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V priestoroch ZŠ Dobšiná sa 
stretli vo fi nále v atletike, mi-

nifutbale a volejbale víťazi regi-
onálnych kôl z celého Slovenska. 
Najlepší športovci z jednotlivých 
disciplín postúpili na medziná-
rodné športové hry detí z detských 
domovov z  Čiech, Maďarska a Slo-
venska, ktoré sa uskutočnia 14.–16. 
septembra tohto roku v Maďarsku. 
V základných kolách sa športových 
hier zúčastnilo viac ako 400 detí 
z detských domovov. 
Tohtoročné celoslovenské športo-
vé vyvrcholenie v Dobšinej nadvia-
zalo na regionálne kolá. Projekt sa 
realizoval v 5 jednodňových kolách 

V piatok 20. júna 2008  
vyvrcholil v Dobšinej 
18. ročník Športových 
hier detí z detských do-
movov na Slovensku.

pokračovanie na strane  2

Cez víkendové dni 21. a  22. júna 2008 ožilo naše 
malé mestečko Dobšiná „motoristickým ,,ošia-
ľom“, pretože sa konal jubilejný 25. ročník PAV 
Dobšinský kopec 2008. Je to podujatie, ktoré má 
nielen v našom regióne ale aj v rámci Slovenska, 
či okolitých štátoch obrovský ohlas. Pravidelný-
mi účastníkmi sú pretekári z Česka, Maďarska, 
Rakúska, Poľska či Nemecka. Tento ročník bol 
výnimočný aj tým, že sa ho zúčastnilo po obidva 
dni viac ako 90 pretekárov. 

Jubilejný ročník:Jubilejný ročník:
Dobšinský kopecDobšinský kopec

20082008
7. júna 2008 sa uskutočnilo 
stretnutie prvých maturantov 
Hospodárskej školy v Dobšinej

viac na stranách 9. až 14.viac na stranách 9. až 14.

EURO - NAŠA MENA
Niekoľko informácií 
o zavedení novej meny

Dnes 
v novej 
grafi ke 
až 14
strán!



Pracovníkmi MsP bolo počas výkonu služby  
zaznamenané nasledovné porušenie  zákona 
a Všeobecného   záväzného  nariadenia  mesta:

5.5. Hliadka pri kontrole zberných surovín Niže 
mesta zistila 6 ks. kovových krížov. Šetrením 
bolo zistené, že tieto pochádzajú z dolného 
cintorína odkiaľ ich odcudzili štyria maloletí 
rómovia a odniesli do zberu. Boli vrátené 
správcovi cintorína. Vec bola odložená, nakoľko 
sa jednalo o maloletých páchateľov.
6.5. Oznámil majiteľ rodinného domu na 
ul. Tureckej, ktorý sa tam práve nasťahoval, 
že sa mu z večera do rána vlámali do domu 
a ukradli zariadenie a osobné veci, ktoré si tam 
nasťahovali. Šetrením bol zistený páchateľ, 
nakoľko sa jednalo o podozrenie z trestného 
činu vec bola odovzdaná OOPZ.
6.5. Oznámil občan, že na sídlisku maloletí 
Rómovia začali odnášať televízory a monitory 
uskladnené na separovaný zber. Hliadka našla 
veci, aj maloletých páchateľov na cigánskej 
osade. Veci boli vrátené na Podnik služieb .   
10.5. Hliadka zistila na ul. Hronskej osobu, 
ktorá vedie motorové vozidlo bez oprávnenia 
a zjavne pod vplyvom alkoholu. Bola privolaná 
hliadka OOPZ, ktorá zistila u zadržanej osoby 
požitie alkoholu. Vec realizuje OOPZ.  
11.5. Pomocou kamerového systému zistené 2 
priestupky znečisťovania verejného priestran-
stva. Páchateľom boli uložené pokuty.
16.5. Vedúci Podniku služieb oznámil, že 
zistil odbité visiace zámky na garáži, odkiaľ 
niekto odcudzil 4  disky z  kolies s obručami. 
Hliadka pri šetrení zistila občana z cigánskej 
osady, ktorý sa uvedené veci snažil odniesť do 
zberných surovín. Veci boli vrátené Podniku 
služieb a nakoľko sa jednalo o trestný čin, bola 
vec odovzdaná OOPZ.  
20.5. Pomocou kamerového systému zistené 
poškodzovanie verejnoprospešného zariadenia 
- telefónneho automatu na námestí, kde 
páchateľ zablokoval otvor na mince, čím ho 
znefunkčnil. Bola mu uložená pokuta, telefón 
bol daný do pôvodného stavu.
23.5. Zistený priestupok na námestí, kde opitý 
občan vykrikoval, nadával a hrubo sa správal, 
čím budil verejné pohoršenie, za čo mu bola 
uložená pokuta.
30.5. Na ul. SNP bolo zistené vykonávanie 
stavebných prác bez povolenia. Majiteľovi 
bola zakázaná ďalšia činnosť a vec postúpená 
stavebnému úradu na riešenie.    
30.5. Zistený priestupok predaja bez povolenia 
cudzími štátnymi príslušníkmi z Rumunska, 
ktorým za porušenie VZN boli uložené blokové 
pokuty.
V priebehu mesiaca máj  bolo zistených 6 
priestupkov proti VZN mesta za požívanie alko-
holu na verejných priestranstvách. Previnilcom 
boli uložené pokuty.
V mesiaci máj boli zistené 4 priestupky proti 
VZN o držaní psov. Majitelia nechali behať 
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podľa regiónov, ktoré sa kona-
li v mestách Spišské Vlachy 10. 
mája 2008 pre deti z východoregi-
ónu, v Trenčíne 17. mája 2008 pre 
deti zo stredoregiónu a vo Veľkom 
Mederi 24. mája 2008 pre deti zo 
západoregiónu. Zúčastnilo sa ho 
180 detí z 21 detských domovov 
na Slovensku. Z usporiadateľské-
ho detského domova v Dobšinej 
sa celoslovenských športových 
hier zúčastnili 3 deti: Iveta Kot-

lárová (1.miesto štafeta), Mária 
Oravcová (1. miesto 800 m a 2. 
miesto skok do výšky) a Rastislav 
Gajdoš (3.miesto skok do výšky).
Usporiadateľmi športových hier 
boli: Únia pracovníkov detských 
domovov, Spoločnosť priate-
ľov detí z detských domovov 
– Úsmev ako dar a Detský domov 
Dobšiná.
Touto cestou sa chceme poďa-
kovať pánu primátorovi mesta 
Karolovi Horníkovi a riaditeľovi 
Základnej školy v Dobšinej Mgr. 

Jaroslavovi Hutníkovi za 
poskytnutie ihriska a špor-
tového areálu. Poďakovanie 
za zabezpečenie plynulého prie-
behu športových hier patrí tiež 
učiteľom telesnej výchovy zo Zá-
kladnej školy a Gymnázia v Dob-
šinej.
Je potrebné sa poďakovať aj šted-
rým sponzorom: CARMEUS Sla-
vec, SCA Gemerská Hôrka, KAF 
Rožňava, NORD Svit, LABAŠ 
Košice. Najväčším sponzorom 
podujatia bola fi rma Nestlé Slo-
vensko, s.r.o. Firma Nestlé na 
tomto podujatí oznámila, že sa 
od budúceho roku stáva gene-
rálnym sponzorom tohto podu-
jatia, ktoré má už aj v tomto roku 
podtitul ,,Športové majstrovstvá 
s Nestlé“. Znamená to, že  uhra-
dí všetky náklady na podujatie vo 
všetkých kolách, ktoré dosahujú 
cca 200.000 Sk.

Deti z detských domovov SRDeti z detských domovov SR

športovali športovali 
v Dobšinejv Dobšinej

dokončenie zo strany 1.
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1. Zloženie sľubu nového poslan-
ca na uvoľnený poslanecký mandát. 
Náhradníkom na uvoľnený mandát 
poslanca MsZ po p. Mgr. Eve Mihó-
kovej je p. Monika Dúdorová
2. Kontrola plnenia uznesení 
MsZ
3. Rozpočet mesta – 1. úprava
4. Zásady upravujúce cestovné 
náhrady
5. Doplnok k poriadku odmeňo-
vania
6. Plán mesta na zavedenie EURA
7. Návrh zmeny v Mestskom ha-
sičskom zbore
Do funkcie veliteľa Mestského 
hasičského zboru v Dobšinej bol 
zvolený  pán Ivan Garan 
Do funkcie zástupcu veliteľa Mest-
ského hasičského zboru  v Dobšinej 
bol zvolený pán Ľuboš Vlček 
8. Návrh plánu činnosti hl. kontro-

lórky na 2. polrok 2008
9. VZN o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi
10. VZN - trhový poriadok - zmena 
11. Vyhodnotenie DTS a VII. 
Športového stretnutia mládeže 
partnerských miest
12. Plány práce komisií, mest-
skej rady a mestského zastupiteľ-
stva na 2. polrok 2008
13. Majetok mesta
- Majetkové žiadosti
- Vyradenie majetku
- Zmena v zložení ústrednej inven-
tarizačnej komisie 
14. Mestské lesy
- Zrušenie uznesenia č. 186-23/III-
2005-MsZ
- Uzatvorenie zmluvy o nájme výko-
nu poľ. práva
15. Žiadosti o dotácie

16. Rôzne
 - Info o miestnych komunikáciách
 - Info o možnosti výstavby ČOV 
a kanalizácie v meste cez VVS
 - Info o ROP – infraštruktúra neko-
merčných záchranných služieb
- Doplnenie Komisie pre riešenie 
sociálnej, zdravotnej a rómskej 
problematiky a menovanie koordi-
nátora, sprostredkovateľa, medzi 
rómskou komunitou a           
  mestom Dobšiná            
17. Interpelácia poslancov
18. Diskusia
19. Návrh na uznesenie
20. Záver
Uznesenia zo zasadnutia Mestkého 
zastupiteľstva si môžete prečítať na 
úradnej tabuli pri kultúrnom dome 
a na web-stránke mesta Dobšiná.

REDAKCIA

Z programuZ programu júnového zastupiteľstva júnového zastupiteľstva::

Š portová olympiáda detskej 
zdatnosti ukončovala Týž-

deň detskej radosti v MŠ. Pani 
učiteľka Korfantová priblížila 
deťom vznik a význam športo-
vých hier, predstavila športovú 
vlajku MŠ a pripravila olym-
pijskú fakľu, ktorú potom deti 
v kostýmoch bohýň z Olympu 
slávnostne niesli na ihrisko, kde 
sa po slávnostnom sľube začalo 
súťažiť v jednotlivých športových 
disciplínach.
Prvá trieda súťažila v behu na 

krátku vzdialenosť, druhá trieda 
si preverila zručnosť detí pri dr-
žaní loptičky ramenom a hlavou 
a prejdení slalomovej dráhy. Tre-
tia trieda vyskúšala deti v skoku 
do výšky tak, aby úderom rozhoj-
dali zavesenú loptu. Štvrtá trieda 
začala súťažou v hode pieskového 
vrecúška na vzdialený cieľ a napo-
kon piata trieda si precvičila silu 
nôh a presnosť pri kopaní lopty do 
brány.
Po preukázaní športovej zdatnos-
ti na jednom stanovišti sa triedy 

vystriedali tak, aby si každý mo-
hol vyskúšať, v ktorej disciplíne je 
najlepší. 
Plno zdravého pohybu, vzájom-
ného povzbudzovania sa a radosti 
z dosiahnutých výsledkov, napl-
nil odkaz športového zápolenia 
– a pretože nie je dôležité vyhrať, 
ale zúčastniť sa, tak zvíťazili 
všetky deti. Každé dieťa dostalo 
„olympijskú“ medailu, diplom 
a sladkú odmenu.

Zuzana KORFANTOVÁ

Olympiáda Olympiáda zdatnostizdatnosti v materskej škole v materskej škole
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Štátna československá obchod-
ná škola v Dobšinej bola otvo-

rená v septembri 1924 a jej vznik 
bol značným prínosom pre tento 
kraj – umožnil  najmä chudobnej 
mládeži nadobudnúť obchodné 
vzdelanie. V roku 1954 bola škola 
povýšená na štvorročné štúdium 
pod názvom Hospodárska škola 
v Dobšinej. Do prvého ročníka 
v odbore ekonomika priemyslu 
nastúpilo celkom 44 študentov, 
z toho 11 chlapcov, ktorí v roku 
1958 ukončili štúdium maturit-
nou skúškou. Škola patrila medzi 
najlepšie ekonomické školy na 

Slovensku a študenti patrili v ste-
nografi i, stenotypii, účtovníctve 
a hospodárskych počtoch medzi 
najlepších. 
 Toto krásne jubileum si 
7. júna 2008 na svojom stretnutí 
pripomenuli už 70-roční, živo-
tom a prácou poznačení abituri-
enti. Stretnutie sa začalo ako ináč 
– v priestoroch školy, kde opäť za-
sadli do lavíc a zaspomínali si na 
študentské časy, ale aj na zážitky 
z práce a zo života. Zo školy sa 
presunuli k pamätníku na námes-
tí, kde si uctili  pamiatku zosnu-
lých profesorov a spolužiakov, 

z ktorých 11 sa už tohto stretnutia 
nedožilo. Nasledovalo pozvanie 
na radnicu a slávnostné prijatie 
v obradnej sieni. Po príhovoroch 
primátora mesta p. Karola Hor-
níka a nášho spolužiaka Martina 
Slováka a slávnostnom prípitku,  
pokračovalo stretnutie v priesto-
roch vinárne, kde pri dobrom 
jedle a živej hudbe sa všetkým 
dobre spomínalo na staré časy. 
Stretnutia sa zúčastnilo 20 spo-
lužiakov a všetci vyslovili želanie 
opäť sa stretnúť v roku 2010.

Hospodárska škola v Dobšinej:
Jubilejné 50-ročné stretnutie

František NOVOTNÝ

psov bez dozoru, začo im boli uložené pokuty. 
Celkovo za mesiac máj bolo zistených 48 prie-
stupkov a uložené pokuty vo výške 4.400.Sk.
6.6. Oznámila občianka, že ju jej podnapitý 
druh fyzicky napadol, hrubo sa správal aj 
k deťom a vyháňal ich z domu.Za priestupok 
proti občianskemu spolunažívaniu mu bola 
uložená pokuta.  
7.6. Zistený priestupok na ul. SNP. Vodič ne-
rešpektoval dopravné značenie „zákaz státia“, 
za čo mu bola uložená pokuta.
9.6. Zistený priestupok na ul. Zimnej na scho-
dišti smerom ku škole, kde boli porozhadzo-
vané odpadky  a neporiadok okolo smetných 
nádob. Majiteľke bola uložená pokuta 
a priestor dala do pôvodného stavu.
10.6. Oznámila občianka že ju sused urážal 
a vynadal jej za to, že napomínala deti aby 
nekričali a nerobili neporiadok. Za priestupok 
proti občianskemu spolunažívaniu mu bola 
uložená pokuta.  
10.6. Oznámil žiak ZŠ, že mu v prezliekarni 
v telocvični niekto ukradol z tašky mobilný 
telefón. Bolo vykonané šetrenie na mieste, 
mobil nebol nájdený. 
11.6. Zistený priestupok - vodič vozidla parko-
val na chodníku, za čo bol riešený v blokovom 
konaní.
12.6. Hliadka prehľadaním skládky odpadu 
na ul. Zimnej za garážami, podľa nájdených 
dokladov, zistila dvoch občanov, ktorí 
tam vyviezli domový odpad. Za porušenie 
nariadenia im boli uložené pokuty a povinnosť 
odpad odpratať.
13.6. Zistené poškodenie stĺpu verejného 
osvetlenia na ul. SNP. Šetrením bol zistený 
páchateľ, ktorý do osvetlenia narazil pod 
vplyvom alkoholu a ušiel. Vec bola odstúpená 
OOPZ.  
16.6. Vykonaná kontrola prihlásenia do evi-
dencie, zaplatenia poplatku  a očkovania psov, 
kde bolo zistených  10 priestupkov, za ktoré 
majiteľom boli uložené pokuty a povinnosť 
splniť si povinnosti. 
17.6. Hliadka šetrením na mieste prezretím 
odpadkov zistila, že domový odpad na ul. 
Jarkovej za objektom T-comu, si dal vyviesť 
maloletým rómom občan z ul. Jarkovej.
18.6. Zistený páchateľ vývozu domového 
odpadu na ul. Kúpeľnej. Za porušenie 
nariadenia mu bola uložená pokuta a odpad 
bol odstránený.
24.6. Zistený nedovolený predaj spotrebného 
tovaru cudzími štátnymi príslušníkmi, riešený 
na mieste blokovo.
25.6. Prijaté oznámenie, že podnapitý občan 
v zariadení Alex poškodil výherný automat 
úderom rukou do skla. Za priestupok uložená 
pokuta, škodu nahradí.
V mesiaci jún bolo celkovo zistených 10 prie-
stupkov znečisťovania verejného priestranstva 
a 19 priestupkov požívania alkoholu na 
verejnom priestranstve. 
Celkovo v mesiaci jún bolo zaznamenaných 
82 priestupkov a uložené pokuty vo výške 
11.200.-Sk

Michal  G E R G O Š 
náčelník MsP

dokončenie zo strany 2.

júl 2008

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DÔCHODCOVIA: POZOR 

NA PODVODNÍKOV S EUROM!
Najmä starší ľudia by si mali dať pozor na pokútnych podomových 

sprostredkovateľov, ktorí im budú chcieť pomôcť  s výmenou korún 

za eurá. Nedajte sa oklamať! Peniaze sa budú dať zmeniť len v bankách.

Dňa 21. júna 2008  sa mažo-
retkový kolektív Slniečko, ktorý 
pracuje pri Centre voľného času, 
zúčastnil prehliadky mažoretko-
vých kolektívov v Dlhej Vsi. Táto 
prehliadka sa konala pri príleži-
tosti Dní obce Dlhá Ves. Zúčast-
nilo sa jej 5 kolektívov mažoretiek 
z Dlhej Vsi, Plešivca, Brzotína 
a Dobšinej. Dievčatá reprezento-
vali naše zariadenie a naše mesto 
na vysokej úrovni, čo potvrdil 
aj neutíchajúci aplauz divákov 
po ich vystúpení. Teší nás, že sa 
môžeme zúčastňovať takýchto 
milých podujatí, kde získavame 
nové skúsenosti a zažijeme mno-
ho krásnych zážitkov.

Bibiána SLOVÁKOVÁ 
Vedúca klubu mažoretiek

Dobšinské 
mažoretky 
na prehliadke

Komín ustúpil pozinkovni
Starý komín - dominanta pri ceste do Vyšnej Slanej - 17. júla 2008 
poslednýkrát vydýchol, nalomil sa,   a majestátne spadol. Klesol 
k zemi s eleganciou a s úžasnou presnosťou na milimetre práve tam, 
kam mal, aby uvoľnil miesto pre nový závod. Položením základné-
ho kameňa začali výstavbu novej kontinuálnej žiarovej pozinkovne 
s kapacitou 100.000 ton pozinkovaných zvitkov ročne. „Celková 
investícia do tohto projektu je 13 miliónov eur (391,64 milióna Sk) 
a s nábehom výroby na plnú kapacitu sa počíta od 1. januára 2010. 
Nový závod vytvorí asi 50 nových pracovných príležitostí v regióne 
s vysokou nezamestnanosťou.

Mgr. Helena NOVOTNÁ, foto: Jakub KLEIN

Vaše postrehy 
a námety čakáme 

na mailovej adrese:
dobsinske.noviny@dobsina.sk



Č o je eurozóna? Eurozóna je 
geografi cká oblasť krajín 

EÚ, ktorých spoločnou menou je 
euro. Eurozóna vznikla v januári 
1999 keď Európska centrálna 
banka prebrala zodpovednosť za 
menovú politiku od národných 
centrálnych bánk jedenástich 
členských štátov EÚ. V roku 2001 
do eurozóny vstúpilo Grécko 
a v roku 2007 
ako trinásty 
člen Slovinsko. 
V súčasnosti 
tvorí Eurozónu 15 
členských štátov 
spolu s Cyprom 
a Maltou, ktoré 
prijali euro 1. januá- ra 
2008. Podmienkou vstupu do eu-
rozóny pre všetkých pätnásť krajín 
bolo splnenie konvergenčných kri-
térií. Rovnaká podmienka platí aj 
pre ďalšie členské štáty EÚ, ktoré sa 
na prijatie eura ešte len pripravujú. 
Konvergenčné kritériá stanovujú 
ekonomické a právne predpoklady 
úspešnej účasti v menovej 
únii a spoločnú 
menu euro. 
Všetky 

členské krajiny EÚ sú členmi 
Hospodárskej a menovej únie s tou 
výnimkou, že nie všetky využívajú 
aj spoločnú menu euro.

Čo je duálne (dvojaké) zo-
brazovanie cien?

Duálne zobrazovanie cien zna-
mená vyjadrova- nie peňažných 
h o d - nôt v koru-

nách aj v eu-
re súčasne, 
resp. vyka-
z o v a n i e 
č i a s t o k 
v oboch 
menách. 

Duálne zobrazo-
vanie cien bude povinné od 

8.augusta 2008. Táto povinnosť 
pretrvá 12 mesiacov po zavedení 
eura. Pokračovanie duálneho zo-
brazovania po tomto období bude 
dobrovoľné. Duálne zobrazovanie 
sa bude vyžadovať všade, kde sa 
občanovi uvádza peňažná čiast-
ka, teda okrem cien v obchodoch 

aj mzdy, dôchodky, sociálne dáv-
ky, bankové účty, faktúry, cenové 
ponuky, katalógy, atď. Ceny budú 
prepočítané podľa konverzného 
kurzu a zaokrúhlené na najbližší 
eurocent.

Aké sú eurové bankovky 
a mince?

Existuje sedem eurových ban-
koviek: 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5 
eur a 8 eurových mincí v hodnote: 
2 eurá, 1 euro a 50, 20, 10, 5, 2, 1 
centov.

V ktorých krajinách sa dá 
platiť eurom?

Euro je v súčasnosti národnou 
menou v 15 krajinách eurozóny: 
Belgicko, Fínsko, Francúzsko, 
Grécko, Holandsko, Írsko, Luxem-
bursko, Nemecko, Portugalsko, 
Rakúsko, Španielsko, Taliansko, 
Slovinsko, Cyprus a Malta. So sú-
hlasom Európskeho spoločenstva je 
euro legálnym platidlom aj v niekto-
rých krajinách, ktoré nie sú členom 
EÚ. Ide o malé krajiny, ktoré ani 

pred zavedením eura nepoužívali 
svoju vlastnú menu. 

Patrí sem San 
Marino, 

Monako a Vatikán. Bez formálnej 
dohody však euro používajú aj ďal-
šie európske krajiny: Kosovo, Čier-
na Hora a Andorra.

Ako si vymeniť peniaze?
Najjednoduchším spôsobom 

je uložiť si peniaze pred zavedením 
eura na účet do banky, kde budú 
automaticky prevedené na euro. Po 
zavedení eura budú komerčné ban-
ky bezplatne vymieňať korunové 
mince do konca júna 2009, bankov-
ky do konca roku 2009. Banky budú 
môcť obmedziť bezplatnú výmenu 
korún za eurá podľa počtu vymie-
ňaných bankoviek či mincí, limit na 
bezplatnú výmenu však nesmie byť 
nižší ako 100 kusov. Národná banka 
Slovenska bude vymieňať mince do 
konca roku 2013 a bankovky neob-
medzene.

Nedôjde kvôli zavedeniu 
eura k zníženiu hodnoty dô-
chodkov na Slovensku?

Samotné zavedenie eura nebu-
de znižovať ani zvyšovať hodnotu 
dávok sociálneho poistenia, ktoré 
zahŕňajú nielen dávky dôchodko-
vého poistenia ako napr. starobný 
dôchodok, predčasný starobný dô-
chodok, invalidný dôchodok, vdov-
ský dôchodok, vdovecký dôchodok, 
sirotský dôchodok, úrazové dávky, 

dávku garančného poistenia, 
dávku v nezamestnanosti 

a pod. Po zavedení eura sa 
budú sumy dávok sta-

novené v slovenských 
korunách považovať 

za sumy dávok v eu-
rách, prepočítané 
konverzným kur-
zom. Základným 
nástrojom na vy-
rovnávanie reálnej 
hodnoty dôchod-
kových dávok a jej 

zlaďovanie predo-
všetkým s vývojom 

infl ácie v národnom 
hospodárstve zostane 

valorizácia.

€ Euro je spoločná mena tých krajín Európskej únie, ktoré sú aj plnými člen-
mi Hospodárskej menovej únie. Euro 1. januára 1999 prijalo 11 členských 
štátov EÚ: Belgicko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Luxembur-
sko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Taliansko a Fínsko. Od 1. januára 
2001 začalo euro používať aj Grécko, od 1.1.2007 Slovinsko. Od 1. januára 
používa euro aj Cyprus a Malta. Názov meny euro vybrali hlavy členských 
štátov, resp. príslušných vlád, na summite Európskej rady v Madride 
v decembri 1995. Euro je po americkom dolári druhou najvýznamnejšou 
svetovou menou. Jedno euro má 100 centov. Euro bolo možné použiť 
v bezhotovostnom styku od 1. januára 1999. Bankovky a mince boli vyda-
né do obehu 1. januára 2002.

NAŠA SPOLOČNÁ MENANAŠA SPOLOČNÁ MENA

Rada Európskej únie na úrovni ministrov fi nancií členských štátov Európskej 
únie (ECOFIN) na svojom zasadnutí v Bruseli dňa 8. 7. 2008 stanovila neodvo-

lateľný prepočítavací koefi cient medzi eurom a slovenskou korunou (konverzný 
kurz) na úrovni 1 € =30,1260 Sk. V súlade s predchádzajúcim rozhodnutím Rady, 

Slovenská republika sa dňom 1. januára 2009 stane súčasťou eurozóny, v poradí 
16. krajinou Európskej únie, ktorá používa spoločnú menu euro. Konverzný 

kurz bude účinný na prepočet a výmenu korún za eurá od 1. 
januára 2009.

Od tohto dňa až do konca roku 2008 bude kon-
verzný kurz slúžiť na účely duálneho (dvoja-

kého) zobrazovania cien a iných fi nančných 
hodnôt. Všetky reálne zmenárenské ope-

rácie medzi slovenskou korunou a eu-
rom sa až do konca roku 2008 budú 

naďalej uskutočňovať podľa 
trhového kurzu.

KONVERZNÝ KURZ: 
1€ = 30,1260 Sk

Vážení čitatelia, ak vás táto téma 

zaujíma a nemáte dostatok informácií, 

môžete svoje otázky adresovať na re-

dakciu Dobšinských novín a my sa Vám 

pokúsime v najbližšom vydaní na vaše 

otázky odpovedať.
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N o vďaka ochotnému rodičovi p. 
Molovi a Sideritu sa nám poda-

rilo cestu prekonať pohodlne a rýchlo. 
Pohybové podujatie organizovala Det-
ská organizácia Fénix  z projektu, kto-
rý podporilo MŠ SR. Deti mali bohatý 
program a zároveň každý deň absolvo-

NAŠE LETO - ozdravné cvičenia na Duchonke

A j  tentoraz sa konal v krás-
nom prostredí lesoparku 

Ramža, 8. 6. 2008, ktorého 
priestory poskytujú vhodné pod-
mienky na hry a súťaže nielen pre 
deti, ale aj pre dospelých. 

Začiatok podujatia patril ma-
lým deťom s rodičmi. Už o 10-tej 
hodine sa všetci stretli na Pišli od-
kiaľ postupne prešli cez krajinu Zá-
zračno až do Ramže.  V nej museli 
plniť úlohy, ktoré si pre ne pripravil 
kúzelník, artista, šašo a vodník. 
Celú krajinu si pre deti pripravil 
Mladý parlament z CVČ. 

V rovnakom čase o 10:00 hod. 
sa v Ramži odštartovala súťaž vo 
varení gulášu, do ktorej sa prihlásili 
štyri 3-členné družstvá. Minuloroč-
né prvenstvo sa nepodarilo obhájiť 
družstvu v zložení P. Hlaváčik, J. 
Tešlár a M. Fafrák. Tentoraz získali 
miesto 2. 
1. miesto obsadili P. Vilim, P. Hor-
váth a M. Hrebenár. 
3. miesto získali K. Kozáková, J. 
Melicherová a E. Kozák.
4. miesto ostalo pre V. Kolpaskú, 
Ľ. Kolpaského a J. Kolpaského. 
Suťaž hodnotila porota v zlo-
žení: p. Kuchár, p. Tkáčik, p. Mihó-

ková, p. Dudra, p. Petergáč.
Aj keď nám počasie nebolo naklo-
nené, stihli sme zrealizovať aspoň 
tieto súťaže pre deti aj dospelých. 
Do skoku vo vreci sa zapojilo 50 
detí, každé dostalo sladkú odmenu. 
Súťaž „ Stonožka“ oslovilo 24 detí 
a do jedenia koláča, v ktorom boli 
zapečené mince sa zapojilo 18 detí. 
Chutné koláče nám 

upiekla Vináreň. Pre 
rodiny s deťmi sme mali pripravený 
v neďalekom lese Rodinný viacboj. 
Pre družstvá bolo pripravených 5 
stanovíšť – hod vibramou, ukry-
té predmety, hod do kolka, skok 
z miesta ( štafetový ), ekotest, lesný 
golf. Na stupni víťazov sa ocitli: 
1. miesto: rod. Baloghová
2. miesto: rod. Dovcová
3. miesto: rod. Straková
Pre dospelých sme stihli zrealizo-
vať: 

Začarovaný kruh, Streľba zo vzdu-
chovky: 
Muži:  
1. miesto: J. Vallo- Krišťák
2. miesto: M. Zahoranský
3. miesto: F. Švejkovský
Ženy:
1. miesto: A. Chovancová
2. miesto: M. Švejkovská

Aj tento rok 
mali Mestské lesy pripravený pre 
deti stánok Lesnú pedagogiku. Pre 
nepriazeň počasia sa nám nepoda-
rilo uskutočniť pre deti veľmi lákavý 
darčekový strom a lukostreľbu. 
Naše poďakovanie patrí všetkým 
zúčastneným, ktorí nám pomohli 
pri realizácii všetkých súťaží, 
všetkým, ktorí sa tohto podujatia 
zúčastnili aj napriek nepriazni po-
časia a všetkým štedrým sponzo-
rom, bez ktorých by sa toto poduja-
tie nebolo možné uskutočniť:

1.Drevstav združenie , Dobšiná
2.Zelenina, p. Borošová Dobšiná
3.Lunab, s.r.o., Dobšiná
4.Vináreň, p. Fusková, Dobšiná
5.Lila bar – p. Balúchová, Dob-
šiná
6.p. Róbert Lukáč, Dobšiná
7.Janette s.r.o., Rožňava
8.TRIANGEL, p. Václavík, Dobši-
ná
9.MarVin , p. Lipták, Dobšiná
10.Slanka, p. Čarnoká, Dobšiná
11.Penzión Calisto, p. Slovák, 
Dobšiná
12.Elteschlägerová Eva, Dob-
šiná
13.Domales, p. Fedorová, Dob-
šiná
14.Kvety, p. Kováčová, Dobšiná
15.MAX XL Discont, ALEX RV 
Dobšiná
16.Slovenské elektrárne, Dob-
šiná
17.Tekran, p. Kračún, Dobšiná
18. Palkáč CLUB, Dobšiná
19. Ing. Ľ. Tkáčik, Košice
20. p. Milan Oravec, Dobšiná 

 Ďakujeme p. Fuskovej, ktorá 
sa postarla o občerstvenie v podobe 
pitného režimu a za skvelú atmosfé-
ru, ktorú vytvárala hudobná skupi-
na pod vedením p. Šmíra. Už teraz 
sa tešíme nielen na vás všetkých, 
ale aj na mnohých ďalších, ktorí nás 
podporia svojou aktívnou účasťou. 

Mgr. Sylvia TEŠLÁROVÁ

Deti z Dobšinej sa 
zúčastnili na ozdrav-
nom tábore „Cvičme 
spolu za zdravý chrbát“  
v rekreačnom zariadení 
Jazmín na Duchonke. 
Tentoraz sme sa vybra-
li až 250 kilometrov 
z Dobšinej...

vali cvičenie chrbtice. Na záver 
bude vydané DVD pre školy. Ne-
zabudnuteľným zážitkom bola aj 
návšteva Topoľčianskeho hradu 
po návrate vznikli krásne kresby 
a rozprávky. Nočná hra Snehu-
lienka a sedem trpaslíkov bola 
prekvapením hlavne pre tých 
bojazlivejších. Nám dospelým 
spôsobil radosť úplný nezáujem 
o pozeranie televízie, sedenie za 
počítačom a leňošenie. Bohatý 
program vyhovoval všetkým. 
Naše deti si priniesli nové adre-
sy detí z Handlovej a Považskej 
Bystrice, nadviazali nové pria-
teľstvá. V rekreačnom zariadení 
nás vystriedala mládež, ktorá 

absolvovala Letnú 
školu, sprevádza-
la ich Mgr. Lucia 
Ďuránová, svojim 
prístupom prispela 
k úspešnému poby-
tu, no milo prekvapi-
li aj dievčatá a chlap-
ci. Letnú školu všetci 
úspešne absolvovali. 
Od prvého prázdni-
nového dňa navšte-
vuje Centrum voľného času 40 detí 
každý deň od 8:00 do 15:00 hodiny. 
Za ich program a bezpečie zodpo-
vedajú pedagogickí zamestnanci 
pod vedením: pani zástup. Bibiány 
Slovákovej do konca júla. V augus-

te je pripravený letný tábor Leto so 
Slniečkom na Teplom vrchu. Ve-
ríme, že splníme očakávania detí 
i rodičov. 

A. GÖMÖRIOVÁ,  riaditeľka CVČ DaM

varenie gulášu
skok vo vreci

Po niekoľkoročnej 
prestávke sa nám po 
druhý krát podarilo za 
spolupráci s Mestskými 
lesmi zorganizovať ke-
dysi tradičné podujatie 
– Juniáles. 

Juniáles:
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O d 1. septembra 2008 budú 
školy organizovať vyučova-

nie pre prvé ročníky podľa novej 
legislatívy vyplývajúcej z nového 
školského zákona. Gymnázium 
Dobšiná sa zodpovedne pripra-
vuje na akceptovanie nových 
možností vo vyučovacom procese 
– pre prvé ročníky pripravuje 
školské vzdelávacie programy. 
O zvýšenie kvality vyučovacieho 
procesu sa škola neustále usiluje. 
Vedenie školy preto víta nové 
možnosti pripravené MŠSR, ale 
v dôsledku cieleného vytvárania 
podmienok na zvyšovanie kvality 
riadenia organizácie chce imple-
mentovať nové myšlienky aj pre 
existujúce vyššie ročníky.

Ciele Gymnázia Dobšiná sa 
v zásade meniť nebudú – škola 

naďalej bude vytvárať podmienky 
pre poskytovanie výučby žiakom 
v oblasti zvládnutia minimálne 
dvoch cudzích jazykov (AJ a NJ) , 
prípravy žiakov na zvládnutie apli-
kácie výpočtovej techniky v bežnej 
praxi, ale aj na získanie poznatkov 
z programovania a tvorby algorit-
mov, ako aj na poskytovanie vzde-
lávania zo všeobecnovzdelávacích 
predmetov, aby naši absolventi 
mohli úspešne študovať na vyso-
kých školách rôzneho zamerania 
– a to aj na školách v zahraničí, 
prípadne aby mohli byť pripra-
vení na úspešné zaradenie sa do 
pracovného procesu vo verejnej 
a štátnej správe.

Pre prvé ročníky štúdia sa 
zmenia v súlade so štátnym a škol-
ským vzdelávacím programom 

z niektorých predmetov aj organi-
začné formy vyučovania, pričom 
bude spresnený obsah vzdeláva-
nia. Tieto skutočnosti vyvolajú 
zmeny v aplikácii učebných metód 
na vyučovacích hodinách, ako aj 
v riadení organizácie vyučova-
nia. Vedenie školy pripravuje pre 
nový školský rok podmienky pre 
sprístupnenie rôznych informácií 
z obsahu vyučovania, výsledkov 
hodnotenia žiakov pre žiakov a ro-
dičov prostredníctvom internetu, 
pričom sa ešte vo väčšej miere 
oproti súčasnosti predpokladá vy-
užívanie študijných textov z vnú-
tornej siete školy.

Pretože Gymnázium Dobšiná 
zaviedlo systém manažérstva pod-
ľa normy STN EN ISO 9001:2001 
v budúcnosti bude škola častejšie 

zisťovať informácie na spätnú väz-
bu o spokojnosti našich hlavných 
zákazníkov – žiakov a ich rodičov 
– s vyučovaním, pričom ale na zá-
klade organizovaného častejšieho 
merania im bude dávať objektívne 
informácie. Vedenie školy verí, že 
nové možnosti vyplývajúce z ob-
sahu reformy školstva môže uviesť 
do života hlavne učiteľ. Z tohto dô-
vodu do začiatku nového školské-
ho roka sa budeme snažiť vytvoriť 
vo vedení školy prehľadné požia-
davky na prácu učiteľa, učiteľov 
zainteresovať na tvorbe vzdelá-
vacieho programu školy, aby bez 
stresu mohli čo najefektívnejšie 
organizovať vyučovanie.

RNDr. Vladimír NEMČKO
riaditeľ školy

Možnosti zvyšovania kvality vyučovania 
na Gymnáziu Dobšiná v nových podmienkach

S tarogrécka myšlienka KALOKAGATIE vyjadrujúca spojenie telesnej zdatnosti s duševnou krásou 
a ľudským dobrom ožila aj toho roku na celoslovenskej literárnej súťaži. Nádherné témy „Domov sú 

ruky, na ktorých smieš plakať“ a „Túžby nám dávajú krídla“ uchvátili aj žiačky Základnej školy Eugena Ruf-
fi nyho, ktoré na literárnom krúžku sa vo svojich tvorivých prvotinách vrúcne a prirodzene vyznávali z lásky 
k prírode, k vlasti i materinskej reči. S hrdosťou môžeme povedať, že žiačky našej školy tvorili svoje básne 
srdcom. Svedčia o tom 2 druhé miesta na celoslovenskej literárnej súťaži vyhlásenej starobylým mestom 
Trnava. Veríme, že víťazné práce Daše Štempelovej „Náruč plná lásky“ a Martiny Valentkovej „Les očami 
maľujem“ oslovia aj čitateľov Dobšinských novín. 

Mgr. Ch. BRNČÍKOVÁ

Celoslovenská literárna súťaž
KALOKAGATIA 2008 Domov je tam, 

kde vonia slovenský chlieb, 
aký v šírom svete niet,
kde usmieva sa slnko nad Kráľovou hoľou,
kde hostí vítame chlebom a soľou,
kde pyšne šumí vysoký Kriváň,
naň s úsmevom sa rada dívam,
kde v štítoch Tatier sa ligoce sneh,
kde ozýva sa zvonivý detský smiech,
kde srdcia ľudí sú čisté,
kde najkrajšie šumí farebné lístie,
kde v hĺbke zeme sa ukrýva
Dobšinská ľadová jaskyňa,
kde ozvena opakuje slovenské piesne
a reč Štúrova znie úprimne a nežne,
kde ruka mamina jemne ma hladí
a múdry otec vždy dobre radí.
To je môj domov, moja otčina,
vlasť moja, nádherná krajina.
Keď narastú mi krídla
a zláka ma zem iná,
v myšlienkach a snoch sa vrátim tam,
kde náruč plnú lásky vždy otvorenú mám.

Daša Štempelová

NÁRUČ PLNÁ LÁSKY

V lese je pokoj.
Chodím v ňom po hebkom zelenom koberci,
nedotkli sa ho ešte zlí votrelci.
V krištáľovej bystrinke sa odrážajú
teplé lúče slnka,
pozorujem, ako sa s vlnkou hrá vlnka.
Nahnem sa ku kvietkom,
ich šepot začujem,
čarovné obrazy očami maľujem.
V korunách stromov uzriem hniezda vtákov,
nedovolím, aby ich zakryl
smog z čiernych mrakov.
Maľujem očami zelený svet.
Zlobu zamknem na zámok,
ku ktorému kľúča niet.

Martina Valentková

LES OČAMI MAĽUJEM

J edným z netradičných dní 
v našej MŠ bol aj 28. máj, 

kedy k nám zavítali deti a pani 
učiteľky z blízkeho ale i širšieho 
okolia, aby sa prezentovali na 
prehliadke detskej tvorivosti. 
Svoj talent a nadanie v speve 
a recitácii prezentovalo 24 detí 
z 13. materských škôl.

Samotná prehliadka sa kona-
la na radnici nášho mesta v pek-

nom prostredí obrad-
nej miestnosti. I keď 
v tejto prehliadke 
nešlo o to, kto zvíťazí, 
predsa sme si na tento 
deň prizvali odbor-
níčky, ktoré so spe-
vom a recitáciou majú 
skúsenosti. Boli nimi 
p. Mária Garanová 
Krišťáková a p. Mgr. 
Silvia Tešlárová.

Povzbudiť a posmeliť všetkých 
účinkujúcich prišli aj naše deti 
z MŠ s pekným tanečným progra-
mom. Potom už spev a recitáciu 
prerušoval iba silný potlesk divá-
kov.

V závere podujatia naša od-
borná porota pochválila účin-
kujúcich, ale i poradila svojimi 
skúsenosťami, ako naďalej roz-

víjať talent a nadanie týchto detí. 
Nasledovalo odovzdávanie diplo-
mov a malých pozorností za sna-
hu a odvahu detí reprezentovať 
svoju materskú školu.

Rozlúčili sme sa možno troš-
ku unavení, ale bohatší o nové 
skúsenosti, plní pekných dojmov 
a príjemne stráveného dopolud-
nia.

POĎAKOVANIE
Riaditeľstvo Materskej ško-

ly na ul. SNP, týmto vyjadruje 
úprimné poďakovanie spon-
zorom, vedeniu mesta Dobši-
ná, členom OZ Mladá Dobšiná 
a všetkým tým, ktorí pomohli pri 
realizácii a organizácii všetkých 
uskutočnených akcií v školskom 
roku 2007/2008.

Mária GAZDÍKOVÁ

Prehliadka detskej tvorivosti



zo života v meste 7júl 2008

M yšlienka plesu sa zrodila už v novembri minulého roka. 
Uskutočniť sa mal v decembri, ale nakoniec z pôvodného 

plánu zišlo a termín sa presunul na neskôr. Ako sa blížil koniec 
školského roka, začali sme sa konečne angažovať a pripravovať náš 
prvý študentský ples. 

Hlavnou úlohou bolo presvedčiť nášho pána riaditeľa o výho-
dách usporiadania akcie takýchto rozmerov. Po dlhých rokovaniach 
sa nám to úspešne podarilo a ples nám odobril, za čo sme mu dodnes 
vďační. Dokonca nám ponúkol aj pomoc pri organizácii, čo nás veľ-
mi milo prekvapilo. Hlavným koordinátorom celého organizačného 
tímu bola profesorka Kortišová, ktorá nás usmerňovala. Rozdelili 
sme si úlohy, spísali čo, kedy a kde treba vybaviť a pustili sme sa do 
práce.

Počas organizácie a samotných príprav sa v škole rozprúdila 
horlivá debata o plese ako takom. Nadšenie striedalo zavrhovanie, 
ale nakoniec sa našli záujemcovia, ktorí sa radi bavia a zúčastnili sa. 

Ples sa materiálne zabezpečil z vyzbieraného vstupného a spon-
zorských darov. Samozrejme, ako každá akcia, ani pri tejto nešlo 
všetko podľa plánu. Nakoniec sme však všetko úspešne zvládli. 

V deň plesu sme hneď od rána usilovne pripravovali sálu na sláv-
nostný večer. Výzdoba, občerstvenie, večera a aj všetko ostatné bolo 
zabezpečené a tak sa aj táto procedúra obišla bez väčších kompliká-
cií. Samotný ples slávnostne otvoril pán zástupca Vozár a tak sa zá-
bava mohla začať. Aj napriek skeptickým očakávaniam sa sála zapl-

Pod pojmom študentský ples si väčšina ľudí pred-
staví párty, ktorú poznáme z amerických fi lmov. 
Punč, podgurážená mládež a vystresovaní pro-
fesori. No, uznajme, že by to mohla byť zábava, 
ale my, ako študenti Gymnázia v Dobšinej, sme 
poňali ideu plesu trochu rozumnejšie.

Ples študentov:Ples študentov:
PRVÝ, VYDARENÝ...PRVÝ, VYDARENÝ...

nila a neostalo takmer žiadne voľné miesto na sedenie. Hostí bolo pomenej, 
čo pripisujeme skutočnosti, že ples bol náš prvý, neodskúšaný. Pripravené 
boli aj kultúrne vložky v podobe spoločenských tancov či break dance. Sa-
mozrejme nechýbala tombola. Účastníci aj hostia sa zabávali a parket nikdy 
nebol prázdny. Tancovali sme až do neskorej noci a nie len my, študenti. Pri-
dali sa aj hostia a profesori, ktorým sa očividne páčilo uvoľniť sa a zabávať 
v kruhu priateľov. Treba si uvedomiť, že plesu sa zúčastnili len tí, ktorí sa za-
bávať chceli. Prirovnávať túto akciu k Venčeku nie je veľmi na mieste. Predsa 
len, na Venček idú všetci a nie preto, lebo chcú, ale v mnohých prípadoch 
preto, lebo idú všetci ostatní. 

Celkovo sa náš prvý Štu-
dentský ples vydaril nad 
očakávania. Organizačný 
štáb aj napriek časové-
mu stresu zvládol všetko 
pripraviť včas. Aj napriek 
niektorým skeptickým 
ohlasom, ktoré panovali 
pred plesom, všetko dopa-
dlo viac než dobre a nič ne-
príjemné sa nestalo – pred-
sa len, nie sme v Amerike. 
Všetci účastníci vrátane 
hostí sa vyjadrili len a len 
kladne a po dobrej skúse-
nosti sa určite táto akcia zo-
pakuje aj o rok. 

text: Štefan POLGÁRI



V edomostné:
„Evička nám ochorela“  - 

deti sa prezentovali svojim vedo-
mosťami o ľudskom tele, ochrane 
zdravia, zdravom spôsobe života.
„Moje mesto“ – priblížili sme si 
históriu a súčasný život v meste.
„Príroda je naša kamarátka“ 
– podujatie venované ochrane prí-
rody pri príležitosti Dňa  zeme. 
Športové:
„Cukríkový beh“ – pod záštitou 
pracovníčok CVČDaM
Súťaže v rýchlej chôdzi a bicyklo-
vaní
Športová olympiáda
Výtvarné: 
„Najkrajšia slovenská rozprávka“
„Naša planéta Zem“
Spevácke:
„Spievaj že si, spievaj“ – organizo-
valo CVČDaM, kde naša škôlkár-
ka Peťka Tomášiková obsadila 1. 
miesto vo svojej kategórii.

„Obvodná prehliadka detskej 
tvorivosti“ – našu škôlku tu repre-

Aj takýto bol školský rok v MŠ na ul. SNP
Základnou náplňou pobytu detí v MŠ, ako aj 
práce učiteliek je výchovno-vzdelávacia činnosť. 
Život a pobyt detí v MŠ sme sa po celý školský rok 
snažili spestriť a obohatiť rôznymi zaujímavými 
podujatiami a aktivitami z rôznych oblastí.

zentovali Zuzka Revúcka a Laura 
Omamíková.

Tejto zimy nám prialo aj poča-
sie a tak sa deti spolu s pani učiteľ-
kami zapojili do súťaže o „Najkraj-
ší výtvor zo snehu“.

Jednou z najatraktívnejších 
akcií bolo vítanie Mikuláša na 
pôde našej škôlky. Túto akciu pre 
nás organizačne zabezpečili členo-
via Občianskeho združenia Mladá 
Dobšiná, ktorí vyzdobili jedáleň, 
zabezpečili kostýmy pre Mikuláša 
a jeho sprievod a vyhlásili súťaž 
pre rodičov O najkrajší vianočný 
koláč. Deti spolu so svojimi rodič-
mi zhotovovali vianočné dekorácie 
na výzdobu tried a s pani učiteľ-
kami nacvičili kultúrny program, 
ktorým sa predviedli na Mikuláš-
skom posedení. Odmenou im boli 
balíčky sladkostí.

Ďalšou pútavou akciou pre deti 
bol karneval, na ktorom sa pred-
viedli v krásnych maskách, ale aj 
zabavili pri rôznych súťažiach

Do povedomia verejnosti sa 
naše deti zapísali vystúpeniami 
na rôznych podujatiach: Mesiac 
úcty k starším, Výročná schôdza 
Klubu dôchodcov, Turíčne sláv-
nosti, Deň matiek a i.

Najkrajším a pre deti najdô-
ležitejším sviatkom je Medziná-
rodný deň detí. My sme tomuto 
sviatku venovali celý týždeň. 
V spolupráci s OZ Mladá Dob-
šiná sme zorganizovali MDD 
v Ramži, kde v krajine rozprávok 
a zázrakov deti odkrývali poklad. 
Ďalší deň sme boli na divadelnom 

predstavení O Červenej čiapočke. 
Tretí deň sme sa zúčastnili Dňa 
otvorených dverí v kasárňach VÚ 
v Rožňave, kde sa deti oboznámili 
s vojenskou technikou, vyskúšali 
si, aké je to sedieť vo vojenskej 
sanitke, či obrnenom aute, po-
zreli si ukážky bojového umenia, 
niektorí si dokonca s maskovaný-
mi vojakmi „zabojovali“. Týždeň 
k MDD ukončila športová olym-
piáda.

Alica LIPTÁKOVÁ
MŠ – ul. SNP

27. 7. 2008   
„Stretnutie s folklórom“ 
16.00 - Folklórna skupina Kňahin-
ka z Čičavy
17.00 - Folklórny súbor Čačina zo 
Sp. Novej Vsi
18.30 - posedenie pri ľudovej 
hudbe
Miesto konania: Letné javisko za 
Kultúrnym domom
 Vstupné: 80,- Sk 
Študenti a dôchodcovia 50,- Sk
 
2.8.2008     
„Čaj o 19.-ej“ alebo diskotéka pre 
starších
 Kultúrny dom, 19. 00 hod.
 Vstupné: 40,- Sk
 
7.8.2008    „Popoludnie s rozpráv-
kami“ - premietanie rozprávok pre 
deti

Kultúrny dom, 15.00 hod., 16.30 
hod., 18.00 hod.
Vstupné: 15,- Sk
 
10.8.2008    
„Promenádny koncert pri fontáne“ 
19.00 hod.
 Hrá: Junior Brass Quintet
Vstup voľný
 
16.8.2008
15.00 hod. - Zábavné popoludnie 
pre rodičov a deti „Happy ZOO“ 
divadelné predstavenie, v ktorom 
účinkujú 4 obrovské masky
17.00 hod. - Hudobno-zábavný 
program skupiny FUNNY FEL-
LOWS - Roman Feder, Zuzana 
Haasová, originálne kostýmy, 
výborná hudba a zábava
 Miesto konania: Letné javisko za 
Kultúrnym domom

Vstupné: 100,-- Sk  Deti, študenti 
a dôchodcovia: 50,- Sk
19.00 hod.  Diskotéka pod holým 
nebom
Miesto konania: Letné javisko za 
Kultúrnym domom
Vstupné: 40,- Sk
 
„ROCK NA KONCI LETA“
28.8.2008 
Koncert rockových skupín „Uni-
versum z Trebišova, Pyrimor z Po-
pradu a Schyzofém z Košíc“
 Kultúrny dom, 19.00 hod.
 Vstupné: 80,-- Sk

5.9.2008Dvojkoncert skupín 
„Slobodná Európa a Živé kvety“
Predkapela: „Interpunkcia“
Kultúrny dom, 20.00 hod.
Vstupné: predpredaj 130,- Sk pred 
koncertom 160,– Sk

Kultúrne leto POKRAČUJE!

V rámci „Dobšinského kultúrneho leta“ Vás 
pozývame na ďalšie zaujímavé podujatia:

rôzne, oznamy8 júl 2008

NAVŽDY 

NÁS OPUSTILI:

Margita Košúthová

8. 5.

Ladislav Csadi

19. 5.

Jozef Ambroz

10. 6.

Margita Repaská

11. 6.  

Jozef Červenák

12. 6.

Viera Kosková

2. 7.

Mária Benediktyová

3. 7.

Anna Šmelková

7. 7.

Amália Blašková

13. 7.

¶

¶
é: 15,- Sk5,- Sk

008008    
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TÉMAJUBILEJNÝ 25. ROČNÍK PAV DOBŠINÁ 2008

Taký bol jubilejnýTaký bol jubilejný

DOBŠINSKÝ DOBŠINSKÝ 
KOPEC 20082008

H istória motoristického 
športu v Dobšinej začala 

písať svoje prvé stránky v šesťde-
siatych rokoch minulého storočia. 
Boli organizované rôzne výlety 
formou mototuristiky, zrazy mo-
toristov, ale aj amatérske moto-
ristické súťaže. V roku 1970 mal 
mototuristický oddiel takmer 60 
členov, pričom v tom období sa 
k motocyklistom postupne pri-
dávali aj automobilisti. Členom 
mototuristického oddielu sa v tom 
čase stal aj MUDr. Záhradníček, 
rodák z Moravy (teda z kraja, ktorý 
vďaka brnianskemu okruhu, ale aj 
šternberkskému kopcu mal už vte-
dy bohatú motoristickú históriu). 
Práve v jeho hlave skrsla myšlienka 
zorganizovať preteky automobilov 
na ceste smerujúcej z Dobšinej na 
Dobšinský kopec. Táto myšlienka 
zaujala ostatných mototuristov 

(František Novotný, Ján Quitko, 
Viktor Šmelko a ďalší) natoľko, 
že hneď sa začalo so zisťovaním, 
čo všetko si organizácia takéhoto 
podujatia vyžaduje. Mototuristom 
sa podarilo získať pre spoluprácu 
aj „peších“ turistov, teda členov 
turistického oddielu.

Rok 1973 sa stal významným 
medzníkom v historických udalos-
tiach mesta Dobšiná.  V dňoch 9. 
a 10 júna 1973 sa uskutočňuje tzv. 
“nultý ročník pretekov automo-
bilov do vrchu Dobšinský kopec“, 
ako oblastný prebor. Za pekného 
počasia, sa ho zúčastnilo 51 pre-
tekárov. Víťazom sa stal Ladislav 
Losman z Handlovej a cenu pre 
najlepšieho pretekára rožňavské-
ho okresu získal Mikuláš Kuchta 
z Revúcej.

Ďalej sa história PAV ube-

rala s prestávkami v troch 
etapách.

Rok po tom, ako si na Dobšin-
skom kopci prvý krát zasúťažili 
pretekári na rýchlych autách, sa 
15. a 16. júna 1974  konal už riad-
ny - prvý ročník PAV, za doteraz 
početne najslabšej účasti (iba 37 
súťažiacich). Jeho víťazom  bol 
František Nemec z Piešťan, kto-
rý dosiahol najlepší súťažný čas 
4 min. 39,8 sek. na vlastnoručne 
vyrobenom vozidle GIOM (v tré-
ningu bol najlepší už vtedy známy 
slovenský pretekár Marián Rajno-
ha, ktorý trať Dobšinského kopca 
zdolal na vtedajšiu dobu vynikajú-
cim časom 03:39,8 min.). 

Druhý ročník sa už zaratúval 
do seriálu Majstrovstiev Slovenska 
a zo 43 prihlásených pretekárov 
sa na prvom 

mieste umiestnil Jiří Trávniček, 
ktorý dosiahol najrýchlejší čas 
04:14,6 min.

Vzhľadom na nové kritériá 
pre uskutočňovanie PAV sa v na-
sledujúcich  rokoch preteky do 
Dobšinského kopca neuskutočnili 
(nevyhovujúci povrch vozovky, 
chýbajúce zvodidlá, ...), a tak sa na 
ich pokračovanie čakalo až do ro-
ku 1983.  

Od roku 1983 sa počas II. etapy 
(štyri  ročníky) preteky konali na 
vynovenom asfaltovom povrchu. 
Organizácie sa chopila tzv. „elek-
trárenská ekipa“ (Kubányi, Kuchár, 
Kollárik, Kubiňák) za výdatnej po-
moci mototuristov novej generácie 
(Rupp, Floch). V roku 1984 sa po 
prvý krát v Dobšinej konali prete-
ky v rámci Majstrovstiev 

Česko-
slovenska a zví-

ťazil v nich Karel Jílek.  Žiaľ kritéria 
pre uskutočňovanie pretekov sa neustále sprísňovali 

a tak došlo k tomu, že sa v rokoch 1986, 1988 a 1989 preteky 
nekonali. Rokom 1990 začína III. etapa PAV Dobšinský kopec, 
ktorá trvá až do dnešných dní.  Počas devätnástich ročníkov sa 
pri kormidle organizácie vystriedalo viacero osobností, ktoré 
ovplyvňovali dianie okolo pretekov   (H. Kollárik, A. Lipták, 
Ruppovci, J. Slivenský, P. Vozár, M. Kollárik, Ľ. Bukovinský, J. 
Hudák, J. Kuchár, J. Oravec ...).  V roku 1993 sa konal jubilejný 
X. ročník a bol významný tým, že sa ho okrem slovenskej a čes-
kej vrchárskej špičky prvýkrát zúčastňujú aj pretekári zo zahra-
ničia (Nemecko, Poľsko, Rakúsko a Maďarsko). 

S pribúdajúcimi ročníkmi stúpala atraktivita Dobšinského 
kopca, chodia sem pretekári s čoraz rýchlejšími autami a tak 
bolo potrebné realizovať rôzne úpravy (asfalt, posunutie štar-
tu a cieľa, zdvojenie zvodidiel atď). Zrodil sa tiež (na žiadosť 
niektorých pretekárov) experiment so zaradením retardéra na 
úseku trate zvanej „Roveň“, ktorý sa však ukázal ako nie veľmi 
šťastné riešenie.

Dôležitým medzníkom v histórii PAV Dobšinský kopec 

pokračovanie na strane  10



šport10 júl 2008

TÉMA

nastáva v roku 2003, kedy sa hlav-
ným usporiadateľom stáva a je ním 
dodnes Mesto Dobšiná. Pod vede-
ním bývalého  primátora J. Vozára 
i terajšieho primátora p. Karola 
Horníka a riaditeľov pretekov Paľa 
Vozára a v súčasnosti Marcela Kol-
lárika, sa PAV Dobšinský kopec 
stáva jednou z najvýznamnejších 
súčastí športového, kultúrneho 
a spoločenského diania v meste. 

Aký bol jubilejný XXV. 
ročník Pretekov automobi-
lov do vrchu Dobšinský ko-
pec 2008?

Nuž teraz už môžeme sme-
lo povedať, že vydarený počnúc 
počasím, športovo-kultúrno spo-
ločenskou klímou, ako aj účas-
ťou zástupcov nášho politického 

a kultúrneho života. Záštitu nad 
jubilejným XXV. ročníkom PAV 
Dobšinský kopec prevzal Minister 
výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky Ing. Marián 
Janušek (SNS). 

Sobotňajší deň nás poctil svo-
jou návštevou Štátny  tajomník  
Ministerstva dopravy,  pôšt a tele-
komunikácií Slovenskej republiky  
p. Dušan Švantner (SNS). 

Po večernom vyhodnotení vý-
sledkov prvého súťažného dňa (po 
prvý raz pred našou radnicou), sa 
uskutočnila  v priestoroch radni-
ce výstavka relikvií (fotografi e, 
bulletiny, oblečenie, vlajky a pod.) 
z predchádzajúcich ročníkov 
a slávnostná recepcia z príležitosti 
odovzdávania ocenenia „Čestné 
uznanie za rozvoj motorizmu“, za-

slúžilým činovníkom zabezpeču-
júcim PAV Dobšinský kopec. Oce-
nenie si  z rúk primátora mesta p. 
Karola Horníka prevzali p. Franti-
šek Novotný, p. František Floch, p. 
Ján Quitko, p. Jozef Slivenský, p. 
Ján Kuchár.

V nedeľu sme medzi účastník-
mi pretekov privítali Krajského 
predsedu SNS p. Jána Slabého, po-
slanca Národnej rady SR a predse-
du výboru pre životné prostredie, 
pôdohospodárstvo a ochranu 
prírody. No a výpočet vzácnych 
návštev chcem uzatvoriť menom, 
ktoré je v týchto časoch na Sloven-
sku ozajstným pojmom v hereckej 
brandži „Tomáš Maštalír“, ktorý 
sa ako pretekár AST Presskam na 
vozidle Seat Leon úspešne popa-
soval s nástrahami Dobšinského 

kopca. Po športovej stránke bol 
tento ročník „poznačený“ najväč-
ším počtom pretekárov. Zo 115 
prihlásených bolo technickými 
komisármi prevzatých 100 prete-
károv, z ktorých bolo klasifi kova-
ných  v sobotu 94 a v nedeľu 97.

Výsledky pretekov boli 
započítavané do: 
- FIA EUROPEAN HILL CLIMB   
   CUP (ECC)
- FIA INTERNATIONAL HILL  
  CLIMB CHALLENGE (IHCC)
- MAJSTROVSTVÁ SLOVEN    
  SKEJ REPUBLIKY (MSR)
-MEDZINÁRODNÉ MAJSTROV 
  STVÁ ČESKEJ REPUBLIKY   
  (MMČR)
-VOĽNÉ MEDZINÁRODNÉ   
  PRETEKY

Por. číslo Meno Trieda 1. jazda 2. jazda Výsledný čas Rýchlosť

1. Jaroslav KRAJČI E2 - 3000 2:34,238 2:33,293 5:07,531 159,4

2. Dušan NEVÉŘIL E2 - 3000 2:34,563 2:36,180 5:10,743 157,8

3. Milan SVOBODA E2- 2000 2:40,364 2:41,474 5:21,838 152,3

Por. číslo Meno Trieda 1. jazda 2. jazda Výsledný čas Rýchlosť

1. Dušan NEVÉŘIL E2 - 3000 2:35,106 2:32,917 5:08,023 159,2

2. Milan SVOBODA E2 - 2000 2:37,162 2:40,174 5:17,336 154,5

3. Otakar KRÁMSKY E2 - 3000 2:41,151 2:39,425 5:20,576 152,9

Výsledky v absolútnom poradí – sobota 21.06.2008

Výsledky v absolútnom poradí – nedeľa 22.06.2008

V  nedeľňajších pretekoch automobi-
lov do vrchu Dobšinský kopec bol 

vytvorený nový traťový rekord:
Dušan Nevěřil (CZ) v triede  E2-3000 

na vozidle LOLA  v čase  2:32,917 Ø rých-
losť 159,2 km/h.

Veľkú smolu v týchto pretekoch mal dl-
horočný účastník pretekov na Dobšinskom 
kopci Julo Konček, ktorý mal v sobotu ťaž-
kú haváriu. Našťastie táto havária (ako aj 
niekoľko ďalších) sa skončili len poškode-
ním auta. Pretekári neboli zranení. Veríme, 
že Julo túto nepríjemnosť veľmi rýchlo pre-
koná a čím skôr sa medzi súťažiacich vráti.  

A ako si počínali naši domáci 
pretekári ?

Najväčšiu radosť nám robil Tomáš 
Fusko, jazdiaci za Motorsport Dobšiná na 
vozidle Š - Felícia, ktorý dokáže poraziť aj 
pretekárov z vyšších tried s výkonnejšími 
autami. V sobotu sa v absolútnom poradí 
z 97 pretekárov  umiestnil na 36. priečke  
s časmi 3:26,636 a 3:24,610 min., ktoré 
mu v triede A-1400 vyniesli „prvé miesto“. 
Na  79. priečke bol klasifi kovaný Vlasto 
Majerčák, ktorý jazdil za AST Presskam na 
vozidle Seat Leon TDI.  

V nedeľu sa v absolútnom poradí To-
máš Fusko z 94 pretekárov umiestnil na 42. 
priečke s časmi  3:28,863 a 3:25,628 čím si 
vo svojej triede opäť vyjazdil „prvé miesto“. 
Na  47. priečku v absolútnom poradí po-
skočil  Vlasto Majerčák s časmi  3:29,879 
a 3:28,999, ktoré mu v triede TDI E1+2000 
stačili na „druhé miesto“. 

Čo dodať na záver ?
Predovšetkým je potrebné vysloviť 

poďakovanie všetkým delegovaným činov-
níkom, ale aj tým stovkám dobrovoľníkov, 
ktorí za celé obdobie konania pretekov 
zabezpečujú ich bezproblémový priebeh 
(traťoví komisári, spojári, rozhlasáci, ha-
siči, lekári, záchranári, policajti, technickí 
pracovníci, pracovníci sekretariátu a ďalší 
tu nemenovaní) ako aj sponzorom a miest-
nym podnikateľom. Pokiaľ bude fungovať 
takáto základňa „správnych ľudí“, zapále-
ných pre motorizmus tak  nie sú na mies-
te obavy, či preteky automobilov do vrchu 
Dobšinský kopec napíšu aj ďalšie historic-
ké momenty.

Ján KUCHÁR, vedúci sekretariátu 
a tlačového strediska PAV

Ročník Počet pretekárov Víťaz pretekov

1973; - nultý 51 Ladislav Losman

1974 - I. roč. 37 František Nemec

1975 - II. roč. 43 Jiří Trávniček

1983 - III.roč. 69 Štefan Klištinec

1984 - IV. roč. 80 Karel JÍLEK

1985 - V. roč. 58 Miroslav ŠRachta

1987 - VI. roč. 72 Jiří Mičánek

1990 - VII. roč. 54 Miroslav ŠRACHTA

1991 - VIII. roč. 57 Jiří Mičánek

1992 - IX. roč. 57 Jiří Mičánek

1993 - X. roč. 80 Walter PERAZZA

1994 - XI. roč. 65 Paul Steindl

1995 - XII. roč. 43 Jozef Krečmer

1996 - XIII. roč. 39 Herber Stolz

1997 - XIV. roč. 70 Lászlo Szász

1998 - XV. roč. 38 Jozef Krečmer

1999 - XVI. roč. 64 Lászlo Szász

2000 - XVII. roč. 72 Jozef Krečmer

2001 - XVIII.roč. 48 Jaroslav Krajči

2002 - XIX. roč. 65 Jaroslav Krajči

2003 - XX. roč. 93 Jaroslav Krajči

2004 - XXI. roč. 55 Jaroslav Krajči

2005 - XXII. roč. 68 Jaroslav Krajči

2006 - XXIII.roč.
75 Milan Svoboda

75 Jaroslav Krajči

2007 - XXIV. roč.
70 Dušan Nevěřil

70 Jaroslav Krajči

2008 - XXV. roč.
97 Jaroslav Krajči

94 Dušan Nevěřil

Prehľad doterajších víťazov PAV Dobšinský kopec
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Julovi Končekovi sa tohtoročné preteky nevydarili 
– jeho bavorák  skončil v prvej sobotňajšej súťažnej 
jazde po havárii nepojazdný

Jaro Krajči prijímal gratulácie za celkové víťazstvo v sobotu. 
V nedeľu sa mu nevydarila druhá súťažná jazda a tak musel 
stupne víťazov v celkovom poradí prepustiť iným

Ako keby sme umiestnením fotografi e auta Dušana Nevěřila na 
plagát tohtoročného Dobšinského kopca predpovedali ich vývoj. 
V nedeľu sa celkovým víťazom a zároveň aj držiteľom platného 
rekordu stal práve tento, už dlhoročný účastník našich pretekov

Na 25.ročníku sa úspešne prezentoval aj To-
máš Fusko, ktorý okrem víťazstva vo svojej 
triede obsadil v sobotu druhé a v nedeľu 
tretie miesto v kategórii JUNIOR

fotogaléria
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D obšinský kopec oslavuje 
jubilejný, 25. ročník. Mys-

líte si, že aj keď žijeme vo veľmi 
komerciálnej dobe, nájdu sa 
podnikatelia, ale aj politici, ktorí 
budú takéto aktivity podporo-
vať, aby sme mohli písať históriu 
PAV aj v budúc nosti ?

,,Cestujem po svete na rôz-
ne bilaterálne rokovania, na kon-
gresy, aj ako turista. Všetci, čo boli 
na Slovensku alebo tí, čo počúvajú 
rozprávanie o Slovensku, sa ču-
dujú, prečo nevieme spropagovať 
našu krajinu. Je to krásna krajina 
a žijú v nej pracovití a dobrosr-
deční ľudia. Preto si treba vážiť 
podujatia s takou tradíciou, ako je 
Dobšinský kopec, treba ich vedieť 
spropagovať a aj ich zásluhou pri-
tiahnuť k nám čoraz viac preteká-
rov a turistov. Rád som prevzal zá-
štitu nad podu jatím. Hlavne preto, 
aby som pomohol organizátorom 
spropagovať tento nádherný kút 
nášho Slovenska. Som presvedče-
ný, že keď sa bude dariť ekonomike 
a pocit sebavedo mia podnikate-
ľov prerastie do národnej hrdosti, 
športové, motoristické, ale i kul-
túrne a folklórne podujatia nájdu 
čoraz viac sponzorov a podpory.“

,,Aký vzťah máte Vy osobne 
k automobilovému športu ?“

,,Som nadšený motorista. 
Musím však podotknúť, že hoci 
mám rád adrenalín, za vo lantom 
to v normálnej premávke nikdy 
nepreháňam. Ak sa však nájde po-
kojné mies to, skúšam vlastnosti 
tátošov pod kapotou. Ak si nájdem 
čas, tak sa rád dívam aj na televíz-
ne prenosy formuly jeden a moto 
Grand prix.“

Videli sme Vás u nás v Dobši-
nej na „zimnej amatérskej rally“. 
Úspešne ste ju zvlád li. Skúste 
popísať svoje dojmy z uvedenej 
súťaže. Vyskúšate si aj trať Dob-
šinského kopca – ako sa Vám 
pozdáva? 

 ,,Zimná rally má svoje špeci-
fi ká. A špecifi kum predstavuje aj 
tunajšia trať. Každý motor ista si 
tu príde na svoje, presvedčí sa nie-
len o svojich prednostiach, ale aj 
rezervách. Tak to bolo aj so mnou. 
Skúšal som, čo dokážem ako vodič 
a skúšal som aj, čo dokáže auto. 
Ako sa vraví, človek by nemal byť 
nikdy so sebou spokojný, lebo by 
prestal napredovať. Nebol som 
dostatočne zohratý s autom, pre-
to som sa šmykol na ľade a stratil 
minútu, kým som sa vyštveral zo 
snehového záveja. Ja to beriem 
z nadhľadu, nie som profesionál-
ny, ale iba amatérsky jazdec, preto 
kritérium hodnotenia si nekla diem 
vysoko. Dobšinský kopec je však 
spravodlivým a náročným krité-
riom pre jazd cov. Nástrahy číhajú 
v každej zákrute a každá chybička 
sa vypomstí. Uzavrel by som to 
myšlienkou baróna Coubertina, 
tvorcu novovekých olympijských 
hier: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale 
zúčastniť sa.“ Hoci doba z hľadiska 
profesionálov význam tohto sloga-
nu pozmenila a vraví sa: „Dôležité 
je zúčastniť sa a zvíťaziť“.

Pán minister a teraz aj niečo 
z inej oblasti: 

Región horného Gemera, 
kam patrí aj Dobšiná, je pozna-
čený negatívne v tom, že je tu veľ-
mi málo fungujúcich podnikov 
a dosť veľká nezamestnanosť. 
Aký je Váš pohľad na uvedenú 
situáciu. Čo by pomohlo tomuto 
regiónu ? 

,,Tvorcom všetkých hodnôt 
sú ľudia. Preto odpoveď je jedno-
značná: Treba múdrych, ak tívnych 
starostov a primátorov, ktorí vedia 
manažérsky myslieť aj konať. Tre-
ba vedieť osloviť ľudí vhodnou po-
litikou a spoločnými silami budo-
vať hodnoty. Doba je o pro jektoch. 
Tí, čo majú vypracovaný plán 
územného a sociálneho rozvoja, 

vedia, o čom je reč. Ľudia s pro-
jektmi sa presadia aj v boji o štátnu 
podporu, aj v súboji o eurofondy. 
Súčasnosť je veľmi vhodnou dobou 
na realizáciu kvalitných a verej-
no-prospešných projektov. Zá-
sluhou Národného strategického 
referenčného rámca a jedenástich 
operačných programov dostane 
Slovenská republika z pokladnice 
Európskej únie do roku 2013 cel-
kom 11,4 mld. eur. Odporúčam 
všetkým primátorom a starostom 
v Dobšinej a okolí, aby si určili 
priority a premietli ich do zmyslu-
plných projektov. Tie zabezpečia 
ľuďom prácu, príjmy, spokojnosť 
a regiónu perspektívu.“

Minulý rok v lete ste sa zú-
častnili na 24. ročníku pretekov 
automobilov do vrchu „Dobšin-
ský kopec“, v zime ste nás poc-
tili svojou návštevou aj na ama-
térskej rally „Dobšinská zima“. 
Tohto roku sa uskutoční 25. 
ročník PA V „Dobšinský kopec“, 
nad ktorým ste prevzali záštitu. 
Čo to pre Vás znamená a čím je 
pre Vás mesto Dobšiná?

,,Je to čarovný kút, v ktorom 
žijú dobrí a prívetiví ľudia. Želám 
im, aby ich čakala krajšia budúc-
nosť. O tú sa však musíme priči-
niť všetci v zmysle: Ak si pomôžeš 
sám, aj Pán Boh pomôže, v tomto 
prípade trebárs vláda SR. Cestov-
ný ruch, poľovníctvo, ekologické 
hospodárstvo, vedomostná eko-
nomika – to sú smery rozvoja pre 
Dobšinú. Želám jej, aby si zacho-
vala prírodnú krásu a posilňovala 
ekonomickú hodnotu.“

Verejnosti ste známy, ako 
veľmi pracovitý minister, a preto 
by nás zaujímalo, ako dokážete 
svoje pracovné povinnosti skĺbiť 
s mimopracovnými aktivitami, 
ako to všetko zvládate?

,,Je to náročné. Som cezpoľný 
minister a keďže rodinu mám 
naďalej v Žiline, bez jej podpory 

by som nemohol zvládnuť toľko 
náročnej a zodpovednej agendy. 
Vyžaduje si to desať až štrnásťho-
dinový pracovný program, často 
spestrený pracovnými výjazdmi 
do regiónov, pracovnými cestami 
do zahraničia, rokovaniami doma 
i v cudzine. Táto práca ma však 
chytila za srdce a som rád, že aj zá-
sluhou svojich spolupracovníkov 
sa nám darí obohacovať život na 
Slovensku. Akčný rádius pôsobe-
nie ministra výstavby a regionálne-
ho rozvoja je veľmi široký. V prvom 
rade sa usilujeme skvalitniť právne 
normy v stavebníctve, aby sme na-
ďalej udržiavali stavebný rozmach, 
aký SR zazname nala v poslednom 
období. Odhad investícií v staveb-
níctve na nasledujúcich desať ro-
kov predstavuje 2,2 bilióna korún 
– ročne 220 miliárd. Začínam mať 
síce menší problém s tlakom a krč-
nou chrbticou, ale na druhej strane 
mám dobrý pocit, že prinášame 
Sloven sku a ľuďom hodnoty, aké 
od nás očakávali. Sľúbili sme to vo-
ličom a priaznivcom SNS vo voleb-
nom programe a môžeme všetkých 
ubezpečiť, že z hľadiska podpory 
bývania mladých rodín, výstavby 
nájomných bytov a regionálneho 
rozvoja program splníme.

Ešte jedna otázka na záver:
Myslíte si, že ženy sú rovnako 

dobré vodičky ako muži?
Každý sme originál. Vzhľadom 

na počet vodičiek môžem sa zdôve-
riť z postrehu, že aj medzi nimi sú 
podobne ako medzi mužmi veľmi 
dobré, priemerné, ale i slabšie vo-
dičské typy. Správny vodič je ten, 
ktorý myslí a reaguje aj za druhých. 
Dôležité je vždy dôjsť do cieľa. To 
želám všetkým – mužom aj ženám 
za volantom.

Ján KUCHÁR
Vedúci sekretariátu 

a tlačového strediska PAV

O automobilových pre-
tekoch do kopca Dob-
šinský kopec 2008 sa 
zhovárame s ministrom 
Marianom Janušekom.

Minister Janušek nadšeným motoristomristom

PRETEKÁ AJ V ZIME 
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Dobšinská 
amatérska rallye
V ážení motoristickí priatelia,

Organizátorský tím pretekov auto-
mobilov do vrchu „Dobšinský kopec“ sa po 
niekoľkoročnej prestávke opäť rozhodol, 
s podporou mesta Dobšiná a dobšinských 
kamionistov, zorganizovať na konci leta po-
pulárnu Dobšinskú amatérsku rallye.
Touto rallye-šou chceme podporiť všetky 
talenty v meste, či už mladých bicyklistov, 
motorkárov alebo automobilové posádky 
a  samozrejme našich kamionistov. V týchto 
dňoch prebiehajú posledné prípravy tratí 
a programu podujatia, ktoré vyvrcholí aj 
s diskotékou v našom kultúrnom dome pri 
vyhodnotení jubilejného 25. ročníka PAV 
Dobšinský kopec 2008  pod názvom „Po-
sledné tankovanie“.

Už teraz Vás môžeme ubezpečiť že sa máte 
na čo tešiť. Okrem športových výkonov 
našich pretekárov pripravujeme  pre Vás  
množstvo sprievodných akcií, z ktorých Vám 
bude „chodiť mráz po chrbte“. Ďalej Vám už 
nič neprezradíme okrem toho najdôležitejšie-
ho a to termínu podujatia, ktoré sa uskutoční:

30.augusta 2008

svadby
oslavy
spoločenské 

   akcie

FOTÍM

Kontakt:  Vladimír Václavík
 Tel.: 0904529881
vladovac@centrum.sk

Fotograf, komen-
tátor a zvukár 
– Vlado Václavík, 
Zdeno Zubák 
a Ďuso Korintuš 
– okrem tejto 
chvíľky mali plné 
ruky práce počas 
oboch dní preteku

V rámci propagačných jázd sa na Dobšinskom kopci 
„ponaháňali“ aj dobšinskí kamionisti

inzercia

šport
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