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NOVINYNOVINY
Naša obec získala ocenenie

Vyše 600-ročná história obce spätá s baníctvom, keď toto remeslo prinášalo obživu väčšine 
obyvateľov  dobývaním ortuťových, medených, strieborných a železných rúd dokazuje, 
že naša obec patrila medzi významné lokality banského priemyslu. Práve tieto okolnosti 
podnietili Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska podať návrh na Ministerstvo 
hospodárstva SR udeliť obci Nižná Slaná ocenenie. Na základe tohto návrhu Minister 
hospodárstva SR, Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, udelil  obci Nižná Slaná čestný odznak 
„Za zachovanie tradícií“, ktoré pri tejto príležitosti odovzdal  starostovi obce Ing. Jánovi 
Vielohovi predseda baníckych spolkov a cechov Slovenska Ing. Jaroslav Malchárek, CSc. a 
zástupcovia MH SR Ing. Rudolf Šembera a  JUDr. Dušan Villim.  
   Starosta obce poďakoval zástupcom Ministerstva hospodárstva SR a predsedovi banských 
spolkov a cechov Slovenska za ocenenie a vyslovil nádej, že Nižná Slaná bude baníckou 
obcou nielen tradíciami. 

Pri príležitosti 35. výročia spustenia úpravárenského komplexu a začatia ťažby na novej 
jame  Gabriela GBS Bratstvo v spolupráci s obcou Nižná Slaná usporiadal  dňa 26.2.2010 
v priestoroch Obecného úradu v Nižnej Slanej výjazdové zasadanie Gemerského 
baníckeho spolku Bratstvo z Rožňavy. Schôdzu otvoril predseda baníckeho spolku Ing. 
Arpád Kavečanky. Privítal prítomných hostí, za Ministerstvo hospodárstva SR nášho rodáka 
JUDr. Dušana Vilima a Ing. Rudolfa Šemberu, za združenie baníckych spolkov predsedu 
Ing. Jaroslava Malchárka CSc., za  VÚC Košice podpredsedu Ing. Jána Szöllösa, členov 
baníckeho spolku a ostatných prítomných hostí z našej obce.
Históriu závodu Želba Nižná Slaná od roku 1975 a nárast ťažby sideritu v roku 2 000 
na rekordných 1 036 010 ton ročne priblížil Ing. Ladislav Burdiga. S úpravárenským 
komplexom a jeho zábehom prítomných oboznámil Ing. Stanislav Adam, o priebehu 
privatizácie a súčasnom stave závodu informoval Ing. Stanislav Lukáč, CSc.
Slávnostnú schôdzu ukončil Ing. Arpád Kavečanky pozdravom „Zdar boh“.
                                                Dušan Vandrášik

Všetky náklady na výrobu a distribúciu novín hradí obec Nižná Slaná

Nižnoslanské
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Hodnotiaca správa
Vážení spoluobčania, prežívame prvé mesiace roka 2010 
a ja Vám predkladám hodnotiacu správu za rok 2009, tak 
ako som to urobil aj za roky 2007 a 2008. 
V tejto správe Vás chcem informovať o všetkom, čo sa nám 
podarilo alebo nepodarilo urobiť a čo plánujeme na rok 
2010.
Hospodárska a finančná kríza, ktorú som spomenul na konci 
mojej správy za rok 2008,  sa stala skutočnosťou a rozpočet 
našej obce bol znížený o takmer 50.000,- ΕUR. V závere 
roka štát kompenzoval stratu vo výške 18.000,- EUR, takže 
celkové zníženie rozpočtu našej obce bolo 32.000,- EUR. Aj 
napriek tomu sme nerezignovali a pokračovali v zveľaďovaní 
a rozvoji našej obce. 
Skôr ako pristúpim k samotnému hodnoteniu, musím sa 
vrátiť k hodnotiacej správe za rok 2007, kde som v úvode 
spomenul nezrovnalosti v inventári obce. Išlo o 4 kusy 
elektrocentrál, ktoré boli obcou zakúpené v roku 2003. Pri 
nástupe do funkcie starostu v roku 2007 tieto elektrocentrály 
chýbali – neboli nájdené,  preto súd 9.6.2009 rozhodol tak, 
že zaviazal predošlého starostu uhradiť obci Nižná Slaná 
ním spôsobenú vzniknutú škodu ako aj trovy konania. Celé 
znenie rozsudku je k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Vážení spoluobčania, dovolím si Vám pripomenúť tri hlavné 
priority, ktoré si určilo obecné zastupiteľstvo:
 - rekonštrukcia obecných budov
- rekonštrukcia verejných priestranstiev a parkov
- rekonštrukcia miestnych komunikácií
Zatiaľ najväčšou investičnou akciou je rekonštrukcia budovy 
základnej školy. S prípravami sa začalo už v lete 2007. 
V novembri 2008 bola MVaRR schválená nenávratná 
finančná dotácia vo výške 657.239,-  EUR. V júni 2009 
došlo k podpisu zmluvy medzi MVaRR a obcou Nižná Slaná 
a k podpisu zmluvy medzi obcou Nižná Slaná a zhotoviteľom 
– firmou IRES R+M. 
2.7.2009 sa začalo s rekonštrukciou. Samotný priebeh 
rekonštrukcie máte možnosť sledovať.

práce a vyučovací proces je veľmi náročné. Nemenšie 
ďakujem patrí aj učiteľskému zboru a ostatnému personálu 
školy. 
Som však presvedčený, že výsledok stojí za túto námahu 
a v budúcich rokoch sa bude všetkým pracovať lepšie. 
Dúfam, že zrekonštruovaná škola osloví rodičov zo širšieho 
okolia a svoje deti prihlásia do školy k nám, do Nižnej 
Slanej. 
Na budove materskej školy bola v prvých mesiacoch roka 
2009 dokončená strecha. Doplnili sme detské ihrisko 
a tohto roku chceme zriadiť nové pieskovisko. Neobišli nás 
ani problémy. V januári doslúžil plynový kotol. Kúpu nového 
musíme hradiť z vlastných zdrojov.
Kolkáreň – po spracovaní projektovej dokumentácie 
a vybavení stavebného povolenia sme požiadali MF SR 
o dotáciu 26.600,- EUR. V septembri bola našej obci 
pridelená dotácia vo výške 13.000,- EUR. Začalo sa 
s prácami v nevyužívanej časti kolkárne. Pripomeniem, 
že ideme vytvoriť priestory pre mladých, kanceláriu pre 
zamestnancov OÚ, priestor pre aktivačných pracovníkov 
a skladové priestory. Práce plánujeme ukončiť v máji t.r. 
Pánovi Bolačekovi, ktorý má v prenájme časť kolkárne, 
bol predložený návrh na spolufinancovanie dokončenia 
rekonštrukcie. V súčasnosti čakáme na jeho odpoveď.
Lahôdky – v minulom roku došlo k podpisu nájomnej zmluvy 
s COOP Jednota s.d. Nový nájomník bude investovať do 
budovy 40.000,- EUR. S prácami začali v októbri. Ukončiť 
práce a otvoriť prevádzku plánuje COOP Jednota s.d. 
v apríli 2010. Máme prísľub, že zamestnanci v uvedenej 
prevádzke budú občania našej obce. V tejto budove, v časti 
bývalej obuvi, rekonštruujeme z vlastných zdrojov priestory 
pre mladých, ktoré by sme chceli odovzdať tento rok. 
Klub dôchodcov -  po zrealizovaní vodovodnej prípojky, 
zakúpení a namontovaní kuchynskej linky, sa nám podarilo 
zrealizovať a tým riešiť vykurovanie v Klube dôchodcov. Bol 
postavený krb s rozvodmi teplovzdušného vykurovania. 
Osadením prietokového ohrievača vody bol vyriešený 
problém s teplou vodou.
Znova zdôrazňujem a vyzdvihujem spoluprácu s predsedom 
Klubu dôchodcov pánom Jungerom a všetkými členmi, 
ktorá je na veľmi dobrej a korektnej úrovni. Za Vašu aktivitu 
a šírenie dobrého mena Nižnej Slanej Vám patrí môj 
obdiv a moje poďakovanie. Teším sa na ďalšiu spoluprácu 
a dúfam, že Vašu ústretovosť budem môcť opätovať 
zlepšovaním podmienok pri Vašej činnosti. V súčasnosti 
pripravujeme pre členov Klubu dôchodcov nainštalovanie 
počítačovej zostavy.
Chata Poliačky – celý rok bola využívaná na rekreáciu. 
Dokúpili sme zariadenie do izieb, kuchyne a sociálnych 
zariadení. V letných mesiacoch sme zrealizovali výstavbu 
krbu s teplovzdušnými rozvodmi, čím sme vyriešili 
vykurovanie a spríjemnili pobyt návštevníkom. Ďalej sa 
previedla celková rekonštrukcia elektrorozvodov. Opravili 
sme prístupovú cestu, čistili, skrášľovali okolie chaty. Tohto 
roku máme v úmysle postaviť altánok pre spríjemnenie 
pobytu vonku. Ďakujem pánovi Černajovi, ktorý sa úlohy 
správcu zhostil veľmi dobre a zodpovedne. Poďakovanie 
patrí aj pánovi Simanovi za jeho aktivitu a pomoc. Všetky 
informácie o našom turistickom stredisku Vám sprostredkuje 
pani Sylvia Čipková. Všetkým občanom, ktorí sa rozhodnú 
využiť služby turistickej ubytovne, prajem príjemný pobyt.

V novembri bola zrealizovaná prvá platba vo výške 
223.000,- EUR a začiatkom februára t.r. sme požiadali 
o druhú platbu vo výške 211.000,- EUR. Všetky žiadosti 
o platbu sú priebežne kontrolované  MVaRR. Termín 
ukončenia rekonštrukcie je jún 2010. Spolufinancovanie 
obce 5 %, ktoré činí 33.000,- EUR, sme riešili úverom 
vo VÚB a.s. pretože podmienky úverovania boli v tejto 
finančnej inštitúcii najvýhodnejšie. Úspora energií a teda 
aj financií po dokončení sa predpokladá 30 – 40 %. Moje 
poďakovanie patrí pani riaditeľke Mgr. Janke Nemčkovej, 
ktorá venuje množstvo energie a svojho voľného času práci 
v týchto sťažených podmienkach, pretože skoordinovať 
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Kultúrny dom – takéto priestory nám veľmi v obci chýbajú. 
Tohto roku sme vypracovali projekt a podali žiadosť na 
MF SR na rekonštrukciu kultúrneho domu v priestoroch 
bývalého kina Mier vo výške 35.000,- EUR. Verím, že nám 
tieto prostriedky budú poskytnuté. 
V areáli futbalového ihriska sa tiež urobil kus práce. Na 
budove bola natretá strecha. Vymenili sme stoly a lavice 
a postavili prístrešok. Do budúcnosti treba uvažovať 
o výmene lavičiek pre divákov a postavení prístrešku. 

Naše miestne komunikácie sú v zlom stave. Niektoré 
výtlky opravujeme na vlastné náklady. Časť Ulice P. J. 
Šafárika opravujú Lesy SR š.p. z dôvodu poškodenia tejto 
komunikácie ťažkými vozidlami. Viem, že v budúcnosti bude 
vyhlásená výzva na rekonštrukciu miestnych komunikácií, 
preto už prebehlo zameranie miestnych komunikácií 
a spracovanie polohopisu a výškopisu, ktoré je potrebné 
pre spracovanie projektu. 
Úrad splnomocnenca vlády pre rómsku menšinu sme 
požiadali o dotáciu na rozšírenie verejného osvetlenia 
a miestneho rozhlasu, ale táto nám nebola poskytnutá. 
Žiadosť sme zopakovali aj v tomto roku.
Koncom roka 2009 a začiatkom roka 2010 obec predala vo 
verejnej obchodnej súťaži byt v časti Nižnoslanská Baňa 
a budovu – bývalá stará pošta (Slanka).
Knižnica bola dočasne presťahovaná do budovy požiarnej 
zbrojnice, z dôvodu rekonštrukcie ZŠ. Zároveň bola 
prevedená revízia knižničného fondu. Zostatok knižničného 
fondu je 4500 kníh. K 31.12.2009 bol počet čitateľov 83. 
Knižničný fond bol doplnený o knihy v hodnote 800,- EUR.
Aktivačná činnosť – na udržiavaní poriadku a skrášľovaní 
obce sa aj v roku 2009 podieľali občania pracujúci na 
aktivačnej činnosti, v celkovom počte 33. V zimných 
mesiacoch vykonávali činnosti ako odpratávanie snehu, 
čistenie zľadovatených plôch, lavičiek, schodov a ich 
posyp. Na jar zber posypového materiálu, upratovanie. 
Celoročne likvidácia čiernych skládok, separovaný zber, 
rôzne pomocné stavebné a maliarske práce, kosenie, 
hrabanie, čistenie rigolov a priepustov, orezávanie okrasnej 
zelene. Za vykonanú prácu im ďakujem a teším sa na ďalšiu 
spoluprácu. Moje poďakovanie patrí pánovi Jungerovi, ktorý 
si prácu koordinátora vykonáva svedomito. Ďakujem mu za 
jeho iniciatívu a prácu mimo pracovného času. 
Obecný úrad – dvom absolventom stredných škôl sme 
prostredníctvom Úradu práce, soc. vecí a rodiny umožnili 
vykonávať absolventskú prax. 
Aj v tomto roku sme kvôli pozitívnym ohlasom občanov 
doplnili vianočnú výzdobu. Aj takýmto spôsobom sa snažíme 
prispieť k čaru Vianoc.
Vážení spoluobčania,
musím spomenúť aj temnejšie stránky nášho života. Tak ako 
sa z médií dozvedáme o krádežiach, prepadoch, trestnej 
činnosti, aj v našej obci v posledných mesiacoch dochádza 
k páchaniu trestnej činnosti – krádežiam. Škody boli 
spôsobené pohostinstvu v časti Nižnoslanská Baňa, v obci 
v bare Pohoda, ale dochádza aj ku krádežiam obecného 
majetku. Všetky prípady rieši polícia. Celospoločenským 
problémom sú aj medziľudské vzťahy. V našej obci, hlavne 
v časti obce Nižnoslanská Baňa, spôsobujú problémy 
neprispôsobiví občania rómskeho pôvodu – výtržnosti, 
krádeže... Všetky prípady takisto rieši polícia. 
Informácia (cca od 15.2.2010) o sťahovaní rodín do 
Nižnej Slanej sa ukázala ako nepravdivá. Majitelia bytov  
po obdržaní mojich listov na vysvetlenie situácie a po 
odvysielaní  príspevku v TV JOJ túto správu dementovali. 
S takýmito poplašnými správami sa stretli aj moji kolegovia 
– starostovia iných obcí. Naposledy v Gemerskej Polome. 
Máme prísľub majiteľov bytov, že v prípade záujmu, 
odpredajú byty občanom Nižnej Slanej. 
Ďalej sa budem venovať hodnoteniu práce našich 
organizácií. 

pokračovanie na strane 4

Prístrešky nad vchodom boli postavené pri Dome smútku 
a na obecnom úrade – vstup k lekárke. Našim občanom 
tieto prístrešky už dávno chýbali. Sú potrebné v  prípade 
nepriaznivého počasia a horúčav.

Na ulici Okružnej sme vybudovali altánok, ktorý takisto 
slúži všetkým občanom aj na oddych. Pri miestnom parku 
sme úplne zrekonštruovali studňu. Bohužiaľ, finančná 
situácia nám nedovolila previesť niektoré investičné akcie 
– náter strechy na obecnom úrade, výmena krytiny na 
obecnej budove bar Pohoda. V časti Nižnoslanská Baňa 
boli zhotovené tri  odvodňovacie rigoly a to pri obchode 
a dva medzi bytovými domami. Tiež bolo doplnené jedno 
schodišťové zábradlie a opravené zábradlie popri miestnej 
komunikácií. Vyčistili sme kanalizačné vpuste na dažďovú 
vodu. Odvodňovací rigol sme urobili aj pri cintoríne. Na 
Cintorínskej ulici bol po celej dĺžke  opravený rigol aj 
s výmenou rúr pri vstupoch do rodinných domov. Poškodené 
kanalizačné rúry sme vymenili na Letnej ulici pri bytovke 
a pri fare.
Obnova centrálnej zóny obce – v správe za rok 2008 
som hovoril o výzve na predkladanie žiadostí na finančné 
dotácie z fondov EÚ. Výška investície, o ktorú sme žiadali 
620.000,- EUR a 5 %- ná spoluúčasť obce. Bohužiaľ, neboli 
sme úspešní, napriek tomu, že náš projekt bol v prvom aj 
druhom kole hodnotenia posudzovaný kladne. V týchto 
dňoch čakáme na výzvu v druhom kole a opäť budeme 
žiadať finančnú dotáciu.
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Valné zhromaždenie miestneho odboru

Matice slovenskej
Privítaním všetkých prítomných aj hostí predsedníčkou MO 
MS Ľudmilou Petergáčovou začalo VZ MO MS v Nižnej 
Slanej. Následne slávnostné odovzdávanie členských preukazov 
novým členom a vystúpenie detí MŠ umocnilo krásne piatkové 
popoludnie. Poďakovanie patrilo nielen deťom, ale hlavne  pani 
učiteľkám a rodičom, ktorí sa venujú najmladšej generácii 
a vychovávajú z nich hrdých matičiarov.
Hodnotenie činnosti od obnovujúceho Valného zhromaždenia 
v roku 2006 bolo obsiahle, ale za prácu, ktorou sa môže MO 
MS pochváliť patrí vďaka všetkým, ktorí sa podieľali aktívne 
na akciách, ktoré sa dostali do matičného povedomia nielen 
v našom okrese, ale účasťou čelných predstaviteľov MS na 
týchto akciách aj v jej ústredí v Martine. Za účasť a podporu 
si zaslúžia poďakovanie Igor Kovačovič, Daniel Zemančík, 
Ľubomír Kraľovanský, Ružena Dorčáková, Jozef Mižák, Mária 
Halková, Zlatica Halková, Juraj Kováč – starosta obce Vlachovo 
a Milan Mlynár – starosta obce Gočovo.
MO MS sa svojou činnosťou dostal do povedomia obyvateľov 
obce a získal si svoje postavenie aj vďaka  spolupráci so 
Základnou školou s materskou školou, Združeným cirkevným 
zborom ECAV Nižná Slaná – Kobeliarovo, Klubom dôchodcov a  
Obecným úradom v Nižnej Slanej. 
Všetky akcie boli finančne náročné, a preto sa vyzdvihla pomoc 
pri ich finančnom zabezpečení predovšetkým Nadácii MS, VÚC 
Košického samosprávneho kraja, Obecnému úradu a všetkým 
sponzorom ( napr. odhalenie pamätnej tabule S.Ormisovi).
Vďaka Ing. Zlatici Halkovej - riaditeľke Domu MS sa matičná 
práca v okrese zintenzívnila, čo je vidieť aj na spolupráci všetkých 
MO MS v okrese. Účasťou funkcionárov a členov na  akciách 
susedov len pomáha matičnú prácu skvalitňovať a propagovať. 
Výsledkom bolo a je aj zvolenie Ing. Martina Gallíka za člena 
KR MS Košického kraja a zároveň návrh OR MS, aby kandidoval 
za člena Dozorného výboru Matice slovenskej v Martine na jeseň 
tohto roku.
V poslednom období sa najviac zviditeľnila FSS Hrabina, ktorá 
sa lepší a mohutnie zo dňa na deň, však krst FSS na Rejdovských 
folklórnych slávnostiach bolo niečím výnimočným, a vystúpenie 
FSS nielen v okrese ale aj v Moldave ukázalo správnu cestu 
skvalitňovania matičnej spolupráce. K štvorici speváčok Marte 
Gallíkovej, Zuzane Jungerovej Ľudmile Petregáčovej, Alžbete 
Zagibovej a Vladimírom Gonom hrou na harmonike, ktoré 
začínali s propagáciu nižnoslanských piesní spievaných v nárečí 
sa neskôr pridali aj mužské hlasy Martin Gallík, Karol Plačko, Ján 
Petergáč a  Marian Turic. 
Ďalším bodom programu boli voľby do výboru, ktorý bol 

odhlasovaný nasledovne: 
Predsedníčka MO MS                  Ľudmila Petergáčová
Členovia výboru MO MS            Ing. Martin Gallík
                     Ondrej Gecelovský
        Andrea Hajdúková
             Mgr. Janka Nemčková
Náhradníci výboru MO MS    Stanislav Slovák  ml.
        Mariana Cervová
Predsedníčka Dozorného výboru        Gabriela Čipková
Členovia Dozorného výboru       Mgr. Alžbeta Zagibová
        Jana Gazdíková
Náhradník Dozorného výboru    Mgr. Kvetoslava Dovčíková
Po bohatej diskusii všetci prítomní zaspievali hymnickú matičnú 
pieseň „Kto za pravdu horí„ 

Ing. Zlatica Halková, riaditeľka Domu MS Rožňava

ZPOZ – chcem poďakovať predsedníčke pani Agnese 
Hajčiovej za aktívnu prácu, ale aj všetkým členom, ktorých je 
36. Na výročnej členskej schôdzi členovia ZPOZu opätovne 
potvrdili pani Hajčiovú vo funkcii predsedu. Členovia 
ZPOZu pripravovali a zúčastňovali sa osláv a podujatí 
organizovaných obcou. Z celej škály podujatí spomeniem 
aspoň niektoré – oslavy oslobodenia obce, vlasti, SNP, 
Deň učiteľov, uvítania do života, mesiac úcty k starším, Deň 
matiek, ku ktorým pribudla aj vianočná akadémia. Za ich 
iniciatívu a ich svedomitý prístup ešte raz ďakujem.
KST Sosna – pod vedením pána J.Boroša fungovala 
už tradične veľmi dobrá spolupráca pri organizovaní 
turistických podujatí: zimný výstup na Repisko, výstup na 
Ždiar – MDD, Po stopách starej banskej činnosti, za čo 
im patrí moje poďakovanie. Poďakovanie im patrí aj za 
šírenie dobrého mena Nižnej Slanej na celoslovenských 
turistických akciách. Nedá mi nespomenúť si na pána M. 
Bobera, ktorého osoba bude vždy spájaná s KST Sosna 
a turistikou v Nižnej Slanej.
Obecný hasičský zbor – dobrá partia ľudí, ktorá reprezentuje 
našu obec. Touto cestou chcem osloviť našu mládež, 
požiadať ich a navrhnúť im účinkovanie v OHZ. Členom 
ďakujem za aktivitu a reprezentáciu obce. 
FO Baník – predseda pán Hajči, členovia výboru J. Spišák, 
P. Ambróz, M. Junger, D. Vandrášik, Ľ. Sentpéteryová st., 
ktorú v tomto roku nahradila pani V. Borošová, tréner M. 
Petergáč. Na konci ročníka 2008/2009 dosiahli veľmi pekné 
druhé miesto. Z hosťovaní sa vrátili všetci hráči, aby si ako 
kolektív splnili svoj cieľ a postúpili do prvej triedy okresného 
majstrovstva. Po jesennej časti sú na prvom mieste. Za 
nás, fanúšikov, prajem všetkým hráčom veľa zdravia 
a futbalového šťastia. Verím, že ich cieľ je dosiahnuteľný 
a ďakujem im za reprezentáciu obce. 
V mojej správe som nespomenul našu bohatú banícku 
históriu a všetko, čo sme v priebehu vyše troch rokov 
urobili pre jej zachovanie ďalším pokoleniam. Našu prácu 
si však všimli predstavitelia laickej ale aj odbornej verejnosti 
z bližšieho ale aj širšieho okolia. A tak na základe návrhu 
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska bol 
Ministrom hospodárstva SR obci Nižná Slaná udelený 
čestný odznak Ministra hospodárstva SR „Za udržiavanie 
tradícií“. Je to pre nás veľké morálne ohodnotenie, no 
zároveň aj záväzok, že v udržiavaní baníckych tradícií 
budeme pokračovať. 
Vážení spoluobčania, rok 2009 bol poznačený vplyvmi 
finančnej krízy, no napriek tomu sme sa spolu s poslancami 
OZ nevzdávali a nerezignovali sme. Obsah mojej správy, 
ako aj skutočne prevedené práce dokazujú, že sme rastúci 
trend rozvoja našej obce udržali. Viem, že je toho ešte 
dosť čo nám chýba alebo je nevyhnutné zrekonštruovať, 
ale chcem si zachovať chladnú hlavu a byť realistom 
ako doteraz. Nechcem o plánoch iba veľa hovoriť, radšej 
v prospech našej obce urobím maximum čo budem vedieť 
a dokážem zvládnuť. 
Záverom mi dovoľte všetkým Vám občanom poďakovať sa 
za doterajšiu spoluprácu, trpezlivosť a pochopenie. Prajem 
Vám veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a teším sa na 
ďalšiu spoluprácu. ĎAKUJEM. 

Ing. Jána Vieloha, starosta obce

pokračovanie zo strany 3

Hodnotiaca správa
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.... Len málo ľudí na svete sa dožije 
takého krásneho veku.

Len málo ľudí si svet váži tak, že ich nechá po sebe kráčať veľa 
rokov.

O to viac nás teší, že ste to práve vy, ktorí ste sa dožili 
takého jubilea.

Prajeme Vám, aby ste medzi nami pobudli
 ešte hodnú chvíľu,

aby ste svojou láskou a dobrým srdcom 
ešte dlhý čas dokázali

potešiť nás všetkých, ktorí Vás máme radi.....

Jubilanti

Aj v roku 2010 pokračuje náš Zbor pre občianske záležitosti 
v nádhernej kultúrnej akcii, kedy si príchodom do domácností 
občanov pripomíname ich životné jubileá. Začiatkom roka 
svoje narodeneniny oslávili: Mária Lajgútová, Lívia Potocká, 
Zuzana Plačková, Mária Karasová,  Jozef Machaj, Elena 
Rafajdusová. 
Do ďalšieho života Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, 
lásky a prežite svoje budúce dni naplnení láskou svojich 
najbližších.           Sylvia Čipková

Spoločenská 
kronika

Vitaj nám v živote,
dieťatko krásne,
a snívaj v perinke

svoj nežný sen,
nech hviezda života

žiari ti jasne
a rodasť naplní
každý tvoj deň

          
Narodili sa

Iveta Gažiová
Bianka Gonová

Jessica Slavkovská

Blahoželáme 
novomanželom

Sme dvaja,
dvaja na všetko, -

- na lásku, na boj i bolesť,
i na hodiny šťas�a.

Dvaja na výhry a prehry,
na život i na smrť dvaja.

Martina Šimonová
Ing. Erik Herczner

Navždy nás opustili

Emília Demjanová
Juraj Prok

Mária Šlosárová
Mária Karasová
Zuzana Kičurová

Zuzana Petergáčová

18. 4. 2010 16:00 h Drnava - Nižná Slaná
25. 4. 2010 16:00 h Nižná Slaná - Bohúňovo

2. 5. 2010 16:30 h Rakovnica - Nižná Slaná
9. 5. 2010 16:30 h Nižná Slaná - Jovice

16. 5. 2010 17:00 h Kružná - Nižná Slaná
23. 5. 2010 17:00 h Nižná Slaná - Kovstav
30. 5. 2010 17:00 h Hrhov - Nižná Slaná

6. 6. 2010 17:00 h Nižná Slaná - Rož. Bystré
13. 6. 2010 17:00 h Nižná Slaná - Pača
20. 6. 2010 17:00 h Brzotín - Nižná Slaná

Rozpis futbalových zápasov

Gemerský expres
zavítal 

aj do Nižnej Slanej

Klub historických a koľa-
jových vozidiel pri Rušňo-
vom depe Haniska pri Ko-
šiciach , ktorého cieľom je 
zachraňovať a zveľaďovať 
technické pamiatky z ob-
dobia histórie železníc 
a túto techniku oživovať 
a približovať ľuďom uspo-
riadal dňa 10. 4. 2010 jazdu 
historickým motorovým vla-
kom M 131.1125, ktorý má 
viac ako 60 rokov. Tento 
Gemerský expres zavítal 
do našej obce po trati, 
na ktorej osobná doprava 
skončila v roku 2003. 
U detí cesta vláčikom 
vyvolala radosť, ale aj 
zvedavosť a u mnohých 
z nás spomienky na dobu 
nie tak vzdialenú.

Viera Spišáková
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Daždivé počasie privítalo dňa 20. februára 2010 hŕstku 
skalných turistov, ktorí prišli ráno  na tradičné miesto štartu 
pred Turničku, aby sa zúčastnili 13. výstupu na Repiská. 
Chvíľami sa zdalo, že organizátorov z KST Sosna a OcÚ 
bude viac ako štartujúcich, no zdanie klamalo a na krížnych 
cestách pri Repiskách sme sa zvítali s ďalšou 80-kou 
turistov. Zišli sa tu turisti, prevažne mládež, z okolitých obcí 
– Honce, Rožňavské Bystré, Henckovce, Betliar, Rožňava, 
ktorí po zapísaní sa do pamätnej knihy dostali teplý čaj 
a mali možnosť vyhrať hodnotné ceny v bohatej tombole, 
do ktorej prispel obecný úrad a podnikatelia z našej obce. 
Hoci išlo o 13. ročník, na mnohých zúčastnených sa usmialo 
šťastie. Aj napriek sychravému počasiu a relatívne malému 
počtu zúčastnených sa celý výstup a pobyt na Repiskách 
niesol v pravom turistickom duchu, v pohode a dobrej 
nálade podľa hesla: „Neexistuje špatné počasie, ale je len 
zle oblečený turista“. 
Ďakujem prípravnému výboru za vynaloženú námahu 
a energiu pri jeho organizovaní a zdarnom priebehu 
a zároveň Obecnému úradu za finančné podporenie akcie.

         Ján Boroš, predseda OKST

13. ročník výstupu na Repiská

Začiatok jari spojený s pochodom 
Klub slovenských turistov SOSNA pri príležitos� 142. výročia 
zapálenia vysokej pece Etelka dňa 23.3.2010 zorganizoval 
turis�cký pochod 100 jarných kilometrov v čas� obce 
Nižnoslanská Baňa. Pred začiatkom pochodu predseda KST 
Sosna, pán Boroš, privítal zúčastnených turistov (polovicu 
z nich tvorila mládež)a oboznámil ich s históriou miesta 
štartu a celej starej čas� – kolónie. Potom sa zúčastnení 
vydali na štvorhodinový pochod po trase kino Baník, Manó, 
Katarína, Plačková lúka, Bučina, Gample. Záver pochodu 
bol pri pohos�nstve Baník,  kde pre zúčastnených bola 
pripravená kapustnica s klobásou. Najmenších účastníkov 
potešila sladká odmena. Unavení, ale pookria� turis� sa 
rozchádzali s pocitom vedomia, že po zime urobili niečo 
pre svoje zdravie a spoznali bližšie históriu a okolie obce. 
K zdarnému priebehu akcie prispeli aj sponzori – starosta 
obce a člen Klubu slovenských turistov - Ing. Ján Vieloha 
ako osoba a majiteľka baru Pohoda, Ing. Špinerová, za 
čo im patrí poďakovanie. Poďakovanie zároveň patrí aj 
organizátorom tejto vydarenej akcie. 

                                                                Ján Boroš, predseda OKST
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