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mesačník obyvateľov
MESTA DOBŠINÁ

Boj Dobšinej a priľahlých obcí
za osemročné gymnázium
Osemročné Gymnázium v Dobšinej, ktorého zriaďovateľom je
Košický samosprávny kraj (KSK)
vzniklo 01. 09. 1995 a do dnešných
dní dalo vzdelanie viac ako tisícke produktívnych mladých ľudí,
z ktorých sú dnes mnohí lekári,
inžinieri, učitelia. Školstvo v Dobšinej malo vždy svoje meno, keďže
tu študovali velikáni ako P.J.Šafárik, Karol Kuzmányi, Ladislav
Bartolomeides, Pavol Dobšinský,
o ktorých životoch a dielach sa

dnes vyučuje. Stabilitu gymnázia
v Dobšinej, no tiež mnohým iných
gymnázií po celom Slovensku najmä s osemročným vzdelávacím
programom však s príchodom nového roka ohrozilo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu
SR, ktoré schválilo nový rozpis
počtu žiakov pre jednotlivé gymnáziá. V osemročnom vzdelávacom programe pre školský rok
2019/2020 však pripadla pre Dobšinú a jej gymnázium nula.

To nenechalo chladnými ani primátora mesta Dobšiná, Jána Slováka a 11 starostov okolitých spádových obcí spoločného obecného
úradu, ktorí ešte v januári 2019
oslovili písomne príslušné ministerstvo so žiadosťou o prehodnotenie rozhodnutia. V liste argumentovali tým, že pod našu oblasť
spadá vyše 15 000 občanov a možnosť gymnaziálneho vzdelávania
v Dobšinej je v mnohých prípadoch
jedinou možnosťou, či už pre nízky

vek detí, ktoré by nemuseli zvládnuť denné 30 km dochádzanie za
iným najbližším gymnaziálnym
vzdelaním, no nezanedbateľná je aj
ekonomická záťaž rodín. Ako primátor a starostovia priľahlých obcí
uviedli vo svojom liste: „Nepovolenie otvárať triedy gymnaziálneho
štúdia v regionálnych školách je
postupným likvidovaním aj tejto
našej školy, čo je pre nás nepochopiteľné aj z dôvodu, že obe budovy
pokračovanie str. 5

Slávnostné otvorenie Mestskej knižnice
V pondelok 4. marca 2019
Mestská knižnica v Dobšinej privítala pozvaných hostí, čitateľov
a tiež občanov mesta pri príležitosti slávnostného otvorenia
rekonštruovaných
priestorov
mestskej knižnice. V úvode vedúca oddelenia kultúry a športu p.
Anna Macková privítala účastníkov podujatia a v krátkosti oboznámila prítomných s priebehom
rekonštrukcie knižnice. Projekt
rekonštrukcie z verejných zdro-

jov podporil Fond na podporu
umenia. Aj v tomto roku vyšla
výzva FPU, kde sa opäť budeme
uchádzať o finančné prostriedky
na ďalšie skvalitnenie prostredia
Mestskej knižnice v Dobšinej.
Slávnostný prípitok a prianie do
ďalšieho obdobia predniesol primátor mesta, pán Ján Slovák.
Stretnutie v knižnici pokračovalo úvodným podujatím, na
ktorom pracovníčka knižnice p.
pokračovanie str. 3
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Kompostéry sú už tu!
Mesto Dobšiná v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
mesta č. 153/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta Dobšiná, zavádza pre všetky
domácnosti nový systém nakladania s biologicky rozložiteľnými
komunálnymi odpadmi. Ten bude
spočívať v povinnosti svojpomocne
zhodnocovať tento odpad formou
domáceho kompostovania. K tomu
budú jednotlivým domácnostiam
po absolvovaní prednášky o kompostovaní bezplatne poskytnuté
zo strany mesta kompostéry, ktoré
boli obstarané z nenávratného finančného príspevku, ktorý mesto
získalo na základe predloženej žiadosti o NFP v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1. Udržateľné
využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry. Spolu s kompostérom bude dodaný Návod na
zloženie kompostérov a Kompostovanie v záhradných kompostéroch.
Kto môže požiadať
o kompostér?
O kompostér môže požiadať
každá domácnosť – so záhradou
(okrem záhradkárských oblastí),
ktorej zástupca (vlastník objektu)
podpíše s Mestom Zmluvu o výpožičke kompostéra (ďalej len „zmluva“), bude plniť nim stanovené
záväzky: vlastníctvo, prípadne spoluvlastníctvo nehnuteľnosti v meste Dobšiná a pravidelné uhrádzanie
poplatkov za komunálny odpad.
Ako a kde môžem
požiadať o kompostér?
Informácie o odovzdaní kompostéra poskytnú zamestnanci
mestského úradu v kancelárii č. dv.
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1. na Mestskom úrade v Dobšinej.
Neskôr budú zverejnené na stránke mesta a vyhlásené v mestskom
rozhlase.
Čo ak mám nedoplatok
za komunálny odpad?
Domácnosti, ktoré majú nedoplatok za komunálny odpad, môžu
tento nedoplatok uhradiť a tak
získať kompostér od mesta do výpožičky. V opačnom prípade sú
povinní si zadovážiť kompostér na
vlastné náklady, nakoľko v súlade
so Zákonom o odpadoch č. 79/2015
a v súlade s VZN č. 153/2016 je každá domácnosť povinná zhodnocovať biologický rozložiteľný kuchynský odpad v kompostéroch.
Prečo sa mám zapojiť
do kompostovania?
Zavedenie tejto zmeny vyplýva
Mestu Dobšiná z novely Zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorá stanovuje obciam a mestám od
1. 1. 2017 povinnosť zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov z domácností. Každá samospráva si môže
sama zvoliť na základe miestnych
podmienok a možností, akým
spôsobom túto povinnosť splní.
Jednou z možností je v zástavbe
rodinných domov podporovať do-

máce kompostovanie. Práve touto
cestou sa Mesto Dobšiná rozhodlo
postupovať, pretože ju považuje
v momentálnej situácii za najefektívnejšiu a z ekonomického hľadiska najprijateľnejšiu.
Ďalej zo Zákona o odpadoch
vyplýva, že každý obyvateľ ako pôvodca komunálneho odpadu je povinný pravidelne a v plnej miere sa
zúčastňovať na zvolenom systéme
nakladania s komunálnymi odpadmi. Zavedením tejto zmeny v nakladaní s biologicky rozložiteľným
odpadom sa stáva pre obyvateľov
svojpomocné domáce kompostovanie povinnosťou. Okrem toho
sa obyvateľom zakazuje nakladať
s odpadmi v rozpore so zavedeným
systémom, napr. spaľovať odpad,
ukladať ho na verejné priestranstvo
atď.
Veríme, že obyvateľom Mesta
Dobšiná nie je ľahostajné životné
prostredie a preto sa aktívne zapoja do domáceho kompostovania.
Spoločnými silami sa tak pokúsime
znížiť množstvo skládkovaných odpadov, znečistenie ovzdušia a nášho okolia, ale aj nákladov na odpadové hospodárstvo.
Mgr. Janka Lenkeyová
& Ing. Tatiana Macková

01. 02. 2019 v čase o 9:15 hod. na MsP telefonicky oznámila pracovníčka predajne
na ulici SNP krádež čokoládovej tyčinky.
Hliadka na mieste spoznala 31-ročného
občana z Kúpeľnej ulice, ktorý dostal
chuť na sladkosť, tak si v predajni ukryl
tyčinku pod odev, ale predavačka ho
pritom odhalila a nebolo to po prvýkrát,
čo občan takto nakupoval. Hoci hodnota
tyčinky bola len 0‚59.,-€, ale v jeho prípade išlo o opakovanú krádež, bolo preto
vyrozumené OO PZ a vec bola odovzdaná
pre podozrenie zo spáchania trestného
činu. Tovar bol vrátený do predajne,
prípad realizuje Polícia.
04. 02. 2019 v čase o 19:00 hod. na
základe dožiadania OO PZ, vykonala MsP
v súčinnosti šetrenie vo veci zisťovaní
páchateľa podozrivého z trestnej činnosti, ktorý na zastávke SAD využil momentálnu nepozornosť dôchodcu z Rejdovej,
priblížil sa k nemu zozadu, vytrhol mu
peňaženku, ktorú držal v ruke a rýchlo
zutekal preč. Asi o dve hodiny bol
kamerovým záznamom zistený pohyb
podozrivej osoby po Ulici zimnej, kde aj
14-ročného občana z Dobšinej hliadky
zadržali. Prípad realizuje Polícia.
07. 02. 2019 v čase o 10:00 hod. bolo
na MsP telefonicky oznámené, že na ZŠ
došlo k poškodeniu zariadenia. Hliadka
na mieste zistila, že 15-ročný žiak školy
si dokazoval svoju silu na skrinkách
na topánky a na jednej z nich prelomil
dvierka. Mladistvému bola za poškodzovanie zariadenia školy uložená bloková
pokuta, ktorú priestupca zaplatil. Zároveň bol vo veci vyrozumený zákonný
zástupca, ktorý sa zaviazal spôsobenú
škodu uhradiť po dohode s vedením ZŠ.
11.02 a 28. 02. 2019 na základe upozornenia občanov, hliadka MsP na území
mesta zistila nepovolený ambulantný
predaj tovaru z motorového vozidla
cudzím štátnym príslušníkom. Skutok
bol realizovaný ako porušenie nariadenia
mesta o trhovom poriadku a priestupcom boli uložené blokové pokuty, ktoré
na mieste zaplatil a predaj bez príslušného povolenia im bol zakázaný.
18. 02. 2019 v čase o 8:20 hod. 69-ročná
obyvateľka mesta telefonicky oznámila,
že ju pred dvomi dňami navštívila
doma jedna pani z Dobšinej, ktorá sa jej
ponúkla, že jej bude robiť opatrovateľku.
O dva dni po tom oznamovateľka zistila,
že jej z peňaženky chýba vyššia suma
peňazí, tak má podozrenie, či jej peniaze
nezobrala pani, ktorá bola na návšteve.
pokračovanie str. 3

zo života v meste

marec 2019

V Dobšinej sa znovu rozšíri
kamerový systém
V záujme zvýšenia bezpečnosti v meste Dobšiná bola podaná
žiadosť v zastúpení Mestskej polície prostredníctvom výzvy Rady
vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie projektov
v rámci prevencie kriminality aj
na území nášho mesta. Prvotnú
žiadosť Mesto Dobšiná podalo
už v januári 2018, pričom projekt
s názvom „Rozšírenie monitorovacieho územia v meste Dobšiná
a výmena analógových kamier“
zahŕňal jednak rozšírenie kamerového systému s umiestnením
na uliciach Zimnej a Cintorínskej
s pokrytím prístupových ciest na
miestny cintorín, no projekt rátal
aj s pokrytím parku na ulici SNP
a križovatky ulíc Nová, Záhradná
a Hronská. V spomínanom projekte sa rátalo aj s výmenou existujúcich analógových kamier za
digitálne. Celková investícia realizácie sa predpokladala vo výške
21 500€.
Mesto Dobšiná bolo v podaní žiadosti o finančný príspevok
úspešné, no v upravenej výške
dotácie, kde celková investícia na
realizáciu bola schválená vo výške 6 254€. Z tohto objemu finančných prostriedkov dotácia tvorí
5 000 € a vlastné prostriedky
mesta Dobšiná vo výške 1 254€.
Ako nám povedal Michal Gergoš,
náčelník Mestskej polície mesta
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Vo veci je vykonávané objasňovanie pre
podozrenie z priestupku krádeže.

Dobšiná, “Museli sme sa rozhodnúť čo za tieto poskytnuté finančné prostriedky sme schopní
urobiť. Vzhľadom na to, že máme
v súčasnej dobe monitorovanú
smerom od námestia spodnú
časť mesta, rozhodli sme sa rozšíriť kamerový systém na hornú
časť Dobšinej, kde umiestnime
nové kamery, konkrétne na križovatku ulíc Nová, Partizánska
a Hronská. Vymeníme zároveň
dve najstaršie analógové kamery
umiestnené na námestí na budove kultúrneho domu a kameru na
ulici SNP osadenú na budove materskej školy.“
Mestská polícia v Dobšinej
rozšírením kamerového systému
v budúcnosti pokryje hustejšie
aj hornú časť mesta (západne),
kde sa týmto rozšírením systému

otvorí aj možnosť pripájať ďalšie
kamery do plánovaných lokalít
na území mesta Dobšiná, kde je
predpoklad výskytu protiprávneho konania občanov. „Následne
máme po realizácii tejto etapy
projektu v pláne pokryť aj park
na ulici SNP, kde sa realizovala
výstavba dopravného ihriska.
Na realizáciu tejto časti budeme
musieť použiť vlastné prostriedky mesta, ktoré už sú zahrnuté
v rámci schváleného rozpočtu na
rok 2019“, dodal v závere Michal
Gergoš, náčelník MsP Dobšiná.
Po realizácii bude mestský kamerový systém aktuálne pozostávať
z 12 digitálnych kamier, na ktorý
môžu byť pripájané na vybraných
miestach ďalšie monitorovacie
zariadenia.
Text & foto: Juraj Karika

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

Slávnostné otvorenie…
dokončenie zo str. 1
Štefánia Heutschyová
privítala pána Alana
Dologa (rodáka z Dobšinej), autora knihy „Naše
dejiny úplne inak“. Autorská beseda zaujala
všetkých zúčastnených.
Sám autor sa v úvode
prihovoril k účastníkom
nasledovnými slovami:
„Kniha vás asi prekvapí každou kapitolou.
Pravdepodobne sa vám
budú zdať moje zistenia
a myšlienky absurdné,
nereálne, mnohé budú

3

pre vás úplne nové. V tejto knihe, ktorá nemá
ambície byť vedeckou
knihou, neudávam ku
každej informácii zdroje
a použitú literatúru. Verím, že kniha podnieti
skutočných bádateľov
k tomu, aby pokračovali v týchto chodníčkoch
a nachádzali nezvratné
dôkazy o tom, že slovenská história je rovnako
veľká, ako história ktoréhokoľvek „veľkého“
národa“.
-am-

20. 02. 2019 v čase o 16:00 hod. rómska
hliadka oznámila, že na ulici SNP pred
čínskym obchodom došlo k bitke medzi
niekoľkými občanmi. Hliadka MsP na
mieste zakročila proti trom aktérom bitky, ktorí sa pod alkoholovým opojením
napádali na ulici. Po predvedení na MsP
a na základe kamerového záznamu bolo
zistené, že 22-ročný občan z Kúpeľnej
ulice, inak čerstvo prepustený z výkonu
trestu, napadol fyzicky 28-ročného
občana z Novej ulice. Toho bránil jeho
kamarát, do akcie sa zapojila dokonca
aj jeho družka a tak vznikla na ulici
mela. Vzhľadom na minulosť útočníka
bolo vyrozumené OO PZ, či sa v danom
prípade nejedná o trestný čin a páchateľ
im bol odovzdaný.
25. 02. 2019 o 10:00 hod. oznámila
telefonicky zamestnankyňa predajne na
námestí, že v predajni došlo ku krádeži
a páchateľa majú stále v predajni. Na
mieste bol skontrolovaný 60-ročný
obyvateľ sídliska, ktorý si počas nákupu
v predajni niečo vhodil do ruksaku, čo si
ale všimla pozorná predavačka. Podozrivý sa nakoniec priznal a vytiahol maslo,
ktoré si chcel bez zaplatenia odniesť
domov. Tovar bol vrátený do predajne
a nešikovný zlodej mohol mať maslo na
dlhé obdobie namiesto pokuty, ktorú
musel zaplatiť.
28. 02. 2019 v čase 8:40 hod. predavačka
v novinovom stánku na námestí osobne
oznámila na oddelení MsP, že jej ráno
o 7:20 hod. neznámy občan ukradol dva
balíky cigariet a jeden zapaľovač v hodnote 7‚80.-€. Ako poškodená uviedla,
cigarety mala uložené pri okienku na
vnútornej poličke keď obsluhovala pri
okienku podozrivého, ktorý si práve
kupoval cigarety, otočila sa aby mu dala
tovar a on využil krátku chvíľu načiahol
sa a zobral od okienka cigarety, potom
akoby nič odišiel preč. To že jej chýbajú
si všimla až neskôr a vec prišla nahlásiť.
Na základe preverenia kamerového
záznamu bol získaný popis podozrivého
a vo veci priestupku je vykonávané
objasňovanie pre podozrenie z krádeže.
Michal Gergoš, náčelník MsP

VAŠE TIPY NA ČLÁNKY:
dobsinske.noviny@dobsina.sk
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Odpadové hospodárstvo – aktuálne
Mesto Dobšiná, ako držitel odpadu a zároveň poplatník za uloženie odpadov na skládke, bolo
v zmysle Zákona o poplatkoch za
uloženie odpadov a Zákona o Environmentálnom fonde povinné
vypočítať úroveň komunálnych
odpadov v mestách a obciach.
V zmysle vyššie uvedeného,
Mesto Dobšiná informovalo
o úrovni vytriedenia komunál-

nych odpadov na stránke mesta
za kalendárny rok 2018, ktorá
je vo výške 21‚5 % všetkých komunálnych odpadov.
Cieľom triedenia je podľa POH
SR dosiahnuť do roku 2020 úroveň 60%.
Podľa výšky miery vytriedenia
sa určuje recyklačný poplatok,
ktorý sa účtuje pri uložení odpadu na skládke odpadov. V prípade

Značka znamená, že obal po použití vhadzujeme do
zbernej nádoby. V prípade recyklovateľného materiálu do príslušnej nádoby na separovaný odpad.
Znak označujúci elektrické a elektronické zariadenie
vrátane batérií, žiaroviek a žiariviek. Tieto zariadenia
patria medzi nebezpečné odpady, preto ich nevhadzujeme do zberných nádob, ale odovzdávame na zberných dvoroch, prípadne zberovým spoločnostiam zaoberajúcim sa zberom týchto komodít.
Zelený bod – na obaloch výrobkov informuje, že spoločnosť participuje na rozvoji systému ZELENÝ BOD,
ktorého hlavnou úlohou je podpora separovaného
zberu a osveta obyvateľstva.
Trojuholník zložený zo šípok znamená, že obal alebo
výrobok je recyklovateľný. Súčasťou znaku je označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený. Označenie
materiálu môže byť zobrazené ako číslica v trojuholníku šípok, ako skratka pod trojuholníkom šípok, alebo
kombináciou oboch spôsobov.

nášho mesta recyklačný poplatok
predstavuje takmer 100% nárast,
a to z pôvodnej výšky 5‚98 Eur/t
na 10 Eur/t odpadov.
Tejto narastajúcej skutočnosti
vieme spoločným úsilím predísť
plnohodnotným triedením plastov, kovov, tetrapakov, papiera,
elektroodpadov a biologicky rozložiteľných odpadov.
Informáciu o materiálovom

zložení výrobku a o možnosti
jeho zhodnotenia po dožití daného výrobku, prípadne obalu
nám podávajú recyklačné značky
a označenia umiestnené na výrobkoch, konkrétne na obaloch
výrobkov. Prehľad týchto značiek
a označení s vysvetlivkami, podľa
ktorých sa môžme riadiť je nasledovný:

Žltý kontajner, žlté vrecia
= plasty, kovy, tetrapaky
Od 1. Marca 2018 vykonáva v našom meste zber triedeného odpadu spoločnosť Brantner Gemer s. r. o. z Rimavskej Soboty. Spoločnosť vlastní triedičku odpadov, čo v praxi pre mesto Dobšiná
a jeho obyvateľov znamená, že do žltých vriec a žltých kontajnerov
ukladáme okrem plastov aj kovy a kovové obaly a rovnako i tetrapaky, čiže viacvrstvové kombinované materiály.
V roku 2019 sa podľa harmonogramu triedeného zberu posilnil
zber plastov v letných mesiacoch. Zber papiera sa posilnil na 6 zberov/rok v porovnaní s rokom 2018 (4 zbery/rok).

Čo všetko patrí do žltých
zberných nádob a vriec:
PLASTY: PET fľaše, tégliky od jogurtov, smotany, masiel, šmalcov,
kečupu, horčice, spolu s viečkami, igelitové tašky, mikroténové vrecúška (sáčky), fólie, obaly z čistiacich prostriedkov, obaly z kozmetiky, obaly z cestovín, cukríkov, sladkostí (podľa recyklačných značiek
a označení)
KOVY: konzervy, plechovky od nápojov, plechovky od piva, alobal,
viečka od jogurtov, smotán, masiel, šmalcov, ostatné kovové obaly
podľa recyklačných značiek a označení
TETRAPAKY: obaly z džúsov, smotán, mlieka, omáčok, paradajkových pretlakov, ostatné obaly podľa recyklačných značiek a označení.

Čo NEPATRÍ do žltých
zberných nádob a vriec:
Celofán, znečistené fólie, obaly od nebezpečných látok, obaly od
chemikálií, farieb, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami,
chemickými látkami), podlahové krytiny, guma, molitan.
Pri triedení odpadov prosíme každého, kto sa zapája a podľa Zákona o odpadoch 79/2015 aj má povinnosť zapojiť sa do tohto systému,
aby myslel na to, že každá zberná nádoba má svoju kapacitu a pri dôkladnom zošliapnutí plastového odpadu, výrazne minimalizujeme
veľkosť odpadu a prenecháme miesto i ostatným. Častokrát sme
svedkami preplnených zberných nádob, do ktorých už nie je možné
vkladať odpady. Buďme, prosím, ohľaduplnejší a skúsme zmenšiť veľkosť odpadkov, hlavne tých, ktoré sa zošliapnuť dajú.
Ing. D. Kuchárová

Kombinácia recyklačných symbolov a značiek môže byť rôzna.
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ZŠ v Dobšinej zaviedla inováciu
v celoslovenskom meradle
Na základe návrhu mestského zastupiteľstva začalo vedenie Základnej školy v Dobšinej
hľadať spôsoby ako zabezpečiť
a ešte zlepšiť dozor na školských
chodbách cez prestávky, ale aj
počas vyučovania. Vedenie školy
oslovilo s inovatívnym nápadom
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave, ktorý vyhovel
ich žiadosti a podporil vytvorenie
pracovného miesta s označením
„Pomocný dozor v ZŠ“. Dozor
vykonáva jeden pracovník, ktorý
úzko spolupracuje s pedagógmi,
no taktiež v prípade potreby s poriadkovými zložkami, najčastejšie Občianskou hliadkou, ktorá
na základnej škole námatkovo
robí pochôdzku počas veľkých
prestávok a mimo nich hliadkuje
v okolí školy.
Oslovili sme preto riaditeľa
Základnej školy v Dobšinej, Mgr.
Jaroslava Hutníka. „Hľadali sme
možnosti ako zlepšiť dohľad nad
žiakmi v areáli školy, až postupné
nápady dostávali jasné kontúry
projektu pomocného dozoru. Pedagogickí pracovníci vykonávajú
dozor v pavilónoch a chodbách
školy mimo vyučovania podľa

stanoveného plánu. Pomocný dozor pomáha
vykonávať túto činnosť
pedagogickým zamestnancom a jeho ďalšou
náplňou je dozerať na
poriadok na chodbách
aj počas vyučovacích
hodín. V prípade nutného opustenia triedy počas vyučovania dozerá
na žiakov, aby bezcielne
neblúdili po chodbách
a nerušili priebeh vyučovania v ostatných
triedach, no tiež preveruje
prítomnosť
nepovolaných osôb,“
vysvetlil riaditeľ školy
a jedným dychom dodal,
že pomocný dozor pôsobí preventívne aj pri
predchádzaní možností krádeží,
no zabezpečuje aj plynulý príchod
a tiež odchod žiakov zo zariadenia
v spolupráci s vrátnicou.
Projekt pomocného dozoru
na Základnej škole v Dobšinej je
v celoslovenskom meradle inovatívny a podľa vedenia školy naplňuje očakávania pedagogického
zboru v zlepšení poriadku a sprá-

vania sa žiakov na chodbách
najmä mimo vyučovania, no tiež
v plynulom príchode a odchode zo
školského zariadenia. Pracovné
miesto z 95% hradí ÚPSVaR a 5%
je hradených z vlastných zdrojov
školy, pričom projekt samotný
potrvá do júna 2019, kvôli letným
prázdninám, následne je predpoklad jeho obnovenia. V minulosti
prišlo s podobnou myšlienkou pre

školy, kde je väčší počet žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia Ministerstvo školstva SR,
ktoré navrhlo zriadiť hliadky, no
od návrhu neskôr upustilo. ZŠ
v Dobšinej tak aj iným školským
zariadeniam na Slovensku týmto
projektom ukázala možnosti inovatívneho zlepšenia dozoru na
školách.
Text & foto: Juraj Karika

Boj Dobšinej a priľahlých obcí…
Spojenej školy boli minulý rok
zrekonštruované. Hlavnou prioritou by mala byť jednoznačne
dostupná možnosť štúdia a vzdelania spravodlivo pre všetkých.“
Primátor a starostovia obcí
poukázali aj na to, že rozhodnutie ministerstva bude mať
negatívny dopad nielen na vzdelanie v našom regióne, ale aj na
zväčšovanie rozdielov medzi
regiónmi a na mieru nezamestnanosti v okresoch so zvýšenou
mierou nezamestnanosti, medzi
ktoré patrí aj okres Rožňava.
Tiež priamo vyslovili, že samospráva by mala mať kompetencie
a možnosti priamo reagovať už
pri tvorbe takýchto rozhodnutí.
Ministerstvo školstva SR odpovedalo na túto žiadosť primátora
a starostov 06. 02. 2018 s tým, že
zriaďovateľ (KSK) mal 7 dní na
odvolanie sa voči rozhodnutiu,

no KSK túto možnosť nevyužil.
„“Keďže námietky zo strany zriaďovateľa voči návrhu rozpisu pre
uvedenú školu neboli doručené,
ministerstvo potvrdilo návrh
Okresného úradu Košice, odboru
školstva. Ministerstvo školstva
považuje schválený rozpis počtu
žiakov pre jednotlivé gymnáziá s osemročným vzdelávacím
programom pre školský rok

2019/2020 zverejnený na webovom sídle ministerstva za definitívny,“ uvádza sa v stanovisku.
Prednosta Mestského úradu v Dobšinej, Pavol Burdiga
aj ako poslanec KSK priamo
na pôde zriaďovateľa žiadal na
minulom zasadnutí krajského
parlamentu vysvetlenie situácie, o čom ihneď informovali aj
krajské médiá. „Zriaďovateľ sa

mal jednoznačne odvolať, čo ale
neurobil a to aj napriek našim
urgenciám, písomnému zdôvodneniu, ale aj interpeláciách
riaditeľa školy. Tvrdo som preto
vystúpil za Dobšinú voči vedeniu
samosprávneho kraja priamo
na jeho zasadnutí. Vyžiadal som
si písomnú správu o tom, kde
nastala táto dnes už nezvratná
chyba a budem naďalej bojovať
a požadovať jednak vysvetlenie,
ale aj adekvátne riešenia. O záveroch budem verejnosť určite
informovať,“ povedal P. Burdiga, pričom netajil rozčarovanie
z celej situácie, no aj odhodlanosť
zvrátiť spoločne s primátorom
mesta a starostami okolitých
obcí dnešný postoj a rozhodnutie
Košického samosprávneho kraja
a taktiež ministerstva školstva.
Text & foto: Juraj Karika

deti a mládež
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Jarné prázdniny s CVČ Dobšiná
Aj v čase jarných prázdnin sme sa
snažili spríjemniť našim deťom dlhé
chvíle voľna. V termíne od pondelka
18. 2. 2019 do stredy 20. 2. 2019 sme
pripravili pre deti pestrý program.
V pondelok bolo krásne slnečné počasie, ktoré nám prišlo vhod, pretože
sme mali naplánovanú vychádzku do
prírody a v rámci nej sme odniesli aj
zvieratkám niečo dobré na jedenie –
jablká, pečivo, mrkvu, petržlen a pod.
Stihli sme sa aj šmýkať po snehu z malého kopčeka. Trocha mokrí sme sa
vrátili do centra. Pokiaľ sa nám sušilo
oblečenie, zahrali sme sa rôzne hry.
V utorok sme išli do Spišskej Novej
Vsi, kde sa konali plavecké preteky
„O pohár primátora mesta.“ Okrem
súťažiacich sa plávaní zúčastnili aj

rodičia s deťmi. Súťaž prebiehala
v dvoch kategóriách – deti a dospelí.
Výsledky: Deti – 1. miesto – T. Filický, 2. miesto – K. Klementová,
3. miesto – N. Lefflerová. Dospelí –
1. miesto – K. Nohavička, 2. miesto –
P. Horváth, 3. miesto – E. Hutníková
Na stredu sme sa už všetci veľmi
tešili, pretože sme si piekli výborné
palacinky, ktoré sme si potom sami
vyzdobili lesným ovocím, lekvárom,
čokoládou, cukrovými ozdôbkami
a šľahačkou. Poobede sme sa zahrali
rôzne hry nielen dnu, ale aj v záhrade nášho centra. Posledné dni rýchlo
ubiehajúcich jarných prázdnin už
strávia deti doma so svojimi kamarátmi a rodičmi.
Mgr. Sylvia Tešlárová

Postupy prvej pomoci v komunitnom centre
Komunitné centrum mesta Dobšiná pri
svojej činnosti spolupracuje aj s inými organizáciami, inštitúciami a špecialistami.
Dňa 08. 03. 2019 popoludní sa v rámci
preventívnej aktivity v KC uskutočnila
prednáška o základoch prvej pomoci aj
s praktickými ukážkami, ktorú si pripravil p. Juraj Karika, predseda miestneho
spolku Slovenského Červeného kríža (MS
SČK) v Dobšinej.
Kvalifikovaný zdravotník, ktorý pôsobí
aj v teréne a zdravotníckych zariadeniach
oboznámil našich klientov nielen s teore-

tickými postupmi, ale priamo na figuríne
im umožnil vyskúšať si praktické zručnosti pri záchrane života. Táto preventívna
aktivita deti a mládež veľmi zaujala a po
skončení prednášky aktívne diskutovali
na danú tému. Ďakujeme p. Jurajovi Karikovi za jeho kvalitne pripravenú prednášku s prezentáciou a za jeho čas a veríme, že dobrá spolupráca s MS SČK bude
pokračovať aj naďalej.
Text a foto: PhDr. Eva Mihóková,
odborný garant Komunitného centra

Žiaci ZŠ Eugena Ruffinyho rozvíjajú
svoj talent v oblasti umeleckého slova
ŠALIANSKY MAŤKO – Dňa
25. 1. 2019 sa v priestoroch Centra voľného času pri ZŠ Pionierov
1 v Rožňave uskutočnil v poradí
25. ročník súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Okresné kolo Šalianskeho
Maťka prebehlo v troch súťažných
kategóriách. Súťažiaci tento rok
preukázali vynikajúce výkony,
čoho dôkazom je aj pozitívne zhodnotenie súťaže porotou, ktorá ocenila najmä opäť stúpajúcu úroveň
prednesu, kvalitný a pestrý výber
ukážok. Našu školu reprezentovali
žiaci: Terézia Vikartovská – 4.A,
Evan Macko Beluš – 6.A. V silnej
konkurencii žiaci získali účastnícke listy a tiež vzácne a bohaté skúsenosti.
KELLNEROVA
POLOMA
01. 03. 2019 – krásne podujatie –
súťaž v prednese poézie a prózy.

Peter Kellner Hostinský sa narodil
v Gemerskej Polome. Bol spisovateľom, novinárom, historikom,
filozofom. Jeho básnická tvorba

bola plná citu k Slovensku. A práve túto oblasť jeho tvorby sa v Gemerskej Polome rozhodli priblížiť.
Súťaž prispieva k vyhľadávaniu

talentovaných a nadaných žiakov
a študentov v oblasti umeleckého
slova. Medzi talentovaných recitátorov, ktorí reprezentovali našu
školu patrí Sofia Lászlóová, Katarína Krivanská, Rastislav Vikartovský, Terézia Vikartovská, Jakub
Hmilanský, Karolína Klementová,
Evan Macko Beluš, Jana Novotná.
Naši šikovní žiaci svojou interpretáciou hlbšie spoznali literárne
hodnoty, prehĺbili si literárne poznanie, tvorivosť. Rastislav Vikartovský a Terézia Vikartovská získali krásne tretie miesta. Ďakujeme
za reprezentáciu našej Základnej
školy v Dobšinej. Základná škola
Eugena Ruffinyho v Dobšinej získala Pamätný list za aktívnu účasť
v súťaži v prednese poézie a prózy
KELLNEROVA POLOMA.
Mgr. Marína Krivanská
& Mgr. Milena Gálová
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Najúspešnejšie záujmové činnosti
komunitného centra vo februári
Činnosť Komunitného centra
mesta Dobšiná je rozdelená do
niekoľkých oblastí pôsobenia. Jednou z oblastí sú záujmové aktivity,
ktoré ponúkajú podnety vyplývajúce z individuálnych potrieb
detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia so snahou podporiť ich
sebarealizáciu. Prostredníctvom
detí máme snahu vzbudiť záujem
rodičov o spoločné aktivity a tak
iniciovať pozitívnu zmenu. Komunitné centrá v našom okrese
navzájom spolupracujú.
Preto sme dňa 21. 2. 2019 prijali
pozvanie od Komunitného centra
mesta Rožňava a zúčastnili sme
sa na aktivite „MISS ŠKOLÁČKA komunitných centier okresu

Rožňava “, ktorá sa konala v Spoločenskej sále na Mestskom úrade
v Rožňave. Podujatie malo veľký
úspech a môže slúžiť ako inšpirá-

cia a motivácia pre ľudí, ktorí chcú
pomáhať ľuďom v núdzi a rodinám
zo sociálne znevýhodneného prostredia. Domov sme odchádzali

nielen s novými zážitkami a dobrým pocitom, ale aj s ocenením.
Naša klientka Andrejka Mirgáčová, žiačka ZŠ E. Ruffinyho
v Dobšinej vyhrala v súťaži tretie
miesto a stala sa druhou vicemiss
Komuntiných centier okresu Rožňava.
Mesiac február sme ukončili
úspešnou záujmovou a zároveň
komunitnou aktivitou, ktorou bol
Fašiangový karneval v Komunitnom centre. Práca a fungovanie
KC má z nášho pohľadu do budúcna značný a preukázateľný
význam a je prínosom nielen pre
rómsku komunitu, ale aj širokú
verejnosť.
Text, foto: pracovníčky KC

Valentínska pošta v materskej škole
Láska je vždy, nielen vo februári. Láska skutočná, medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, medzi priateľmi, láska ku zvieratám… Láska je každý
deň. Oslavujme ju denne. Každého z nás poteší
milé slovo, objatie či úsmev, a preto sa 14.2. deti –
sovičky rozhodli obdarovať zamestnancov školy
valentínskou poštou.
Vyrobili sme a poskladali kvietky, do ktorých
sme ukryli nalepený citát. Keď sa kvietok položil do nádoby s vodou, tak sa sám pomaly otvoril
a odhalil svoje posolstvo lásky. Obdarovaní mali
radosť z prekvapenia a deti prežívali prekvapenie z kúzla: „Ako to, že sa to vždy otvorí len vo
vode???“
Láska má mnoho podôb, tak i táto malá aktivitka priniesla šťastie a úsmev všetkým a to je to
najdôležitejšie.
M. Liptáková

APRÍL

9. apríl
(utorok)
10. apríl
(streda)
11. apríl
(štvrtok)

OKTÓBER

Papier je potrebné zviazať a vyložiť pred dom na viditeľné miesto. Vtedy výkupca zastaví a uskutoční výmenu.
Výkupca si vyhradzuje práve neprevziať balík papiera,
v ktorom sa bude nachádzať kartón, lepenka.

Harmonogram VÝKUPU
papiera a jedlých olejov
a tukov pre rok 2019

Harmonogram VÝKUPU papiera a jedlých olejov a tukov
pre rok 2019

8. október
(utorok)
9.október
(streda)
10.október
(štvrtok)

14.30 – 15.00 - Niže mesta, Tri ruže, Skalná
15.00 – 16.00 – Hnilecká, Budovateľská, Vlčia dolina
16.00 – 17.00 – Nová, Kúpeľná
14.30 – 15.00 – P.J. Šafárika, Banská, Mlynská, Železničná
15.00 – 16.00 – Zimná, Cintorínska
16.00 – 17.00 - Jarková
14.30 – 15.00 – SNP
15.00 – 16.00 – Záhradná, Severná, Mierová, Partizánska, Lesná, Lányi Huta
16.00 – 17.00 – Hronská, Slnečná, Turecká, Rybárska, Vyše mesta
14.30 – 15.00 - Niže mesta, Tri ruže, Skalná
15.00 – 16.00 – Hnilecká, Budovateľská, Vlčia dolina
16.00 – 17.00 – Nová, Kúpeľná
14.30 – 15.00 – P.J. Šafárika, Banská, Mlynská, Železničná
15.00 – 16.00 – Zimná, Cintorínska
16.00 – 17.00 – Jarková
14.30 – 15.00 – SNP
15.00 – 16.00 – Záhradná, Severná, Mierová, Partizánska, Lesná, Lányi Huta
16.00 – 17.00 – Hronská, Slnečná, Turecká, Rybárska, Vyše mesta
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Z činnosti sociálnej práce
Vzhľadom na sociálnu štruktúru obyvateľstva mesta Dobšiná,
sociálnu prácu zabezpečuje viacero subjektov. Na MsÚ pracujú
dve stále sociálne pracovníčky,
terénnu sociálnu prácu zabezpečujú traja terénni sociálni pracovníci a jedna terénna pracovníčka
a komunitnú prácu zabezpečuje
komunitné centrum. Náplň práce
je u každého subjektu iná, napriek
tomu sú všetky vzájomne prepojené a za najdôležitejšie sa považuje ich spolupráca. Okrem bežnej
agendy spomenieme niektoré špecifické činnosti, ako napr. kontrola
užívania nízkoštandardných bytov
v novopostavených bytových domoch na Dedičnej ulici v Dobšinej.
Hlavné kontroly sú pravidelné
a robievajú sa v spolupráci s MsP
Dobšiná. Zúčastňuje sa ich aj
primátor mesta, alebo prednosta MsÚ, pracovníčka sociálneho
oddelenia, pracovníčka oddelenia
správy majetku a vajda. Bežné
kontroly a usmerňovanie nájomníkov bytov sa vykonávajú kaž-

dodenne a robia ich pracovníci
terénnej sociálnej práce a vajda.
Cieľom je zabrániť zdevastovaniu
mestského majetku tak, ako sa to
stalo v starých bytovkách.
Okrem tejto aktivity sa pravidelne koná charitatívna zbierka
použitého oblečenia a niekedy aj
nábytku. Oblečenie a nábytok zís-

kavame od občanov nášho mesta
a často nám ponúkne pomoc riaditeľka Krízového centra Dominika,
p. Kubalová, za čo jej veľmi pekne
ďakujeme. Veci z charitatívnej
zbierky rozdeľujeme priebežne
podľa konkrétnych potrieb sociálne odkázaných občanov.
Ďalšia špecifická činnosť je di-

vadelný krúžok terénnej sociálnej
práce pod vedením Mgr. Matúša
Gala. Je to veľmi dobrý spôsob,
ako pracovať s mládežou a budovať jej sebavedomie, komunikačnú
schopnosť a naučiť sa prezentovať
sám seba. Z posledných akcií bol
veľmi vydarený fašiangový karneval, ktorý sa konal v kultúrnom
dome. Cieľom akcie bolo nielen
ukázať masky ako také, ale zároveň poukázať na rôzne sociálno-patologické javy, ktoré sa vyskytujú v našom meste. Sociálne
pracovníčky sa predviedli v maskách napr. záškoláčky, mladistvej
matky, úžerníka a pod. Bola to veľmi vydarená akcia.
Všetky spomenuté subjekty
majú veľmi dobrú spoluprácu
a snažia sa čo najefektívnejšie vykonávať toto povolanie a okrem
bežných pracovných povinností
robia aj iné činnosti, ktoré nemajú
v náplni práce s cieľom skvalitňovať vzájomné spolunažívanie
skupín obyvateľstva.
Mgr. Anna Wágnerová

JDS v Dobšinej hodnotila pôsobenie
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska dňa
20. 2. 2019 hodnotila svoju činnosť
za rok 2018. Predsedníčka jednoty
dôchodcov vo svojej správe informovala o pravidelných aktivitách
členov ako sú kreatívna tvorba,
kurz varenia, o čom bolo spracované aj knižné vydanie pod názvom
Čo varia Dobšinky. Obsahuje tradičné jedlá, ktoré kedysi varili naše
mamy a staré mamy. Návštevou
počítačového kurzu sa zdokonaľujú v práci s počítačom. Na zvýšenie
zdatnosti sa naše členky zúčastňujú nordic walkingu – severskej
chôdze. Ďalej sú to tieto podujatia:
úprava svojho okolia, cintorínov
a kostola ako aj brigáda pri čistení
lesa na Dobšinskom kopci a akcia
otváranie studničiek.
Zúčastnili sme sa okresnej seniorskej turistiky pod názvom Potulky banským náučným chodníkom v Rákoši pri Rožňave, kde sa
nachádza panel o náučnom chodníku a histórii rožňavského baníctva. ZO JDS Vlachovo nás pozvala
8. 5. 2018 pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom na májovú
opekačku, ako aj prechádzku turistickou trasou Rozhladňa- Batarová- Vlachovské rybníky- Vlachovo. 16. 6. 2018 v areáli Alweg

Dobšiná sa konal športový deň
organizovaný MO SZTP Dobšiná.
Podujatia sa zúčastnili aj organizácie ZŤP Gemerská Poloma a Michalovce. Na okresných športových hrách v Rožňave 26. 6. 2018
sme sa ako kolektív umiestnili na
prvom mieste a bol nám udelený
putovný pohár jednoty dôchodcov. Ako jednotlivci sa umiestnili
V. Galajdová na 2.mieste a V. Šmelková na 3. mieste. Na krajských
športových hrách v Trebišove sa
zúčastnili V. Šmelková a V. Galajdová. V. Šmelková sa umiestnila na
1.mieste- hod na basketbalový kôš
a 2. miesto hod granátom a V. Galajdová na 2. mieste hod na basketbalový kôš.
V auguste sme zorganizovali zájazd do Banskej Štiavnice
a kaštieľa Antol a v mesiaci júli nás
pozvala ZO JDS Vlachovo na akciu
varenie fazuľovice. V októbri sme
sa zúčastnili Okresného turistického stretnutia seniorov na trase
Stratenský kaňon – Stratená- Stratenská Píla- Dedinky sa zúčastnilo
159 účastníkov z celého okresu.
Prehliadky speváckych súborov,
hry na hudobný nástroj a prednes
hovoreného slova 14. 9. 2018 sme
sa zúčastnili s naším speváckym
súborom, kde vystúpili aj ostatné

organizácie so svojimi skupinami.
Naša spevácka skupina vystupuje
na rôznych podujatiach organizovaných mestom Dobšiná, ako
sú napr. Turíčne slávnosti, Mikulášsky večierok organizovaný
baníckym združením, Veľká nocvešanie veľkonočných vajíčok,
privítanie Mikuláša na Námestí
baníkov, vystúpenia v Mníšku nad
Hnilcom, v maďarskej Rudabányi
a pri iných príležitostiach.
V mesiaci októbri sme zvolali
slávnostnú schôdzu pri príležitosti
Október – mesiac úcty k starším,
kde sme zablahoželali členom,
ktorí oslávili v tomto roku okrúhle
životné jubileá. Zúčastnili sme
sa okresných osláv mesiaca úcty
k starším v Čiernej Lehote. Akcia
bola zorganizovaná na vysokej
úrovni. Pri tejto príležitosti boli
udelené vyznamenania 3. stupňa
za aktívnu činnosť v našej organizácii p. Monike Oravcovej, Anne
Grofčíkovej a p. Jánovi Kalinovi.
V novembri sme sa zúčastnili
zájazdu pre seniorov na tatranské
Skalnaté pleso pod záštitou a sponzorovaním občianskeho združenia
H2 Security. Lanovkou tam a späť
sme sa dopravili na Skalnaté pleso
a v Tatranskej Lomnici sme navštívili Tatranské múzeum.

Pri príležitosti Turíčných sviatkov nám bola udelená Cena mesta
Dobšinej za športovú a kultúrnu
činnosť, ktorou reprezentujeme
naše mesto. Členkám kategórie
nordic walking mesto Dobšiná
udelilo diplom za beh ulicami mesta Dobšiná.
Predsedníčka ocenila dobrú
spoluprácu s primátorom mesta
Dobšiná p. Jánom Slovákom, ako
aj MvDr. Teréziou Balážikovou,
p. Marcelom Kollárikom konateľom Mestských lesov, a dobrú spoluprácu s Mestským kultúrnym
strediskom a Centrom voľného
času detí a mládeže v Dobšinej.
Organizácia k 31. 12. 2018 evidovala 194 členov. Je potrebné
rozšíriť členskú základňu najmä
o mladších seniorov, nakoľko
Jednota dôchodcov Slovenska nezastupuje len svojich členov, ale
zastupuje všetkých seniorov Slovenska. Na tento rok plánujeme
rozšíriť spoluprácu s SPB, uskutočniť zájazd v rámci Slovenska,
návšteva divadelného predstavenia, pre všetkých členov spoločné
posedenie s opekačkou v mesiaci
september a mesiac úcty k starším
v mesiaci októbri.
Anna Novotná,
predsedníčka MO JDS

marec 2019

rôzne

9

Dni otvorených dverí v SOŠ
SOŠ v Dobšinej má dlhodobú
tradíciu svojho pôsobenia v regióne. Vychovala mnohých odborníkov
v rôznych odboroch technického zamerania a v oblasti služieb.
V školskom roku 2019/2020 by
sme chceli otvoriť 3 triedy so skupinovým vyučovaním odborov: mechanik elektrotechnik, obchodný
pracovník ako štvorročné maturitné odbory a učebné odbory strojný
mechanik, murár a predavač. Pre
žiakov, ktorí končia ZŠ v nižšom ročníku ako deviatom, triedu s odbormi
stavebná výroba, strojárska výroba,
výroba konfekcie.
V rámci náboru žiakov končiacich ZŠ sme v dňoch 7.2. a 7. 3. 2019
mali Dni otvorených dverí. Pozvanie
prijali žiaci deviateho ročníka ZŠ
v Dobšinej a ZŠ z Rejdovej. Ukázali sme im priestory teoretického
a praktického vyučovania, zúčastnili sa otvorených hodín odborných
predmetov podľa záujmu, ktoré si
pripravili naši učitelia a majstri OV.
Dúfame, že sa žiakom základných
škôl u nás zapáčilo a rozhodnú sa pre
študijný alebo učebný odbor, ktorý
sa vyučuje na našej škole. /VP školy
Klausmanová/
SOŠ Dobšiná ide do duálu s Kovostrojom a. s. Dobšiná
Systém duálneho vzdelávania
je systém odborného vzdelávania
a prípravy na výkon povolania, ktorý
sa vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teo-

retického vzdelávania s praktickou
prípravou žiakov u konkrétneho
zamestnávateľa. Výučba v škole sa
strieda s praktickým vyučovaním
v priestoroch zamestnávateľa. Takéto vyučovanie umožňuje Zákon
č. 209/2018 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní.
Duálne vzdelávanie – ako kombinácia teoretického vzdelávania
na pôde školy a praktického odborného vzdelávania u zamestnávateľa
bude realitou aj v našej SOŠ, Zimná 96, Dobšiná. V školskom roku
2019/2020 naši prváci študujúci
v študijnom odbore 2697 K mechanik elektrotechnik a učebnom odbore 2464 H strojný mechanik budú
prví študenti-dualisti, ktorí uzavrú
zmluvu o duálnom vzdelávaní s našou školou a firmou Kovostroj a. s.
Dobšiná. Systém duálneho vzdelávania zahŕňa:
•
praktické vyučovanie od
1. ročníka priamo v priestoroch výrobného závodu KOVOSTROJ a. s.
Dobšiná
•
získanie odborných skúseností pod vedením inštruktorov
•
spoznávanie moderných
technológií, postupov a procesov
•
pracovné oblečenie, prí-

spevok na stravný lístok a dopravu
•
po úspešnom ukončení
štúdia pracovné miesto v závode
Milí rodičia žiakov 9. ročníka
ZŠ, ponúkame pre vaše deti možnosť vzdelania prepojenú s praxou
priamo v našom meste. Štátny
vzdelávací program je záväzný pre
všetky školy na Slovensku a naša
škola ponúka individuálny prístup
a odbornosť vo vzdelávacom procese. /VP školy Klausmanová/

Biologická
olympiáda
Predmetové olympiády sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho
procesu, ich vyhlasovateľom je
Ministerstvo školstva SR, majú
postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov,
v súlade s dlhodobou koncepciou
Ministerstva školstva SR v oblasti
práce s talentovanou mládežou.
Vieme, že olympiády sú náročné súťaže, na ktorých nejde ani
tak o umiestnenie, ako o náročné
projekty, hlboké vedomosti, ktoré
posúvajú mladých ľudí k bádaniu,
skúmaniu, k novým poznatkom
a v neposlednej miere aj k budúcim
povolaniam, alebo celoživotným
záľubám.
Klimatické zmeny s globálnym
otepľovaním negatívne vplývajú
nielen na našu planétu, ale aj na
život tak malých, no nenahraditeľných včiel. Mladí ľudia nemajú v dnešnej dobe veľký záujem
o chov včiel, preto je vzácnosťou,
keď sa Martin Ovšonka, žiak
9. ročníka ZŠ pred rokom rozhodol
chovať vlastné včelstvá. Na základe vlastných skúseností a výsledkov pod vedením učiteľky biológie
spracoval projekt o chove včiel,
ktorý prezentoval na okresnom
kole biologickej olympiády, kde
získal 3.miesto.
Výborné umiestnenie, ale hlavne jeho nadšenie nás napĺňa spokojnosťou, že nastupujúca mladá
generácia si váži hodnoty prírody
a bude zárukou jej ochrany.
Mgr. J. Flochová
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„Ženy v pohybe“ – aktívna oslava
sviatku žien v Dobšinej
Mesto Dobšiná pokračuje v organizovaní netradičných osláv sviatku žien. V piatok 08. marca 2019
pracovníčky oddelenia kultúry a športu pripravili podujatie pre nadšencov nordic walkingu. Účastníčky absolvovali trasu dlhú 10 km a v cieli ich čakalo milé prekvapenie, ktoré so svojimi vychovávateľkami pripravili
deti z Centra pre deti a rodiny v Dobšinej, samostatne
usporiadaná skupina (sus) Permoník. Darčeky nás
všetky príjemne prekvapili a potešili. Ďakujeme.
Následne sa v sobotu, 9. marca 2019 v spolupráci
Mesta Dobšiná s Aerobic klubom Dobšiná, uskutočnil tradičný maratón v aerobicu, ktorý začal cvičením
rodičov s deťmi a potom sa ženy rozhýbali v rôznych
disciplínach.
Oslavu sviatku žien sme ukončili na Čaji o 19-ej,
kde sa pod taktovkou DJ-Korintuša ženy i dievčatá
zvŕtali do neskorých nočných hodín, samozrejme už aj
s partnermi, priateľmi alebo náhodnými tanečníkmi.
Perfektné podujatie pre všetky oslávenkyne sa vydarilo
a my sa tešíme na ďalšie stretnutia pri rôznych príležitostiach.
-am-

V CENE ZÁJAZDU
JE ZAHRNUTÉ:
 Autobusová doprava
 7x Ubytovanie
 7x PLNÁ PENZIA
 7x Pobytová taxa
 Služby delegáta

