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Kriminalita
v meste klesá
Zločinnosť v Rimavskej
Sobote má klesajúcu tendenciu. Na minulotýždňovom
zasadnutí Mestského zastupiteľstva o tom informovali
zástupcovia silových zložiek
v meste.
pokračovanie na str. 2

Hrozí vám
výpoveď?
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
informuje čitateľov Gemerských zvestí o možnostiach
postupu v prípade, že im
hrozí rozviazanie pracovného pomeru z organizačných
dôvodov.
čítajte na str. 3

Úrad práce raňajkoval so zamestnávateľmi
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Rimavskej Sobote
dňa 25. februára 2009 zorganizoval pracovné stretnutie pod názvom „Raňajky so
zamestnávateľmi“.
čítajte na str. 4

Šport

Rimavská Sobota šetrí
Z rokovacieho programu minulotýždňového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote bol stiahnutý
bod o určení odmien vedeniu mesta.
O odmenách primátorovi, jeho zástupcovi a hlavnému kontrolórovi mesta sa nerokovalo na podnet
primátora Š. Cifruša, ktorý na Mestskej rade pred
dvoma týždňami požiadal o stiahnutie tohto bodu
z rokovacieho programu. Primátor na zasadnutí MsZ
vysvetlil, že tento úsporný krok považoval za dôležitý
vzhľadom na ekonomickú situáciu, v ktorej sa mesto
momentálne nachádza.

Ako uviedol prednosta Mestského úradu Kovács,
v rámci šetrenia je už na úrade pripravovaný aj balík
úsporných opatrení, ktorý bude platiť po celý rok. Balík bude prezentovaný na aprílovom zasadnutí MsZ.
Prednosta tiež upriamil pozornosť na to, že finančné rezervy mesta by prioritne mali byť investované do
rekonštrukcie kanalizačných sietí, časti vodovodov
a dopravných komunikácií v areáli kasární, aby mohla
firma Yura spojazdniť ďalšiu výrobnú halu. Tým by sa
v meste vytvorilo okolo 400 až 500 nových pracovných miest.
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Príde I. Radičová
V stredu, 11. marca navštívi
Rimavskú Sobotu prezidentská kandidátka Iveta Radičová. O 16.00 hod. sa stretne
s primátorom Š. Cifrušom
a predstaviteľmi mesta.
Následne bude na tlačovej
konferencii odpovedať na
otázky novinárov.

(viac zo zasadnutia MsZ na stranách 2-4)
Marián Kluvanec

Potrebujete si požièaś?

Rimavská Sobota, Hatvániho 2

V mestskom kolkárskom klube sa systematickejšie začína
pracovať aj s mládežou.
čítajte na str. 16

Vaša lekáreň

0904 842 198
Hnúšśa , Francisciho 186

27.1.2009 16:06:32

Železničná ul. 23, RS

www.jazmin.sk

8 588004 101012 >

2

Z mesta

9. 3. 2009

Kriminalita v meste klesá

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Stáva sa, že prepadneme sebaklamu vlastnej
výnimočnosti. Či už si nevieme zachovať
objektívny odstup od svojej práce a schopností,
alebo nás omámi pochvala zo strany iných ľudí,
niekedy sa jednoducho nevieme udržať pri zemi.
Potom nám napríklad hrozí, že sa začneme
vyjadrovať k veciam, ktorým nerozumieme.
Lenže chodiť po svete s hlavou v oblakoch je
riskantné – čo ak si nevšimneme priepasť, ktorá
sa nám otvára priamo pod nosom?

A. Hacsi
odstúpil z postu
predsedu
redakčnej rady
V záverečnej časti zasadnutia MsZ
sa diskutovalo o interpeláciách poslancov. Tí sa pri tejto príležitosti
vyjadrili k viacerým témam.

Zo správy riaditeľa Obvodného oddelenia PZ SR
v Rim. Sobote mjr. J. Mihálika a náčelníka Mestskej polície P. Berecza (na fotografii vpravo vedľa
Mihálika) vyplýva, že stav zločinnosti v meste je
primeraný početnému zastúpeniu ekonomicky slabších sociálnych vrstiev v meste. Od roku
2006 možno zároveň pozorovať pokles množstva trestných činov.
Za uplynulý rok vyriešila polícia viac ako
polovicu vykonaných trestných skutkov. Časť
z nich bola objasnená aj vďaka kamerovému
systému, ktorý dodalo mesto. Boli tiež vykonané určité opatrenia pri kultúrnych a športových

akciách, aby sa predišlo potenciálnym prečinom.
Polícia posilnila aj nočné hliadky počas víkendových dní.
Poslankyňa MsZ A. Vargicová apelovala
na zvýšenie pozornosti na sídlisku Západ, a to
predovšetkým vo večerných hodinách. Viceprimátor P. Piliarik v tejto súvislosti upozornil
na problém konzumácie alkoholu mladistvými
a vyzdvihol význam preventívnej činnosti, napr.
organizovanie športových aktivít.
Prácu a výsledky štátnej i mestskej polície
napokon ocenili viacerí z poslancov.
mak

Čo s mestským bazénom?
V doobedňajšej časti zasadnutia MsZ sa diskutovalo aj o plánovanej výstavbe mestského kúpaliska. Ako informoval prednosta Mestského
úradu L. Kovács, bolo v tejto veci vyhlásené verejné obstarávanie, do ktorého sa prihlásilo 5 firiem. Do finančného limitu mesta sa vmestila len
jedna z nich, ktorá však zároveň nezodpovedala
iným kritériám. Z toho dôvodu bude vyhlásené
ďalšie kolo verejnej súťaže. Vzhľadom na celkovú ekonomickú situáciu sa však otázka riešenia
mestského bazénu prekladá na rok 2010.
mak

Vo všeobecnej rozprave vystúpil D. Rybár,
ktorý prítomných informoval o konaní
spomienkových osláv 8. mája pri príležitosti 65. výročia holocaustu a deportácii
obyvateľov do koncentračných táborov.
Zároveň požiadal poslancov, aby sa pri
udeľovaní Cien mesta na týchto občanov nezabudlo. Vystúpil tiež poslanec A.
Hegedűs, ktorý žiadal doriešiť dopravnú
komunikáciu na Mojín.
Hovorilo sa aj o mestských novinách.
Poslanec A. Hacsi sa v tejto súvislosti oficiálne vzdal funkcie predsedu Redakčnej
rady.
K novinám sa v inej časti rokovania
vyjadril aj poslanec V. Vaš. Ten považuje
stratu Gemerských zvestí za rok 2008
(kedy bola šéfredaktorkou M. Kanalová) za
privysokú.
amb/mak
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Poslanci aj o parkovaní, teple
a študentskom parlamente
Na ostatnom rokovaní mestského
zastupiteľstva schválili poslanci
návrh všeobecne - záväzného nariadenia
(VZN) o státí a parkovaní motorových
vozidiel na území mesta.
Hlavným dôvodom vypracovania nového VZN
bolo upraviť a podrobnejšie charakterizovať
podmienky, na základe ktorých je možné vyhradiť pre žiadateľov parkovacie miesta. V novom
VZN sú upravené podmienky pre žiadateľov
zdravotne a telesne ťažko postihnutých, ako aj
pre podnikateľské subjekty a inštitúcie. Prešiel
aj návrh VZN o zápise do 1. ročníka základných
škôl, ktorý sa stanovil na prvú februárovú stredu
príslušného roku, ako i návrh VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia
úhrady a výške úhrady za opatrovateľské služby. Radní schválili zmenu VZN o určení školských obvodov základných škôl na území mesta
a mestských častí nakoľko bola k 30. júnu minulého roku zrušená ZŠ I. Ferenczyho.
Prešla aj správa o opatreniach zintenzívniť spoluprácu medzi mestom a podnikateľmi. Poslanci
určili deň konania voľby hlavného kontrolóra na
28. apríl. Schválili aj spôsob konania voľby a náležitosti prihlášky.
V personálno – organizačných otázkach
hladko prešiel návrh na zrušenie delegovania
poslankyne MsZ JUDr. Magdalény Valušovej
v Rade školy pri Materskej škole na Rožňavskej
ul. a v Rade školy pri Špeciálnej základnej škole
na Bottovej ul. z dôvodu vzdania sa jej členstva v
orgánoch školskej samosprávy. MsZ delegovalo
do týchto orgánov Annu Vargovú. Z dôvodu rozviazania pracovného pomeru s mestom zrušili
poslanci delegovanie PaedDr. Štefana Orosza v
Rade školy pri Základnej škole s materskou školou na Dúžavskej ceste a v Rade školy pri Materskej škole na Rybárskej ul. Na jeho miesto delegovali Máriu Chovanovú.
Bez otázok schválili poslanci cenu tepla od
1. 1. 2009 vo výške 22,93 eur/GJ (690,90), ná-

vrh na schválenie spolufinancovania výstavby
viacúčelového ihriska i návrh na prerozdelenie
finančných prostriedkov na činnosť športových
subjektov v prvom polroku 2009 vo výške 18
400 eur (552 tis. Sk). Poslanci odobrili aj návrh
skupiny mladých ľudí na skonštituovanie mládežníckeho parlamentu Mesta Rim. Sobota. Ako
vyplýva z jeho stanov, mládežnícky parlament
bude pôsobiť pod oddelením strategického
rozvoja mesta, čím získa lepšiu spoluprácu so
zástupcami mesta, ako aj väčšie možnosti získavania finančných prostriedkov či už od mesta

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva informuje

Hrozí Vám rozviazanie pracovného
pomeru z organizačných dôvodov ?
V súčasnosti mnohí zamestnávatelia pri znížení
záujmu o ich výrobky alebo služby na trhu
obmedzujú výrobu, rušia alebo premiestňujú
svoje prevádzky a výrobne, prípadne redukujú
poskytovanie služieb. Vzniknutý stav spravidla riešia znižovaním stavu zamestnancov.
Táto situácia je teda spojená s rizikom straty
zamestnania. Môže sa dotknúť nielen zamest-

nancov a zamestnankýň v skúšobnej dobe, alebo
zamestnaných na dobu určitú, ale aj takých,
ktorí pracujú v trvalom pracovnom pomere na
dobu neurčitú. Nie všetci uvoľnení zamestnanci
si rýchlo nájdu novú prácu a vyhnú sa tak evidovaniu na úradoch práce.
Slovenské národné stredisko pre ľudské
práva pripravilo niekoľko informácií, ako môže

alebo od iných inštitúcií (ministerstvo školstva,
Juventa, Európska únia). Vo svojej činnosti sa
bude riadiť vlastným plánom zasadnutí a vlastným rokovacím poriadkom. Bude zastupovať
záujmy mladých ľudí, podávať návrhy, stanoviská a podieľať sa na riešení problémov mladých
ľudí študujúcich na území mesta. Bude rozvíjať
aj rôzne formy práce s mladými a pre mladých
v meste, zapájať sa do rozvoja mimoškolskej výchovy a vzdelávania.
Martin Ambróz

zamestnávateľ postupovať v prípade rozviazania pracovného pomeru či už výpoveďou alebo
dohodou z organizačných dôvodov, pre nadbytočnosť, pri hromadnom prepúšťaní, a aké
nároky si zamestnanci a zamestnankyne môžu
uplatňovať.
Tieto informácie sú k dispozícii na internetovej stránke Slovenského národného strediska
pre ľudské práva: www.snslp.sk pod názvom:
Odporúčanie Strediska pre zamestnankyne a
zamestnancov, ktorým hrozí rozviazanie pracovného pomeru z organizačných dôvodov.
Mgr. Andrea Kosková
regionálna zástupkyňa SNSĽP
Rimavská Sobota
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Ľudia sa sťažovali na
zápach, šváby i zátarasy
V II. polroku 2008 bolo zaevidovaných na útvare hlavného kontrolóra 10 sťažností,
3 žiadosti, 2 petície a 1 podnet. Všetky sťažnosti boli prešetrené kompetentnými
orgánmi mesta. Z uvedeného počtu sťažností boli 4 opodstatnené, 2 neopodstatnené,
2 čiastočne opodstatnené, 1 sťažnosť je v štádiu riešenia a 1 sa mesta netýkala.
Obyvatelia sa sťažovali na zasahovanie konárov
do chodníkov, vypaľovanie trávy, prideľovanieparkovacích miest, chov psov a ošípaných či výstavbu kanalizácie pred garážami na Športovej
ul. Sťažnosť proti šíriacemu sa zápachu z prevádzky sieťotlače na Chrenovisku je stále v štádiu vybavovania, nakoľko bol nariadený štátny
stavebný dohľad.
Hlavný kontrolór Ľ. Csank (na fotografii) sa
zaoberal v minulom roku aj petíciou vlastníkov
bytov na Malohontskej 22, ktorá bola napísaná
proti preneseniu švábov a mravcov novou obyvateľkou. Tá dostala nájomný byt v tejto bytovke po presťahovaní z Dobšinského ul. Mestská
bytová správa vyhovela ich žiadosti a v bytovke
vykonala deratizáciu. Druhá petícia bola podaná v súvislosti s odstránením pevnej prekážky
medzi bytovkami BD 45 b. j. a E 40 na Námestí
Š. M. Daxnera. Ide o dlhodobý spor medzi bytovkami kvôli umiestneniu pevnej prekážky, ktorá
tam už bola predtým. Potom sa znovu odstránila,
no cez jeseň minulého roku sa tam rozhodnutím
príslušného oddelenia MsÚ umiestnili betónové
pätky. Tento problém sa však neriešila v spolu-

práci s Obvodným dopravným inšpektorátom.
Následne v januári v tejto veci bola podaná sťažnosť na prešetrenie a odstránenie pevnej prekážky, ktorá je v štádiu riešenia. Treba poznamenať, že medzi obyvateľmi týchto bytoviek možno
chýba aj vzájomná tolerancia a rešpektovanie
potrieb obyvateľov druhej bytovky.
Martin Ambróz

Úrad práce raňajkoval
so zamestnávateľmi
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Rimavskej Sobote dňa 25. februára
2009 zorganizoval pracovné stretnutie
pod názvom Raňajky so
zamestnávateľmi. Na stretnutí sa
zúčastnili zamestnávatelia nášho okresu,
zástupcovia ÚPSVR v RS, prednostka
Obvodného úradu v RS, podpredseda VÚC
BB, predseda ZMOGaM, zástupcovia MsÚ
RS a zástupkyňa Úradu BBSK.
Cieľom stretnutia bolo informovať zamestnávateľov o aktuálnej situácii na trhu práce v Rimavskosobotskom okrese, predstaviť služby siete
EURES orientované na zamestnávateľov, uvedenie nových nástrojov služieb zamestnávateľom
a predstavenie Gemerského sociálneho podniku.
Stretnutie sa konalo za účelom prehĺbenia spolupráce medzi úradom a zamestnávateľmi.
Zástupcovia ÚPSVR opísali aktuálny stav
zamestnanosti v období pretrvávajúcej celosvetovej krízy a nové nástroje na zmiernenie

dopadu krízy a udržanie zamestnanosti v okrese. V diskusii dostali priestor všetci zamestnávatelia a zástupcovia spoločností, ktorí vyjadrili
svoje problémy pri snahe udržať zamestnanosť
v podnikoch a predchádzať znižovaniu stavu
zamestnancov. Poukázali aj na neblahé prognózy do budúcnosti pri nedostatku kvalifikovanej
pracovnej sily, čo sa odvíja od neprogresívneho
školstva. Do diskusie sa zapojili i hostia, predstavitelia okresných a krajských inštitúcií, a prisľúbili pomoc podnikateľskému sektoru.
V závere stretnutia sa zamestnávatelia so
zástupcami úradov dohodli na spoločnom
stretnutí s predstaviteľmi mestskej samosprávy
a zástupcami okresnej samosprávy v priebehu
nasledujúceho mesiaca. Zámerom je spoločné
komuniké na zmiernenie dopadu krízy, ktoré
bude adresované nadradeným štátnym orgánom.Zamestnávatelia ako aj organizátori označili stretnutie za pozitívne.
Ing. Ida Melichová,
riaditeľka ÚPSVR v Rimavskej Sobote

Nemocnica
reštrukturalizuje
Všeobecná nemocnica v Rimavskej
Sobote bude prepúšťať, oddelenia by sa však rušiť nemali. Pre
Gemerské zvesti to potvrdil riaditeľ
nemocnice R. Kubáň.
Podľa Kubáňa je potrebné v rámci úsporných opatrení a celkovej reštrukturalizácie
nemocnice pristúpiť aj k znižovaniu stavu
zamestnancov. V technicko-hospodárskom
úseku by sa tak stav mal znížiť o 20 ľudí.
Pokiaľ ide o zdravotnícky personál, časť
zamestnancov ostane a časť nemocnicu
opustí. V tejto veci momentálne prebieha
personálny audit, v ktorom sa hodnotí
odborná i ľudská stránka zamestnancov.
Za ideálne riešenie pritom Kubáň považuje
postupovať výmenou lekárov za iných lekárov. Oddelenia však zatvárať neplánuje.
Viac informácií o zmenách, ktoré čakajú rimavskosobotskú nemocnicu nájdete
v budúcom čísle Gemerských zvestí.
mak

Poslanec NRSR
J. Líška na Obvodnom úrade
Na pozvanie prednostky Obvodného úradu v Rim.
Sobote J. Uhrinovej
sa 3. februára uskutočnilo stretnutie
s poslancom NRSR
za SNS Jozefom
Líškom. Na stretnutí rezonovali
prevažne ekonomické otázky. Ako povedal Líška, vládnej
koalícii sa darí krízu riešiť, čoho dôkazom
je lepšia ekonomická situácia ako v Poľsku
alebo Maďarsku. Obáva sa však, že ľudia,
ktorí stratili prácu v zahraničí a vrátia sa
domov, zvýšia počty nezamestnaných, čo
by mohlo poškodiť našu ekonomiku. Na
margo vysokej nezamestnanosti v našom
okrese uviedol, že na jednej strane je to
problém nespolupráce medzi jednotlivými
samosprávami, a na druhej nedostatok
schopných ľudí, ktorí by vypracovali kvalitné projekty.
Hovorilo sa aj o slovensko – maďarských vzťahoch. J. Líška uviedol, že nie je
proti tomu, aby menšiny pestovali svoj materinský jazyk. Musia však, aby sa uplatnili
na Slovensku, ovládať štátny jazyk, ako je
to v USA, Francúzsku alebo Nemecku.
amb
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Rimavská zelená cestička pre
cyklistov a korčuliarov
V roku 2008 získal Mikroregión Rimava a Rimavica príspevok 220 000,- SK (7 302,66 ¤)
z programu obnovy dediny na spracovanie štúdie uskutočniteľnosti samostatnej trasy
pre nemotorovú dopravu medzi mestom Rimavská Sobota a obcou Hrachovo v prvej
etape, s pokračovaním cez Hnúšťu až po Klenovec v ďalších etapách. Prvá etapa trasy
je naplánovaná a v tomto roku začneme s povrchovou úpravou a vyznačením jej prvého
úseku, ktorý bude modelovým riešením pre ďalšie úseky a etapy trasy.

vďaka spolupráci s Cykloklubom Poľana, ktorý získal na to finančný príspevok z blokového
grantu Nadácie Ekopolis financovaného z EHP
a Nórskeho finančného mechanizmu.

Trasy pre lepší život

Greenways sú trasy, ktoré prispievajú k zdravšiemu životnému štýlu obyvateľov, ktorí ich využívajú, zlepšujú možnosti pre nemotorovú dopravu, rekreáciu a turizmus, podporujú ochranu
prírodného a kultúrneho dedičstva, vzdelávanie a zabezpečujú trvalo udržateľné využívanie
miestnych zdrojov. Greenways vedú občanov,
miestne úrady a podnikateľov k spoločnému plánovaniu a zlepšovaniu v ich meste, dedine či komunite. Trasa je vhodným spôsobom vyznačená,
je doplnená o potrebnú infraštruktúru (napr. odpočívadlá, lavičky, bezpečné priechody cez cestu
a pod.) a o vzdelávacie a informačné prvky (napr.
mapy, informačné tabule, náučne a interpretačné panely a pod.) pre miestnych užívateľov a turistov. Greenway nie je trasa v uzavretom areáli
a je verejne prístupná pre každého.
Miestna akčná skupina MALOHONT

Krátko
z domova

Štúdia uskutočniteľnosti obsahuje návrh trasy
pre nemotorovú dopravu medzi mestom Rimavská Sobota a obcou Hrachovo v celkovej dĺžke 11
km – Rimavská zelená cestička. Jej spracovaniu
predchádzali práce v teréne, mapovanie súčasného stavu, prerokovanie vedenia trasy s dotknutými inštitúciami, zhotovenie fotodokumentácie, návrh smerovania trasy a stanovenie
podmienok, za ktorých bude možné tento zámer
realizovať.

Cieľ: samostatná cesta

Ide o samostatnú cestu vedenú prevažne popri
rieke Rimava, ktorá bude určená najmä pre cyklistov a korčuliarov. Trasa bude v maximálnej
miere využívať exitujúcu i plánovanú infraštruktúru.
V niektorých miestach trasy budú vybudované oddychové miesta, informačné mapové
panely, neskôr aj miesta určené na občerstvenie.
Pozdĺž trasy budú umiestnené lavičky, odpadkové koše a v niektorých úsekoch o osvetlenie. Celá

cestička bude značená vodorovným aj zvislým
dopravným značením v zmysle stanovených vyhlášok.
Spracovateľom štúdie bol Cykloklub Poľana z Detvy, ktorý v roku 2007 značil cyklotrasy
v Mikroregióne Teplý Vrch. Okrem štúdie bol
spracovaný aj prezentačný panel a vydané propagačné materiály, ktoré budú slúžiť spolu so
štúdiou na získanie zdrojov potrebných na jej
realizáciu.
Cieľom aktivít, ktoré budú nadväzovať na
štúdiu, je vybudovanie samostatnej komunikácie pre bezpečnú nemotorovú dopravu s kvalitným povrchom, s využitím najmä pre cyklistov
a korčuliarov, na princípe „greenways“ (zelené
cesty, z angl.)
Pre potreby vybudovania tejto "zelenej cestičky "je trasa rozdelená na 6 úsekov, ktoré možno postupne realizovať aj samostatne. Prvým
úsekom, ktorý bude v rokoch 2009 - 2010 upravený a vyznačený, bude trasa medzi Rimavskou
Sobotou a Veľkými Teriakovcami. Stane sa tak

O pevné linky je na Slovensku opäť
nízky záujem.
Tržby obchodníkov klesli prvý raz od roku
2003.
Rektori tvrdia: kvalita záujemcov
o vysokoškolský titul sa zhoršuje.
V slovenských väzniciach sedí za vraždu
518 odsúdených.
Desmod šokoval – po intrigách, závisti
a ohováraní odstupujú z Eurovízie

Krátko
zo sveta
Durínsky premiér, ktorý pri kolízii na lyžovačke v Štajersku zabil Slovenku, dostal
pokutu 33 – tisíc eur.
V nemeckom Kolíne sa minulý utorok zrútila štvorposchodová budova
historického archívu, deväť ľudí je
nezvestných.
O Nobelovu cenu mieru sa pobije aj Obama
a Sarkozy.
V Kirgizsku brutálne zbili novinára
nezávislého týždenníka.
V Česku zadržali nájomného vraha zo
Slovenska.
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Za demokraciu
a proti násiliu

Ochutnávka
šalátov

V stredu 11. marca sa v Rimavskej Sobote uskutoční Oblastná konferencia
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov (SZPB). Podujatia sa zúčastní
aj priamy účastník SNP J. Hronec.
Hlavnou ideou a cieľom zväzu je boj za demokraciu, hájenie tradičných hodnôt a vystupovanie
proti všetkým formám násilia (predovšetkým
proti fašizmu, rasizmu a antisemitizmu). Medzi
jednu z jeho hlavných úloh patrí pomoc priamym účastníkom SNP, či už formou finančného
odškodnenia alebo prostredníctvom vytvárania
výhod spojených s cestovným, kúpeľnými liečbami, telefónnym pripojením a pod.
Ako uviedol predseda Oblastného výboru
SZPB v Rim. Sobote, Pavol Brndiar, v minulosti

Nová hotelovka
V septembri otvorí Spojená škola v Rim. Sobote 5–ročný študijný odbor hotelová akadémia.
Cieľom odboru je pripraviť študentov na prácu
v hotelierstve, v zariadeniach cestovného ruchu,
reštauračných zariadeniach a zároveň zvládnuť   zručnosť obsluhy a prípravy jedál v týchto
zariadeniach. Škola plánuje pre tento zámer
v spolupráci so zriaďovateľom prispôsobiť svoje zariadenia. „V priebehu niekoľkých rokov sa

Deň 27. február sa v Materskej škole
na Daxnerovej ul. v Rimavskej Sobote
niesol v znamení šalátov.

bol zväz stavovskou organizáciou, no v súčasnosti sa jeho členmi môžu stať aj pozostalí priamych účastníkov odboja i sympatizanti, ktorí sa
hlásia k ideám zväzu.
Za jednu z priorít v rámci súčasných aktivít
SZPB považuje Brndiar popri ochrane pamätných miest aj prebúdzanie národného povedomia mládeže, aby dnešné deti vedeli o svojej histórii.
mak
budú rekonštruovať priestory reduty Čierny
orol, kde sa zriadia hotelové izby, kongresová sála
či luxusnejšia reštaurácia,“ uviedol J. Bagačka.
Škola aj v tomto roku zorganizuje akciu Spoločne v EÚ – Dni porozumenia, ktorá sa tento rok
spojí s organizovaním súťaže pre žiakov stredných škôl zameraných na gastronómiu. „Verím,
že podobné podujatia obohatia kultúrno – spoločenský život v meste a priblížia širokej verejnosti
prácu žiakov našej a zúčastnených škôl,“ dodal
Bagačka.
amb

Zdravie

Zápcha
a samootrava
Samootrava je hlavnou príčinou starnutia a slabnutia organizmu. Zapríčiňuje únavu, agresivitu,
depresie, zápaly dutín, alergie, atď. Civilizačné
choroby vznikajú z banálnych príčin – prejedanie, lenivosť, chemikálie vo vzduchu a v potrave, stres, málo vlákniny, minerálov a vitamínov.
Na otravu organizmov má vplyv aj nesprávne
dýchanie. Východné národy (Čína, India) mali
dychové cvičenia rozpracované do absurdných
podrobností. Dnes tomu už - na vlastnú škodu .
nikto nevenuje pozornosť.
Čo nám bráni správne dýchať? Naša neznalosť, znečistený vzduch a stres. Úzkosť, náš verný sprievodca civilizáciou, zviera náš hrudník
ako obruč. Stresovaný človek dýcha plytko
a rýchlo. Dych má pritom mnoho funkcií. Má
priamy vplyv na mozog, a tým aj na náladu. Hlboký dych masíruje orgány v brušnej dutine,
a tým podporuje ich činnosť. Vpadnutá hruď a
dopredu ohnuté ramená signalizujú slabosť pľúc.
Pľúca majú vplyv na pokožku. Pomocou pľúcnej

energie je možné ovplyvniť popáleniny. K pľúcam pridružený orgán je hrubé črevo. Keďže
s ním nemáme zľutovanie a často zabúdame, že
všetko má svoje hranice, prestáva nám jedného
dňa slúžiť. A vtedy začínajú problémy: bolesti
chrbtice, choroby pečene a žlčníka, psychické
nemoci, žalúdočné vredy, skleróza tepien atď.
Všetky nemoci spolu súvisia, preto ich nemôžeme liečiť izolovane. Čo urobiť, aby sme sa nedostali až sem?
Pľúca potrebujú pohyb, cvičenie a dýchacie
cviky; črevo zdravú stravu, veľa vlákniny, minerály a vitamíny. Ako sa teda stravovať? Večerať
je vhodné do 18.00 hod., ovocie jesť pred jedlom
a nie po ňom (alebo samostatne ako desiatu).
Zápchu nie je dobré riešiť preháňadlami, lebo
tie poškodzujú črevá. Je potrebné užívať vlákninu, a to aj v tabletách, a piť čaj na zápaly čriev.
V predaji sú rôzne zmesi. Kto si chce čaj vyrobiť
sám, môže skúsiť nasledovn recept.
Tieto prísady zmiešajte v rovnakom pomere:
harmanček, mäta pieporná, repík, ľubovník.
Jednu kopcovitú PL zaliať 0,5 litrom vrelej vody.
O 15 minút precediť. Piť 3 - krát denne po 1,5 dl
pred jedlom.
Otázky posielajte na balaz@hnusta.org

Z. Baláž

Tety kuchárky už od skorého rána pripravovali čerstvú zeleninu a ovocie. Deti
netrpezlivo čakali, aby všetko priniesli do
tried. Pri úvodnej hre s obrázkami ovocia a
zeleniny sa deti oboznámili aj s ďalšími potrebnými surovinami na prípravu šalátov
ako cukor, soľ, olej, ocot. Potom nasledovala vlastná práca detí: krájanie pomarančov
a ananásu, rajbanie jabĺk a mrkvy, miešanie
všetkých ingrediencií vo veľkej miske a následne ochutnávka pripraveného jablkovo
– pomarančového a mrkvovo - ananásového šalátu. Tety kuchárky ešte všetkých
nás prekvapili ďalšími zeleninovými
šalátmi: šalát z kyslej kapusty s mrkvou,
šalát z čínskej kapusty s kukuricou, šalát
zo surovej zeleniny a mrkvový s ananásom. Deti s veľkým apetítom ochutnávali
pripravené zdravé jedlá, o čom svedčili aj
ubúdajúce kôpky šalátov z misiek. Veríme,
že naši škôlkari si budú dlho pamätať tento
vydarený deň a my ich aj naďalej budeme
viesť k zdravej výžive a zdravému životnému štýlu.
Z. Horváthová

Angličtina z prvej ruky
Žiaci rimavskosobotského odlúčeného pracoviska Súkromnej strednej odbornej školy
v Dunajskej Strede majú možnosť nadštandardného vzdelávania sa v anglickom jazyku.
Hodinová dotácia angličtiny bola totiž
na škole zvýšená zo štandardných štyroch
na šesť hodín týždenne. Výučba prebieha pod taktovkou lektora, ktorý pochádza
priamo z Veľkej Británie.
Okrem jazykových zručností sa tak žiaci
odboru hotelová akadémia môžu oboznámiť aj s kultúrou iného národa priamo z prvej ruky. Veď so sympatickým pedagógom
ide učenie samo od seba.
Zuzana Szabová

kultúra
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Minulosť a prítomnosť
v diele Istvána Birkása

István Birkás študoval na Maďarskej vysokej škole výtvarných umení ( Magyar Képzőművészeti
Főiskola) v Budapešti. Žije a tvorí v Dunaujvárosi. Je štipendistom Nadácie Pollock-Krasner v
New Yorku. Výstavu spoluorganizoval Kultúrny
inštitút Maďarskej republiky v Bratislave v spolupráci s budapeštianskou Körmendi Galéria.
Výstava potrvá do 13. apríla.
amb

Pozvánka
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v spolupráci s Mestským úradom v
Rimavskej Sobote a Gemersko-malohontským osvetovým strediskom usporiadajú 18. marca
v Dome kultúry regionálnu prehliadku speváckych zborov seniorov. Záštitu nad podujatím
prevzal primátor mesta Š. Cifruš.

Profil

Ľubomír Šárik
(*1951)

Spoločenské hry

Kráľovské rošády

Stredoveká tematika je
v spoločenských hrách
mimoriadne populárna.
Medzi cenovo dostupnými a ľahko osvojiteľnými
titulmi, ktorých príbehový
rámec sa odohráva v časoch,
kedy muži boli ešte zdvorilí a dámy nedobytné, sa
skvie kartová hra Kráľovské
rošády. Cieľom hry je získať
čo najviac tzv. bodových
kartičiek. K tým sa možno
dopracovať jedine taktickým
ukladaním vlastných kariet
pod súperove. Rošády sú
určené dvom alebo viacerým
hráčom, pričom platí rovnica
„viac ľudí = väčšia zábava“.

V Mestskej galérii v Rim. Sobota otvorili
4. februára výstavu maďarského umelca
Istvána Birkása.
Jeho dielo by sme ťažko vedeli zaradiť do tradičných estetických kategórií. Obrazové stavby,
tvorené ako koláže, umelec vyhotovuje spôsobom asambláže, ktorú komponuje napríklad
nasypaným pieskom, trstinou na podkladovú
plochu a stierkovaním. Do kompozície vkladá
rôzne predmety – najčastejšie fragmenty nábytkov a prvkov ľudového rezbárstva. Vďaka starým
predmetom a aplikácii ich častí oživuje v novom
kontexte rekvizity starých kultúr odsúdených
na zabudnutie. Týmto spôsobom sa uskutočňuje umelecký dialóg medzi minulosťou a prítomnosťou. Archaickú estetiku predmetov podporuje použitá farebnosť. Výstava diel jedinečného
umenia Istvána Birkása v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote prestavuje výber z bohatej tvorby originálneho autora.
Umelec sa narodil v roku 1947 v strednej časti
regiónu rieky Tisza v Kunmadarasi. Počas svojej
umeleckej dráhy plnej zvratov jeho búrlivé abstraktné expresionistické obrazy postupne vystriedali koláže s rezervovanejšou farebnosťou a
neskôr veľkoplošné asambláže využívajúce prvky maďarského ľudového remesla a kultúry.
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PhDr. Ľubomír Šárik je v súčasnosti riaditeľom
Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej
Sobote. Venuje sa teoretickej reflexii (predovšetkým dramatického) umenia a ako dramaturg a režisér aj divadelnej tvorbe.
Divadlo sa nachádza v stredobode Šárikovej pozornosti od jeho mladosti. Svoje prvé
články publikoval ešte počas stredoškolských
štúdii v Košiciach. Počas rokov, ktoré strávil na
prešovskej univerzite, sa pridal k členom Študentského divadla vedeného Karlom Horákom.
Neskôr sa venoval štúdiu estetiky so zameraním na umeleckú kritiku na Filozofickej fakulte
Univerzity Karlovej v Prahe. Pracoval v niekoľkých divadlách. Svojimi teoretickými postrehmi
prispieva do viacerých odborných časopisov. Je
autorom monografií Deti hrajú divadlo a Dramaturgické meditácie.
Ľ. Šárik sa ako porotca pravidelne zúčastňuje
divadelných súťaží a iných kultúrno-umeleckých
podujatí (napr. Hviezdoslavov Kubín). Divadelnej praxi sa venuje ako vedúci ochotníckych súborov Divosud a Badido pri MsKS v Rimavskej
Sobote.

Bang!

Ako napovie názov, ide o hru
s westernovou atmosférou.
Každý z hráčov si ťahá karty,
pomocou ktorých sa snaží
„vystrieľať“ súperov. Na začiatku hry sa vždy určí šerif
a v tajnosti jeho pomocníci
a na druhej strane banditi.
Na použitie slúži široký
arzenál zbraní, ale aj karty
so špeciálnymi funkciami,
ako Indiáni alebo Vysoké
poludnie. Hra sa teší veľkej
popularite u nás i v zahraničí
a dočkala sa aj niekoľkých
rozširujúcich balíčkov.

DOOM

Jedna z mála vydarených
konverzií počítačovej hry do
jej stolovej podoby. DOOM
sa odohráva na palube
vesmírnej lode, kde vyčíňa
horda démonov. Úlohou
hráčov je v koži výsadkárov
zlikvidovať mimozemskú
hrozbu. Hra je vzhľadom
na náročné pravidlá určená
pokročilým hráčom a dohratie jednej partie si niekedy
vyžaduje aj dve až štyri
hodiny času.
mak

Myšlienka týždňa:
Priateľstvo je ako zlatá niť.
Keď ju roztrhneš, dá sa znovu zaviazať,
ale ostane na nej uzol.
Einstein
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inzercia

Nehnuteľnosti
• Predám rodinný dom na ul. Kirejevskej v RS. Tel: 0903 765 612.
270-11
              
• Prenajmem 2,5-izbový byt na Rožňavskej ulici v Rimavskej Sobote.
Tel: 0918 928 241 – volať po 13.00
hod.
281-11

• Kúpim RD alebo byt. Tornaľa
a okolie. Tel: 0907 565 669.
286-10

• Predám RD so záhradou a 2
garážami v Rim. Sobote, Tehlová
8. Cena dohodou. Tel: 56 34 882.
287-10

• Dám do dlhodobého prenájmu na
ul. SNP č. 25 v Rimavskej Sobote
zabehnutú pizzériu (so zariadením, prípadne bez zariadenia),
prípadne na iné účely-cukráreň,
kaviareň. Cena dohodou. Tel:
0902 960 400, 0902 960 444.
235-11

• Dám do dlhodobého prenájmu
priestory-garáž, dielne s ústredným kúrením na ul. Cintorínskej
712 v Rimavskej Sobote so
samostatným dvorom, vchodom
a oplotením. Cena dohodou. Tel:
0902 960 400, 0902 960 444.
236-11

• Predám 3-izbový byt na sídlisku
Západ, ul. L. Svobodu, čiastočne
prerobený, v obývacej izbe drevená podlaha, v ostatných plávajúca
podlaha. Slušný vchod. Cena
26 000 €. Tel: 0905 140 891.
245-11

• Prenajmem rodinný dom na
Šibeničnom vrchu v RS. Tel: 0904
821 835.
253-10
       
• Prenajmem nový kancelársky
priestor na ul. Mikszátha 27 v RS.
Tel: 0904 821 835.
254-10
       
• Dám do prenájmu priestory vhodné na podnikanie a kanceláriu
na Hlavnom námestí. Tel: 0907
884 948.
255-12

• Prenajmem priestory na obchod,
kanceláriu v centre R.Soboty.
Kontakt: 0908 508 195, 047/5634
901
258-10                   
• Predám 4-izb. dvojgeneračný byt
na Západe. Tel:  0908 735 792.
263-11                   
• Vymením 4-izbový byt na Západe
za 1- alebo 2-izbový v meste. Tel:
0908 735 792.
264-11                   
• Predám 3-izb. tehlový prerobený
byt. Cena dohodou. Tel: 0918
466 028.
268-10		

• Dám do prenájmu slnečný 1-izb.
byt v centre. Kuchyňa so špajzou, loggia s kumbálom, jadro
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a kuchyňa čiast. upravené, plast.
okná, parkovanie vo dvore. Nájom
70 € (2108 Sk) + inkaso cca 100
€/os.(3012 Sk). Za príplatok
možnosť dozariadenia nábytkom
a elektrospotrebičmi. Tel: Po-Pia
16.00-18.00 hod. – 0910 952 571.
198-10

• Odkúpim 1-izb. byt alebo 2-izb.
byt v Rim. Sobote, aj zadĺžený.
Tel: 0918 797 715.
212-11

• Odkúpim 3- alebo 4-izb. byt v Rim.
Sobote, aj zadĺžený.  Tel: 0914
257 237.

RS. Tel: 0903 551 931.
188-10                  

Služby
• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.
147-10

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.
148-10

• Predám rodinný dom po čiastočnej rekonštrukcii + dvojgaráž.
Dohoda možná. Tel: 00421
948 005 911.

• Kompletné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
FO a PO, mzdy, poradenstvo,
vypĺňanie daňových priznaní aj pri
príjmoch zo zahraničia. Profesionálne a diskrétne. Tel: 0918
769 082, www.kotax.sk.

187-10

271-13

• Dám do prenájmu kancelárske
priestory, 20 m2 v centre oproti
Msú. Tel: 0915 875 849.
173-13                          
• Predám 2-izbový byt na 1. poschodí v OV na ul. Tržnej 1 + garáž.
Cena dohodou. Tel: 0910 593 403.

• Oprava TV, DVD, videa, SAT. Viktor
Jabarov, 0905 323 277.

011-10

282-10

• www.makroreality.sk

• Vykonávame všetky zámočnícke
práce! Tel: 0907 173 956.

213-11

1305-19

277-13

• Všetky druhy murárskych prác,
tesárske, klampiarske, zámočnícke, rekonštrukcia a stavba striech,
domov a bytov. Tel: 0907 173 956.

283-10

Zamestnanie
		

• KORO, s.r.o. hľadá vhodného
kandidáta pre pracovnú pozíciu
– asistentka / asistent oddelenia
nákupu a výroby. Náplň práce:
spolupráca pri zabezpečovaní nákupu surovín pre potreby výroby,
spolupráca pri kontrole a riadení
výrobného procesu. Požiadavky:
SŠ vzdelanie s maturitou, práca
s PC, vod. preukaz B. Tel: 0903
449 164, nakup@koro.sk, vkosin@koro.sk.
274-11

• Potrebujete si zarobiť? Príležitosť
pre študentov aj nezamestnaných.
Tel: 0918 732 329.
279-12

• Stavebná firma Gemerstav s.r.o.
v Rimavskej Sobote prijme do
trvalého pracovného pomeru 2
stavebných technikov do funkcie
vedúceho stavby so stredoškolským prípadne vysokoškolským
vzdelaním v odbore stavebníctvo
a murárov, prax vítaná, nástup
ihneď. Tel: 0902 960 400, 0902
960 444.
234-11

• Prijmem predavačku do zmrzlinového stánku. Tel: 0905 511 153.
260-11

• ZEPTER prijme nových OZ a manažérov. Tel: 0918 685 556.
196-10

• Prijmem kaderníčku s praxou, prípadne na živnosť. V centre mesta

• Vykonávame všetky stavebné práce, zatepľovanie, obklady, dlažby,
maľovanie. Stavba a rekonštrukcia striech. Tel: 0915 583 306.
288-13

• Veštenie z kariet, minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Čerenčianska
22 (hneď vedľa úradu práce) v RS.
Otv.: Po-Pi: 9.00-15.00 h. Kontakt:
0915 228 482.
248-11
           
• Najlacnejšia prestavba bytových
jadier komplet-voda-elektrika-plyn-obklady-dlažby-znížené stropy.
Zabezpečíme kalkuláciu. Materiál
a odvoz. 15-roč. prax. Tel: 0918
283 026.
257-11

• Hľadám spoľahlivú opatrovateľku
pre 8-mesačného syna. Tel: 0905
511 153.
260-11

• Pečiem dobošovú tortu, koláče.
Používam maslo nie tuky. Po
dohode doveziem. Tel: 0910
296 515.
199-10

• Kladieme plávajúcu podlahu. Tel:
0902 174 884.
204-17

• Maľujeme a stierkujeme byty
a domy. Tel: 0902 174 884.
205-17

• Montujeme sadrokartón. Tel:
0902 174 884.
206-17

• Ponúkame murárske práce (stierkovanie, zatepľovanie, obklady),
tesárske práce (strechy, altánky),
montáž sadrokartónu, plávajúcej
podlahy. Tel: 0918 606 270.

208-11

• Vykonávam lyžiarsky servis
a požičiavam aj lyže. Tel: 0908
943 427.
184-12

• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.
147-52

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.
148-52

• MAJESTIC PLUS s.r.o. – najlacnejšie zákonné a havarijné poistenie automobilov. Mobil: 0948
006 639, 0903 693 619, e-mail:
dsoltysova@zoznam.sk
150-10

• Pôžička, ktorá Vás nezaťaží. Kancelária: Železničná 8, RS (Junior
komplex). Tel.: 0905 100 870
113-13

       

Rôzne
• Predám kočovný voz na včely.
Cena dohodou. Tel: 0905 632 190.
269-11

• Predám novú pokladňu. Info:
0908 533 110.
273-13

• ZDRAVÉ PRODUKTY! www.zivotvpohode.okamzite.eu/769.html.
Objednávky 0910 158 697.
275-12

• Predám rôzne stroje ako triodýn
K-320, autogén, ohýbačku plechu
70 cm x 1 mm, Bielorus, Praga
V3S. Tel: 047/54 84 293.
276-11

• Predám velorex 350 trojkolku, Suzuki Samuraj Combi. Tel: 047/54
84 293.
276-11

• Výroba prefabrikovaných
strešných nosníkov s kovovými
príchytkami. Tel: 0910 242 649.
278-11

• Predám 4 ks radiátorov typu „U“
(150 €) – „rebrové“, vchodové
dvere celočalúnené „80“ (50 €),
4 ks letných pneu. „DUNLOP“
– 195/65/15 (30 €). Tel: 0907
116 343.
246-10

• Predám váhu kyvadlovú a vážkovú. Cena dohodou. Tel: 0944
018 904.
249-10

• Lacno predám obchodné zariadenie do predajne textilu, stojany,
pulty, vešiaky – 0,03 €/kus. Tel:
0944 018 904.
250-10

• Veľmi lacno predám použité šatstvo, väčšie množstvo, z obchodu
second hand. Tel: 0944 018 904.
251-10

• Na predaj: pšenica, jačmeň, ovos
a tritikale 12 €/1 q v Rim. Sobote.
Tel: 0902 114 558, 0910 587 096
266-10
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UZNESENIE

0908 972 019, 0915 347 387.

Zvieratá

272-10

• Predám poštové holuby. Tel:
0907 036 585.

• Predám Š-Octávia combi; 1.9 TDI;
r.v. 2001; v plnej výbave + letné,
zimné gumy, vo výbornom stave.
Cena 6200 €. Tel: 0907 116 343

285-11

247-10

Auto-moto
• Predám VW Polo 1.2/ 47 kW, AO4
(70 000 km), Trendline 3dv., rok
výroby: 2003, strieborná metalíza
– ako nové. Cena: 5 300 €. Tel:

• Predám nový čelný nakladač na
traktor Zetor, cena 2050 Eur. Tel:
0918 543 717, 047/4295 786
259-11
• Vykupujem staré motory z predvojnových motoriek, aj celé motocykle.
Tel: 0911 070 972.
180-10

Ponúkam nebytové priestory do prenájmu
v centre mesta RS za výhodné ceny.
Využitie: kancelárie, obchody a rôzne služby.
M.: 0908 948 971

9

2003

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote číslo: 22/2009-MsZ zo
dňa: 3. marca 2009
K bodu: Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Rimavská Sobota, ustanovenie spôsobu vykonania
voľby hlavného kontrolóra mesta a náležitosti prihlášky
Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote
A/ v y h l a s u j e
v zmysle § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov utorok 28. apríl 2009 za deň konania voľby
hlavného kontrolóra mesta Rimavská Sobota
B/ u r č u j e
1. požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra
kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa,
iné predpoklady: prax minimálne 10 rokov, vítaná prax v manažérskej
oblasti,
organizačné a riadiace schopnosti,
morálna bezúhonnosť.
2. náležitosti prihlášky
osobné údaje kandidáta,
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
profesijný životopis,
údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne osvedčenou
kópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
3. termín ukončenia podávania prihlášok: 14. apríl 2009 do
15.00h
4. miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: kandidáti na funkciu
hlavného kontrolóra odovzdajú svoju písomnú prihlášku osobne alebo
poštou v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na sekretariát prednostu Mestského úradu

Pozvánka
Závodný výbor SLOVES pri Mestskom úrade v Rimavskej Sobote pozýva
všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať
dňa 10. marca 2009 (utorok) o 14,30 hodine, vo veľkej zasadačke
mestského úradu na medziposchodí.

Program VČS :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Slávnostný príhovor primátora mesta pri príležitosti MDŽ
Správa o činnosti odborovej org. za r. 2008 a plán činnosti na r. 2009
Správa o čerpaní finančných prostriedkov zo sociálneho fondu 		
a z fondu odborovej organizácie v r. 2008 a plánovaný rozpočet soc.
fondu a odborovej organizácie na r. 2009
5. Správa revíznej komisie
6. Správa o výsledku kontroly na úseku BOZP
7. Kolektívna zmluva na r. 2009
8. Diskusia
9. Uznesenie
10. Záver a odovzdanie darčekov k MDŽ
Eduard Lesko
predseda ZV SLOVES

5. komisiu na otváranie obálok a kontrolu splnenia požiadaviek
a náležitostí prihlášky v zložení: Ing. Ladislav Kovács, prednosta
MsÚ, predseda komisie, Ing. Ján Fiľo, poslanec MsZ, Ing. Tibor Pelle
poslanec MsZ, Jana Sobeková, zapisovateľka
Otváranie obálok sa uskutoční 15. apríla 2009 v kancelárii prednostu
MsÚ o 14.00 hodine.
C/ustanovuje
spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním
poslancov Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote v zmysle § 18a
ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov,
2. samotnému aktu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov v abecednom poradí, v časovom rozsahu
max. 5 minút, tajné hlasovanie riadi a na jeho priebeh dozerá volebná
komisia zvolená mestským zastupiteľstvom.
D/ u k l a d á
Ing. Ladislavovi Kovácsovi, prednostovi MsÚ zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Rimavská
Sobota na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým.
Termín: do 9.3.2009

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta

10 inzercia / infoservis

9. 3. 2009

Alena
Laudárová

Za dôstojnú budúcnosť mladej
generácie a všetkých občanov Slovenska
PhDr. Milan Sidor, CSc. (1951) je riaditeľom vzdelávacej inštitúcie v Prešove. Dlhodobo sa venuje

Nábytok od slovenských
a českých výrobcov

práci s deťmi a mládežou, otázkam ontogenézy ľudského vedomia, demokracie, humanizmu a aktuálnym otázkam rozvoja slovanskej civilizácie, ktoré pretransformoval do návrhu projektu Nového
dynamického Slovanstva (Praha 2008).
Už od čias vysokoškolského štúdia podporuje odkaz SNP i aktivity mladých ľudí osobnými vystúpeniami a organizáciou Štafetového behu vďaky Kalinov – Banská Bystrica. V rokoch 1974-1991
bol členom KSS. Ako vysokoškolský učiteľ na Univerzite P. J. Šafárika bol lektorom strany v oblasti
spoločenských vied. Je aktívnym stúpencom ľavicových hodnôt doma i v zahraničí. Kandiduje ako

Ponúkame:
Nové typy
kuchýň !!!

nestraník, s podporou KSS, ďalších strán, progresívnych osobností a občianskych združení.
1. 		 Slovensko, krajina s aktuálnou potrebou ďalšieho rozvoja demokracie, práva, občianskej i politickej kultúry a dobrých sused-

B.Bartóka 10, Rim. Sobota
047-5631524, 0903 530 819

ských vzťahov. Zásadnejšie pri ochrane celonárodných a štátnych záujmov.

2046-11

2. 		 Aktívnejšie voči sociálnym, psychologickým i ľudským dôsledkom globalizácie a integrácie.
3. 		 V spolupráci s odbormi za dôslednú obranu práv pracujúcich a efektívny zápas s chudobou.
4. 		 Inovatívnejšie v ochrane domáceho trhu, záujmov živnostníkov i malých a stredných podnikateľov.
5. 		 Pružnejšie pri zabezpečovaní zdravotnej a sociálnej starostlivosti o ženy, deti a starších občanov.
6.		 Komplexnejšie v rozvoji školstva, vedy, umenia a kultúry. Väčšiu pozornosť prirodzeným talentom.
7. 		 Dynamickejšie v zbližovaní slovanských kultúr, kooperácii jednotlivých slovanských štátov a hľadaní spoločných civilizačných hodnôt pre budúcnosť Európy a celého ľudského rodu.
8. 		 Starostlivejšie v riešení záujmov zahraničných Slovákov. Citlivejšie vo vzťahu štátu voči tu žijúcim slovanským i neslovanským národnostiam. Ústava SR a plnohodnotný rozvoj národností.
9. 		 Principiálne v otázkach násilia, rasizmu a bezpečnosti občanov. Biometrika, záujmy a integrita občanov doma i v zahraničí.
Pracovná migrácia, právo, morálna sila osobnosti a jednota rodín na Slovensku.
10. Cieľavedomejšie v otázkach potravinovej a energetickej bezpečnosti. Intenzívnejšie v rozvoji vidieka.
11.

Ráznejšie v oblasti rozvoja všetkých regiónov Slovenska, životného prostredia, ochrane občanov pred povodňami a celkového
ekologického správania sa všetkých výrobcov, predajcov i občanov.

12.

Objektívnejšie v hodnotení historickej pravdy o domácom i medzinárodnom robotníckom a komunistickom hnutí, SNP, dejinách modernej ľavice na Slovensku i v Európe. Preambula Ústavy SR a moderný, sekulárny štát. Spoločne s občanmi SR
v hľadaní nových ciest k sociálnej spravodlivosti.
Dr. Anton Badač
predseda OV KSS

Program GMOS:
TVORIVÉ DIELNE, FOLKLÓR
10. marec Stretnutie s remeslom
tvorivá dielňa – tvoríme zo šúpolia - GMOS v Rim. Sobote o 14.00 hod.
12. marca Tanečná dielňa
tvorivá tanečná dielňa – v ľudovom tanci v rámci projektu OZ RODON
Klenovec podporeného z fondu Hodina deťom – DK v Tisovci – 16 hod.
13. marec Tanečná dielňa
tvorivá tanečná dielňa – v ľudovom tanci v rámci projektu OZ RODON
Klenovec podporeného z fondu Hodina deťom – Revúca o 15.00 hod.
13. marec Stretnutie s remeslom
tvorivá dielňa – tvoríme zo šúpolia – MKS Klenovec, DK Revúca o 17.00
hod.

Polícia varuje: Pozor na falošné peniaze!

Ak si občania nie sú istý pravosťou bankovky, môžu ju skontrolovať viacerými spôsobmi. Hmatom zistia kvalitu papiera, na dotyk je tuhý a pevný. Na lícnej strane je farba na niektorých miestach hrubšia, napr. jemne
vrúbkovaný obrazec, ktorý sa dá nahmatať ak po ňom prejdeme prstom
alebo nechtom. Pri skúške pohľadom, ak bankovku podržíme proti svetlu,
objaví sa vodoznak a ochranný prúžok. Pri naklonení bankovky a zmene
uhla dopadu svetla, sa dá overiť meniaci sa obraz hologramu a opticky premenlivá farba čísla nominálnej hodnoty na rubovej strane. Na medailóne
s hologramon na 50, 100, 200 a 500 eurových bankovkách, sa pri naklonení bankovky mení obraz. Buď sa zobrazuje nominálna hodnota bankovky,
alebo architektonický motív (vodoznak), alebo perforácie, ktoré tvoria
znak €. Na falošnej bankovke sa na holograme obrazce nemenia.

LILIPUT
Detské odevy pri pošte
v Rim. Sobote

Máme v ponuke
originálne Disney
tričká, pyžamá
Hannah Montana
High School
Musical
Camp Rock
2014-2,4

SŤAHOVANIE
A PREPRAVA TOVARU
s Fiatom Ducato.

M.: 0908 948 971

2004-31

Potrebujete
jednoduchú pôžičku
bez poplatkov?
Volajte kedykoľvek: 0911 288 869
www.proficredit.sk
2037-11

Sťahovanie

a preprava tovaru
M: 0948 555 356,
0903 555 356 2002-51

Preprava AVIOU.
Rýchlo a lacno.
Tel. č.: 0904 977 692
0903 549 042 1691-7

Vyradenie fyzicky neexistujúceho vozidla z evidencie
Od 1. februára 2009 do 31. októbra 2009 občania môžu vyradiť fyzicky už neexistujúce vozidlo z evidencie natrvalo, keď k žiadosti a k dokladom potrebným na vyradenie vozidla z evidencie priložia rozhodnutie
obvodného úradu dopravy o dočasnom vyradení ich vozidla z premávky
na pozemných komunikáciách a namiesto potvrdenia o odovzdaní vozidla na spracovanie priložia čestné vyhlásenie, v ktorom uvedú, z akého
dôvodu ich vozidlo už fyzicky neexistuje. Ako čestné vyhlásenie je možné
použiť tlačivo, ktoré obdržia na príslušnom pracovisku evidencie vozidiel
okresného riaditeľstva Policajného zboru. Po splnení týchto podmienok
orgán Policajného zboru vyradí ich vozidlo z evidencie natrvalo.
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Podávanie daňových priznaní
k dani z príjmov

Ponúkam na predaj stavebný
pozemok na Molnárke 3500 m2.
Cena dohodou.
0908 931 360
2049-13

PÔŽIČKY

M: 0911 726 645
www.peniazeprevas.sk

Ponúkame
do prenájmu
nové priestory
vhodné ako predajne
v Rim. Sobote.
Info: 0902 960 444
2040-12

2036-13

Daňové riaditeľstvo SR upozorňuje na lehotu podania daňových
priznaní k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie rok 2008 do 31. 3. 2009. Tlačivá daňových priznaní sú
k dispozícii na Daňových úradoch, taktiež je možné ich stiahnutie z webovej stránky daňového riaditeľstva www.drsr.sk. Táto poskytuje aj ďalšie
potrebné údaje k ich vyplneniu. Daňové priznania sú v porovnaní s predchádzajúcim rokom bez zmien a vypĺňajú sa v slovenských korunách, výnimkou je oddiel „pomocné výpočty“, kde daňovník prepočíta výslednú
sumu konverzným kurzom na eurá. Túto čiastku uhradí na účet Daňového
úradu, pri daňovej povinnosti zaokrúhlenú na jeden eurocent nadol, v prípade preplatku si uplatní nárok na jeho vrátenie, zaokrúhlený na jeden
eurocent nahor. Daňovníci majú možnosť vyplnenia daňových priznaní
cez internet, výhodou je automatické doplnenie zákonom ustanovených
číselných údajov a kontrolných súčtov priamo v aplikácii.
Upozorňujeme na možnosť elektronického podávania daňových priznaní (a ďalších dokumentov) autorizovaných užívateľov: a) so zaručeným elektronickým podpisom • Je to najvýhodnejšia možnosť z hľadiska
časovej úspory a zvýšenia komfortu pri využívaní elektronických služieb.
Podmienkou je obstaranie kvalifikovaného certifikátu pre zaručený elektronický podpis od akreditovanej certifikačnej autority (zoznam akreditovaných certifikačných autorít je zverejnený na internetovej stránke
Daňového riaditeľstva a Národného bezpečnostného úradu SR - www.
nbusr.sk). Zaručený elektronický podpis je rovnoprávny vlastnoručnému
podpisu a daňový subjekt nie je povinný správcovi dane doručovať daňové
písomnosti papierovou formou.
Postup: 1. získanie certifikátu pre zaručený elektronický podpis
		
2. Registrácia na portáli daňovej správy
		
3. autorizácia na základe osobnej návštevy DÚ
b) bez zaručeného elektronického podpisu • Na základe dohody so
správcom dane – daňový subjekt je povinný do piatich pracovných dní odo
dňa elektronického podania dokumentu doručiť v písomnej forme prvú
stranu doručenej daňovej písomnosti a písomné Vyhlásenie o podaní písomnosti elektronickou formou.

Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu:

2050

Vzdelávacie kurzy na Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny v Rim. Sobote
Rimavskosobotský ÚPSVR pripravuje v rámci realizácie národného projektu IIIa nasledovné kurzy:
opatrovateľská služba – v Rim. Sobote – marec,
opatrovateľstvo s nemeckým jazykom – v Hnúšti – marec,
abeceda podnikania s počítačom – základy – marec,
multimédiá a internet – počítač pre pokročilých – marec,
podnikateľské minimum (200 hod.) – marec,
základy podnikania (80 hod.) – apríl,
odborná príprava na činnosť SBS – apríl,
zváranie CO2 so štátnou skúškou – marec – v Rim. Sobote,
masér klasickej a športovej masáže – apríl,
pilčík – obsluha motorovej píly – v Hnúšti – apríl, kozmetička – marec.
Prihlášky si uchádzači o zamestnanie môžu žiadať u svojej sprostredkovateľky, na oddelení poradenských služieb na čísle dverí 202 /prvé
poschodie/ na ÚPSVR, na vysunutých pracoviskách u sprostredkovateľov. Kontakt: J. Nemešová, telefón 047/ 2450451.

a) budovu bývalej Základnej školy v Bakte,
b) nebytové priestory (bývalé pohostinstvo) v Nižnej Pokoradzi
v budove kultúrneho domu o výmere 110,62 m2.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové – referát
správy majetku, Rimavská Sobota č. t. 047/5604631, 5604626, 5604633.
Žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové,
Svätoplukova 9, Rim. Sobota.

Mestská bytová správa, s.r.o , Tržná 2,
Rimavská Sobota uverejňuje ZOZNAM
voľných nebytových priestorov
• 1. Župný dom Nám M. Tompu č. 2 (Obvodný úrad ) - prízemie - 17
miestností - I. poschodie – 6 miestností - II . poschodie – 16 miestností
bližšie informácie o veľkosti jednotlivých miestností získate na tel.č.
047/5511915
• 2. Dom služieb, Malohontská ul. - I. poschodie -122,45 m², 111,00 m²
• 3. Budova na SNP 15 - podkrovie – 10,92 m², 14,40 m², 21,60 m², 14,52
m², 23,72 m² + 1,05 m², , - I. poschodie - 45,54 m², - prízemie - 47,74 m²
• 4. Budova na Daxnerovej ul. 2 - I. poschodie - 15,55 m², 12,60 m²
- prízemie – 76,90 m² ( od 01.05.2009 – Bageteria )
• 5. Administratívna budova na Tržnej ul.- I. poschodie - 22,71 m²
• 6. Ul. Fábryho č.10 - 20,23 m², 7,13 m², 23,73 m², 4,98 m²
• 6. Bytový dom na Škutétyho ul. č. 12 - prízemie - 19,60 m², 19,00 m²
+ 7,30m² (chodba ,hyg. zar.)
Svetozár Müller, konateľ a výkonný riaditeľ
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MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA vypisuje v zmysle § 4 zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie
NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia: Centra voľného času Relax, SNP 9, Rimavská
Sobota s predpokladaným nástupom od 01. 07. 2009.

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA vypisuje v zmysle § 4 zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie
NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽKY školy:
Materská škola, P. Dobšinského 1, Rimavská Sobota
s predpokladaným nástupom od 01. 07. 2009.

Kvalifikačné predpoklady:
vzdelanie v zmysle vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti v znení neskorších predpisov
Iné kritériá a požiadavky:
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
občianska a morálna bezúhonnosť
osobnostné a zdravotné predpoklady na výkon riadiacej funkcie
znalosť školskej legislatívy
Požadované doklady do výberového konania:
overené kópie dokladov o vzdelaní
potvrdenie o pedagogickej praxi
profesijný životopis
aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme
písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.
Prihlášky s dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – názov a adresa školy – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné zaslať alebo
osobne doručiť najneskôr do 31. marca 2009 na adresu: Mestský úrad,
oddelenie školstva, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným
uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.
V Rimavskej Sobote, 27. februára 2009
MUDr. Štefan Cifruš, MPH, primátor mesta

Kvalifikačné predpoklady:
vzdelanie v zmysle vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti v znení neskorších predpisov
Iné kritériá a požiadavky:
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
občianska a morálna bezúhonnosť
osobnostné a zdravotné predpoklady na výkon riadiacej funkcie
znalosť školskej legislatívy
Požadované doklady do výberového konania:
overené kópie dokladov o vzdelaní
potvrdenie o pedagogickej praxi
profesijný životopis
aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme
písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.
Prihlášky s dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – názov a adresa školy – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné zaslať alebo
osobne doručiť najneskôr do 31. marca 2009 na adresu: Mestský úrad,
oddelenie školstva, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným
uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.
V Rimavskej Sobote, 27. februára 2009
MUDr. Štefan Cifruš, MPH, primátor mesta

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA vypisuje v zmysle § 4 zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie
NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽKY školy:
Materská škola, I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota
s predpokladaným nástupom od 01. 07. 2009

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA vypisuje v zmysle § 4 zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie
NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA školy:
Základná umelecká škola, Salvova 1, Rimavská Sobota
s predpokladaným nástupom od 01. 07. 2009.

Kvalifikačné predpoklady:
vzdelanie v zmysle vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti v znení neskorších predpisov
Iné kritériá a požiadavky:
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
občianska a morálna bezúhonnosť
osobnostné a zdravotné predpoklady na výkon riadiacej funkcie
znalosť školskej legislatívy
Požadované doklady do výberového konania:
overené kópie dokladov o vzdelaní
potvrdenie o pedagogickej praxi
profesijný životopis
aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme
písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.
Prihlášky s dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – názov a adresa školy – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné zaslať alebo
osobne doručiť najneskôr do 31. marca 2009 na adresu: Mestský úrad,
oddelenie školstva, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným
uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.
V Rimavskej Sobote, 27. februára 2009
MUDr. Štefan Cifruš, MPH, primátor mesta

Kvalifikačné predpoklady:
vzdelanie v zmysle vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti v znení neskorších predpisov
Iné kritériá a požiadavky:
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
občianska a morálna bezúhonnosť
osobnostné a zdravotné predpoklady na výkon riadiacej funkcie
znalosť školskej legislatívy
Požadované doklady do výberového konania:
overené kópie dokladov o vzdelaní
potvrdenie o pedagogickej praxi
profesijný životopis
aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme
písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.
Prihlášky s dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – názov a adresa školy – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné zaslať alebo
osobne doručiť najneskôr do 31. marca 2009 na adresu: Mestský úrad,
oddelenie školstva, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným
uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.
V Rimavskej Sobote, 27. februára 2009
MUDr. Štefan Cifruš, MPH, primátor mesta
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Zubný lekár
V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní od 8.00 do 12.00 hod.

14. a 15. marec MUDr. M. Štovčík, ul.
Športová 1, č. t. 56 27 353

Lekárne
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00 • Lekáreň Media
do 18:00 • Lekáreň Kaufland do 20:00

14. marec sobota lekáreň U leva
15. marec nedeľa lekáreň Kamilka

DAROVALI KRV

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 3.3.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Ján Štefančík, Ing.Michal Kováčik, Ondrej Nemeš, Jozef Červienka,
Zuzana Červienková, Juraj Gál, Miloš Tomeček, Peter Bálint, Alexander Papanecz z Rim.Soboty, František Bika z Lučenca, Alexander
Albertus, Štefan Gembický, Júlia Gembická zo Zacharoviec, Jozef
Vincze z Vyš.Valíc, Jozef Gazda zo Stránskej, Ing.Dušan Liptay z Rim.
Píly, Pavel Holík z Rim.Janoviec, Ján Bakša, Dana Bakšová z Hrnč.
Zalužian, Štefan Mede z Tisovca, Alena Ivaníková z Jesenského
Prvýkrát bezplatne darovali krv: Peter Gonda, Zoltán Kovács

z Rim.Soboty, Andfej Vlček z Radiše

Otváracie hodiny zimného
štadióna pre verejnosť
09.03
10.03
11.03
12.03
		
13.03
14.03
		
15.03

09.00-11.30 12.00-14.30
09.00-11.30 12.00-14.30
09.00-13.00 18.30-20.00
09.00-11.30 12.00-14.30
15.00-16.00
09.00-11.30 12.00-14.30
09.00-12.00 12.30-15.30
16.00-19.00
11.30-15.30

Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Predám tatranský
profil – brúsený
I.trieda 4,32 Eur
II.trieda 3,32 Eur
Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616

Strassovú bižutériu,
jabloneckú bižutériu, darčeky ponúka
predajňa na hlavnej
pošte za bezkonkurenčné ceny.

2011-52

INFORMÁCIA

o čase a mieste konania voľby
prezidenta Slovenskej republiky
Mesto Rimavská Sobota podľa §
14 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej
republiky, o ľudovom hlasovaní
o jeho odvolaní a o doplnení
niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že: Voľba prezidenta Slovenskej
republiky sa vykoná v sobotu
21. marca 2009 od 7. 00 hodiny
do 22. 00 hodiny.
Ak ani jeden z kandidátov na
prezidenta Slovenskej republiky
nezíska nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov oprávnených
voličov, bude sa druhé kolo voľby
konať v sobotu 4. apríla 2009 od 7.
00 hodiny do 22. 00 hodiny.
Miestom konania voľby prezidenta
Slovenskej republiky sú volebné
miestnosti uvedené v zozname
volebných okrskov .
MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta

RÝCHLA PÔŽIČKA
na čokoľvek
vol. 0907 342 809
www.proficredit.sk
265-11
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232-10

Daňový úrad Rimavská Sobota
v spolupráci s DR SR, pracovisko Banská Bystrica

organizuje

dňa 12.3.2009
v zasadačke Daňového úradu Rimavská Sobota,
Francisciho 9, Rimavská Sobota
o 10.00 hod.
INFORMAČNÝ DEŇ
k podávaniu daňových priznaní a
k výkladu noviel daňových zákonov
Tešíme sa na vás. Vstup voľný
Mestská bytová správa s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota

UBYTOVŇA Mestskej bytovej správy, s.r.o.,

Gorkého 8, 979 01 Rimavská Sobota ponúka ubytovacie služby turistickej
ubytovne pre fyzické osoby a firmy za výhodné ceny, apartmány, 2-3 lôžkové izby + príslušenstvo. Bližšie informácie na t. č. 047/5624187

Mestská bytová správa, s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota,
ponúka na prenájom zasadačky v budove na Nám. M. Tompu 2 / Obvodný
úrad/ CENNÍK ZA PRENÁJOM ZASADAČIEK
Zasadačka č. 47- I. posch. - počet miest na sedenie 182 - predsednícky
stôl 11 miest
Cena za prenájom /1-8 hodín/ Podnik. subj. 119,50 € (3 600,- Sk), Nezisk.
org. 89,62 € (2 700,- Sk)
Ozvučenie sály Podnik. subj. 14,94 € (450,-Sk) Nezisk.org. 14,94 €
(450,-Sk)		
Zasadačka č. 46 – I. posch. - počet miest na sedenie 25
Cena za prenájom / 1-8 hodín/ Podnik. subj. 23,24 € (700,- Sk) Nezisk.
org. 16,60 € (500,- Sk)
Zasadačka č. 80 – II. posch. - počet miest na sedenie 72 - predsednícky
stôl 4 miesta Cena za prenájom /1-8 hodín/ Podnik. subj. 43,15 € (1 300,Sk) Nezisk.org. 33,19 € (1 000,- Sk) Poznámka: V prípade záujmu nad
rámec ponuky je možná individuálna dohoda.
Kontakt: MsBS, s.r.o, Rim. Sobota, T.č: 047/5511915 nebytové priestory,
V Rim. Sobote 08.01.2009
Svetozár Müller, konateľ a výkonný riaditeľ

špeciality Z RÝB
- Grilovaný žralok
- Pikantné pstruhy
Kvalitné a lacné ubytovanie
047/56 22 517, 0905 745 308
Prijmeme: čašníka /-ku, kuchárov
/-ky Tel: 0918 392 513
PRENÁJOM:
- sklad s rampou v budove STK
- kancelárie v areáli STK
Kancelárske a obchodné
priestory - SNP 18
- Predajňa Colins so
zariadením
- Nové espresso oproti VÚB
Tel: 0918 392 513
2009-52

KINO
ORBIS
12. - 13. marec

ŽENY

Komédia, v ktorej sa dozviete, po
čom ženy skutočne túžia. Film
USA, MP od 12 r., vstupné 2 €,
(60 Sk), titulky. Začiatky predstavení : vo štvrtok o 20:00 hod.,
v piatok len o 20:00 hod.
13 - 15. marec

FALCO

Strhujúci príbeh vzostupu a pádu
legendárnej popovej hviezdy.
Hudobná dráma Rakúsko / SRN,
MP od 12 r., vstupné 2 € (60 Sk),
titulky. Začiatok predstavení len
o 18:00 hod.
14. – 15. marec

ČESŤ A SLÁVA
Realistický portrét policajnej
rodiny, ktorej členovia sa ocitnú
na opačných stranách korupčného škandálu. Dráma USA. MP,
vstupné 2,20 € (66,30 Sk),
titulky. Začiatok predstavení len
o 20:00 hod.

Potrebujete
peniaze?
Volajte: 0905 329 178

www.peniazeprevas.sk
2005

Neviete kde si
požičať peniaze?
Skúste u mňa: 0905 357 572
www.proficredit.sk
2045-10

14 Šport

9. 3. 2009

Futbalistky na 8. ročníku futsalového
turnaja v Salgótarjáne
Odhodlanie, bojovnosť, náročnosť, sila kolektívu a chuť. V tomto duchu sa niesol náš výkon na 8. ročníku futsalového turnaja Garami
János v maďarskom Salgótarjáne, ktorý sa konal 1.marca 2009 .
Účasť na tomto turnaji je pre náš klub už takou
malou tradíciou, a tak sme na ňom ani tento rok
nemohli chýbať. Okrem nás sa ho zúčastnilo ďalších 5 špičkových maďarských družstiev spolu
s majstrom ligy Univerzum Budapešť, vyšperkovaným niekoľkými reprezentantkami. Konkurencia bola silná, a preto bolo veľmi ťažké ukázať
kúsok svojho futbalového umenia. Nakoľko aj
nás zabolela veľmi smutná a tragická udalosť,
strata futbalového brankára Júliusa Nôtu, rozhodli sme sa zabojovať a uctiť si jeho pamiatku aj
takýmto spôsobom. Čierne stužky na našich rukávoch nás viedli k zodpovednému, disciplinovanému a odhodlanému výkonu. Odzrkadlilo sa
to na troch vyhratých zápasoch z piatich, čo nás
posunulo na veľmi pekné a zaslúžené 3. miesto,
ktoré sme poslali Julkovi rovno do futbalového
neba.

Ocenené hráčky turnaja:

najlepšia brankárka : Oláh Erika (Univerzum
NFC)
najlepšia zahraničná hráčka : Eva Tubová (na
fotografii, 1.DFC Rim.Sobota)
najlepšia hráčka v poli : Efrosina Kovačeva
(Univerzum NFC)
najlepšia strelkyňa : Kovács Alíz (Miskolc) – 8
gólov
cena Fair Play : Tolna-Mozsi FSE II.
najlepšia hráčka Salgótarjánu (cena rodiny
Garami) : Farkas Zsanett

najtechnickejšia hráčka (osobitná cena Rightphone): Csepregi Gabriella (Miskolc)
najmladšia hráčka : Hangonyi Anna (Skorpió
SE – Salgótarján)
osobitná cena salgótarjánskeho FZ : Gáspár
Mónika (Skorpió SE – Salgótarján)

Konečná tabuľka :

1. Univerzum Noi Futsal Club – 13 bodov

2. Miskolci Szabadidokozpont - Vénusz SE
– 12 bodov
3. 1.DFC Rimavská Sobota – 9 bodov
4. Skorpió SE Salgótarján – 6 bodov
5. Tolna – Mozsi Futsal Sportegyesulet I.
– 4 body
6. Tolna – Moszi Futsal Sportegyesulet II.
– 0 bodov
Alexandra Galambová

Prezident VK Slovan R. Sobota:

Chceli by sme hrať baráž o postup do extraligy
stupienok vyššie,“ vyhlásil Baláž. Slovanistky
bojujú o prvé miesto s družstvom VK Slávia TU
Košice. „Je to ťažký súper, Slávia hrala extraligu,
vrátili sa do jej kádra fyzicky disponované hráčky. Nemôžeme však podceniť v nadstavbe ani
VK Iskra Hnúšťa či ŠŠK Kométa Košice,“ reagoval. Funkcionári Slovana mali záujem tím pred
nadstavbovou časťou posilniť, ale tento zámer
sa im nepodarilo zrealizovať. „Naše dievčatá sa
vyjadrili, že samy zabojujú,“ podotkol.

Základnú časť prvej ligy – Východ vo
volejbale žien vyhralo v prebiehajúcej
sezóne so 45 bodmi družstvo VK Slovan
Rimavská Sobota. Slovanistky vyhrali
21 stretnutí, 3 – krát prehrali, nadstavbovú časť - v skupine o 1. – 4. miesto
začali s jednobodovým náskokom pred
VK Slávia TU Košice.
„Prvenstvo v základnej časti súťaže nás teší,“ vyjadril sa prezident VK Slovan Rimavská Sobota
Štefan Baláž. Ako poznamenal, ide o najväčší
úspech v histórii klubu. „Je to úspech dievčat,
ktoré sa o prvé miesto po základnej časti pričinili,“ doplnil. Pred začiatkom sezóny 2008/2009
deklaroval, že cieľom družstva je obsadiť jedno
z prvých troch miest. „Nevedeli sme, ako to bude
s dievčatami, ktoré študujú na vysokých školách.
Naše hráčky študujú v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave. Preto bol náš cieľ skromnejší,“ vysvetľuje prezident klubu.

S jedlom rastie chuť. Do nadstavby, v ktorej hrajú štyri najlepšie celky po základnej časti, vstúpili Soboťanky dvomi víťazstvami. „V nadstavbovej časti musíme urobiť všetko, aby sme naše
účinkovanie v prebiehajúcej prvoligovej sezóne
dotiahli do víťazného konca. Pokúsime sa dostať
rimavskosobotský volejbal žien o nejaký ten

Štefan Baláž vidí šancu, aby družstvo v tejto sezóne prepísalo históriu volejbalu v Rimavskej
Sobote. „Snažíme sa urobiť všetko, aby príprava
tímu bola adekvátna tomu, čo nás čaká. Záleží
teraz na prístupe dievčat. Naše družstvo má na
to, aby vyhralo nadstavbovú časť. Šport je však
vrtkavý. Treba mať aj šťastie. Chceli by sme však
hrať baráž o postup do extraligy,“ uzavrel šéf klubu.
red
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Oblastný halový viacboj všestrannosti
1. – 4. ročníky
Výsledková listina oblastného halového viacboja všestrannosti okresov
Rim. Sobota a Revúca pre žiakov 1. – 4.
ročníkov konaného 26. februára na ZŠ
P. K. Hostinského z poverenia OZVV Rim.
Sobota. Počet pretekárov 109.
V kategórii I. ročník dievčatá skončila prvá s 205
bodmi V. Žiaková zo ZŠ Š. M. Daxnera v Rim.
Sobote, druhá bola so 129 b. V. Utisová zo ZŠ P.
K. Hostinského a tretia so 124 b. E. Pádárová zo
ZŠ v Gemerskom Jablonci. V kategórii I. ročník
chlapci bol prvý so 173 b. D. Belko zo ZŠ P. K.
Hostinského, druhý skončil so 160 b. A. Koóš zo
ZŠ v Gemerskom Jablonci a tretí bol so 155 b. V.
Slanec zo ZŠ P. K. Hostinského.
V kategórii II. ročník chlapci skončil na prvom mieste s 286 b. S. Sogel zo ZŠ M. Tompu,
druhý bol s 260 b. D. Ďuriš zo ZŠ P. K. Hostinského a tretí bol s 258 b. Á. Dudáš zo ZŠ M. Tompu.
V kategórii II. ročník dievčatá skončila s 305 b.
prvá L. Šimonová zo ZŠ Š. M. Daxnera, druhá
bola s 246 b. L. Forgonová a tretia s 232 b. O. Kováscová zo ZŠ M. Tompu. V kategórii III. ročník
chlapci skončil na prvom mieste s 334 b. P. Kovács zo ZŠ M. Tompu, druhý bol s 314 b. F. Strečka zo ZŠ Š. M. Daxnera a tretí s 290 b. A. Kováč

zo ZŠ v Tisovci. V kategórii III. ročník dievčatá
sa na prvom mieste umiestnila s 305 b. M. Rákošiová zo ZŠ Š. M. Daxnera, druhá bola s 294 b. I.
Háziková zo ZŠ M. Tompu a tretia bola s 294 b. N.
Pisárová zo ZŠ P. K. Hostinského.
V kategórii IV. ročník chlapci skončil prvý
s 343 b. S. Kurák zo ZŠ Š. M. Daxnera, druhý bol
s 341 b. M. Mlynár zo ZŠ P. Dobšinského a tretí
bol s 333 b. N. Balyo zo ZŠ M. Tompu.
V kategórii IV. ročník dievčatá bola s 351 b. prvá
A. Parobeková zo ZŠ v Klenovci, druhá bola s 329
b. A. Svejnohová zo ZŠ P. Dobšinského a tretia
skončila s 290 b. E. Egriová zo ZŠ M. Tompu.
Výsledky z oblastného halového turnaja viacboja
všestrannosti okresov Rim. Sobota a Revúca konaného dňa 26. februára na ZŠ P. K. Hostinského
v Rim. Sobote – kontrolné preteky.
V kategórii M 4 - mladší žiaci skončil prvý s 299
b. P. Tóth zo ZŠ v Gem. Jablonci, druhý bol s 280
b. Sz. Múčik zo ZŠ M. Tompu a tretí s 260 b. L.
Nemec zo ZŠ Š. M. Daxnera.
V kategórii M 4 mladšie žiačky skončila prvá
s 386 b. O. Farkasová zo ZŠ v Gem. Jablonci, druhá bola s 272 b. Michalčáková zo ZŠ M. Tompu
a tretia s 250 b. Tóthová zo ZŠ v Gem. Jablonci.

2. kolo Banskobystrického
plaveckého pohára
V sobotu 28. februára 2009 sa v Banskej Štiavnici
konalo 2. kolo Banskobystrického pohára v plávaní. Zúčastnilo sa ho 14 rimavskosobotských
plavcov. Najúspešnejším plavcom bol Benjamín
Babús, ktorý získal šesť prvých umiestnení v disciplínach 200 VS, 50 M, 50 VS, 200 PP, 200 Z, 50
Z. Hanka Poljaková získala dve tretie miesta
v disciplínach 100 PP a 50 Z a dve druhé miesta v jej osobných disciplínach 50 a 200 metrov
prsia. Prekvapila však v kraulových disciplínach,
kde získala dve prvé miesta. Tretie prvenstvo
pridala v disciplíne 100 metrov prsia. Samo
Šebok zvíťazil vo všetkých prsiarskych disciplínach. K trom zlatým priečkam pridal dve bronzové v kraulových disciplínach. Ďalšie medailové
priečky si odniesol Mihály Máte. Dve zlate v disciplínach 100 Z a 100 PP. V prsiarskej päťdesiatke získal druhé miesto, bronzové priečky získal
v disciplínach 200 P a 100 VS. Lucka Staššáková
získala jedno bronzové miesto, Ladislav Madarász získal tri tretie miesta. Grétka Sallaiová získala jedno tretie miesto v disciplíne 100 metrov
prsia. Okrem bronzu získala jedno štvrté miesto
a dve šieste miesta. Z najmladších plavkýň sa

pretekov zúčastnili kvôli chorobe len štyri, Petra
Antalová, Kristína Horváthová , Natália Antalová a Kristína Repková. Všetky štyri plavkyne sa
na preteky pripravovali svedomite, čo sa prejavilo na ich zlepšených výkonoch, ktoré dosiahli
v predchádzajúcom kole. Najmladší plavci, plávajúci len 25- metrové disciplíny, tiež bojovali zo
všetkých síl. Najviac sa darilo Jakubovi Husárovi,
ktorý získal jedno prvé miesto v disciplíne 25 VS
a jedno druhé miesto v disciplíne 25 P. Linda Babúsová získala jedno štvrté a jedno piate miesto.
Jej výkony sa však oproti predchádzajúcemu
kolu výrazne zlepšili. Prvýkrát sa podujatia zúčastnil Tomáš Koóš, ktorý v disciplíne 25 metrov
voľný spôsob obsadil piate miesto.
Plavci absolvovali aj štafety 4x 50 metrov voľný
spôsob, kde v zložení Staššáková, Mihály, Šebok
a Poljaková obsadili v kategórii „A“ tretie miesto.
Kategórii „C“ sa darilo podstatne lepšie, keď
štafeta v zložení Horváthová, Jakub Husár, Sallaiová a Babús získala zlatú priečku. Navyše za
prvenstvo získali obrovskú tortu v tvare „Banskobystrického pohára“.
Ján Valach

V kategórii M 5 – starší žiaci skončil prvý s 386
b. K. Slíž zo ZŠ P. K. Hostinského, druhý skončil
s 361 b. N. Švajko zo ZŠ v Tornali a tretí bol s 296
b. J. Matula zo ZŠ v Tisovci.
V kategórii M 5 staršie žiačky skončila prvá s 374
b. M. Makšiová zo ZŠ v Jesenskom, druhá bola
s 361 b. K. Muránska zo ZŠ Š. M. Daxnera.
V kategórii M 6 – mladší dorastenci skončil prvý
s 370 b. L. Dohonyi zo ZŠ P. K. Hostinského, druhý bol s 340 b. J. Páleš zo ZŠ P. Dobšinského a tretí s 344 b. M. Perenčaj zo ZŠ v Tisovci.
V kategórii M 6 mladšie dorastenky bola prvá so
450 b. R. Bálintová zo ZŠ P. Dobšinského, druhá
bola s 343 b. B. Királyová zo ZŠ P. Dobšinského
a tretia s 341 b. V. Andrassyová zo ZŠ v Tornali.
V kategórii M 7 – starší dorastenci bol prvý s 352
b. R. Durec zo SOŠ v Rim. Sobote a druhý skončil
s 348 b. I. Vrábeľ.
Na majstrovstvá SR do Topoľčian postupujú prví
dvaja z každej kategórie.
Igor Antal

Stručne

Futbal
Na medzinárodnom futbalovom turnaji
dorastencov v Rimavskej Sobote sa domáci
tím prebojoval až do finále, kde na pokutové kopy podľahol mužstvu BŠK Bardejov
(skóre 4:5).

Džudo
Džudistka Sofia Kanátová skončila predminulý týždeň na medzinárodnom turnaji
v rakúskom Vöcklabrucku na druhom
mieste. Nádejná mladá športovkyňa
z Rimavskej Soboty tak uspela v silnej
konkurencii súťažiacich z 15 krajín.

Zápasenie
28. februára sa v Prievidzi konalo druhé
kolo Slovenského pohára mužov v zápasení
voľným štýlom. Uspeli v ňom favorizovaní
zápasníci z Dunajplavby Bratislava. Soboťania Miniar a Radnóti skončili na šiestom
mieste.

Futsal

Fustalisti Rimatexu 28. februára na domácej pôde porazili družstvo Doxx Žilina.
Soboťania tak mohli osláviť prvé víťazstvo
po piatich prehrách. Finálové skóre zápasu
bolo 8:4 (4:2).
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Novinky z rimavskosobotskej kolkárne
Je potešiteľné, že v rimavskosobotskom kolkárskom klube sa systematickejšie začína
pracovať aj s mládežou. V aktuálnej sezóne 2008-2009 štartuje dorastenecké družstvo
klubu vo východnej skupine I. ligy, a tiež aj v mestskej lige, ktorá je dobrou
prípravou dorastencov na majstrovské zápasy.
Stúpajúcu úroveň mládežníckeho kolkárskeho
športu dokumentuje zaradenie 19-ročného Mareka Sendreia na súpisku prvoligového družstva
seniorov, ako aj výsledky ďalších mladých kolkárov. V štvrtom turnaji dorastencov na 120 hodov
v neďalekom Fiľakove v druhú februárovú sobotu obsadila 16-ročná Mária Toporová v konkurencii 15 účastníkov výborné 4.miesto výkonom
500 bodov - najlepšie umiestnené dievča. Bol to
jej najlepší výkon z doterajších turnajov, keďže
v tých predchádzajúcich dosiahla 428, 433 a 499
bodov. Napodobnil ju aj ešte ani nie 13-ročný Do-

minik Prílepok, ktorý v predchádzajúcich kolách
zhodil 337, 416 a 391, ale vo Fiľakove sa zlepšil na
446 bodov, čo pre neho znamenalo 11.miesto. Po
štyroch turnajoch je Toporová na 5.mieste, Prílepok na 12.mieste, ešte len 13-ročná Michelle
Hartwigová na 14. mieste (štartovala však len na
troch turnajoch), 12-ročná Michaela Čelinská
na 17.mieste spomedzi devätnástich hodnotených účastníkov.
Kolkársky klub Rimavská Sobota prijme do
svojich radov aj ďalších mladých záujemcov
o tento, v našom meste tradičný šport. Záujem-

covia získajú informácie, resp. prihlásiť sa môžu
u predsedu klubu Róberta Šmatlíka, tel. 56 321
82, 0903 683 869, prípadne na adrese robert.
smatlik@mail.t-com.sk.
V poslednú januárovú stredu sa začala mestská liga v kolkoch na 120 hodov. Napokon sa do
nej prihlásilo šesť družstiev, ktoré sa systémom
každý s každým stretnú trojkolovo. Prakticky
v každom družstve hrajú aj registrovaní hráči
klubu, s výnimkou tímu Mestského úradu Rimavská Sobota, ktorý tvoria výlučne neregistrovaní hráči.
A najčerstvejšia informácia: Kolkársky klub
Rimavská Sobota má svoju „živú“ vlastnú webovú stránku www.kolkyrs.weblahko.sk
red

Karty

Soboťania
v Martine
neuspeli
V sobotu 28. februára sa v Martine
konal národný turnaj v zberateľskej
kartovej hre Magic: the Gathering.
Podujatia sa za Rimavskú Sobotu
zúčastnil Marián Kluvanec. V silnej
konkurencii dvadsiatich ôsmich
hráčov skončil na 24. mieste.
„Môj debut na oficiálnom turnaji DCI (svetová liga hráčov kartovej hry Magic – pozn. red.)
dopadol napriek tomu nad očakávania – cieľom
totiž bolo, aby som neskončil posledný,“ uviedol Kluvanec na margo svojho výkonu. Zároveň
dodal, že presadiť sa medzi profesionálmi z Bratislavy, Trnavy, Košíc a Martina bolo náročné
predovšetkým vzhľadom na nepriamu úmeru

v skúsenostiach zo súťažného hrania: „S výnimkou možno jedného – dvoch hráčov išlo o ostrieľaných veteránov, ktorí vedia adekvátne reagovať
na väčšinu herných situácií.“
Z piatich súťažných kôl triumfoval Kluvanec

len v jednom. Víťazstvo si napokon vybojoval
Dominik Šafčák z Košíc. Okrem prvenstva a zápočtu cenných bodov do svetového hodnotenia
hráčov si z turnaja odniesol aj 100 eur.
red

Od Atlantického oceána k nám bude prúdiť jeden front za druhým,
a preto nás čakajú vyhliadky na pomerne premenlivé počasie. Popri
občasnom slnečnom počasí bude často zamračené a nevyhneme sa ani
zrážkam, predovšetkým ku koncu týždňa (na horách bude aj snežiť).
Očakávať môžeme aj silný vietor. Teploty by mali byť v priemerných
hodnotách, teda 7 až 9 stupňov, no v druhej polovici týždňa treba počítať s ochladením.
András Reisz (autor je meteorológ)
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Volejbalistky R. Soboty nestačili na
Sláviu TU Košice a prišli o pozíciu lídra
Magnetom druhého kola nadstavbovej časti prvej ligy – Východ vo volejbale žien bola
konfrontácia Rimavskej Soboty so Sláviou TU Košice. Líder súťaže hostil v sobotu
(7. marca) druhé družstvo a predovšetkým v prvom zápase sa bolo na čo pozerať.

VK Slovan Rimavská Sobota
– VK Slávia TU Košice 2:3
(-20, -25, 15, 28, -13) a 0:3 (-21, -20, -19)
Prvé dva sety prvého stretnutia sa stali korisťou
hosťujúcej Slávie TU Košice. Soboťanky zaspali
začiatok prvého setu, čo sa ukázalo byť rozhodujúce. V druhom dejstve východniarky zvládli lepšie jeho koncovku. Slovanistky však za
nepriaznivého stavu 0:2 na sety nešli do kolien,
zabojovali, nadýchli sa k obratu v zápase a od začiatku tretieho setu na palubovke kraľovali. Štvrtý set bol vyrovnaný, jeho záver bol mimoriadne
dramatický, pevnejšie nervy a viac športového
šťastia v ňom mali domáce hráčky, ktoré tak vyrovnali stav na 2:2. V piatom sete – tajbrejku si
družstvá vymieňali strany za stavu 8:7 pre Sláviu TU. Košičanky v tajbrejku triumfovali, keď
zúžitkovali vedenie 12:9. „Od začiatku tajbrejku
sme prehrávali a v závere boli rozhodujúce dve
podania, ktoré sme pokazil. Mrzí ma táto prehra,“ vyjadrila sa trénerka Rimavskej Soboty
Alena Kudlíková st.
V druhom stretnutí ťahali slovanistky za
kratší koniec a nedokázali získať ani jeden set.

„Druhý zápas sme absolútne nezvládli, skúšali
sme aj zmeny v zostave. Nasadenie nebolo také,
aké malo byť,“ uviedla Alena Kudlíková st. „Slávistky boli v obidvoch zápasoch lepšie, vychytali
oveľa viac lôpt, mali lepší príjem, rýchlejšie hrali
v útoku,“ dodala.
Zostava R. Soboty (výraznejšie): Megelová,
Rendeková, Pálmayová, Kudlíková ml., Drugdová, Zvarová – liberka Chodúrová, Kureková,
Kačániová.
Slovanistky mali pred sobotňajšími zápasmi
so Sláviou TU Košice v tabuľke jednobodový náskok, keďže však obidva zápasy prehrali, klesli
na druhé miesto. Na prvé miesto poskočila Slávia TU, na ktorú Soboťanky strácajú jeden bod
a skomplikovali si situáciu v boji o prvé miesto.
„Neskladáme zbrane, budeme sa snažiť zabodovať na palubovke Slávie, ľahké to určite nebudeme mať, čaká nás pritom ale ešte aj Hnúšťa,“
reagovala kormidelníčka Slovana. Rimavskosobotské volejbalistky odohrali v doterajšom priebehu sezóny so Sláviou TU Košice šesť zápasov,
z ktorých tri zápasy vyhrali a tri zápasy prehrali.
red, foto archív

Pre Soboťanky nebola Kométa
Košice ľahkým sústom
VK Slovan Rimavská Sobota
– ŠŠK Kométa Košice
3:2 (-21, 10, -22, 21, 8) a 3:1 (24, 14, -25, 14)

skosobotské volejbalistky zvládli. „Vo štvrtom
sete som sa obávala, že zápas, nedajbože, prehráme. Tŕpla som, ako to dopadne,“ podotkla
trénerka Slovana. Druhý zápas mali slovanistky
rozohratý na výhru 3:0 na sety, ibaže úplne nezvládli koncovku tretieho dejstva, a tak sa hral
aj štvrtý set, v ktorom triumfovali. Kudlíková st.
označila stratu tretieho setu za zbytočnú.

V prvom kole nadstavbovej časti prvej ligy – Východ vo volejbale, v ktorej hrajú štyri najlepšie
družstvá po základnej časti, si slovanistky poradili s košickou Kométou v obidvoch stretnutiach.
Líder súťaže zvíťazil nad štvrtým celkom. „Kométa nás oveľa viac potrápila, ako som to čakala. „Tešia ma víťazstvá nad Kométou. Naša hra neNa druhej strane si ale naše hráčky uvedomili, bola až taká zlá, nemali sme však tentokrát ani
šťastie, špekulovali sme, hlavne dcéra Alena.
v skupine o 1. – 4. miesto nás čakajú už len ťažké
Hráčky si po týchto zápasoch uvedomili, že trezápasy. Kométa mala byť papierovo najľahším
súperom,“ uviedla kormidelníčka Rimavskej So- ba viac trénovať,“ povedala Alena Kudlíková st.
boty Alena Kudlíková st.
Zostava R. Soboty (výrazne) : Megelová, Rendeková, Pálmayová, Kudlíková ml., Drugdová, ZvaVíťazstvo domácich sa v prvom zápase rodilo
ťažko. Východniarky vyhrávali 1:0 i 2:1 na sety, rová – liberka Chodúrová, Kačániová, Barthová,
Štubniaková.
slovanistky si v koncovke štvrtého setu vynútili
red
rozhodujúci piaty set – tajbrejk. Ten však rimav-

Lýdia Rendeková

Trénerka slovanistiek:

Základnú časť
sme vyhrali
zaslúžene
Základnú časť prvej ligy – Východ vo
volejbale žien zvládli najlepšie Soboťanky.
„To, že sme vyhrali základnú časť súťaže,
nie je až také prekvapenie. Vyhrali sme ju
zaslúžene. Na víťazstvo v základnej časti
sme začali myslieť po tom, ako sme doma
vyhrali obidva zápasy nad Sláviou TU
Košice. Som so základnou časťou súťaže v našom podaní spokojná. Trikrát sme
v jej priebehu prehrali, mrzia ma z toho dve
prehry. Z kategórie zbytočných bola tá na
palubovke Kométy Košice. Nemuseli sme
pritom prehrať ani v prvom zápase sezóny,
keď sme v domácom prostredí podľahli
Hnúšti. Myslím si, že došlo k podceneniu
súpera,“ vyjadrila sa trénerka VK Slovan
Rimavská Sobota Alena Kudlíková st.
red
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Futbal

MFK Rimavská Sobota – Ružomberok B
Zápas pred 350 divákmi rozhodoval Sedlák.

Po vzájomnej dohode oboch klubov sa majstrovské stretnutie odohralo na umelej tráve. Kým
Ružomberčania pôsobili živším dojmom, hráči
v rimavskosobotských dresoch si v chladnom
počasí počas 90. minút nevypracovali vážnejšiu
gólovú príležitosť.
Vo 8. minúte po centri z priameho kopu Rubint
vystrelil nad. V 20. minúte po prvý krát pohrozili domáci. Kuciak si poradil so strelou z hranice
šestnástky. V samom závere polčasu to bol opäť
brankár Gemerčanov Kuciak, ktorý zabránil domácim skórovať.
Na začiatku 2. polčasu v 46. minúte Lazúr z hranice šestnástky strieľa vedľa. V 65. minúte strela
Živanoviča z priameho kopu končí u brankára
domácich. V posledných 20 minútach sa Soboťania dostali pod tlak. V 80. minúte Kuciak chytil strelu, z ktorej mohol byť čistý gól. V samom

Zostava MFK Rimavská Sobota: Kuciak –
Adam – Rubint – Živanovič – Migaľa – Vargic
(46. min. Čižmár) – Lazúr – Pisár – Líška (90.
min. Mujkoš) – Gibala.
Žlté karty: Pisár
V nasledujúcom kole sa v sobotu 14.03 predstavia futbalisti Rimavskej Soboty na Hornej Nitre.
Ich súperom budú hráči Prievidze. Začiatok
stretnutia je o 14.30.
závere stretnutia sa ešte domáci pokúšali zmeniť
stav, ale nepodarilo sa im to.
Najlepšími hráčmi v drese Rimavskej Soboty
boli brankár Kupciak a obranca Rubint. Vzhľadom na priebeh zápasu je remíza pre Rimavskú
Sobotu vlastne víťazstvom.

Ostatné výsledky kola:
Trenčín – Michalovce 6:2, Podbrezová – Košice
B 2:0, Lučenec - Prievidza 2:0.
Ostatné zápasy sa hrajú po uzávierke tohto
vydania. Z toho dôvodu tentoraz neprinášame
ani tabuľku.
Zdeno Marek

Štátny tajomník navštívila aj Tauris
Uplynulý piatok navštívil na pozvanie prednostky Obvodného úradu v Rim. Sobote Jany Uhrinovej naše mesto štátny tajomník ministerstva
dopravy, pôšt a telekomunikácii Dušan Švantner.
Na pracovnom stretnutí rezonovala téma vysokej nezamestnanosti v našom okrese a jej možné
riešenia. Ako uviedol D. Švantner jednou formou,
ako znížiť nezamestnanosti je rekonštrukcia škôl
a budov, na ktoré schválila vláda v približne 400
projektoch finančné prostriedky. V našom meste získala finančné prostriedky na rekonštrukciu
budov ZŠ P. K. Hostinského a Stredná odborná
škola. V budúcnosti vidí oživenie hospodárstva
budovaním infraštruktúry cez verejno - súkromné projekty tzv. PPP projekty. Na otázku využitia
priemyselného areálu bývalej ZŤS odpovedal
štátny tajomník, že síce nemá presné informácie, ale je škoda tento areál nevyužiť na prilákanie investorov. Počas návštevy Rim. Soboty sa
D. Švantner stretol aj s vedením jedného z najväčších zamestnávateľov v okrese spoločnosti
Tauris a navštívil aj Úrad, práce sociálnych vecí
a rodiny. Na záver stretnutia uviedol Švantner,
že verí, že Slovensko prečká krízu bez väčších
problémov, vzíde z nej silnejšie a zaradí sa medzi
najúspešnejšie krajiny Európy.
amb, foto internet

Policajné správy
V piatok poobede bolo v miestnej časti Tomašová nájdené telo 21 ročného muža. Mladík podľa
všetkého spáchal samovraždu. Určité indície po-

ukazujú na možnosť, že ide o osobu, ktorá bola
predtým zapletená v dvoch krádežiach v Rimavskej Sobote.
Neznámy páchateľ okradol v piatok, 27. februára 80 ročnú ženu o 600 eur. Muž sa vydával za

policajného príslušníka a poškodenú požiadal o
predloženie peňazí, ktoré držala v domácnosti,
za účelom kontroly ich pravosti. Viac informácií
o tom, ako rozlíšiť pravé eurobankovky od falšovaných, nájdete na vnútorných stranách.
red

