Na margo
uplynulých dní
Privítanie

Menej rozvodov i sobášov

Sobota mala ku koncu roka 2017
Rimavská
22 593 obyvateľov. Oproti predchádzajú-

cemu roku je to pokles o približne 120 ľudí.
Vlani sa v Rimavskosobotskej nemocnici narodilo 1219 detí. Chlapcov sa narodilo 600 a
dievčat 619. Dievčatá dostali najčastejšie mená
Nela, Sofia, či Natália, chlapci Dominik, Daniel alebo Filip. Vyskytli sa aj netradičné mená.
U dievčat to boli napríklad Leonetta, Aisha,
Arina, Kimberly či Rege, u chlapcov Santiago,
Nimród, Keve, Enrigue či Miguel. Na matrike zaznamenali vlani spolu 658 úmrtí, čo je o
58 úmrtí viac ako vlani. V Rimavskej Sobote
zomrelo 651 ľudí, v Rimavských Janovciach
šesť ľudí a v Horných Zahoranoch zomrel jeden človek. V uplynulom roku uzavrelo manželstvo v Rimavskej Sobote 120 párov. Dva
sobáše prebehli mimo obradnej miestnosti.

Manželia si povedali áno v priestoroch gymnázia a v kaštieli v Tomašovej. Mimo určený čas
sa zosobášili dva páry. Manželstvo s cudzincom sa rozhodlo uzatvoriť 9 Rimavskosoboťanov. Matrika zaznamenala sobáš s občanmi
z Talianska, Macedónska, Rumunska, Ukrajiny či Austrálie. Zaujímavosťou je, že obrad
s občanom Austrálie bol do krajiny na južnej
pologuli prenášaný cez Skype. Počet sobášov
klesol oproti roku 2016 o 12. Matričný úrad
v Rimavskej Sobote zaevidovali vlani celkovo 47 rozvodov, o 22 menej ako v roku 2016.
V uplynulom roku zaznamenali na matrike aj
77 zmien priezviska alebo mena.
Do matričného obvodu Rimavská Sobota patria okrem nášho mesta aj Rimavské Janovce,
Pavlovce, Zacharovce a Horné Zahorany.
amb

Medzi prvými prišli
na svet dvojičky
prvými deťmi, ktoré sa narodili v novom roku boli aj dvojičky. Bábätká prišli na
Medzi
svet druhého januára, dievčatko desať minút pred pol treťou hodinou ráno a chlapček

o šesť minút neskôr. Malý Lukáško vážil 2190 gramov a meral 47 centimetrov. Dievčatko, ktoré dostalo meno Lenka, vážilo 2260 gramov a meralo 45 centimetrov. V prvom
týždni nového roka sa uskutočnilo v rimavskosobotskej nemocnici 20 pôrodov.
V tunajšej nemocnici zaznamenali vlani spolu 1215 pôrodov, z ktorých 240 prebehlo
cisárskym rezom. Najviac pôrodov,120, bolo v máji. Počas vlaňajšieho roka sa narodili
4 dvojičky, no žiadne trojičky.
amb

nového
roka
zvykne byť príležitosťou
k prijímaniu nových predsavzatí v záujme toho, aby
sme žili lepšie než v tom
roku minulom. Mnohí majú
v tomto období horlivé reči
aj o tom, ako milujú svoju
vlasť či svoje mesto.
Nuž, práve lásku k svojmu mestu akosi zvláštnym spôsobom prejavila istá občianka nášho
mesta, nazvime ju Daniela, ktorá dala podnet
Ministerstvu vnútra SR, aby prešetrilo údajné
porušenie volebného moratória našim dvojtýždenníkom Gemerské zvesti pred novembrovými župnými voľbami. Upozorňuje v ňom aj na
slávnostné odovzdávanie kruhového objazdu
a považuje účasť primátora, viceprimátora či
vtedajšieho župana na prestrihávaní pásky za
skrytú reklamu pred voľbami.
Samozrejme, redakcia nemala žiaden záujem
porušiť volebné moratórium a preto včas požiadala tlačiareň, aby pred župnými voľbami
dodala noviny na poštu už o deň skôr než je
to zvykom. A keďže noviny boli na pošte už
v utorok 31.októbra a volebné moratórium sa
začalo až vo štvrtok 2. novembra, zákon redakcia porušiť ani nemohla. Pripúšťame, že pošta
nestihla v utorok 31. októbra dodať noviny do
všetkých 9000 domácností v meste a niekde
ich doručila až vo štvrtok 2. novembra , ale
potom by sa dali vyšetrovať všetky volebné
reklamy a billboardy, ktoré boli po mestách a
dedinách vylepené dávno pred voľbami a visia
tam dodnes...
Podobne zákon neporušili ani Jozef Šimko,
Ladislav Rigó, Marian Kotleba, či kandidáti Strany maďarskej komunity Auxt a Juhász,
ktorí sa slávnostného otvorenia kruhového objazdu týždeň pred voľbami tiež zúčastnili, aby
ako župní poslanci podporili dobrú vec a boli
účastníkmi historickej udalosti.
Ministerstvu vnútra, ktoré sa radšej zaoberá
takýmito záležitosťami než aby vyšetrilo podvody Bašternáka a jeho podnájomníkov, sme
zaslali naše stanovisko aj s patričnými potvrdeniami o zaplatení volebnej reklamy uverejnenej na stránkach nášho dvojtýždenníka.
O tom, že podľa nášho názoru sa skutok nestal, sme e-mailom informovali aj milú pani
Danielu, ktorej totožnosť sa nešikovným ministerským úradníkom nepodarilo dostatočne
ukryť...

www.rimavskasobota.sk
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Žitňanská predstavila projekt novej väznice

spravodlivosti Lucia
Ministerka
Žitňanská predstavila v Ri-

mavskej Sobote projekt výstavby
novej väznice. Stretnutie sa uskutočnilo 11. januára v budove tunajšieho okresného súdu. Ministerku si
prišli vypočuť primátor mesta Jozef
Šimko, poslanci rimavskosobotského mestského zastupiteľstva či starostovia okolitých obcí.
Ako Lucia Žitňanská uviedla, dôvodom výstavby novej väznice je
dlhodobo nepriaznivý vývoj počtu väznených, kritická naplnenosť
ústavov a nepriaznivý technický
stav objektov. „Prakticky všetky
ústavy sú staré. Trinásť z osemnástich ústavov sú staršie ako 30 rokov“, uviedla ministerka s tým, že
majú odsúdených vo výkone trestu,
ako aj odsúdených, ktorí si odpykávajú výkon trestu v zahraničí. Dôležitým aspektom výstavby novej
väznice v Rim. Sobote je podľa Žitňanskej fakt, že na juhu Banskobystrického kraja a v okolí chýba také-

to zariadenie. „Zároveň náš rezort
disponuje pozemkami v objekte
Rimavská Sobota-Sabová a máme
tam otvorené oddelenie,“ uviedla ministerka. Ako ďalej dodala, v
zariadení má byť vytvorených 298
miest príslušníkov a 42 funkčných
miest zamestnancov. Materiál s realizáciou projektu chce L. Žitňanská predložiť na rokovanie vlády v
januári.
Podľa slov generálneho riaditeľa

Zväzu väzenskej a justičnej stráže
Milana Ivana na Slovensku je dlhodobo nepriaznivý stav počet väznených osôb. Aktuálne je v ústavoch
na výkon trestu a výkon väzby vyše
10 200 väznených a je predpoklad,
že tento počet bude aj naďalej rásť.
Podľa primátora Rimavskej Soboty
Jozefa Šimka vybudovanie novej
väznice určite pomôže zamestnanosti i regiónu. „Bude tam pracovať 350 dobre platených štátnych

zamestnancov, ktorí budú míňať
peniaze v meste alebo okrese,“ vyjadril sa Šimko a dodal, že s novou
väznicou súhlasí väčšina poslancov
mestského zastupiteľstva. Poslanec
mestského zastupiteľstva Ivan Hazuchu vidí v novej väznici okrem
iného možnosť, aby sa do mesta
vrátili mladí, ktorí odchádzajú za
prácou mimo okres.
Nová väznica má stáť 58 mil. eur
a jej výstavba má byť financovaná
formou verejno-súkromného partnerstva. Doba výstavby by mala trvať 18 až 24 mesiacov a v prípade
ideálnych podmienok by sa malo s
jej prevádzkovaním začať od druhej
polovice 2021. Projekt predpokladá
výstavbu väznice s kapacitou 832
miest pre výkon trestu odňatia slobody mužov a to v minimálnom,
strednom aj maximálnom stupni
stráženia vrátane doživotných trestov a zároveň so zachovaním výkonu trestu odňatia slobody na otvorenom oddelení.
amb

Soboťania hlasujme!

Spojme sa pre dobrú vec a vyhrajme pre nás krásne ihrisko Žihadielko
v hodnote 87 000 eur. Za posledné roky sa po celom Slovensku vybudovalo množstvo krásnych detských ihrísk. Keďže na základe výzvy
spoločnosti LIDL, do ktorej sme sa zapojili, máme príležitosť získať
nové detské ihrisko, prosím všetky mamičky, oteckov, starých rodičov,
tety, susedov, všetkých občanov mesta i jeho mestských častí, aby sa

zapojili do hlasovania a získali sme pre nás ihrisko Žihadielko, ktoré
bude umiestnené v zrekonštruovanej Mestskej záhrade.
Do hlasovania sa môžeme zapojiť od 15. januára až do 28. februára
2018. Hlasujme na stránke www.zihadielko.sk každý deň a vyhrajme
krásne ihrisko pre naše mesto!
Anna Zsóriová,
poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Rim. Sobote

Gemerské zvesti
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Poslanci zvolil nového hlavného kontrolóra mesta
utorok 19. decembra sa v býV valom
Župnom dome v Rim.

Sobote uskutočnilo posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva
v roku 2017. V úvode rokovania
zložil Ján Čeman poslanecký sľub
a ujal sa tak poslaneckého mandátu.
Nahradil Silviu Vargovú, ktorá sa
mandátu písomne vzdala v novembri. J. Čeman (SMER-SD) kandidoval v treťom volebnom obvode a
po vzdaní sa S. Vargovej bol podľa
počtu získaných hlasov náhradníkom na uprázdnenú poslaneckú
stoličku.
Mestské zastupiteľstvo
rozhodovalo aj o
tom, kto sa stane
novým hlavným
kontrolórom
mesta. Doterajšiemu hlavnému kontrolórovi Ladislavovi Štavinovi uplynie
funkčné obdobie 31. januára 2018.
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov.
Poslanci vyberali hlavného kontrolóra spomedzi piatich kandidátov.
O funkciu za uchádzali Martina
Bálintová, Miroslav Bielak, Mikuláš Csirmaz, Ladislav Šťavina a
Viliam Vaš. Všetci piati vystúpili
na rokovaní zastupiteľstva. Poslanci nakoniec v tajnej voľbe zvolili
za hlavného kontrolóra M. Csirmaza, ktorému odovzdalo svoj hlas10

Pozvánka:

daných projektov schválených 28 v
celkovej výške 2 857 801,69 eur

poslancov. Druhému M. Bielakovi
dalo hlas 6 poslancov a M. Bálintovej 1 poslanec. Zvyšní kandidáti
nedostali ani jeden hlas. Z 18 prítomných poslancov odovzdalo svoj
hlas sedemnásť. Tí zvolili hlavného
kontrolóra mesta už v prvom kole
voľby, keďže M. Csirmaz získal nadpolovičnú väčšinu hlasov.
Funkčné obdobie nového hlavného kontrolóra sa oficiálne začne
1. februára 2018. Mikuláš Csirmaz
sa narodil v roku 1971. Žije v Rimavskej Sobote a pracuje ako manažér v rimavskosobotskej pobočke Allianz – Slovenská poisťovňa.

Hladko prešli majetkovoprávne otázky a s poslaneckými zmenami prešiel
aj návrh plánov práce
orgánov mesta na rok
2018.
Jedným z bodov rokovania bola

aj informatívna správa o stave vypracovania a realizácie projektov
v nadväznosti na plnenie Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta na obdobie rokov
2014-2020, ktorú predložila vedúca
odboru rozvoja mesta na MsÚ Eva
Muráriková.
Ako sa v správe uvádza, za obdobie
rokov 2005 – 2017 bolo spracovaných a podaných spolu 149 projektov, z ktorých bolo schválených 52
projektov. Samospráva z nich získala finančné prostriedky vo výške
5 835 267,69 eur. V roku 2017 bolo
podaných deväť projektov, z ktorých bola podpora získaná zatiaľ na
dva projekty, pričom ostatné sú ešte
v hodnotení. Mesto z týchto projektov získalo vyše 195 tis. eur.
Počas funkčného obdobia predchádzajúceho primátora Štefana Cifruša bolo zo 77 podaných projektov
schválených 24 v celkovej výške 2
977 466 eur, pričom za primátorovania Jozefa Šimka bolo zo 69 po-

V personálno-organizačných otázkach schválili poslanci zmeny v
zložení členov komisií.
Z komisie pre rozvoj mesta a služby, európske projekty a cezhraničnú
spoluprácu bol odvolaný Ladislav
Sedmák a z komisie školstva, kultúry, mládeže a športu poslanec
Július Sojka. Za členov redakčnej
rady Gemerské zvestí/Gömöri Hírlap boli schválení Branislav Caban
a Ladislav Polgári.
Poslanci rozhodovali aj o udelení
mimoriadnych odmien. Primátor
J. Šimko navrhol udeliť svojmu
zástupcovi L. Rigóovi odmenu vo
výške 1950 eur, nakoľko ten okrem
vykonávania funkcie viceprimátora koordinuje aj činnosť školstva.
Poslanci tento návrh neschválili,
za boli len siedmi, proti šiesti a
dvaja sa zdržali. Naopak, prešla mimoriadna, tisíceurová odmena pre
poslanca M. Bitalu, ktorý sa okrem
poslaneckej činnosti venuje aj činnostiam v oblasti športu a svojou
činnosťou sa zaslúžil o dosahovanie dobrých výsledkov mládeže,
ako aj dospelých vo futbalovom
klube.
Všeobecná rozprava sa niesla v
predvianočnom duchu. Okrem
niekoľkých poslaneckých otázok
odzneli aj vianočné a novoročné
priania.
amb

Na programe
aj prvá zmena rozpočtu

30. januára o 13:00 hod.
V sautorok
v bývalom Župnom dome v

Rim. Sobote uskutoční zasadnutie
mestského zastupiteľstva. Poslanci
budú rokovať o prvej zmene rozpočtu, ktorú predložil poslanecký
klub Spoločne za rozvoj Rimavskej
Sobote. Na programe bude aj pot-

Pozvánka:

vrdenie uznesenia č.107/2017,
ktorého výkon primátor Jozef Šimko pozastavil, paušálny poplatok
za zvýšené náklady pri uzatvorení
manželstva i zmena a doplnenie
zásad odmeňovania poslancov MsZ
a ďalších fyzických osôb.
amb

4

Samospráva vybudovala
modernú kolkáreň

www.rimavskasobota.sk

Poďakovanie...
Obyvatelia bez domova v Rimavskej Sobote dostali tento rok od samo-

správy na Štedrý deň okrem kapustnice aj ďalší vianočný darček v podobe vianočného balíčka s potravinami, ktorí im zabezpečil Slovenský
Červený kríž, územný spolok Rimavská Sobota. Za tento čin im vyslovujeme poďakovanie. Mesto Rimavská Sobota chce ďalej poďakovať
za finančnú pomoc aj hypermarketu TESCO Rimavská Sobota, ktorou
spríjemnili obyvateľom nocľahárne nielen Štedrý deň, ale celé vianočné
sviatky, vďaka čomu mohli zažiť pravú atmosféru Vianoc. Obyvatelia
bez prístrešia môžu počas zimného obdobia využiť služby Nocľahárne
mesta Rimavská Sobota a je im poskytovaná aj sociálna pomoc prostredníctvom sociálnych pracovníkov.

Mesto rieši situáciu
ohľadom cintorína v Bakte

má záujem riešiť dlhodobý problém s nevysporiadanými
Samospráva
pozemkami pod cintorínom v mestskej časti Bakta. Ako je známe,

na novembrovom zasadnutí rimavskosobotského mestského
E šte
zastupiteľstva sa poslanci zaoberali aj informatívnou správou o

činnosti a hospodárení mestskej kolkárne, ktorú predložil Attila Rábely. Ako sa v správe uvádza, kolkársky šport v Rimavskej Sobote
si v minulom roku pripomenul svoju 60-ročnú históriu. V prvých
desaťročiach kolkári súťažili na jednodráhe s drevenou podlahou, od
roku 1966 na dvojdráhe s asfaltovým povrchom. V roku 1982 bola
postavená štvordráhová kolkáreň so saduritovým povrchom dráh a
automatickými stavačmi. Budova spolu s technológiou zodpovedali
najvyšším kritériám toho obdobia a mestskí kolkári TJ Lokomotíva a
Slovan patrili medzi kvalitné slovenské celky. Kolkáreň tri desiatky
rokov plnila požadované kritéria pre vrcholový i masový šport. V 90.
rokoch v nej súťažili štyri družstvá vo vyšších súťažiach a 12-14 družstiev v rámci mestskej kolkárskej ligy. Do kolkárskeho športu bolo
zapojených približne sto športovcov. Okrem kolkárov tu vykonával
činnosť aj kulturistický oddiel s približne 60 členmi, z ktorých popri
mnohých medailistoch z nižších súťaží boli vychovaní aj dvaja majstri Československa.
Po štvrťstoročí technológia kolkárne zastarala. Samotnú budovu značne poznačil zub času a mestská kolkáreň už nezodpovedala požadovaným kritériám na I. a II. slovenskú ligu. V roku 2014 bola kolkáreň
odstavená a kolkári svoje domáce zápasy odohrávali vo Fiľakove.
O rok neskôr orgány mesta odsúhlasili rekonštrukciu technológie a v
rámci generálnej prestavby Mestskej záhrady aj rekonštrukciu budovy
kolkárne a jej okolia. Na rekonštrukcii sa aktívne podieľali aj členovia kolkárskeho klubu, ktorí odpracovali stovky brigádnických prác.
Okrem toho sa preinvestovali aj klubové financie vo výške 7500 eur.
Kolkáreň opäť otvorila svoje brány v roku 2016, čím sa začala nová
éra kolkárskeho športu v meste. Za jeden a pol roka kolkársky klub
mimo iného zorganizoval majstrovstvá kraja i Slovenska a mnoho
medzištátnych zápasov. V roku 2016 bola obnovená mestská súťaž
za účasti šiestich družstiev. Kolkáreň bola sprístupnená aj pre žiakov
základných škôl, mladých futbalistov a v rámci akcie Úsmev ako dar
aj pre deti so sociálne slabších rodín.
Nová sezóna 2017/2018 bola otvorená celoslovenským turnajom o
Pohár primátora mesta. Kolkársky klub má 41 členov, z toho 22 registrovaných športovcov a aktívne organizuje nábor nových členov.
V pláne je postaviť dorastenecké a ženské družstvo. Kolkáreň používajú na základe zmluvy aj dve družstvá z Jelšavy. O jej chod sa stará
jeden poverený pracovník. Na prevádzku budovy išli vlani z rozpočtu
Mestského úradu financie vo výške 10.000 eur.
Mestská kolkáreň svojou celkovou kvalitou zodpovedá najnovším
požiadavkám súťažného i rekreačného športu a postupne sa zapĺňa
činnosťami súvisiacimi so športom a telesnou výchovou.
amb

občania Bakty sa už dlhšie dožadujú, aby mal tamojší cintorín správcu.
Problémom je, že mesto pod cintorínom nevlastní pozemky, tie sú vo
vlastníctve obyvateľov. Vzhľadom na požiadavky občanov zvolal primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko ešte v novembri do Domu kultúry v
Bakte verejný hovor, na ktorom sa riešila aj situácia ohľadom cintorína.
Na stretnutí padol zo strany mesta prísľub, že Mestský úrad v Rimavskej
Sobote pristúpi k vysporiadaniu pozemkov. „Je to však veľmi náročný a
dlhodobý proces, no sme ochotní pristúpiť k vysporiadaniu týchto pozemkov,“ uviedol prednosta MsÚ Štefan Szántó. Cintorín má rozlohu vyše
13. tisíc metrov štvorcových a pozemky pod ním vlastní 134 vlastníkov.
82 vlastníkov je známych, z nich vyše polovica žije v Rimavskej Sobote,
vyše tridsiatka mimo mesta a dvaja mimo Slovenska. Celková výmera
pozemkov, u ktorých sú známi vlastníci, je 6450 metrov štvorcových.
Situácia ohľadom vysporiadania pozemkov pod cintorínom sa dostala
aj na minulotýždňové rokovanie Mestskej rady. „Padlo rozhodnutie, že
majetkové oddelenie MsÚ osloví listom všetkých vlastníkov pozemkov,
aby navrhli, či sú ochotní pristúpiť k vysporiadaniu buď formou predaja,
darovania alebo nájomnej zmluvy,“ informoval Š. Szántó.
Na spomínanom rokovaní Mestskej rady bola pripravená aj informatívna správa Technických služieb mesta o možnosti spravovania cintorína.
„Avšak TSM môžu cintorín dostať do správy len v prípade, že dôjde k
vysporiadaniu pozemkov, aby bolo správcovstvo v súlade s platnou legislatívou,“ objasnil prednosta s tým, že sa stal prípad, že keď pracovníci TSM boli zamerať cintorín, vlastníci pozemkov ich odtiaľ vyháňali.
„Loptička je teraz na strane občanov-vlastníkov a predovšetkým na nich
záleží, kedy dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu,“ uviedol Szántó.
Na stretnutí s občanmi v Bakte sľúbil primátor J. Šimko, že mesto v tejto
mestskej časti vybuduje pred domami chodníky so zámkovou dlažbou.
Avšak ani tam nie sú pozemky vo vlastníctve mesta, ale občanov. Preto primátor požiadal obyvateľov, aby sa vyjadrili, či na ich pozemkoch
môžu byť chodníky vybudované. „Za tri mesiace nám neprišla žiadna
odpoveď. Mesto má záujem riešiť situáciu, ale bez pomoci občanov to
nepôjde,“ uzavrel prednosta.
amb

Pozor na túlavé psy!

Na našu redakciu sa so svojím nepríjemným zážitkom obrátila mladá učiteľka a mamička zo sídliska Západ. Vlani na začiatku decembra v podvečerných hodinách išla na prechádzku so svojou dcérkou a psíkom - pudlíkom. Keď boli neďaleko tamojšieho obchodu s potravinami, pribehol k
nim veľký čierny pes bez náhubku a majiteľa. Ten zaútočil na pudlíka a
dohrýzol ho. Mladej mamičke sa po chvíľke podarilo útočiaceho psa chytiť
za obojok a držať ho, aby nebodaj nenapadol aj dcérku. Ako ho držala,
agresívny pes ju pohrýzol. Zároveň kričala o pomoc, na čo okoloidúci privolali policajnú hliadku. Tá agresívneho psa spacifikovala a odviezla. Žiaľ,
pudlík neskôr v noci zomrel. Útočiaci pes zrejme niekomu utiekol, no aj napriek tomu, že bol očipovaný, nepodarilo sa zistiť, kto je jeho majiteľom.
Incident sa teraz vyšetruje a pes bol zatiaľ umiestnený do koterca na Mestskej polícii v Rim. Sobote. Mladá mamička si okrem traumy odniesla aj
zranenie. Bola dlhodobo práceneschopná a ešte aj takmer mesiac po útoku
musela absolvovať lekárske vyšetrenia. Jej dcérka sa len ťažko spamätáva z
útoku, v noci sa budí a volá psíka. Aj preto by chcela aspoň takto upozorniť
ľudí, ktorí venčia svojich miláčikov, aby boli obozretní. Rovnako by privítala na sídlisku Západ častejšie hliadkovanie mestskej polície. S incidentom bol oboznámený aj zástupca primátora Ladislav Rigó, ktorý prisľúbil,
že mestskí policajti budú častejšie hliadkovať v tejto mestskej časti.
red
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Svet detí v múzeu

o konca apríla sa môžu
návštevníci Gemersko-malohontského múzea v Rim. Sobote oboznámiť prostredníctvom
výstavy nazvanej Dieťa a jeho svet
so svetom detí v minulosti.
Výstava predstavuje život dieťaťa
v tradičnom dedinskom a z časti
aj v mestskom prostredí regiónu
Gemer-Malohont. Prostredníctvom
fotografií a zbierkových predmetov z fondov etnológia, história
a archeológia sú prezentované
rôzne obdobia dieťaťa ako narodenie, krst, predškolský a školský
veku, ale aj detský odev, nábytok
a v neposlednom rade aj hračky
a hry. Z pestrého výstavného fondu tu môžeme vidieť návleky na
detskú perinku, drevenú kolísku z
roku 1920, drevený či detský kočík
i nočník z druhej polovice 19.

Básnické okienko...

Labute

Ak príde smútok, dám sa na útek –
z virvaru sveta, zo zvučných riav.
Pomôžu mi v ňom čierne labute.
Milujem ich vznešený zjav.
Pohľad na krásu, na čierne perá,
tu slastnú výš môj vesmír naberá,
pri nich splín tratím, už radosť tuším,
navodí ľahkosť obláčkov v duši.
Marta Brisudová Siváková

storočia. Z obdobia školského veku
dieťaťa tu má návštevník možnosť
vidieť napríklad tabuľky na písanie zo začiatku minulého storočia
či detský peračník z roku 1920.

Vystavené sú tu tiež rôzne
detské hračky, zaujímavé
sú hlinené plastiky hračiek
z mladšej doby bronzovej.
Život dieťaťa v minulosti

Donáška
kníh do domu

Knižnica Mateja Hrebendu ponúka pre obyvateľov
mesta Rimavská Sobota novú službu - bezplatnú donášku kníh čitateľom domov.
Čitateľom, ktorých zdravotný stav nedovoľuje osobne navštevovať knižnicu, od 1. 2. 2018 ponúka novú
službu DONÁŠKU KNÍH DOMOV.
Táto služba je určená obyvateľom so zdravotným postihnutím, starším ľuďom s obmedzenou mobilitou
alebo dlhodobo chorým. Záujemcovia o túto službu
musia byť registrovaní čitatelia knižnice s bydliskom
v Rimavskej Sobote. Neregistrovaní čitatelia vyplnia
čitateľskú prihlášku pri prvej donáške.
Výmenu prečítaných kníh bude knižnica zabezpečovať 1x mesačne, prvý štvrtok v mesiaci od 9,00 hod.
do 12,00 hod. Služba je bezplatná.
Maximálny počet objednaných kníh je 6 titulov.
Knihy je možné objednať telefonicky: 047 / 56 31
049 Alena Petrincová, Daniela Šuleková, v maďarskom jazyku Judita Pelleová alebo mailom na:
beletria@kmh.sk

bol diametrálne odlišný od života
dnešných detí. Ovplyvňovali ho
vtedajšie rodinné a spoločenské
podmienky, sociálna situácia a v
neposlednom rade sled praktizovaných poverových predstáv.
amb

Ocenenia

Stredná odborná škola obchodu a
služieb v Rim. Sobote si pripísala
pekný úspech. Na Valnom zhromaždení Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov v Trnave získala
škola Diplom Rádu sv. Vavrinca
za dlhoročnú prípravu mladej generácie za organizovanie významných medzinárodných podujatí,
týždne kuchýň a množstvo ďalších
aktivít v tejto oblasti.

Knižnica Mateja Hrebendu

Pozvánka:

Cenu Harmónia 2017 v kategórii
mladý spevák alebo hudobník roka
(vo vekovej kategórii 15-25 rokov)
získal talentovaný Rimavskosoboťan Andreas Varady. Len dvadsaťročný džezový gitarista sa preslávil
svojím umením nielen doma ale aj
vo svete. Andreas vydáva v marci
nový album.
amb
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Pripomenuli si 65. rokov svojho vzniku

príležitosti 8. výročia osloP ribodenia
nášho mesta bol dňa

21. 12. 1952 zriadený okresný dom
pionierov ako jeden z prvých domov v stredoslovenskom kraji. Bol
umiestnený v bývalej budove rímskokatolíckeho čítacieho spolku na
ulici Škultétyho /dnes Reštaurácia
Európa/. Hneď od začiatku sa v
novovzniknutom zariadení začali
aktivizovať rôzne činnosti pre deti a
mládež, ktoré boli zamerané na kultúrno-výchovnú, športovú a technickú oblasť. Za svojej existencie naše
zariadenie prešlo rôznymi zmenami,
ktoré boli úzko späté so zmenami v
našej spoločnosti. Činnosť a orientáciu zariadenia ovplyvnili 68. roky,
ktoré neboli ľahostajné ani nášmu
zariadeniu. Pioniersky dom sa stáva centrom vydávania letákov, ako
aj mládežníckeho časopisu „Hlas
gemerskej mládeže“, v ktorom sa
dával jasný nesúhlas mladých ľudí
so situáciou v 68. roku. Spoločenské
zmeny v roku 1989 priniesli zmeny
nielen v organizačnej štruktúre, ale
aj v celkovej činnosti zariadenia.
Domy pionierov a mládeže boli
premenované na domy detí a mládeže. Z okresného domu sa stalo
zariadenie, ktoré zabezpečovalo
výchovno-vzdelávaciu záujmovú a
rekreačnú činnosť pre deti a mládež
s celoročnou prevádzkou. Pre nové
vedenie ako aj pre pracovníkov
zariadenia bolo toto obdobie dosť
problémové a náročné. Potrebné
bolo vypracovať úplne novú koncepciu zariadenia, ktorá by bola
blízka deťom a mládeži. Niektoré
činnosti , ktoré stratili svoju opodstatnenosť zanikli a vznikli nové.
Začal sa objavovať nedostatok finančných prostriedkov, objavovali
sa názory na neopodstatnenosť voľnočasových zariadení, boli snahy o

Súčasný kolektív CVČ Relax
ich zrušenie. Našťastie čas ukázal,
že voľnočasové zariadenia sú dôležitým článkom vo výchove mladej
generácie.
V zmysle zákona NR SR v roku
1993 boli domy detí a mládeže premenované na Centrá voľného času.
Ďalšie naše pomenovanie sme dali
na širšiu diskusiu a RELAX dostal
názov preto, lebo si ho vybrali deti
a mládež, ktorým sa naše zariadenie
stalo blízkym, často navštevovaným
a niekedy aj druhým „domovom“.
V súvislosti so zákonom NR
SR číslo 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce od 1. 7.
2002 sa zriaďovateľom CVČ stáva
Mesto Rimavská Sobota a od 1. 1.
2004 naše zariadenie získalo právnu
subjektivitu.
V súčasnosti sa CVČ Relax v
Rimavskej Sobote vo svojej činnosti
zameriava na proporcionálne rozvíjanie všetkých oblastí aktuálnych
záujmov detí a mládeže v meste a v
blízkom okolí.
Okrem ponuky 56 záujmových
útvarov, klubov a súborov, ktoré
zastrešujú esteticko-kultúrnu, pra-

covno-technickú , prírodovedno-environmentálnu, spoločensko-vednú,
telesnú a športovú oblasť výchovno-vzdelávacej činnosti detí a mládeže, podporuje CVČ aj aktivity
príležitostnej činnosti pre všetky
vekové kategórie . Medzi najväčšie
a každoročne sa opakujúce podujatia patria Fašiangy, Deň Zeme, Deň
detí, športové súťaže pre študentov
stredných škôl v rámci Dňa boja za
slobodu a demokraciu, vítanie Mikuláša a rôzne podujatia najmä v
čase Adventu, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou života nášho mesta. V rámci dobrovoľníckej činnosti
mladých ľudí sa podieľame na organizovaní charitatívnej pomoci
ľuďom v núdzi formou zbierok /
Deň narcisov, Modrý gombík, Deň
slnečnice, Úsmev ako dar a pod./
Ďalšou činnosťou CVČ je spolupráca s orgánmi miestnej štátnej správy
v školstve pri uskutočňovaní predmetových olympiád a postupových
súťaží, medzinárodná výmena a
mobilita detí a iných osôb, aktivity
podporujúce prevenciu sociálno-patologických javov, monitorovanie
oblastí záujmovej činnosti detí a

Jarné prázdniny sa blížia...
Jarné prázdniny v našom kraji budú od 19. februára do 23. februára 2018. Veľa rodičov si už teraz láme hlavu, čo so
svojimi deťmi počas celého týždňa. Veď to poznáte – jarné prázdniny – rodičia v práci a doma nuda. Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote pripravilo pre Vaše deti dve zaujímavé ponuky.
Pre deti vo veku 7 – 12 rokov sme pripravili super program v mestskom tábore s dennou dochádzkou pod názvom:
„Týždeň plný radosti“. Mestský tábor sa uskutoční v dňoch 19. 2. – 23. 2. 2018 a bude v prevádzke od 7.00 hod. do
16.30 hod. V tomto čase sa postaráme o Vaše deti, ktoré sa u nás určite nudiť nebudú. Deti čaká pestrý program, skvelí
vedúci, kamaráti a veľa zábavy. Cena tábora je 30,- €. V cene tábora je zahrnutá: strava (obed, olovrant ) vstupenky,
poistné, pitný režim, ceny a materiál na súťaže, pedagogický dozor. Záväzné prihlášky je potrebné odovzdať do 14.
2. 2018.
Pre deti vo veku 8 – 15 rokov a pre členov ZÚ CVČ Relax a žiakov ZŠ v okrese Rimavská Sobota ponúkame počas
jarných prázdnin 3- dňový Enviro-prírodo-relaxačný pobyt Drieňok – Teplý Vrch v termíne 20. – 23. februára 2018
( utorok – štvrtok).
Cena pobytu je 50,- € (V cene je zahrnuté ubytovanie, stravovanie-5x denne, pitný režim, doprava, poistné, pedagogický dozor, ceny do súťaží, manipulačný poplatok CVČ Relax.
Program: Pobyt v prírode - sánkovačka podľa snehových možností, vychádzka do Drienčan, do najstaršej zvernice na
Slovensku Teplý Vrch ( chov danielov a muflónov,) športové súťaže v mini telocvični, spoločenské a prírodovedné
hry a kvízy z environmentálnou tematikou, tvorivé dielne v spolupráci s OZ Šanca pre Dražice, voľnočasové aktivity
v klubovni, karneval, diskotéka a pohybové hry pre deti. Záväzné prihlášky je potrebné odovzdať v termíne do 9. 2.
2018 vedúcemu pobytu /Mgr. Novotnému/. Sumu za pobyt 50,- € vyplatiť u hospodárky CVČ Relax v budove na Ul.
SNP č. 9 v termíne do 15. 2. 2018.
Podrobnejšie informácie získate osobne v CVČ Relax v Rimavskej Sobote, telefonicky: 047/56 24 691, 047/56 24 576.

mládeže formou ankiet, prieskumov a analýz, informačná a poradenská aktivita pre deti a mládež v
oblasti využívania voľného času,
riadenie a pripravovanie projektov
na získanie finančných prostriedkov,
spolupráca so školami a školskými
zariadeniami a ďalšími organizáciami pracujúcimi s deťmi a mládežou.
Prázdninová činnosť sa zameriava
na oddych, relaxáciu, rekreáciu,
rozvíjanie telesnej zdatnosti, výchovu a vzdelávanie. Počas letných
prázdnin CVČ organizuje prázdninovú činnosť formou týždenných
mestských táborov, o ktoré majú
rodičia veľký záujem /asi 120 detí
v štyroch týždenných turnusoch/ ,
pobytových táborov a odborných
sústredení záujmových útvarov,
klubov a súborov. Obsahovou náplňou a jej súčasťou sú aktivity z oblasti kultúry, športu, turistiky, vedy
a techniky, ekologickej výchovy a
aktivity, ktoré smerujú k prevencii
pred negatívnymi vplyvmi. Cieľom
ďalšej činnosti Centra voľného času
Relax je nadviazať na najlepšie
skúsenosti a dobré tradície nášho
zariadenia a motivovať, podporovať
a viesť deti, mládež a dospelých k
rozvoju osobnosti zmysluplným
využitím voľného času a to širokou
ponukou aktivít v bezpečnom prostredí s profesionálnym tímom. Najsilnejšie stránky nášho zariadenia sú
dobrá poloha CVČ v centre mesta
neďaleko pešej zóny, bezbariérový
vstup, vyhovujúce prostredie, dobré personálne zloženie, ktoré tvoria
skúsení pedagogickí zamestnanci
s dlhodobou praxou, dobrá ponuka
nášho zariadenia v záujmovej a príležitostnej činnosti pre všetky vekové kategórie.

pozvánka:

PaedDr. Dana Spišáková
CVČ Relax
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RIADKOVÁ INZERCIA:

Prijmem všestranných stavebných pracovníkov na stavby
v Belgicku. Tel.č: 0944 110 341
		
GZ-56/17
•

25. a 27.-28. Muž vo vlaku
január
105 min., MN, titulky, vstup 5€
20:00
Akčný/Thriller USA/VB/FR
26. - 28.
január
17:30

Všetky prachy sveta

132 min., MN, titulky, vstup: 5€
Dráma
USA

25. a 26.
Labyrint: Smrteľná liečba
január
140 min., MN, titulky, vstup: 5€
začiatky predstavení: št. o 17:30, pia o 20:00
Akčný/Thriller/Sci-fi		
USA

			
			

1.,2. a 5.
Zmenšovanie
február
135 min., MP od 12r., titulky, 5€
17:00, v pon. maď.verzia o 19:00 / Kom.USA
1. a 2.
február
19:30

Niť z prízrakov

3. a 4.
február
19:30

Ja, Tonya

3. a 4.
február
19:30

Daj mi tvoje meno

130 min., MP od 12r., titulky, 5€
Dráma		
USA
119 min., MP od 12r., titulky, 5€
Životopisný/Dráma
USA
132 min., MN., titulky, 5€
Romantický
USA/BR/IT/FR

Dám do dlhodobého prenájmu 3-izbový prerobený, kompletne
zariadený byt aj s technikou na sídlisku Rimava. Cena: 400 eur.
Tel. č.: 0903 589 853			
GZ-83/17
•

Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha
1, 979 80 Rimavská Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na
prenájom nebytových priestorov. Podrobné informácie sú uvedené
na úradnej tabuli Obchodnej akadémie - Kereskedelmi Akadémia,
K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota a na internetovej stránke školy:
www.obchars.sk				
GZ-05/18
•

Január je mesiac
odpočtov médií

V mesiaci január sme začali ako každý rok vykonávať odpočet nameraných hodnôt tepla a teplej vody, čo je základom pre presné rozpočítanie
nákladov na energie medzi majiteľov bytov. Odpočty vykonávame do konca mesiaca január.
Výška nameranej spotreby býva dôvodom reklamácií, preto spotrebiteľom odporúčame, aby si pred podpisom protokolu o odčítaní správnosť
údajov overili.
Odpočet komplikujú aj neoznačené byty, schránky či domové zvončeky,
ktoré sťažujú komunikáciu odpočtovej služby s užívateľmi bytov.
Výsledok odpočtu sa potom majiteľ bytu dozvie v ročnom zúčtovaní
nákladov na bývanie, ktoré mu pripraví správca domu. Ak to vlastník bytu
nestihne, môže požiadať o náhradný termín odpočtu.
Ak vlastník bytu odpočet spotreby neumožní, správca určí spotrebu na
základe legislatívy. Na základe údajov z meračov, ktoré určujú spotrebnú
zložku, sa celkové náklady na vykurovanie a teplú vodu v objekte pomerovo rozpočítajú medzi všetkých konečných spotrebiteľov. Pre neodčítané
byty, kde údaj o spotrebe chýba, sa náhradná spotreba určí podľa vyhlášky
ministerstva hospodárstva.
Majiteľ bytu býva potom často vo vyúčtovaní zaskočený nedoplatkom.
Vyhláška hovorí, že v prípade, ak konečný spotrebiteľ neumožní zapojiť
pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlo na meranie tepla, alebo
neumožnil ich odčítanie alebo neoprávnene do nich zasahoval, čím spôsobil
ich nesprávnu funkciu, alebo ich poškodil, sa určí spotrebná zložka ako
1,5-násobok priemeru spotrebnej zložky na meter štvorcový.
Náhradná spotrebná zložka teplej úžitkovej vody sa určí ako 1,5-násobok
priemeru na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania.
Ak sa preukáže, že konečný spotrebiteľ ovplyvnil určené meradlo na
meranie množstva teplej úžitkovej vody alebo zavinil, že určené meradlo
na meranie množstva teplej úžitkovej vody nespĺňa podmienky určeného
meradla, prípadne neumožnil určené meradlo nainštalovať, demontoval ho
alebo inak znefunkčnil, určí sa tomuto konečnému spotrebiteľovi náhradná
spotreba vo výške trojnásobku priemernej hodnoty na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania. V danom prípade náklady na teplo sa
môžu navýšiť až o 50 percent, v prípade manipulácie s meradlom na meranie teplej úžitkovej vody až o 300 percent.
V bytových domoch, v ktorých boli nainštalované merače teplej úžitkovej vody s rádiový modulom ako aj pomerové rozdeľovače tepla s rádiovým modulom, sa odpočet robí diaľkovo cez rádiovú sieť, teda bez vstupu
do bytového domu. Správca domu dokáže odčítať všetky byty v dome k
rovnakému dátumu, a tak sú chyby pri odpočtoch či zápise údajov do systému rozúčtovania vylúčené. Rádiový odpočet navyše umožňuje prístup k
údajom o histórii spotreby vody a tepla cez webový portál. Výhody meradiel s rádiovým modulom pozostávajú nielen v tom, že umožňujú odpočet
na diaľku bez potreby vstupu do bytov , ale keďže sú digitálne, sú aj presnejšie a chránené proti prípadnej neoprávnenej manipulácii a falšovaniu
údajov. Proces odpočtov je rýchly, eliminuje sa mylnosť ľudského faktora,
navyše sa dá celý automatizovať, a čo je najdôležitejšie, spotrebu možno na
portáli správcu objektu sledovať celý rok. Podľa výsledkov analýz dodávateľov rádiových systémov na rozúčtovanie vlastníci, ktorí sú častejšie informovaní o spotrebe, sú úspornejší než ich susedia. Spotrebujú v priemere o
9 % menej energií na vykurovanie.
JUDr.Zoltán Koós v.r., výkonný riaditeľ spoločnosti

Spomienka...
Dňa 12.1.2018 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a starý otec

ŠTEFAN ZACHAR
z Rimavskej Soboty.

Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.
Zostávaš v našich srdciach.
GZ-01/18

Manželka, syn, dcéra a vnúčatá

GZ-80/17
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HKM Rimavská Sobota MHK Humenné 5:2
(1:2, 2:0, 2:0)

Góly HKM: 19. Dmitriev (Šturmankin, Škantár), 30. Filipiak
(J. Slovák, Šagát), 33. Šturmankin (Dmitriev, Skvortsov), 44.
Buda (Fekiač, Zorvan), 59. J. Slovák (Dmitriev, Domaev)
Strely: 61:32.
Vylúčenia: 11:11, navyše J. Slovák 10 min. OT za nešportové
správanie sa, Ondrej 5+DKZ za bitku, Nociar 5+DKZ za bitku.
Presilovky: 0:1.
Oslabenia: 0:0.
Rozhodovali: Jurko - Hovan, Lukáč. Diváci: 450
Zostava HKM: Križan - M. Slovák, Nociar, Matúška, Škantár, Heckl, Šturmankin - Filipiak, J. Slovák, Šagát - Dmitriev,
Skvortsov, Domaev - Fekiač, Buda, Zorvan - Kulíšek, Juraštík.
V poslednom kole privítajú hráči HKM RS na domácom ľade
zahraničného účastníka ligy KH 58 Sanok. Zápas je naplánovaný na 27.1. o 17:30 hod. Všetkých priaznivcov srdečne pozývame.
Marek Hanzel, HKM Rimavská Sobota

Inzercia:

Správca konkurznej podstaty úpadcu Zoltán Balog – BALIMPEX “v konkurze”, 979 01 Rimavská Sobota, Veterná 36, IČO
10902279 (ďalej len úpadca), JUDr. Vladimír Rybovič, advokát, Nám. Št. Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, telefón:
0905500992, e-mail rybovicak@rybovic.sk (ďalej len SKP) v
súlade s plánom speňažovania
ponúka
na predaj v 1. kole majetok úpadcu:
1. Polovicu rodinného domu pripadajúcu na úpadcu, uvedenú v
súpise majetku úpadcu pod č. VIII. Ide o rodinný dom postavený na parcelách 1110/238 a 1110/239, k.ú. Rimavská Sobota bez
pozemku.
2. Štyri pohľadávky úpadcu voči veriteľom.
Bližšie informácie, prípadne obhliadku majetku umožní SKP po
predchádzajúcom dohovore.
Lehota na predloženie ponúk na kúpu nehnuteľného majetku
alebo pohľadávok je najneskôr do 28.02.2018 do 15.00 hod. na
podateľni Krajského súdu v Banskej Bystrici v zalepených obálkach s adresou
Krajský súd
Skuteckého 7
97401 Banská Bystrica
a označením obálky
„KONKURZ 36-24 K 20/1996-754 – PONUKA – NEOTVÁRAŤ!!!“

záujemca musí spolu s ponukou zložiť preddavok vo výške 50%
ponúkanej ceny na účet SKP v TATRA BANKE a.s. Bratislava, č.
účtu SK40 1100 0000 0026 2577 9017 a doložiť v ponuke doklad
o zaplatení preddavku.
Ponuka musí obsahovať:
- ponuku na kúpu ponúkanej nehnuteľnosti alebo pohľadávok, s
kúpnou cenou a jej splatnosťou,
- výpis z obchodného alebo živnostenského registra,
- doklad o finančnom krytí kúpnej ceny.
Termín otvárania obálok určí konkurzný sudca po uplynutí lehoty na podanie ponúk. Na ponuky podané po termíne sa nemusí
brať zreteľ.
Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v súlade so schváleným
plánom speňažovania.
GZ-8/18

Zubný lekár

27. a 28. január 2018 od 8:00 do 12:00 hod.
ZUBNÉ CENTRUM, s.r.o., MUDr. Denisa Jurkemíková,
Gorkého 9, Rimavská Sobota, tel.: 5811009
03. a 04. február 2018 od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. František Kurák, Železničná 23, Rim. Sobota, tel.:
0908652162
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PRACOVNÁ PONUKA
Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom
ponúka
voľné pracovné miesto na obsadenie pracovnej pozície:

Referent, referentka školského úradu
s predpokladaným nástupom do práce od 1.3.2018.
Stručná charakteristika pracovného miesta:
•
metodické
usmerňovanie
a
kontrola
v
oblasti
hospodárenia riadenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
•
zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva
a ďalšia administratívnosprávna činnosť na jednotlivých úsekoch územnej samosprávy v rozsahu prenesených kompetencií orgánov štátnej správy na orgány
územnej samosprávy v zmysle legislatívnych predpisov SR, nariadení vlády, smerníc a vyhlášok týkajúcich sa oblasti školstva - (zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákon
č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
zákonov v z. n.p. a ďalších zákonov SR a nariadení vlády a smerníc MŠVVaŠ SR)
•
rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej
samosprávy
•
poskytovanie odbornej, metodickej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre príslušný druh a typ školy - v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.
z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:
•
ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – zameranie učiteľstvo pre
základnú školu
Ďalšie požiadavky:
•
minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
•
znalosť platnej legislatívy pre oblasť školstva v samospráve
•
zdravotná spôsobilosť
•
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
•
užívateľská znalosť práce s PC a internetom
•
bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je výpis z registra trestov
nie starší ako tri mesiace)
K prihláške je potrebné doložiť tieto doklady:
•
písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor
•
štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
•
úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
•
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania žiadosti
•
úradne osvedčené čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom
rozsahu
•
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce referenta školského úradu
•
písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely osobného
pohovoru podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť osobne alebo poštou v zalepenej
obálke s označením „Pracovná ponuka – Referent školského úradu - NEOTVÁRAŤ“ v termíne najneskôr do 31.01.2018 do 16.00 h. na adresu: Mestský
úrad, Prednosta MsÚ JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota.
Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor
budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a do určeného termínu predložia všetky požadované doklady.
V Rimavskej Sobote, dňa 11.1.2018
JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

www.rimavskasobota.sk
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Falcon uzatvoril ďalšiu úspešnú sezónu

a Chanbaristi z klubu Falcon majú za sebou už druhú veľmi
Taekwondisti
úspešnú sezónu. Po úspešnom roku 2016 sme udržali vysokú latku aj v roku

2017. Titul „najúspešnejší športový kolektív okresov RS a RA pre rok 2016 sme
rozšírili v roku 2017 o titul „Najlepší športový kolektív“ pre rok 2017 v rámci
Slovenského TAEKWONDA. Už 5. ročník vyhodnotenia najúspešnejších Falcoňákov sa musel konať v priestoroch reštaurácie Mladosť, kde sa bežne konajú
svadby. Naše rady sa rozširujú a tento rok sa vyhodnotenia zúčastnilo cez 80 Falcoňákov, rodičov a priateľov klubu. Keď sa trocha vrátime do minulosti, v roku
2012 sme začínali v telocvični a deti sme vyhodnotili v rámci tréningu. Pre Falcon
sa stáva vyhodnotenie najlepších Falcoňákov „vianočným večierkom„ - významnou
udalosťou, ktorá odzrkadľuje správnu cestu
klubu. Tento rok sme vyhodnotili osobitne
TAEKWONDO a CHANBARU, nakoľko
sa tieto dva bojové umenia nedajú výkonnostne porovnávať. V Taekwonde sme
vyhodnotili troch najlepších v kategóriách
deti, žiaci, kadeti, juniori, seniori + „objav
roka“, ktorým sa stal hendikepovaný športovec Roman Farkaš. Najcennejšiu trofej, a
to „ Najúspešnejší Falcoňák ( TAEKWONDO )“, získal ten, kto nazbieral počas roka
najviac bodov. Tento titul si odniesla Karolína Mravcová, ktorá patrí do reprezentácie
Slovenska a je niekoľkonásobnou majsterkou Slovenska.
Výsledky TAEKWONDO:
Deti: 1.miesto - Milan Láni, 2. miesto - Pavel Vorlíček, 3. miesto - Kristián Horvát
Žiaci: 1. miesto - Tomáš Kuvik MSR 2017, 2. miesto - Lukáš Kurek MSR 2017,
3. miesto -Sarah Sarvašová
Kadeti: 1. miesto - Veronika Spodniaková MSR 2017, 2. miesto - Denis Kozlok
Juniori: 1. miesto - Mravcová Karolína MSR 2017, 2.miesto - Lucka Laššáková
MSR 2017, 3. miesto - Terezka Ďuricová
Seniori: 1. miesto - Jaroslav Dóbi MSR 2017i, 2. miesto - Ján Mičko
FALCON TAEKWONDO získal v roku 2017 spolu 142 medailí ( 57 zlatých,
56 strieborných, 29 bronzových ), čo je o 24 viac ako rok predtým ( 118 - 56
zlatých, 36 strieborných, 26 bronzových ). Ako klub sme sa s 508 nazbieranými
bodmi umiestnili na 4. mieste v športovom zápase v rámci Slovenska. V Chanbare sme vyhodnotili len najlepšieho v kategóriách najlepší chlapec, dievča a

senior. Najcennejšiu trofej, a to „Najúspešnejší Falcoňák (CHANBARA), získal
ten, kto nazbieral počas roka najviac bodov. Tento titul si odniesol Mgr. Tibor
Figei, slovenský reprezentant, ktorý vybojoval tento rok striebornú medailu na
Svetových hrách v Poľsku a tiež na majstrovstvách Európy v Ríme.
Najlepší chlapec: Lukáš Kurek (majster SR v roku 2017, viacnásobný víťaz ligového kola v chanbare). Najlepšie dievča: Laura Dávidová (majsterka Európy
2017, majsterka SR 2017, viacnásobná víťazka ligového kola v chanbare). Najlepší senior: Mgr. Tibor Figei (strieborný na Svetových hrách 2017 v Poľsku a na
majstrovstvách Európy v Ríme, trojnásobný majster SR 2017, vrátane titulu absolútneho majstra SR a trojnásobný majster
ČR 2017, najlepší chanbarista na Slovensku
za rok 2017 v kategórii senior). FALCON
CHANBARA v roku 2017 získal spolu 83
medailí (30 zlatých, 25 strieborných a 28
bronzových), vrátane jedného titulu majsterky Európy (celkovo 4 medaily zo svetových súťaží - jedna zlatá, dve strieborné
a jedna bronzová), 7 titulov majstra SR,
jeden titul absolútneho majstra SR a titul
absolútneho víťaza ligového kola. FALCON
TAEKWONDO a FALCON CHANBARA získali spolu 225 medailí (87 zlatých,
81 strieborných a 57 bronzových medailí )
vrátane titulu majsterky Európy, viacerých
medailí zo svetových i medzinárodných súťaží a 16 titulov majstra SR a jedného absolútneho majstra SR. Za ďalší úspešný rok patrí poďakovanie trénerom Falconu
/ TAEKWONDO / Ing. Jaroslav Dóbi 2.Dan, Miroslav Bitala 1.Dan, Viktória
Bitalová 1.Dan, Pavel Lancko 1.Dan. / CHANBARA / Mgr. Tibor Figei, Ladislav
Laššák / vedeniu klubu, rodičom, sponzorom i mestu Rimavská Sobota.
V rok 2018 bude pre nás výzvou udržať nastolený trend vo výsledkoch a úspechoch klubu. Chceme sa sústrediť na trénerskú prácu, znížiť podiel strieborných
medailí, rozbehnúť súťaženie aj v predvádzaní foriem Poomsae. Chanbaristov
čakajú tiež dva vrcholné podujatia – v auguste Európske hry v bojových umeniach v Holandsku a v decembri majstrovstvá sveta v Tokiu. Prvou skúškou bude
ale domáci turnaj FALCON CUP 2018, ktorý sa bude konať 3. februára 2018 v
našom meste.
Jaroslav Dóbi a Tibor Figei,
hlavní tréneri FALCON

Alex Tamáši preukázal svoje kvality
aj na majstrovstvách sveta dvadsaťročných
prelome
N arokov
sa

v americkom
Buffale konali
Majstrovstvá
sveta v ľadovom
hokeji
hráčov
do
20 rokov. Na
tomto turnaji
mala zastúpenie aj slovenská reprezentácia, v ktorej kádri sa nachádzal
aj úspešný mladý Rimavskosoboťan
Alex Tamáši.
Alex vlani po prvýkrát pôsobil v seniorskom hokeji a rovno v extraligovej
Banskej Bystrici, s ktorou sa v závere sezóny mohol tešiť z titulu majstra
Slovenska. Aj túto sezónu začal s mužmi Banskej Bystrice, no už v jej úvode
bol preradený po dohode oboch trénerov do projektu HK ORANGE 20, kde
sa práve so svojimi rovesníkmi pripravoval na majstrovstvá sveta juniorov, a
kde mal aj vyšší icetime ako v Banskej
Bystrici. Dvadsiatka postupne hrávala
zápasy s tímami extraligy a prvej ligy.
Pár týždňov pred začiatkom majstrov-

stiev sveta tréner slovenskej dvadsiatky Ernest Bokroš zverejnil zoznam
hráčov, ktorí pocestujú na prípravný
kemp do Ameriky. Medzi nimi sa nachádzal aj Alex Tamáši. Chlapci počas
prípravy absolvovali niekoľko tréningov a aj dva prípravné zápasy. Alexovi
na získanie miestenky v tíme stačilo
odohrať prvý z dvojice zápasov, v ktorom Slovensko zdolalo Bielorusko a
Alex si pripísal asistenciu. Do druhého prípravného súboja s Ruskom už
nenastúpil a plne sa pripravoval na
majstrovstvá. Turnaj začal na druhý
sviatok vianočný, a tak chlapci strávili
v Amerike aj Vianoce. Na prvý zápas
nastúpili až v druhý hrací deň a ich
súperom bola Kanada, ktorej podľahli
0:6. Ani ich ďalší súper nebol zo súdka
jednoduchých. Naši tentoraz vyzvali domácu Ameriku. V tomto zápase
slovenská dvadsiatka spôsobila senzáciu, keď obhajcu titulu zdolala 3:2.
Alex mal v zápase niekoľko pekných
akcií, no na bod stále čakal. Ten prišiel
hneď v ďalšom zápase s Fínskom. Síce
sme ho prehrali 5:2, no Alex zariadil
vyrovnanie na 1:1, keď adresoval nád-

hernú prihrávku zakončujúcemu Bodákovi. V tomto zápase Alex naozaj
ukázal svoju kvalitu a aj to, že miesto
v tíme mu zaslúžene patrí. Nečudo,
že bol vyhlásený za najlepšieho hráča
zápasu spomedzi Slovenska. Posledný
zápas skupiny bol povinnou jazdou, ak
chceli naši chlapci pomýšľať na štvrťfinále. Zápas s Dánskom sme nezačali
najlepšie, keď sme hneď v úvode inkasovali gól, ktorý ani nemal platiť. No
naši chlapci sa nenechali zaskočiť, zápas vzali do vlastných rúk a nakoniec
sa tešili z víťazstva 5:1 i postupu do
štvrťfinále. Aj v tomto zápase si Alex
navýšil bodové konto, keď prihrával
na gól Romanovi. V základnej skupine
sme sa umiestnili na štvrtej priečke a
našim súperom vo štvrťfinále sa stalo
obávané Švédsko. S týmto súperom
nemáme najlepšiu bilanciu víťazstiev
a veľmi často ho získavame do bojov
o semifinále. Ale práve proti Švédsku
sa naši mladíci v roku 2015 postarali
o bronzové medaily. O podobnú senzáciu sa chcel postarať aj náš terajší
tím, no bohužiaľ sa mu to nepodarilo.
Semifinále nám ušlo len o malý chĺ-

pok, keď sme Švédsku podľahli tesne
2:3. V istých častiach zápasu sme hrali
so Švédskom naozaj vyrovnanú partiu, no kvalita bola na strane súpera.
Aj keď nechýbalo veľa, aby sa zápas
dostal minimálne do predĺženia. Alex
Tamáši už svoje bodové konto nenavýšil, no ukázal naozaj kvalitný výkon
tak ako počas celého turnaja. Postupne
si vytvoril v tíme pozíciu jeho ťahúňa,
keď sa na ľade ukazoval aj počas presiloviek a oslabení ako center druhej
formácie. Tréner Bokroš mu počas celého turnaja dával mnoho príležitostí
aby sa ukázal. Veríme, že si Alexovu
snahu všimol aj nejaký skaut NHL a
v najbližšom drafte možno zaznie aj
jeho meno.
Alexovi ďalej prajeme veľa zdravia a
do klubovej sezóny hlavne športových
úspechov, aby aj tam pokračoval v podobnom duchu. Dúfame, že ho v drese
s dvojkrížom na hrudi ešte uvidíme, no
už nie ako juniora, ale v A-tíme Slovenska.

Marek Hanzel, HKM RS

