Na margo
uplynulých dní
V minulých dňoch sme sa

Občania Bakty o cintoríne či chodníkoch

štvrtok prebehlo v Kultúrnom dome
M inulý
v Bakte zhromaždenie obyvateľov tejto

mestskej časti s vedením mesta. Stretnutia s
občanmi sa okrem primátora Rimavskej Soboty Jozefa Šimka zúčastnili aj viceprimátor
Ladislav Rigó, prednosta MsÚ Štefan Szántó,
poslanci zvolení za túto mestskú časť, náčelník mestskej polície, riaditeľ Technických služieb i vedúci pracovníci MsÚ. Zhromaždenie
prilákalo do domu kultúry približne štyridsiatku obyvateľov Bakty. Diskutovalo sa najmä o
probléme s cintorínom, ktorý sa týkal majetkovoprávnych vzťahov a jeho používania. Po
približne hodinovej diskusii primátor j. Šimko navrhol, že mesto príslušné pozemky od
vlastníkov odkúpi či zamení. Potrebné je však
zistiť všetkých majiteľov pozemkov, aby malo
mesto s kým rokovať. Navrhol tiež, že ak budú
občania súhlasiť, cintorín by mohli spravovať
Technické služby mesta. Ako ďalej zaznelo,
problémom sú aj pozemky pod kultúrnym

Oznam

V bývalom Župnom dome v Rimavskej
Sobote sa 4. decembra o 15:00 hod.
uskutoční ustanovujúce zasadnutie
Zastupiteľstva Banskobystrického
samosprávneho kraja.
Na programe bude príhovor primátora Rimavskej Soboty, príhovor predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, správa
Volebnej komisie Banskobystrického samosprávneho kraja o výsledkoch volieb do
orgánov Banskobystrického samosprávneho
kraja, odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja a novozvoleným
poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja, zloženie sľubu novozvoleného
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, zloženie sľubu novozvolených
poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja, vystúpenie novozvoleného predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.

domom a školou, ktoré tiež vlastnia občania
Bakty, no samotné budovy patria mestu. Ak
občania preukážu vlastnícky vzťah k pozemkom, podľa slov primátora je mesto ochotné
pozemky od nich odkúpiť. Občania počas
diskusie poukázali aj na chýbajúce chodníky,
no je tam rovnaká situácia - pozemky vlastnia občania. Primátor navrhol, že ak občania
dajú súhlas vybudovať na svojich pozemkoch
chodníky, mesto ich vybuduje. Hovorilo sa aj
o chýbajúcej kanalizácií. Podľa slov vedúcej
odboru rozvoja mesta na MsÚ Evy Murárikovej momentálne sa vypracúva projektová
dokumentácia, ktorá by mala byť vyhotovená
do konca roka. Občianka Bakty sa sťažovala,
že pri štátnej ceste sa kosí tráva len na jednej
strane. Na zhromaždení tiež odznelo, že v obci
chýba obchod s potravinami a padla aj požiadavka osvetliť prechody pre chodcov.
amb

Vážení občania a podnikatelia !
Mesto Rimavská Sobota usporiada
v dňoch 12. a 13. decembra 2017

Vianočné trhy

V prípade záujmu podnikateľov
o predajné miesto je potrebné
kontaktovať tel. č. 047/5604685,
5604665, príp. 5604613.
Vážení občania a predávajúci,
tešíme sa na Vašu účasť !
Vážení čitatelia.
Vianočné číslo dvojtýždenníka
Gemerské zvesti/Gömöri Hírlap
nájdete vo svojich schránkach
od 20.decembra.
Okrem informácií o dianí v meste
v ňom nájdete aj kalendár na rok 2018.

od ministerky Lucie Žitňanskej dozvedeli, že Ministerstvo spravodlivosti SR plánuje postaviť v Rimavskej
Sobote novú väznicu. V
areáli už existujúceho otvoreného oddelenia v časti
Sabová, by sa mala vybudovať väznica s kapacitou vyše 800 väznených osôb, spĺňajúca
najprísnejšie kritériá bezpečnosti aj pre umiestnenie odsúdených na doživotné tresty. Plánuje
sa prijať 298 príslušníkov Zboru väzenskej a
justičnej stráže, ako aj 42 civilných zamestnancov. Väznicu by mali postaviť a prevádzkovať
formou verejno-súkromného partnerstva a súkromný partner bude mať povinnosť zabezpečiť
aj 60 percentnú zamestnanosť odsúdených.
Aj keď si nemyslíme, že štát týmto spôsobom
vyrieši úpadok jedného z najzaostalejších regiónov Slovenska, vytvorenie nových pracovných miest je viac ako vítané. Dúfajme však,
že to nebude len ďalší kúzelnícky trik zo strany
vlády, ako tomu bolo v prípade sľubovanej výstavby rýchlostnej cesty R-2...
Pre naše mesto bolo dôležitou udalosťou uplynulých dní aj schválenie rozpočtu mesta na rok
2018 a výhľadovo na roky 2019 a 2020. Aj
keď sa pred konaním mestského zastupiteľstva
šuškalo, že by návrh rozpočtu nemusel ľahko
prejsť, ukázalo sa, že to bol len planý poplach.
Poslanci mestského zastupiteľstva jednohlasne
schválili predložený návrh , čo svedčí o tom,
že vedenie mesta predložilo kvalitne a odborne
pripravený materiál.
Je až neuveriteľné ako rýchlo ubehol tento rok.
Aj my na mestskom úrade sa pripravujeme na
najkrajšie sviatky roka, na Vianoce. V sobotu 2. decembra sa zapálením prvej adventnej
sviečky na Hlavnom námestí začína séria podujatí organizovaných v rámci tohoročného Adventu. Utorok 5. decembra bude patriť hlavne
deťom, pretože do nášho mesta zavíta Mikuláš
a rozsvietia sa aj svetlá na vianočnom stromčeku. V dňoch 12.-13. decembra sa koná tradičný Vianočný jarmok a v Mestskom kultúrnom
stredisku, ako i v jednotlivých kostoloch sa
pripravuje množstvo sprievodných podujatí.
Vyvrcholením bude silvestrovský ohňostroj
na Hlavnom námestí, kde sa obyvatelia spolu
s vedením mesta rozlúčia so starým rokom a
privítajú nový rok 2018.
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Poslanci hladko schválili rozpočet

zasadačke bývalého župného
V domu
v Rim. Sobote prebehlo

minulý utorok zasadnutie rimavskosobotských poslancov. V úvode rokovania informoval primátor
Jozef Šimko, že poslankyňa Silvia
Vargová sa vzdala poslaneckého
mandátu. Zároveň uviedol, že už
vyzval prvého náhradníka Jána Čemana, aby sa ujal funkcie poslanca. Ak ju príjme, na decembrovom
zasadnutí MsZ by mohol zložiť
poslanecký sľub. Primátor ďalej
informoval o zriadení nového referentského miesta v Turistickom
informačnom centre. Dôvodom je, že do mesta chodí zvlášť v letných
mesiacoch čoraz viac turistov z Maďarska, Česka či Anglicka. Podľa slov
primátora tam potrebujú človeka, ktorý vie predovšetkým po maďarsky,
keďže terajší pracovníci neovládajú tento jazyk. Zároveň sa uvažuje, že by
TIC bolo otvorené aj v sobotu, a to od ôsmej hodiny ráno do druhej hodiny
popoludní.
Na programe bola aj informatívna správa o činnosti a hospodárení Mestskej kolkárne, ktorú predniesol Attila Rábely. Poslanci správu prijali bez
pripomienok. V rámci majetkovoprávnych otázok poslanci odsúhlasili
okrem iného odpredaj pozemku o rozlohe 684 metrov štvorcových pre Reformovanú kresťanskú cirkev.
Ťažiskovým bodom rokovania bol návrh rozpočtu mesta na budúci rok s
výhľadom na roky 2019 a 2020, ktorý predložil poverený vedúci ekono-

Érsek odpísal primátorovi

rimátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko dostal list od ministra
P dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Arpáda Érseka, ktorý

v ňom zaujal stanovisko ohľadom výstavby rýchlostnej cesty R2.
Primátor Jozef Šimko sa na začiatku októbra obrátil v liste na ministra
dopravy, v ktorom ho žiadal o zaujatie stanoviska, ako aj o podporu výstavby rýchlostnej cesty R2 zo Zvolena do Košic. Súčasťou listu bolo aj
uznesenie rimavskosobotského mestského zastupiteľstva, v ktorom bol
vyjadrený nesúhlas s výstavbou R2 v polovičnom profile a tiež vyslovená nespokojnosť s tým, že výstavba R2 neprebieha v súlade s uznesením
vlády z minuloročného výjazdového zasadnutia vlády v Rim. Sobote.
Ako sa v liste uvádza, uznesením vlády z 24. júna 2016 k návrhu akčného
plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota bolo uložené ministrovi dopravy
a výstavby pokračovať v príprave rýchlostnej cesty R2 podľa jednotlivých úsekov nasledovne: v úsekoch Lovinobaňa – Ožďany – Zacharovce
spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v termíne
do 30. novembra budúceho roka a pre úseky Zacharovce – Bátka – Figa
spracovať dokumentáciu pre stavebné povolenie do 30. júna 2019.
V súčasnosti pre obidva úseky R2 Zacharovce – Bátka a Bátka – Figa
prebieha verejné obstarávanie na vypracovanie dokumentácie a stavebného povolenia. Podľa ministra sa úlohy z uznesenia vlády, ktoré sa tákajú týchto úsekov rýchlostnej cesty, plnia priebežne a stanovený termín
bude dodržaný. Pre ďalšie dva úseky rýchlostnej cesty R2 Lovinobaňa – Ožďany a R2 Ožďany – Zacharovce má NDS pripravené súťažné
podklady na výber spracovateľa dokumentácie pre stavebné povolenie.
Verejné obstarávanie bude pokračovať v zmysle plánu, pričom bude kladený dôraz na dodržanie termínov z uznesenia vlády.
Minister ďalej uviedol, že keďže nedokážu plne pokryť všetky rezortné
potreby, musia citlivo uvažovať, akým spôsobom použijú finančné zdroje tak, aby cestujúca verejnosť dostala čo najväčšiu hodnotu za peniaze.
Rozhodnutie o plnom alebo polovičnom profile rýchlostnej cesty je vždy
predmetom podrobnej analýzy, pri ktorej sa zvažujú všetky prínosy, náklady, riziká a dôsledky navrhovaného šírkového usporiadania cesty.
Érsek v liste ubezpečil, že prioritou rezortu dopravy naďalej zostáva
popri dobudovaní diaľnice D1 aj výstavba rýchlostných ciest v súlade
s programovým vyhlásením vlády. Ministerstvo sa sústredí vo väčšej
miere na budovanie rýchlostnej cesty R2, pričom úseky R2 Zacharovce
– Bátka a R2 Bátka - Figa pri Rim. Sobote boli zaradené medzi prioritné
stavby a ich výstavba by mala začať v tomto volebnom období.
amb

mického odboru Miroslav Bielak.
Tento bod prešiel hladko, keďže
k nemu nemal ani jeden poslanec
pripomienku. Za boli všetci 15
prítomní poslanci. Podľa schváleného návrhu počíta budúcoročný
rozpočet s celkovými príjmami vo
výške 16 420 684 eur a celkovými
výdavkami 16 419 411 eur. Rozdiel
po započítaní finančných operácií
predstavuje 1 273 eur, bez finančných operácií 255 728 eur. Technické služby mesta môžu počítať
s bežnými výdavkami vo výške
1 624 000 eur, so sumou 225 tis.
eur na zber komunálneho odpadu a s kapitálovými výdavkami vo výške
8000 eur. Školy a školské zariadenia dostanú na bežné výdavky 3 279 840
eur, plus 69 tis. eur na opravy, vyše 16 tis. eur pôjde na chod kolkárne a 54
930 eur na kapitálové výdavky. Neštátne školské zariadenia môžu počítať s
bežnými výdavkami vo výške 65 tis. eur. Mestské kultúrne stredisko môže
počítať v bežných výdavkoch so sumou 274 tis. eur a v kapitálových 46. tis
eur. Mestský športový klub môže počítať so sumou 100 tis. eur na A-mužstvo dospelých a 58 tis. eur na mládežnícky futbal. Iné športy si rozdelia
sumu 40 tis. eur. Na dotáciu pre MHD vrátane vykrytia minuloročnej strany
pôjde 20 tis. eur. Počíta sa aj s použitím financií z rezervného fondu. Na
dokončenie revitalizácie Námestia M. Tompu pôjde 40. tis. eur a Mestskej
záhrady 110 tis. eur. Na opravu strechy Centra invalidov bolo vyčlenených
11 700 eur. Na detské ihrisko sa počíta so sumou 150 tis. eur a na kapitálový príspevok pre Mestské kultúrne stredisko so sumou 34 500 eur.
V rámci programu boli schválené aj dva nové VZN – o určení výšky dotácií na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území
mesta a o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta právnickým a fyzickým
osobám – podnikateľom.
amb, foto: gecse

Gemerské zvesti

V Rimavskej Sobote
má vyrásť nová väznica

spravodlivosti pláMinisterstvo
nuje v Rimavskej Sobote po-

staviť do roku 2021 nové väzenské
zariadenie. Vyplýva to z návrhu,
ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.
Nová väznica má vyrásť v areáli
na Sabovej, ktorý je v súčasnosti
využívaný ako otvorené oddelenie pre odsúdených s minimálnym
stupňom stráženia s kapacitou 65
osôb. Zámer výstavby väznice v
tomto regióne leží na stole už od
roku 1995.
Hlavným dôvodom výstavby väznice je podľa ministerstva dlhodobo nepriaznivý vývoj počtu väznených, kritická naplnenosť ústavov
a nepriaznivý technický stav objektov. Aktuálne je v ústavoch na
výkon trestu a výkon väzby vyše
10 216 väzňov. Je predpoklad, že
tento počet bude aj naďalej rásť a v
ďalších desiatich rokoch presiahne
hranicu 11 tis. Obsadenosť väzníc
pri dodržaní zákonnej ubytovacej
kapacity 3,5 metrov štvorcových
na jednu väznenú osobu predstavovala ku koncu októbra 99,66 %. Z
osemnástich väzenských zariadení
je 13 starších ako 30 rokov a väčšina z nich nemá žiadne alebo veľ-

mi obmedzené možnosti na ďalšie
rozširovanie. Dôležitým aspektom
výstavby väznice na juhovýchode
stredného Slovenska je aj aktuálne
rozmiestnenie väzníc, ktoré spôsobuje značné regionálne rozdiely pokiaľ ide o možnosti umiestňovania
odsúdených čo najbližšie k miestu
bydliska.
Projekt predpokladá výstavbu
väznice s kapacitou 832 miest pre
výkon odňatia slobody mužov, a
to v minimálnom, strednom aj maximálnom stupni stráženia, vrátane
doživotných trestov a zároveň so
zachovaním výkonu trestu odňatia
slobody aj na otvorenom oddelení.
Vytvorených by malo byť tiež 298
miest pre príslušníkov a 42 miest
pre zamestnancov.
Ministerstvo plánuje postaviť novú
väznicu formou verejno-súkromného partnerstva ( tz. PPP projekt).
S výstavbou väznice by sa malo
začať v roku 2019 a od druhej polovice roka 2021 aj s jej prevádzkovaním. Celkové náklady počítajú so
sumou vyše 222 mil. eur, pričom sa
počíta s dvadsaťročnou koncesiou.
Štát bude platiť približne 11.mil eur
ročne.
amb

Zníženie energetickej
náročnosti budov
mestského úradu

Rimavská Sobota
Mesto
ako prijímateľ nená-

vratného finančného príspevku v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6
realizuje projekt Zníženie
energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota.
Cieľom projektu je zníženie energetickej záťaže
všetkých troch budov mestského úradu zateplením fasády, strechy a výmenou výplňových konštrukcií
fasády – okien a dverí. Súčasťou práce je aj rekonštrukcia vykurovacieho
systému pre zníženie celkovej spotreby tepla na vykurovanie. Doba realizácie projektu je 12 mesiacov.
Dodávateľom stavebných
prác je spoločnosť Combin,
s.r.o., Banská Štiavnica.
Stavebné práce prebiehajú
podľa harmonogramu, za
prvé tri mesiace bolo ukončené zateplenie fasády na
budovách č.5 a č.7, kompletná výmena výplňových konštrukcií fasády – okien a dverí, rovnako je
zateplená a zrekonštruovaná aj strecha na všetkých troch objektoch. V súčasnosti prebiehajú kompletovacie práce na budovách č.5 a č.7. Zateplenie
fasády budovy č.9 bude realizované v jarných mesiacoch.
Celková výška nenávratného finančného príspevku predstavuje
551 709,23 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú
580 746,56 €. Mesto kofinancuje projekt 5% čiastkou 29 037,33 €.
Ing. Eva Muráriková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

3

Zasadal Výbor mestskej
časti sídlisko Západ –
Sobôtka - Kľačany

chodníky, odpad pri kontajneroch či vyznačenie parkovaZnečistené
cích miest. Aj týmito problémami sa zaoberal na konci októbra výbor

mestskej časti sídlisko Západ - Sobôtka - Kľačany na svojom zasadnutí.
V jeho úvode poslanec Viliam Vaš informoval prítomných o zasadnutí
mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v októbri. Členovia výboru
sa mali zaoberať aj bezpečnosťou a verejným poriadkom v tejto mestskej časti za účasti zástupcu Technických služieb mesta resp. spoločnosti
Brantner. Keďže sa nikto z pozvaných nedostavil, uvedený bod nebol
prerokovaný. Diskutovalo sa aj o aktuálnych problémoch v mestskej
časti, ako aj o podnetoch od občanov. Ľ. Mihály poukázal na zemné práce, ktoré uskutočňujú na sídlisku spoločnosti Orange a T-Com. Vyslovil
obavu, či nedôjde k poškodeniu nedávno opravených ciest a chodníkov.
Podľa slov V. Vaša sú tieto práce monitorované mestských úradom, komunikácie sa podvŕtavajú, takže by nemalo dochádzať k ich narušeniu.
Práce sa majú dokončiť v jarnom období a vtedy má byť na narušených
plochách zasiatia tráva. Predseda výboru Ján Vinclav sa k spomínaným
prácam vyjadril kriticky, nakoľko mechanizmy, ktoré práce vykonávajú,
znečisťujú cesty i chodníky. Požiadal, aby ich čistili pracovníci, ktorí
tam pracujú. Ľ. Mihály opätovne poukázal na veľký kusový a stavebný odpad v okolí kontajnerov. Požiadal, aby príslušníci mestskej polície
dôslednejšie monitorovali túto skutočnosť a postihovali občanov, ktorí
to spôsobujú. M. Šiška vyslovil požiadavku opraviť asfaltové plochy
chodníka aj cesty na Rybárskej ul. pred bytovým domom 1-9, kde sa
počas dažďov zhromažďuje voda. Podobná situácia sa nachádza na ceste
v smere od predajne Milk Agro pri vstupe do sídliska. Na uvedenej ulici
tiež požiadal o vodorovné vyznačenie šikmých parkovacích miest, ako
aj o prístupy pre hasičské autá či vozidlá RZP. R. Szókovács oboznámil
prítomných o návrhu obyvateľov bytového domu na Ul. L. Svobodu 1720, v ktorom žiadajú zmeniť cestu z dvojsmerovky na jednosmerovku v
smere od Ul. J. Bodonu. VMČ zobral informáciu na vedomie a vyjadril
súhlas. V závere rokovania odsúhlasil výbor plán práce na budúci rok.
amb

Pribudli tri kamery

Rimavská Sobota z dotácie Rady vlády SR pre prevenciu krimiMesto
nality vo výške 9 000 € a spolufinancovania mesta vo výške 2 502 €

zrealizovalo projekt rozšírenia kamerového monitoringu na území mesta,
ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť v jednotlivých lokalitách.
Systém kamerového monitoringu bol doplnený o tri monitorovacie kamery a zariadenia technickej podpory nasledovne:
1. otočná kamera umiestnená na stĺpe verejného osvetlenia na križovatke ulíc Dobšinského, Ul. Jánošíkovej, Ul. Tomašovskej s pohľadom na
priestory a vchod do ZŠ na Ul. Dobšinského, ulicu Dobšinského, nábrežie
Rimavy, časť Ul. Tomašovskej, časť Ul. Jánošíkovej.
2. otočná kamera na stĺpe verejného osvetlenia na sídlisku Západ – Ul. J.
Bodona, kamera s pohľadom na Ul. J. Bodona, priestory parkoviska pred
nákupným centrom a priestory areálu ZŠ Š. M. Daxnera.
3. otočná kamera – stĺp verejného osvetlenia na Ul. Družstevnej s pohľadom na Ul. Družstevnú, priestory a vchod do ZŠ a s pohľadom na časť Ul.
Tompovej.
Ing. Eva Muráriková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
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Polícia o násilí
na ženách

Hovorme o násilí páchanom na
ženách! Týka sa to nás všetkých!

Do mesta zavíta Mikuláš

sa všetky deti tešia
Každoročne
na príchod Mikuláša s veľkým

očakávaním, čo im prinesie a čím
ich prekvapí. Aj tohto roku Mesto
Rimavská Sobota a CVČ Relax
v Rimavskej Sobote pripravili
pre deti z mesta a blízkeho okolia
podujatie k Mikulášovi, ktoré sa
uskutoční 5. 12. 2017 o 15,30 hod.
na Hlavnom námestí v Rimavskej
Sobote. Deti čaká pestrý kultúrny
program, rôzne hry a súťaže a veľa
sladkostí. Mikuláš so svojou družinou a pomocníkmi vyhodnotí aj súťaž o najkrajšie vlastnoručne doma
zhotovené mikulášske vrecúško,
ktoré je potrebné odovzdať v CVČ Relax do 30. 11. 2017. Tešíme sa na Vás!!!
Vonku sniežik tíško padá, za humnami zora sadá.
Do okna sa rýchlo vkrádam, zbadám ho, či nezbadám?
Kde si ujo Mikuláš? Neobíď domček náš!
Čižmičky mám nachystané, nezačujem niekde sane?
Celý deň som dobrý bol, doma smetí vyniesol.
Na sladkosti sa už teším, všetky deti vždy potešíš.
Čokoládku by som chcel, rýmovačku vymyslel.
Príď ujo Mikuláš!
Centrum voľného času Relax v Rim. Sobote

Marte Hlušíkovej vyšla nová knižka

Takýto
Lennázovsa teš,nesiePampúch.
nová knižka

úspešnej spisovateľky Marty
Hlušíkovej z Rimavskej Soboty.
Autorka v nej tentoraz rozpovedá príbeh Miša Pikulíka a jeho
priateľa Kuba, ktorého Mišo nazval Pipom Dlhým Pančuchom
lebo má vlasy ako oheň, pehavú
tvár a zuby ako lopaty. Hotová
Pipi Dlhá Pančucha v chlapčenskom vydaní. Príbeh o priateľstve je plný vtipných situácií,
lebo pri vynaliezaní tajného písma pomáha chlapcom aj takmer
storočný dedulo Vincent, ktorý
ešte surfuje na internete a dokáže

perfektne poradiť. Lebo to nie je
rada vôbec ľahká: ako sa brániť
pred šikanou Kamila Pampúcha,
ktorý má mozog malý ako orech
a je navyše zákerný? Dedulo
chlapcom poradí, ako vrátiť Kamilovi jeho podlý čin. A pomsta
je to v tomto prípade nie sladká,
ale smradľavá.
Marta Hlušíková sa môže pochváliť aj ďalším úspechom. 9.
novembra si prevzala Cenu Márie Ďuríčkovej, ktorú jej udelil
Spolok slovenských spisovateľov za knihu Mlynčeky tety
Hrozienky.
amb

Násilie na ženách postihuje ženy
všetkých vekových kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a
etnických skupín. Násilie na ženách je porušenie ľudských práv
a forma diskriminácie žien. Sú to
všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu
mať za následok telesnú, sociálnu,
duševnú, ale aj ekonomickú ujmu
alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku
alebo svojvoľného zbavenia slobody, či u vo verejnom alebo v
súkromnom živote. O tom, ako
rozpoznať takéto násilie, aké rôzne
formy môže mať a čo robiť, keď
sa žena stane obeťou násilia rozprávajú policajní preventisti celý
týždeň na školách, v seniorských
centrách, ale oslovujú aj ľudí na
ulici, v obchodných domoch či v
zdravotníckych zariadeniach. Aj
keď tejto téme venujeme pozornosť v priebehu celého roka, tento
týždeň je na ňu špeciálne zameraný z dôvodu, že 25. november je
Medzinárodným dňom eliminácie
násilia na ženách. Okrem hovoreného slova oslovení poslucháči
dostanú aj leták, v ktorom nájdu
všetky dôležité informácie. Polícia upozorňuje občanov, aby boli
všímaví voči svojmu okoliu. Ak
viete o tom, že vo vašom okolí dochádza k násiliu, volajte políciu na
č. 158. Oznámenie môžete urobiť
aj anonymne na prokuratúre, súde
alebo príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny. Sociálne,
právne a psychologické poradenstvo obetiam domáceho násilia,
asistenciu a pomoc poskytujú i občianske združenia, neziskové organizácie a zariadenia sociálnych
služieb.
Bezplatná non-stop linka pre žena
zažívajúce násilie je 0800 212 212
kpt. Mgr. Andrea Petrovičová,
preventistka
Krajské riaditeľstvo PZ v BB
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Fotografie Vojtecha Hanka

udba a krajina. Dve témy, ktoré prevládajú
na výstave fotografií, ktoré si aktuálne máte
možnosť pozrieť v priestoroch Galérie Ganevia
v tunajšom dome kultúry. Výstava fotografií
rimavskosobotského rodáka Vojetecha Hanka
je retrospektívou
amatérskej
fotografickej tvorby autora, ktorá
predstavuje jeho
vývoj od žánrovej fotografie cez
fotografie krajiny a džezu až po
sociálne
štúdie
života. Na vernisáži výstavy, ktorá sa uskutočnila
16. novembra, sa
prítomní mohli
oboznámiť s autorovými fotografickými zážitkami a fotograf im dokonca osobne vyrozprával príbehy, ktoré sa skrývajú za jednotlivými
snímkami. Ako Vojtech Hank počas príhovoru
uviedol, po svete chodí s otvorenými očami a
fotí, čo ho baví a nadchne. Jeho koníčkom je
turistika a hudba. K fotografovaniu ho priviedol
krstný otec, ktorý mu pomohol aj pri budova-

ní jeho prvej fotokomory. Na výstave môžeme
uvidieť dokonca aj jeho prvú fotografiu – jednoduchú kompozíciu koľajnice na železničnom
moste v Rimavskej Sobote. Divák tu má možnosť obdivovať aj výstavku 11 fotoaparátov, s
pomocou ktorých
autor
zvečnil
svoje potulky po
svete.
Vojetch
Hank vyštudoval
Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave.
Pracovne pôsobí
v Inštitúte výchovy a vzdelávania
v Piešťanoch, kde
aj žije. Je amatérskym
fotografom, hudobným
nadšencom, milovníkom avantgardného jazzu
a starého rocku. Fotografia a hudba ho nikdy
neživila, je však jeho životnou orientáciou a
celoživotnou cestou. Vojtech Hank fotografuje
od roku 1975, je aktívnym členom Piešťanskom
fotoklube od jeho založenia v roku 2005.
Výstava potrvá do 4. decembra.
amb

Beseda so Zuzanou Cigánovou

návšteva zaV zácna
vítala do Knižni-

ce Mateja Hrebendu v
Rim. Sobote v polovici
novembra. V rámci projektu Živý bič – živá literatúra útočí na čítanky
sa tu uskutočnila beseda
so slovenskou spisovateľkou a herečkou
Zuzanou
Cigánovou.
Autorka
rozpovedala
študentom a neskôr aj
verejnosti o svojich literárnych
začiatkoch
a predstavila aj svoju
knižnú tvorbu. Prítomným dokonca prečítala úryvok zo svojej najnovšej knižky Aksál, ktorá vyšla vlani. Knižka bola nominovaná na tohtoročnú cenu Anasoft litera. Z.
Cigánová debutovala v roku 1991 knižkou Kúsok cesty okolo sveta, neskôr
pribudli Dopadne to dosť dobre, Pes bude rád či Špaky v tŕni. Ako počas
besedy autorka prezradila, píše spontánne, čo znamená, keď má chuť. Nepíše o deji, ale o téme a momentálne píše príbeh o starých ľuďoch. Zdôraznila, že najdôležitejšiou vecou na svete je láska. Zuzanu Cigánovú si verejnosť pamätá predovšetkým ako herečku a o svojich hereckých začiatkoch
rozpovedala prítomným aj počas besedy. Už ako trinásťročná si zahrala
malú manekýnku vo filme Malá manekýnka. Mohli sme ju vidieť vo vyše
dvesto televíznych filmoch a inscenáciách.

POZOR SÚŤAŽ!
Redakcia Gemerské zvesti/Gömőri Hírlap pre vás pripravila súťaž
o knihu Som Paula spisovateľa Ondreja Štefánika. Stačí, ak do 11. decembra
správne odpoviete na súťažnú otázku: Napíšte nám názov knižky Z.
Cigánovej, ktorá bola nominovaná na tohtoročnú cenu Anasoft litera?
Správne odpovede posielajte na e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk
alebo poštou na adresu: Redakcia Gemerské zvesti/Gömőri Hírlap, Svätoplukova 9, 97901 Rimavská Sobota. Nezabudnite uviesť svoje celé meno,
adresu a kontakt.
amb
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Básnické okienko...

Úsmev

Úsmev prináša so sebou radosť
milučký pocit
lahodný človeku.
Úsmev je zadarmo,
úsmev sa dá vyčarovať
kadečím,
len tak máličko treba.
Dokreslím dačo zmysluplné a krásne
striedavo triezvy alebo opelený múzou
svojich maličkých drobnučkých právd,
alebo len zanietenosť chvíle
dáva zmysel a podstatu
týmto slovám?
Drobnučký klenot v tebe uchovávam
tajomná múza
drsných večerov.
Nakreslím ornament
vedľa mojej duše.
Čo bez pýchy a zdanlivo
bez sebeckostí
hľadá význam svojich cností
a nepotrebuje žiadnych hostí.
Tibor Galo

V Aleji dejateľov
pribudli dve nové busty
ľudových rozprávok a povestí Dobšinskému, Škultétymu
Kazberateľom
Čipkovi pribudol Samuel Reuss. Vďaka nim má slovenský národ
krásne príbehy, kde dobro vždy zvíťazí. Samuel Reuss bol kaplánom a
učiteľom v Tisovci, farárom v Kraskove, v Revúcej, členom Učenej spoločnosti malohontskej. Bustu vytvorila akad. sochárka Anna Kišáková.

Jozef Škultéty bol učiteľ, literárny vedec, historik a prekladateľ. Pracoval
na školskom inšpektoriáte v Rimavskej Sobote. V Martine bol redaktorom
Národných novín. Stal sa doživotným správcom Matice slovenskej. Bustu
vytvoril akad. sochár Milan Ormandík.
Vďaka finančnému príspevku z BBSK, za ktorý vrele ďakujeme, sa mohla realizovať snaha Miestneho odboru Matice slovenskej rozšíriť Aleju
dejateľov. Ďakujeme vedeniu mesta, Technickým službám, Kamenárstvu
Ulický a sponzorovi za veľkú pomoc pri obnove podstavcov.
Za výbor MO MS Elena Nebusová

Pozvánka

Centrum Voľného času Relax v Rim. Sobote Vás srdečne pozýva
na prezentáciu kolied vinšov a Betlehemskej hry Pri Vrbovskom betleheme
dňa 15. 12. 2017 o 10,30 hod. vo Vrbovicach na počesť a pamiatku života
a diela ľudového rezbára Dušana Šarkana. Účinkuje: Detský folklórny súbor
Lieskovček z Rim. Soboty a Milan Katreniak z Tisovca.

www.rimavskasobota.sk
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Advent v múzeu
VÝSTAVY
Barnabás Holló (1865 – 1917). Sochár
z Gemera-Malohontu
Trvanie výstavy: 9. november 2017 –
28. február 2018
Výstava je venovaná životu a tvorbe
sochára a gemerského rodáka Barnabása Hollóa (1865 – 1917). Jeho tvorba je
predstavená prostredníctvom fotografickej dokumentácie exteriérových realizácií, dobových fotografií, ako aj fotografií
drobných plastík, z ktorých niektoré sa
nachádzajú v zbierkových fondoch múzeí a galérií v Maďarsku. Vďaka rodine
Barnabása Hollóa je výstava doplnená o
predmety z rodinnej pozostalosti sochára.
Žijem na strome a je mi dobre
Trvanie výstavy: 7. december 2017 –
28. február 2018
Vernisáž výstavy: 7. december 2017 o
15.00 hod.
Výstava, venovaná rozmanitosti života
na strome, návštevníka vtiahne do rušného života na strome, kde prostredníctvom interaktívnych prvkov postupne objaví jeho tajomný život, ktorí pri
prechádzke prírodou nevníma. Výstava
zároveň upozorňuje na nepostrádateľný
význam stromu v prírode a v živote človeka.
Dieťa a jeho svet
Trvanie výstavy: 13. december 2017 –
30. apríl 2018
Vernisáž výstavy: 13. december 2017
o 15.00 hod.
Výstava predstaví život dieťaťa od
narodenia až po dovŕšenie dospelosti
v tradičnom dedinskom a z časti aj v
mestskom prostredí. Prostredníctvom
fotografií a zbierkových predmetov
bude prezentované obdobie narodenia,
krstu, predškolský a školský vek, detské
hry, práca, odev i nábytok.

PODUJATIA

Vianoce prichádzajú...
Termín: 14. – 15. december 2017
Určené pre vopred nahlásené skupiny
(047/5632741, office@gmmuzeum.sk)
Vstupné: 1€, deti do 6 rokov zdarma
Raduj sa, veseľ sa, betlehemská chasa
– prednáška o betlehemských hrách spojená s ukážkou pastierskej betlehemskej
hry z Vlachova „gubajka“
Advent, čas príprav a očakávaní - prednáška o predvianočnom zvykosloví v
Gemeri-Malohonte v porovnaní s ostatnými regiónmi Slovenska
Vianoce v rozprávke - premietanie rozprávok s vianočnou tematikou (určené
pre Materské školy)
Vianočnú atmosféru doplní výstava
drevených betlehemov zo zbierok
múzea a zbierkové predmety
s tematikou Vianoc.
GMM

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
mesta Rimavská Sobota
Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote
uznesením č. 74/2017 - MsZ zo dňa 19. septembra 2017
VYHLASUJE
v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA,
na deň 19.december 2017.

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote.
Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra
• kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
• vítané je ukončené vysokoškolské vzdelanie – 2. stupeň
ďalšie požiadavky:
• vítaná: prax minimálne 5 rokov, znalosť právnych predpisov v oblasti hospodárenia územnej samosprávy, rozpočtových a príspevkových organizácií územnej samosprávy, znalosť maďarského jazyka,
• bezúhonnosť
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Náležitosti písomnej prihlášky:
• osobné údaje kandidáta: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, telefónny kontakt,
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania písomnej prihlášky,
• štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
• úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom najvyššom stupni vzdelania,
• úradne osvedčené čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra
mesta Rimavská Sobota,
• písomná informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Termín, miesto a spôsob odovzdania prihlášok
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra odovzdajú svoju písomnú prihlášku s prílohami osobne
alebo prostredníctvom pošty v termíne do 5.12.2017 do 16.00 h. do podateľne Mestského úradu
v Rimavskej Sobote. Rozhodujúci je dátum a čas uvedený na prezentačnej pečiatke Mestského
úradu v Rimavskej Sobote.
Prihláška musí byť v danej lehote priamo fyzicky doručená na Mestský úrad v Rimavskej Sobote.
Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Písomná prihláška a prílohy musia byť doručené osobne alebo prostredníctvom pošty v zalepenej
obálke zreteľne označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:
Mestský úrad, Svätoplukova 389/9, JUDr. Štefan Szántó, prednosta mestského úradu, 979 01
Rimavská Sobota.
Kandidát, ktorého písomná prihláška nebude spĺňať náležitosti ustanovené uznesením MsZ č.74/2017MsZ zo dňa 19. septembra 2017 nebude zapísaný do zoznamu kandidátov pre voľbu hlavného
kontrolóra.
Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra
Mestské zastupiteľstvo uznesením č.74/2017- MsZ zo dňa 19. septembra 2017 ustanovilo spôsob
vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov MsZ v Rimavskej Sobote
v zmysle § 18 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Samotnému aktu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov
zoradených v abecednom poradí podľa priezviska, v časom rozsahu maximálne do 10 minút.

Termín nástupu do funkcie hlavného kontrolóra a pracovný úväzok

Termín nástupu do funkcie hlavného kontrolóra mesta Rimavská Sobota je 1. február 2018.
Jeho funkčné obdobie trvá 6 rokov a začína dňom nasledujúcim po dni skončenia funkčného obdobia
predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Výkon funkcie je stanovený v rozsahu 100 % pracovného
úväzku.
V Rimavskej Sobote, dňa 02.11.2017

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

Gemerské zvesti

7

www.rimavskasobota.sk

8

RIADKOVÁ INZERCIA:

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

30.november - 7 sestier
3. december
123 min., od 15r., titulky, 4€
19:30
Sci-fi/Thriler/Akčný
USA/Veľká Británia/Francúzko/Belgicko
7. - 8.
december
19:30

14. - 18.
Star Wars: Posledný Jedi
27. - 28.
150 min., MP od 12r., tit./dab.,5€
december 113 min., vstup: 4€
19:30
Akčný/Sci-fi/Dobrod.
USA
(14.,16. a 28. - titulky) (15.17.18.,28.- dabing)
16. a 17.
december
17:30

Madam slúžka

90 min., MN, titulky, vstup: 5€
Komédia/Dráma
Francúzko

Predajňa MODEX Vám ponúka široký sortiment kožených búnd
a kožušiny za prijateľné ceny. Nájdete nás v Rimavskej Sobote
na ul. SNP 16, ale zo zadnej strany budovy oproti hlavného
vchodu VÚB budovy uličkou medzi bytovkou a reštauráciou, asi
15 metrov od ul. Francisciho.			
GZ-79/17

21. a 22.
december
19:00

Špindl

•

21. a 22.
27. a 28.
december
19:00

Ferdinand

Predpremiéra: 13. dec. o polnoci (titulky)

Ocko je doma 2

100 min., MP od 12r., titulky, 5€
Komédia
USA

Vo štvrtok o 19:30 vstup 4€.

8. december Bez Lásky		
17:00
127 min., MN, titulky, vstup: 4€
Dráma
Rusko/Fran./Belgicko/Nemecko
9. - 10.
december
17:00

Tri želania		

9. - 10.
december
19:00

Nádych pre lásku

90 min., MP, dabing, vstup: 5€
Rozprávka
Česko/Slovensko
117 min., MP od 12r., titulky, 4€
Životopisný/Dráma V. Británia

Na PREDAJ novinový stánok na ulici Hatvaniho 2, RS pri CBA.
Rozmery 2x2m. Cena 150€+Dph. Kontakt: 0905 334 642
GZ-76/17
•

100 min., MP od 12r., vstup: 4€
Romantický/Komédia
Česko

99 min., MP, dabing, vstup: 5€
27. decembra - maďarská verzia
Animovaný/Rodinný
Česko

•

Ponúkam do prenájmu obchodné priestory v centre mesta
Rimavská Sobota, ul. SNP. Nachádzajú sa na prízemí s výkladom
na ulicu s rozlohou 65m2 a 12m2. Ďalej kancelárske priestory 12m2,
20m2 a 40m2, ktoré sa nachádzajú v budove VÚB na 1. a 2. poschodí
na ulici Francisciho 1, v Rimavskej Sobote. Cena za prenájom
podľa vzájomnej dohody, alebo podľa ponuky záujemcu.
Kontakt: 0908 948 971
				
GZ-82/17
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
•

Zubný lekár

2.12 a 3.12. od 8:00 do 12:00 hod.
MUDr. Viliam Schmiedt, SNP 4 , Rim. Sobota, tel. 5626643
9.12. a 10. 12. od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Iveta Kyseľová, Ul. SNP 8, Rim. Sobota, tel: 5626124
16.12 a 17.12 od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Eva Remeňová, Športová 14, Rim. Sobota, tel.5627351

Mesto Rimavská Sobota

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-88/17
•

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) podľa § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka a vyzýva k podaniu návrhov na uzatvorenie
kúpnej zmluvy na:
1. Odpredaj - budovy s. č. 699, or. č. 10, spolu s príslušenstvom
(4 ks montované garáže) a pozemku o výmere 627 m² na Ul.
Fábryho v Rimavskej Sobote, v minimálnej cene 65 000,- €. V čase
zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške
1 000,- €.
Prihlášky zasielať v zalepenej
obálke s názvom:
„Neotvárať- odpredaj budovy Fábryho“.
2. Odpredaj budovy ZŠ M. Tompu – Auxtov dom s. č. 748 na Ul. Šrobárovej, na parc. č. KN C 866 – zast. plochy a nádvoria o výmere 875 m²
a priľahlého pozemku - parc. č. KN C 865 – záhrada o výmere 434 m², na
LV 2959, kat. úz. Rimavská Sobota. Všeobecná hodnota nehnuteľností:
115 000,- €. V čase zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške 1 500,- €. Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s názvom:„Neotvárať- odpredaj budovy ZŠ M. Tompu – Auxtov dom“.
3. Odpredaj budovy čerpacej stanice s. č. 4932 na Ul. Jabloňovej v
Rimavskej Sobote, na parc. č. KN C 1110/470 – zast. plochy a nádvoria o
výmere 54 m2 spolu s pozemkom v minimálnej cene 7 400,- € a priľahlého
pozemku časť parc. č. KN C 1110/4 – zast. plochy a nádvoria o výmere 372
m2 v minimálnej cene 15,- €/m2, na LV 2959, k. ú. Rimavská Sobota. V
čase zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške
1 000,- €. Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať –
odpredaj ČS – Šibeničný vrch“.
Obchodné verejné súťaže začínajú dňom: 15.11.2017 a končia dňom
08.12.2017.
Informácie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk, na úradnej tabuli mesta, resp. na
MsÚ – oddelenie majetkové - tel. čísla: 047/56 04 626, 047/56 04 633,
0903 284 353 (prihlášky do súťaže, podmienky OVS na webovej stránke
mesta, resp. na MsÚ – oddelenie majetkové).

GZ-80/17
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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 Turistického informačného centra - TIC

Ivana Kraska – Ivan
G ymnázium
Krasko Gimnázium Rimavská

Sobota bolo so svojím projektom
Chceme vedieť nemecky úspešné
a Nadácia Volkswagen Slovakia
ho v rámci grantového programu
„Projekty zamestnancov“ podporila finančnou čiastkou 1000 eur.
Od sponzorov sme získali ďalších
200 eur, čo pokrylo všetky výdavky
spojené s realizáciou projektu. Propagačné materiály pre žiakov nám
ochotne poskytol Goethe-Institut
Bratislava.
Cieľom nášho projektu bolo zatraktívniť vyučovanie nemeckého
jazyka, zvýšiť oň záujem, a to prostredníctvom interaktívnych aktivít riadených cez tablety. Cieľovou
skupinou boli žiaci 4. ročníka ZŠ P.
Dobšinského a ZŠ P. K. Hostinského
v Rimavskej Sobote, medzi ktorými
boli aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Formu sme si zvolili
netradičnú, no na našej škole veľmi
obľúbenú a efektívnu – rovesnícke

vyučovanie. Žiačky druhého ročníka
si v prvej fáze projektu pripravili na
tabletoch výučbový materiál, ktorý potom 14.11.2017 realizovali v
malých skupinách so štvrtákmi zo
spomínaných základných škôl. Žiaci
pracovali s jednoduchými aplikáciami na slovnú zásobu na tabletoch, s
ktorými pracujú veľmi radi. Využili
sme tento psychologický moment
na odbúranie strachu z neznámeho
a pomerne náročného jazyka. Na
záver dvojhodinového bloku žiaci
dokázali pomenovať po nemecky
predmety v škole, farby, ovocie a
zeleninu a slovnú zásobu zosystematizovali do myšlienkových máp.
Úspešná realizácia projektu je dôkazom aktivity našich pedagógov, ktorí
sa venujú žiakom aj nad rámec svojich základných povinností, pretože
cieľom školy je vyzbrojiť žiakov do
života vedomosťami a zručnosťami
potrebnými pre ich ďalšie vzdelávanie.
PaedDr. Miriam Szántóová

Virtuózka na klávesnici

počítača sa stáva kažK lávesnica
dodennou súčasťou nášho živo-

ta. Sú takí, čo ťukajú jedným prstom,
iní sú majstri v rýchlosti a presnosti.
Tí najlepší si mohli vyskúšať svoj
talent a zručnosť na celoslovenskej
súťaži v spracovaní textov na počítači ZAV Zvolen 2017. Je to súťaž na
výukovom programe ZAV, ktorého
tvorcovia sú manželia Zaviačičovci
z Českej republiky. Túto súťaž zastrešuje SOŠ hotelových služieb a
obchodu vo Zvolene. 7. novembra
2017 sa uskutočnil jej 10. ročník.
Súťažilo sa v disciplíne 10- minútový odpis z obrazovky v dvoch kolách s penalizáciou 50 a 100 úderov
za chybu. Súťaže sa zúčastnilo 34
žiakov obchodných akadémií.
Na Obchodnej akadémii – Kereskedelmi Akadémii v Rimavskej
Sobote máme talentovanú žiačku,
Nikoletu Vraštiakovú z III.A triedy,
ktorá sa každoročne zúčastňuje rôznych súťaží v písaní na počítači a z
roka na rok sa zlepšuje. Jej úsilie sa
zúročilo v tomto ročníku, kedy obsa-

dila výborné 3. miesto na Slovensku
v odpise z obrazovky s penalizáciou
50 s počtom 391,9 čistých úderov za
minútu a 2. miesto v kole s penalizáciou 100 s počtom 390,1 úderov za
minútu.

Stručná charakteristika pracovného miesta:
•
Vykonáva činnosti týkajúce sa rozvoja turizmu, cestovného ruchu
a rozvoja kultúrnych a spoločenských činností v meste a v regióne
•
Poskytuje klientom TIC informácie o možnosti ubytovania,
stravovania, dopravného spojenia, stredísk letnej a zimnej turistiky,
náučných chodníkov, trás a turistických atraktivít v okolí a regióne
•
Vykonáva a sprostredkúva sprievodcovský, prekladateľský
a tlmočnícky servis.
Požadované kvalifikačné predpoklady:
•
ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne 1.stupňa
Ďalšie požiadavky:
•
dobrá znalosť slovenského jazyka slovom a písmom
•
dobrá znalosť maďarského jazyka slovom a písmom
•
dobrá znalosť anglického jazyka slovom a písmom
•
prax v oblasti turistiky a cestovného ruchu vítaná
•
príjemné vystupovanie a komunikačné schopnosti
•
zodpovedný prístup k plneniu pracovných povinností
•
užívateľská znalosť práce s PC a internetom
•
bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je výpis z registra trestov
nie starší ako 3 mesiace)
K prihláške je potrebné doložiť tieto doklady:
•
písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor
•
štruktúrovaný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s
prehľadom vykonávanej praxe
•
úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni
vzdelania
•
úradne overené fotokópie dokladov o získaní vzdelania v
anglickom jazyku a v maďarskom jazyku, doklad o získaní
osobitného oprávnenia – napr. certifikát – na prekladateľskú a
tlmočnícku činnosť v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch,
tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov, príp. iné
overené oprávnenia pre vykonávanie prekladateľskej, tlmočníckej
alebo sprievodcovskej činnosti v anglickom jazyku a v
maďarskom jazyku (pokiaľ ním uchádzač/ka disponuje),
•
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania
žiadosti
•
písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely
osobného pohovoru podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť osobne alebo poštou
v zalepenej obálke s označením „Pracovná ponuka – Referent – TIC
- NEOTVÁRAŤ“ v termíne najneskôr do 08.12.2017 do 16.00 h.

Nikoleta si v priateľskej atmosfére
otestovala svoje schopnosti a nadobudla nové skúsenosti a motiváciu
k ďalšiemu zvyšovaniu svojich výkonov. Ako sa hovorí, cvičenie robí
majstra a Nikoletin talent a výsledky
to len potvrdzujú.
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia v Rim. Sobote

na adresu:
Mestský úrad
Prednosta MsÚ
JUDr. Štefan Szántó
Svätoplukova 9
979 01 Rimavská Sobota.
Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá a do určeného termínu k prihláške predložia všetky požadované
doklady.
V Rimavskej Sobote, dňa 20.11.2017.

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

www.rimavskasobota.sk
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Halové futbalové turnaje
MŠK pre najmenších

M

estský športový klub v Rimavskej Sobote každú novembrovú nedeľu
usporiadal halový futbalový turnaj pre najmenšie mládežnícke kategórie. O účasť na našich turnajoch prejavili záujem kluby ako: FK Junior Košice, Jupie FŠ Mareka Hamšíka, MFK Liptovský Mikuláš, MŠK Novohrad
Lučenec, Slavoj Trebišov, FOMAT Martin. FK Šaca, FA Revúca, Salgótarjáni BTC, Sajóvölgye Focisuli , MFK Lokomotíva Zvolen, FK Pohronie a
iné kluby. Prihlášku niektorých klubov sme pre nedostatok miesta už prijať
nemohli. Kapacita haly umožňuje účasť maximálne pre 6 účastníkov.
Prvý turnaj pre najmenšiu kategóriu U7 – ročník 2011 sa konal 5. novembra
v telocvični ZŠ M. Tompu na sídl. Západ. Ohlasy sú veľmi pozitívne. Bol to
prvý turnaj pre túto kategóriu. Malí futbalisti MŠK v bielych dresoch mali
obrovskú radosť z futbalu. Podobný zážitok mali z celého podujatia aj naši
hostia z Košíc, z B. Bystrice a z Lučenca. Každý malý hráč bojoval húževnato o každú loptu, predvádzali krásne osobné súboje i gólov padlo neúrekom. Rodičia v hľadisku vytvorili fantastickú atmosféru. Súboje mužstiev
boli veľmi vyrovnané, o víťazstvách a prehrách rozhodovali maličkosti. Za
predvedené výkony si zaslúži každé mužstvo a každý malý futbalista obrovskú pochvalu.
Víťazný pohár za prvenstvo získali futbalisti Jupie FŠMH B.Bystrica. Na
ďalších miestach skončili MŠK Novohrad Lučenec, MŠK Rimavská Sobota
a FK Junior Košice, ktoré dostali ako cenu útechy spoločenské hry. Trofeje dostali aj najlepší jednotlivci. Najlepším hráčom turnaja sa stal Allen
Horváth – MŠK Rimavská Sobota, najlepším strelcom Max Onischchuk –
FK Junior Košice, najlepším brankárom Max Šimko – Jupie FŠMH Banská
Bystrica /Podlavice-Badín/.
Naše mesto a mestský klub reprezentovali hráči: Marek Miháľ – Marko
Bráth, Damian Domik, Richard Nemec, Andrej Drugda, Matej Antalov,
Marko Bakša, Matej Pál, Dominik Pásztor, Adam Garay, Richard Rendek,
Rlórián Hornyák, Roland Király a Allen Horváth. Tréner: Š. Balog, asistent
trénera Tomáš Pál.
MŠK RS
Zdroj: Mestský športový klub Rim. Sobota

Florbal: Výsledky

Slovana začali odvetnú časť
Muži
2.ligy počas predĺženého no-

vembrového víkendu dvoma zápasmi, v ktorých sa im darilo striedavo.
Slovanistkám sa podarilo natiahnuť
sériu bez prehry na päť zápasov aj
po dvoch náročných víkendových
dueloch. V súťažiach nasleduje mesačná prestávka z dôvodu konania
najvýznamnejšej florbalovej akcie v
krátkej histórii slovenského florbalu: od 1.decembra hostí Bratislava
Majstrovstvá sveta žien.
Muži:
Mútne, 17.11.2017
FBK Turany – FBC Slovan Rimavská Sobota 11:8 (3:4, 4:3, 4:1)
Štatistika: Andrej Bodor 5+0, Lukáš
Nôta 2+0, Michal Radnóti 1+1, Denis Farkaš 0+2
Zostava Slovana: brankár Leonard
Hlodák, hráči Martin Jakuba, Michal Radnóti, Lukáš Nôta, Andrej
Bodor, Denis Farkaš a generál Franko.
Skalaka, 19.11.2017
FBC Slovan Rimavská Sobota –
FBK Zakamenné
23:10 (5:5, 4:5, 14:0)
Štatistika: Lukáš Nôta 7+6, Michal
Radnóti 7+4, Richard Totkovič 5+5,
Pavol Rapčan 2+2, Filip Franko 2+1
Zostava Slovana: brankár Leonard

Hlodák, hráči Pavol Rapčan, Michal
Radnóti, Lukáš Nôta, Richard Totkovič, Jozef Alušík a generál Franko
Po 11. kole patrí Slovanistom v tabuľke piate miesto.
Ženy:
FBC Slovan Rimavská Sobota ŠK Lido Prírodovedec
4:4 (2:1, 0:1, 2:2)
Góly Slovana: Vaslíková, Ružičková, Uhrinová, Csériová
Zostava Slovana: brankárky Schvarcová a Udvardyová, hráčky Šándriková, Ružičková, Uhrinová, Csériová, Janoštiaková, Kučeráková,
Kureková, Mihályová a kapitánka
Vaslíková
FBC Slovan Rimavská Sobota FbO Florpédo Bratislava
6:5 (2:1, 1:2, 3:2)
Góly Slovana: Uhrinová 2, Csériová, Vaslíková, Kureková, Šándriková
Zostava Slovana: brankárky Udvardyová a Schvarcová, hráčky Šándriková, Ružičková, Uhrinová, Csériová, Janoštiaková, Kučeráková,
Kureková, Mihályová a kapitánka
Vaslíková
Po 8. kole sú Slovanistky v tabuľke
druhé.
Jozef Alušík,
tajomník klubu
FBC Slovan Rimavská Sobota

Falcon úspešný
v metropole východu

už nestačí ani kapacita autobusu. 65 členná výprava Falconákov
Falconu
( 49 v autobuse a zvyšok autami ) sa zúčastnila 19. novembra na pod-

ujatí 11. Ilyo Cup 2017 ( medzinárodný turnaj a 6. kolo slovenskej ligy v
Taekwondo WTF ). Klub vyrazil s jasným cieľom - obhájiť umiestnenie
v úspešnosti klubov, kde sme posledné 4 roky patrili do prvej päťky. Konkurencia na tomto turnaji je veľká, nakoľko má už dlhoročnú tradíciu a
pevné korene. Na turnaj pravidelne zavítajú štáty ako Poľsko, Česko, Maďarsko, Ukrajina, Chorvátsko, Rakúsko, Slovinsko, Izrael či Srbsko. Tento
rok sa konal turnaj netradične v nedeľu, čo asi malo vplyv na vzdialenejšie
tímy, ale aj napriek tomu najvzdialenejší tím bol až z ostrova Korčula.
Celkovo došlo cez 260 zápasníkov zo 6 krajín a takmer 30 klubov. Falcon
spoločnými silami obhájil v úspešnosti klubov pozíciu TOP 5 a dokonca
sa posunul na 4. miesto. Výsledky každého ligového kola sa spočítavajú a
slávnostne vyhodnocujú na
majstrovstvách
Slovenska koncom roka. Veríme, že celoročné výsledky
a snaha budú
na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa
budú konať 16.
decembra
v
Košiciach, ocenené aj tento rok.
Výsledky na turnaji : Pupils 1: Oliver Bitala - 2. miesto, Iždinská Kristína - 3. miesto, Martin Láni - 1. miesto, Alex Rapčan - 3. miesto; Pupils
2: Milan Láni - 2. miesto, Tomáš Tankó - 3. miesto; Younger: Dominika
Borlášová - 2. miesto, Matúš Ďurica - 3. miesto, Damien Pavel Frgolec 5. miesto, Viktória Iždinská - 1. miesto, Kurek Lukáš - 1. miesto, Tomáš
Kuvik - 3. miesto, Sarvašová Sarah - 2. miesto, Szekerová Lea - 2. miesto;
Cadets: Kozlok Denis - 1. miesto, Spodniaková Veronika - 1. miesto;
Juniors: Ďuricová Tereza - 1. miesto, Ádamová Vaneska - 3. miesto, Dominik Kuvik - 2. miesto, Lucka Laššáková - 3. miesto, Karolína Mravcová
- 1. miesto, Seniors: Ján Micko - 2. miesto
Ing. Jaroslav Dóbi, predseda Falcon Rimavská Sobota

Po dvoch prehrách konečne výhra
V sobotu 11. novembra sa muži HKM konečne vrátili na domáci ľad. Na štadióne sa
konal hotový hokejový sviatok, keďže sme hostili minuloročného semifinalistu našej
najvyššej súťaže MHK Martin. Je to asi najkvalitnejšie mužstvo 2. ligy s množstvom
extraligových hráčov, ktoré má obrovské ambície postúpiť vyššie a postupne sa vrátiť
do extraligy. S týmto súperom sme odohrali prvý zápas tejto sezóny, a vtedy sme mu
na jeho ľade podľahli vysoko 9:3. Od úvodu sa hral rýchly a tvrdý hokej. Do zápasu
lepšie vstúpili domáci a už v 5. minúte pretlačil puk do brány Buda. V polovici tretiny
sa zranil brankár domácich Dzubina, a tak musel do brány nastúpiť náhradník. Ten
to nemal ľahké, pretože nastúpil počas oslabenia, no tlaku domácich odolával. O päť
minút využili domáci presilovku a po prihrávke Heckla skóroval opäť Buda. Druhá
tretina bola úplným protikladom tej prvej. Hralo sa pomaly a bez dôrazu a domáci
hráči sa javili ako mierne zaspatí. Toto hostia naplno využili a počas druhého dejstva
vyrovnali na 2:2. Najprv prepasíroval puk medzi betóny Križana kapitán Pokrivčák a
následne využil presilovku Bednarčík. Do tretej tretiny vstúpili domáci ako vymenení
a v úvode zariadili obrat o akom sa im ani nesnívalo. Už po 34 sekundách získal puk v
obrannom pásme Šagát, sám prekorčuľoval k bráne, kde prekvapil brankára strelou do
vinkla. O 20 sekúnd po prihrávke Moroza zvyšoval Fekiač, a tak po prvej minúte tretej
tretiny bol zápas opäť naklonený na stranu domácich. O necelé dve minúty zvýšil po
elegantnej kľučke ruský rýchlik Moroz. O ďalšiu minútu dal gólovú bodku v zápase
kapitán domácich Ján Slovák, ktorý stanovil na konečných 6:2. Rimavská Sobota tak
zaznamenala dôležité víťazstvo nad minuloročným extraligistom.

HKM Rimavská Sobota - MHK Martin 6:2 (2:0, 0:2, 4:0)

Góly HKM: Buda, Buda (Heckl), Šagát, Fekiač (Moroz), Moroz (Dmitriev), J. Slovák
(Šagát, Dmitriev)
Strely: 32:35
Vylúčenia: 7:4 na 2 min
Rozhodovali: Píšťanský - Staššák, Kurčík
Zostava HKM: Križan - M. Slovák, Kulišek, Škantár, Matúška, Heckl - Šturkmankin,
J. Slovák, Šagát - Domaev, Dmitriev, Moroz - Buda, Fekiač, Zorvan.
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