rož-
ňave
schvaľuje
vykonávanie menších obec-
ných služieb aj podľa zákona o 
obecnom zriadení pre 90 UoZ 
s nákladmi mesta 2 589,16 €“.

MUDr. Vladislav Laciak
primátor mesta

Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave z 29. apríla 2009
pokračovanie zo strany 7

Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave:
127/2009 schvaľuje
návrh mestskej rady, dopl-
nený o schválené zmeny 
mestským zastupiteľstvom, 
na riešenie situácie 1. Rož-
ňavskej a.s.:

sídlo 1. Rožňavskej a.s.: • 
Rožňava, Šafárikova 20 
(budova OKC)
sídlo Technických služieb • 
mesta Rožňava: Rožňava, 
Štítnická 21

súhlasí
s tým, aby primátor mesta pri 
výkone právomoci valného 
zhromaždenia podľa § 10 
odst. 3 písm. b) Zásad hos-
podárenia s majetkom mesta
odvolal

členov Predstavenstva • 
1. Rožňavskej a.s.: Jozefa 
Sarvaša, Ing. Jána Ber-
nátha, Ing. Petra Šimu, 
Ľudovíta Kossutha, Csaba 
Krištofa
členov Dozornej rady • 
1. Rožňavskej a.s.: 
Ing. Ondreja Bolačeka, 
Ing. Máriu Mandelíkovú, 
Ing. Štefana Molnára, 
Ing. Alexandra Váradiho, 
Ing. Ondreja Galla

menoval
za členov Predstaven-• 
stva 1. Rožňavskej a.s.: 
Ing. Jána Štefana, Ing. Šte-
fana Grígeľa, JUDr. Eriku 
Mihalikovú
za členov Dozornej • 
rady 1. Rožňavskej a.s.: 
Ing. Ondreja Bolačeka, 
Mgr. Dionýza Keménya, 
Ing. Kláru Leskovjanskú

odvoláva
členov Dozornej komisie 
Technických služieb mesta 
Rožňava: Františka Focka, 
Ladislava Dávida, Ing. Petra 
Klimenta
menuje
za členov Dozornej komisie 
Technických služieb mesta 
Rožňava: Ing. Dušana Pavlí-
ka, Petra Džačára, Ing. Kláru 

Leskovjanskú
ukladá
1. Bytové hospodárstvo 

odovzdať na základe man-
dátnej zmluvy do správy 
Stavebného bytového 
družstva (1 byt/6 €)

Zodpovedný: prednosta 
MsÚ
Termín: do 30.6.2009
2. Odpredať rodinné domy: 

Čučmianska č. 24, Rož-
ňavská Baňa č. 40 a 55, 
Krátka č. 1, Hornocinto-
rínska č. 32, S. Czabána 
č. 20, Hrnčiarska č. 2, 
Čučmianska dlhá č. 83 za 
cenu znaleckého posudku 
aj na splátky - maximálne 
do 5 rokov.

Zodpovedný: prednosta 
MsÚ
Termín: do 30.6.2009
3. Prehodnotiť a odpredať 

byty v bytových domoch, 
kde je mesto vlastníkom 
už len jedného bytu, za 
cenu znaleckého posudku 
aj na splátky, maximálne 
do 5 rokov.

Zodpovedný: prednosta 
MsÚ
Termín: do 30.6.2009
4. Odpredať garáž na 

Šafárikovej č. 61 za cenu 
znaleckého posudku

Zodpovedný: prokurista 
1. R., a.s
Termín: do 30.6.2009
5. Nebytové priestory v sprá-

ve a nájme 1. Rožňavskej 
a.s. vrátane hnuteľné-
ho majetku (mimo HM 
v budove MsÚ) odovzdať 
do správy príspevkovej or-
ganizácii Technické služby 
mesta Rožňava. Jedná 
sa o nebytové priestory, 
trhovisko, trafostanicu, 
VŠA, verejné WC, strážnu 
vežu. Na Technické 
služby sa prevedú všetky 
záväzky z 1. Rožňavskej 
a.s. (mimo záväzkov z 
bytového hospodárstva a 
z majetku 1. Rožňavskej 

a.s.). V správe Technic-
kých služieb mesta Rož-
ňava budú všetky športo-
vé ihriská (aj školské).

Zodpovedný: prednosta 
MsÚ
Termín: do 30.6.2009
6. 1. Rožňavská a.s. bude 

hospodáriť na svojom 
majetku (OKC) a zároveň 
bude mať do konca roku 
2009 v správe parkoviská 
od mesta za cenu 1 €

Zodpovedný: prednosta 
MsÚ
Termín: do 30.6.2009
7. Pri hospodárení na parko-

viskách je 1. Rožňavská 
a.s. povinná dodržiavať 
schválený harmonogram 
výberu parkovného - celý 
deň.

Zodpovedný: prokurista 
1. R. a.s
Termín: stály
8. rozdeliť zamestnancov 

1. Rožňavskej a.s. nasle-
dovne:

1. Rožňavská tS
Manažment

1 1
Ekonóm

0,5 0
Nebytové priestory

0 1
Údržba

0 1
Trhovisko

0 0,5 (zamest. TS)

VŠA
0 5

OKC (služba)
4 0

Nebytový priestor (ObÚ)
0 1

Parkoviská (celodenné)
4 0

1. Rožňavská tS
Trafostanica

0 1
Spolu

9,5 10,5
Prechod zamestnancov riešiť 
na základe zmluvy o precho-
de práv a povinností v zmys-
le zákonníka práce
Zodpovedný: prokurista 
1. R. a.s
 Termín: do 30.6.2009
9. Rozšíriť záložné právo 

na budovu OKC o všetky 
pohľadávky mesta voči 
1. Rožňavskej a.s.

Zodpovedný: prednosta 
MsÚ
Termín: do 30.6.2009
10. Vykonať v zmysle zákona 

o účtovníctve mimoriadnu 
účtovnú závierku vrátane 
inventarizácie majetku

Zodpovedný: prokurista 
1. R. a.s
Termín: do 30.6.2009
11. Pripraviť návrh na zmenu 

rozpočtu, návrhu na zme-
nu organizačnej štruktúry 
a návrh na zmenu štatútu

Zodpovedný: riaditeľ TS
Termín: júnové zasadnutie 
MZ
12. Pripraviť návrh na zmenu 

rozpočtu Mesta Rožňava 
na rok 2009

Zodpovedný: prednosta 
MsÚ
Termín: júlové zasadnutie 
MZ
13. Zabezpečiť všetky práv-

ne úkony vyplývajúce zo 
schváleného návrhu na 
riešenie situácie 1. Rož-
ňavskej a.s.

Zodpovedný: prokurista 
1. R. a.s
Termín: do 30.6.2009
14. Mesto prevezme všetky 

pohľadávky 1. Rožňavskej 
a.s. (mimo pohľadávok 
z OKC - majetku 1. Rož-
ňavskej a.s.) a záväzky 
z bytového hospodárstva. 

Tieto pohľadávky začne 
mesto ihneď vymáhať aj 
formou exekúcie.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: ihneď
15. V rámci rozpočtu Mesta 

Rožňava na rok 2009 
vykryť zvýšené výdavky 
TS spojené so správou 
majetku mesta.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: priebežne
16. Komisii zriadenej 

uznesením MR 144/2009 
vykonávať priebežne kon-
trolu prijatých úloh a o ich 
plnení podať MZ správu v 
mesiaci júl 2009.

Zodpovedný: komisia
Termín: ako v texte
17. Zabezpečiť plynulý pre-

chod kúpaliska na TS so 
zachovaním pôvodného 
termínu otvorenia na letnú 
sezónu.

Zodpovedný: prokurista 
1. R. a.s
Termín: 13.6.2009
128/2009 schvaľuje
prenájom stavebného 
objektu: SO 19 STL plynový 
rozvod pre SPP - distribúcia, 
a.s. Bratislava, ktorý bol po-
volený v rámci zmeny stavby 
pred jej dokončením „Prie-
myselná zóna Rožňava“. STL 
plynový rozvod obsahuje 
vnútroareálové STL rozvody 
- vetvy ZP1, ZP2 a ZP3 na 
pozemkoch parc. č. KN-C 
4438/1, 4430/1, 4430/4, 
4431, 4400/3, 4412/1, 4402, 
4407 v k.ú. Rožňava a na po-
zemku parc. č. KN-C 606/1 v 
k.ú. Nadabula, ktoré sú vlast-
níctvom mesta Rožňava.
129/2009 schvaľuje
prenájom objektu „Distribuč-
ná sieť a pripojovací plyno-
vod“ pre SPP - distribúcia 
a.s. Bratislava, ako podklad 
pre prípravu nájomnej zmlu-
vy na pozemku p.č. KN-C 
1930/39 v k.ú. Rožňava.

MUDr. Vladislav Laciak,
primátor mesta

Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave z 20. mája 2009


