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Súťaž o 50€!
Ak si študent strednej školy,
napíš esej na tému „Mesto,
v ktorom žijem“, a odborná
porota vyberie možno práve
tvoju prácu ako najlepšiu!
bližšie na str. 7

Škóti si prišli po
naše know-how
Rimavskú Sobotu navštívila
v utorok policajná delegácia zo škótskeho Glasgowa. Príslušníci tamojších
bezpečnostných zložiek
boli zvedaví na prácu našich
policajtov s Rómami.
čítajte na str. 3

Najkrajšie
dievča Fiľakova
je z Dubna!
Na tohtoročnom, už 13.ročníku Miss Fiľakovo triumfovala 17-ročná Barbara
Póczosová z Dubna.
čítajte na str. 5
Turisti

Lyžiarsky prechod Muránskou
planinou
I. Radičová v Rimavskej Sobote:

Nájdime odvahu byť lepší
"Slovensko potrebuje novú energiu,
nové riešenia a nového ducha," vyhlásila
prezidentská kandidátka Iveta Radičová
minulý týždeň v stredu počas návštevy
Rimavskej Soboty.
Nominantku SDKÚ, KDH a SMK pred Mestským
kultúrnym strediskom privítal primátor mesta, Š.
Cifruš a okresný predseda SMK Zs. Simon. Stretnutie s občanmi sa udialo v Guľovej sále MsKS. Medzi
účastníkov stretnutia zavítal aj predseda SMK Pál
Csáky i poslanec NR SR Béla Bugár.
Ako Radičová prezradila, s oblasťou Gemera je celkom dobre oboznámená, keďže jej manžel pochádzal

z Kalinova a ona sama sa v tomto kraji často pohybovala počas svojich sociologických výskumov. Dodala,
že svojimi znalosťami o regióne prekvapila dokonca
aj rožňavského katolíckeho biskupa.
Pokiaľ ide o možné riešenie problémov regiónu,
je podľa I. Radičovej dôležité ich hľadať spoločne s
miestnymi odborníkmi a maximálne pri tom využiť
európske štruktúry. Za dôležité úlohy považuje Radičová aj rozvoj infraštruktúry, podporu zdravotníctva
a školstva, ako aj zlepšenie bytovej otázky. Dodala, že
úlohou prezidenta republiky má byť služba občanom
a nie jednotlivým politickým stranám.

János D. Juhász, foto autor

Vaša lekáreň
Železničná ul. 23, RS

www.jazmin.sk
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7. marca sa konal 52. ročník
lyžiarskeho prechodu Muránskou planinou.
čítajte na str. 5
Zdravie

Žlčník- trávenie
So žlčníkom a trávením má
ťažkosti mnoho ľudí. Sú im
odporučené rôzne diéty. Je
dosť ťažké neustále sledovať zloženie stravy. Pečeň
a žlčník patria k sebe. Čo
škodí pečeni, to škodí aj
žlčníku.
čítajte na str. 6
Šport

Olympiáda
rekreačných
športovcov
V uplynulom roku pripravil
Mestský úrad v Rimavskej
Sobote v spolupráci
s Komisiou mládeže a športu
mestského zastupiteľstva
projekt Celoročnej olympiády rekreačných športovcov.
čítajte na str. 15
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Upresnenie k článku A. Hacsi odstúpil
z postu predsedu redakčnej rady
(In: Gemerské zvesti č. 10, 09.03.2009, s. 2)
Z dôvodu nedostatku voľného priestoru bolo
v predmetnom článku o marcovom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva uvedené len čiastkové
znenie vyjadrenia poslanca V. Vaša na margo
mestských novín, a to v nasledovnom znení:
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.
Vzhľadom na fakt, že uvedená veta nebola
označená úvodzovkami, nejde o citát, ale o parafrázu poslancových slov. Konštatovanie „kedy
bola šéfredaktorkou M. Kanalová“ je označené
zátvorkou, čo indikuje, že ide o doplňujúci údaj
zo strany redakcie, a teda nie o poslancov výrok.
Žiada sa tiež dodať, že od polovice novembra v r.
2008 bol poverený riadením GZ Marián Kluvanec (do trvalého prac. pomeru ako šéfredaktor
však nastúpil až 1.1.2009).
Pre úplnosť uvádzame danú časť vyjadrenia
poslanca V. Vaša zo zasadnutia MsZ. Citovaná pasáž je doslovným prepisom zvukovej
nahrávky, ktorú Gemerským zvestiam poskytlo
príslušné oddelenie Mestského úradu. Poslanec
Vaš tu reaguje na správu hlavného kontrolóra Ľ.

Csanka (bod 11 programu zasadnutia MsZ).
Mgr. V. Vaš: „V správe z kontroly a poslaneckého
prieskumu vykonaného v redakcii Gemerských
zvestí a Gömöri Hírlap sú určité nezrovnalosti,
Gemerské zvesti už nie sú tým, čím boli a čísla
sú alarmujúce. V jeho (Csankovom – pozn. red.)
príhovore nebola spomenutá otázka správy
z kontroly v Gemerských zvestiach. Sú tam
určité nezrovnalosti a nie celkom je jasné, že čo
s Gemerskými zvesťami z tejto správy, pretože
treba jednoznačne povedať, že Gemerské zvesti
už nie sú v súčasnosti tým, čo bývali za jeden
a pol roka a treba povedať tie čísla, čo tu sú
skutočne alarmujúce.
Strata milión aj sto tisíc korún aj keď odpočítame tých pol milióna čo mesto si dávalo je
skutočne vysoká a tá tu ešte nebola, toto je prvý
raz čo Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap majú
za vlaňajší rok naozaj takúto stratu, ale treba
povedať kde sú aj príčiny a tie zdroje tejto veľkej
straty. Nestačí len povedať, do jedného vreca
hodiť Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap a treba
povedať, že kde boli tie straty, kde sa naozaj
vytvorili. To, že vlani v roku 2007, ja to takto

Odborový zväz si uctil
nežné pohlavie

Slovenský odborový zväz verejnej
správy (SLOVES) pri Mestskom úrade
v Rimavskej Sobote si 10. marca
na výročnej členskej schôdzi pri
príležitosti MDŽ uctil svoje členky.
Za účasti vedúcich pracovníkov mesta a predsedu ZV SLOVES E. Leska bola členom
zväzu predložená správa o činnosti odborovej
organizácie za minulý rok, ako aj plán činnosti
na rok 2009. Podobne bola predložená správa
o čerpaní finančných prostriedkov zo sociálneho fondu a z fondu odborovej organizácie v roku
2008 a plánovaný rozpočet na aktuálny rok.

Odznela tiež správa revíznej komisie, správa
o výsledku kontroly na úseku BOZP a hovorilo
sa aj o kolektívnej zmluve na r. 2009.
Podujatie uzavrel pri príležitosti MDŽ
slávnostný príhovor primátora Š. Cifruša. Podľa
jeho slov si úsilie, ktoré ženy vyvíjajú pre chod
domácnosti i v zamestnaní, treba vážiť každý
deň, nielen v deň ich sviatku. Za ich snahu im
patrí úcta a milého slova nikdy nie je dosť.
Na záver podujatia odovzdal predseda zväzu
s viceprimátorom P. Piliarikom členkám zväzu
darčekové poukážky.
moly/mak, foto moly

počítam, čo sme mali rozbor hospodárenia za
rok 2007 Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap boli
v zisku 87 tisíc korún, dokonca ešte aj na pol
roku v roku 2008 boli v zisku 83 tisíc korún, čo
sú aj papiere, dokonca ja neviem aj do konca
septembra bola ... Tá strata, ktorá tu vznikla je
určite na obidvoch stranách aj na Gemerských
zvestiach a na Gömöri Hírlapu ale väčšia je tam
na Gömöri Hírlapu a do budúcnosti je treba
jednoznačne určiť či má mesto prioritu vôbec
vydávať nejaké vlastné noviny, keď sa v súčasnej
kríze a takisto aj pri kúpyschopnosti obyvateľstva nebudú presúvať tí čitatelia skôr do oblasti
internetu alebo takisto aj neplatených médií
ako napríklad informačné letáky Kauflandu,
kde už vlastne skoro celá mestská inzercia sa
nachádza. Čiže treba jednoznačne povedať či
v budúcnosti tie noviny netreba zrušiť alebo
vytvoriť z toho mesačník ako tu už pán poslanec
B. Kovács navrhol a tým pádom znížiť tie straty,
ktoré sú už naozaj dneska nebotyčné.“

Stanovisko Gömöri Hírlap
Dôrazne sa ohradzujeme proti zavádzajúcim tvrdeniam poslanca V. Vaša,
ktorý sa na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva 03. marca 2009 vyjadril
v zmysle, že väčšia strata mestských
novín je na strane Gömöri Hírlap, a že
mestské noviny boli v polroku v roku
2008 v zisku. Ako totiž dokazujú
výsledky septembrového poslaneckého
prieskumu z roku 2008, k 30.09.2008
boli Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap
v strate 734 000,- Sk. Potvrdil to hlavný
kontrolór mesta Ľ. Csank, ako aj vedúca Ekonomického oddelenia Mestského
úradu O. Fabová. Obaja tiež potvrdili, že
nie je možné viesť osobitné účtovníctvo
týchto redakcií, keďže majú spoločný
rozpočet. Akékoľvek iné čísla, než ako
sa uvádza v správe z poslaneckého
prieskumu, sú preto bezpredmetné.
János D. Juhász, šéfredaktor GH
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Z činnosti slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v našom okrese
Správa o činnosti, úlohy na ďalšie
obdobie i volenie nových členov do
orgánov boli hlavnými témami oblastnej
konferencie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Tá sa konala
11. februára v priestoroch Klubu
dôchodcov v Rim. Sobote.
V úvode rokovania privítala delegátov a hostí tajomníčka ObV SZPB Mariana Velochová a oboznámila ich s programom konferencie. Správu
o činnosti výboru od oblastnej konferencie
konanej v roku 2006 predniesol jeho predseda
Pavel Brndiar. Ako v nej uviedol, súčasná koalícia vytvára pre činnosť organizácie vhodnejšie
prostredie. Vrcholní predstavitelia štátu sa hlásia k slávnym dejinným udalostiam, osobitne
k odboju a slovenskému národnému povstaniu,
čo dokazujú aj účasťou na významných výročiach. S potešením konštatoval, že štyria členovia sa stali poslancami Vyššieho územného celku Banská Bystrica za Rimavskú Sobotu. Ocenil
aj pomoc, ktorú organizácii poskytovala väčšina
primátorov, starostov a zastupiteľstiev. Ako
Brndiar konštatoval, ObV SZPB má vytvorené
pomerne priaznivé prostredie na svoju prácu –
napĺňať odkaz protifašistického odboja.
Za posledné tri roky prijali do organizácie
144 členov, úbytok predstavoval 248 členov, čo
nebolo spôsobené iba úmrtiami, ale aj vystúpením z členstva. Ku koncu minulého roku evidovali 1068 členov v 22 organizáciách. Zásluhou
výborov základných organizácii dosiahla v prijímaní nových členov dobré výsledky základná
organizácia v Čiernom Potoku, Hrachove, Klenovci, Rim. Sobote a v Hnúšti. Naopak, mrzí nízke prijatie v tradične úspešnej veľkej organizácii
v Tisovci, kde sa podarilo získať od roku 2006
len dvoch členov. Ako zhodnotil Brndiar, nových
členov sa darí získať tam, kde sa činnosť organizácie zviditeľňuje, je tam veľká osobná iniciatíva

Z redakčnej pošty

História sa
opakuje
8. marec. Tento dátum sa spája s veľkými oslavami ako pocta ženám, matkám, pracovníčkam
na všetkých postoch. Po nežnej revolúcii 1989
bol tento sviatok stratený, zabudnutý. Opäť sa
začal oslavovať Deň matiek. Ženy, ktoré neboli
matkami, sú ukrivdené. Je to správne?
Unáhlený, nedomyslený krok - ako mnoho
iného. Po necelých 20- tich rokoch vidíme,
počujeme, cítime a vnímame celou svojou
bytosťou rozdiely pred a po r. 1989. Porovnávame, čo všetko sme za 40 rokov vytvorili, ako sme

predsedu a výborov a kde sa darí úspešne spolupracovať s miestnou samosprávou. V tomto
období sa podarilo získať do radov organizácie aj
mladšiu generáciu. Z celkového počtu je členov
do 60 rokov 46, 9 %. Žien je 75 %. Výraznejšie
však klesá počet priamych účastníkov odboja,
ktorých je len 8, 33 %. Z hľadiska príslušnosti sú
v organizácii zastúpení vojaci SNP, zahraniční
vojaci, partizáni, pomocníci partizánov, zdravotné sestry, pozostalí a sympatizanti.
Najväčšiu pozornosť za posledné tri roky
venoval oblastný výbor najvýznamnejším výročiam – spomienkovým oslavám k výročiu SNP,
ukončenia II. svetovej vojny či oslobodenia jednotlivých miest a obcí v našom regióne. V spolupráci s miestnymi samosprávami sa venuje aj
ochrane pomníkov, pamätníkov a pamätných
miest odboja. V závere hodnoteného obdobia

sa mali. Náš blahobyt sme nedostali zadarmo.
V ťažkých bojoch ho pre nás tvrdo vybojovali
naši rodičia a starí rodičia. A dnešok? Aj 20 –
ročná mlaď pozná, že nie sú si všetci rovní.
Bohatí môžu cestovať a užívať si a chudobní
im môžu len závidieť. Vrátili sme sa späť. Deje
sa všetko tak, ako sme sa to naučili z učebníc
dejepisu. Vieme, čo je kapitalizmus a kto je
kapitalista (už na vlastnej koži).
S časovým odstupom môžeme spoľahlivo
hodnotiť výsledky nášho rozhodnutia (štrngania kľúčmi). Je len na všetkých mocných
tohto sveta, aby vedeli rozumne riešiť súčasnú
situáciu, videli jednoduchých ľudí, ktorí chcú
pracovať a zabezpečiť dôstojný život svojmu
potomstvu. Veď bez pracovitých a obetavých
ľudí niet pokroku!
Dana Buchtová

sa podarilo oblastnému výboru zriadiť stálu expozíciu k odboju v Gemeri – Malohonte. Tá bola
otvorená v deň 64. výročia oslobodenia mesta
Rim. Soboty 19. decembra minulého roku. Základnou úlohou aj v budúcnosti ostáva dopĺňanie členskej základne, či už z radov rodinných
príslušníkov členov oblastného výboru alebo
iných organizácií. Pozornosť sa bude venovať aj
oboznamovaniu mládeže s históriou odboja, hľadaniu užšej spolupráce s miestnou samosprávou,
zintenzívneniu činnosti historicko – dokumentačnej komisie, starostlivosti o priamych účastníkov, starostlivosti o pomníky, pamätníky a
dôstojnej príprave spomienkových osláv. Cieľom
bude aj upevňovať národné povedomie hlavne
najmladšej generácie.
Martin Ambróz

Škóti si prišli po
naše know-how
Rimavskú Sobotu navštívila v utorok
policajná delegácia zo škótskeho Glasgowa.
Príslušníci tamojších bezpečnostných zložiek boli zvedaví na prácu našich policajtov
s Rómami. Škótska polícia má totiž so zvládaním rómskej komunity problémy. Preto
nie je vylúčené, že Slovensko v budúcnosti
vyšle do Škótska policajné zložky, ktoré
by spolupracovali s miestnymi strážcami
zákona.
red
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Nemocnica reštrukturalizuje
(dokončenie z minulého čísla)

Podľa riaditeľa Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote R. Kubáňa, postupuje jeho tím
pri realizácii stanovených plánov míľovými krokmi.

Mestské kultúrne stredisko uvedie predstavenie bratislav-

Dvoma
vetami

.

ského divadla Tralala
s názvom Pravda o ženách

Ide o 6 príbe-

hov, v ktorej prostred-

.

níctvom dvojice hercov

nazrieme do duše ženy a jej pocitov, ale aj do sveta intríg,
ľúbostných sklamaní a šteklivých tajomstiev

• Dopravné zóny s najvyššou povolenou
rýchlosťou 40 km/h sa vo väčšine
mestských častí zrušia. Štyridsiatka
ostane z bezpečnostných dôvodov len na
dvojprúdovke v centre mesta.
• V Jesenskom sa otec vyhrážal synovi
zabitím – zahnal sa po ňom železnou tyčou a nakoniec po ňom hodil sekeru. Za
tento čin môže byť potrestaný odňatím
slobody do troch rokov.

Aj preto Kubáň verí, že do roka by mali byť občania mesta na svoju nemocnicu hrdí. Dodáva, že
už teraz je niekoľko oddelení na vysokej úrovni,
no zároveň priznáva, že na niektorých sa musí
ešte popracovať.
V budúcnosti by sa mal podľa riaditeľových
slov v tomto zdravotníckom zariadení klásť
hlavný dôraz na tzv. jednodňovú chirurgiu. To
znamená, že operatívne úkony sa budú uskutočňovať aj počas víkendových dní a pacient bude
môcť byť skôr prepustený do domácej starostlivosti. Pri menej závažných úkonoch sa nevylučuje ani skorý návrat na pracovisko.

Ďalšou novinkou je plánované uzatvorenie
areálu nemocnice. Momentálne totiž slúži aj ako
skratka pri ceste z mesta na autobusovú stanicu.
V tejto súvislosti sa Kubáň pre Gemerské zvesti
vyjadril v tom zmysle, že chodci za sebou niekedy zanechávajú neporiadok a brzdia premávku
v areáli, čím sa zvyšuje riziko prípadného úrazu.
Povedal tiež, že treba brať ohľad na pacientov,
ktorí sa v nemocnici zotavujú. Z toho dôvodu sa
bude dbať aj na striktnejšie dodržiavanie návštevných hodín.
mak

Zdravie

Žlčník
-trávenie
So žlčníkom a trávením má ťažkosti mnoho ľudí.
Sú im odporučené rôzne diéty. Je dosť ťažké
neustále sledovať zloženie stravy. Pečeň a žlčník
patria k sebe. Čo škodí pečeni, to škodí aj žlčníku. Z potravín je to tuk, mliečne výrobky, vajcia,
cukor, mäso, údeniny, lieky. Vínimkou sú rybyčím tučnejšie tým lepšie. Pomáha kvasená zelenina a vyklíčené semená. Pečeň má vplyv na oči,
pri slabnutí zraku je potrebné posilňovať pečeň.
Svetloplachosť, tj. prílišná citlivosť očí na svetloje tiež poruchou pečene. V citovej oblasti sa to
prejavuje zlosťou, podráždenosťou, agresivitou,
poruchami spánku. Pečeň reguluje aj krvný
cukor a vyrába cholesterol, takže pri zvýšenom
cholesterole a pri cukrovke druhého typu je tiež
potrebné liečiť pečeň. Poruchy žlčníka človeka
budia po polnoci, preože žlčník má vrchol

činnosti medzi jednou a treťou hodinou rannou.
Preto žlčníkari prichádzajú na pohotovosť po
polnoci. Čo so žlčníkovými kameňmi? Lekári
tvrdia, že jediným riešením je operácia. Nášmu
žlčníku bude lepšie v spaľovni ako u nás, v zlých
hostiteľoch. Nie je to celkom pravda. Aj kamene
sa dajú rozpustit, je to ale nákladné, a preto je
lepšie nečakať, kým sa vytvoria veľké kamene.
Oveľa lahšie je vypudiť jemný piesok alebo
tzv. žlčníkové blato. Je to finančne nenáročné
a jednoduché. Liek si môžete urobiť sami doma:
kúpte si žlčníkový čaj, môže byť sypaný alebo
porciovaný. 10 vrecúšok, alebo 10 lyžičiek sypaného čaju namočte do 2dcl 30%ného alkoholu(vodka), pridajte lyžicu medu (možno vynechať).
O týždeň preceďte cez kávofilter. Takto získate
trvanlivý liek, ktorý môžete skladovať dlhšiu
dobu. Užíva sa pred každým jedlom - 1čl do štvrť
pohára vody. Je možné občas užiť aj po jedle,
ak ste zjedli niečo ťažké. Vtedy je dobré zvýšiť
dávku na 2 až 3 čl do pol pohára vody.
Otázky posielajte na balaz@hnusta.org

Z. Baláž

• V Teplom Vrchu sa konalo stretnutie
priaznivcov relaxačno-bojového umenia
Tai-Chi spojené so seminárom a cvičením. Podujatia sa zúčastnil aj čínsky
majster.
• Minulý pondelok ráno sa neznámy
páchateľ vlámal do nákladného vozidla,
z ktorého ukradol veci v hodnote 400
eur. Za to mu hrozí väzenie až na dva
roky.
• Atletickú dráhu pri ZŠ Š. M. Daxnera
v Rimavskej Sobote čaká rozsiahla
rekonštrukcia. Tá bude predchádzať
letným majstrovstvám Slovenska vo
viacboji všestrannosti, ktoré sa budú
konať práve v areáli školy.
• Najviac problémov s alkohol požívajúcou mládežou je počas piatkových večerov pred diskoklubom v centre mesta
a na Námestí Š. M. Daxnera. Uviedol to
riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru SR v Rimavskej Sobote, mjr. J.
Mihálik.

POZOR - podomoví podvodníci!

Ak máte doma úspory a pozývate dnu
toho, koho ste ešte nikdy nevideli,
veľmi ľahko môžete o všetko prísť. Podvodníci vyhľadávajú starých ľudí ale aj
dôverčivých ľudí, ktorých je stále viac,
o čom svedčia aj množiace sa prípady ....
Dôverčivých seniorov pod zámienkami okrádajú podvodníci u nich doma.
Keď sa nenájde dosť peňazí v byte,
neváhajú si počkať, kým im starý človek
nevyberie všetky úspory z banky.
Neotvárajte dvere každému, kto
zazvoní. Nepozývajte k sebe do bytu
cudzích ľudí a nemajte doma veľa peňazí. To sú jednoduché, ale najúčinnejšie
rady, ktoré môžu starší ľudia dostať,
aby sa vyhli okradnutiu.

z regiónu
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Realizácia terénnej sociálnej
práce v Hosticiach
Obec Hostice realizuje v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
projekt Realizácia terénnej sociálnej práce v obci Hostice.

Cieľovou skupinou v rámci realizovaného projektu sú dlhodobo nezamestnaní, odkázaní na
dávky v hmotnej núdzi občana, s dosiahnutým
nízkym vzdelanostným stupňom, resp. bez vzdelania, závislí na alkohole, starí a osamelí občania,
neplnoleté FO bez skončenia povinnej školskej
dochádzky, mladé matky po ukončení materskej
dovolenky, občania s nepriaznivým zdravotným
stavom, deti po návrate zo zariadení sociálnych
služieb, plnoleté fyzické osoby, pre ktoré je potrebné zabezpečiť realizáciu opatrení SPO a SK,
osoby ohrozené sociálnym vylúčením, občania

po návrate z VTOS, obyvatelia s problémami
v oblasti zdravia, bývania, sociálnej integrácie
a pod., obyvatelia s príjmami pod hranicou chudoby, neplnoleté mladé matky a pod.
Medzi plánované aktivity, ktoré sú stanovené
na dosiahnutie vytýčených cieľov, patrí napr.:
vyhľadávanie, diagnostika sociálnych problémov; poskytovanie sociálneho poradenstva (primárna prevencia), sprevádzanie klienta v rámci
riešenia jeho problému, individuálna sociálna
práca s klientom, rodinou, komunitou; zabezpečovanie vzdelávacích aktivít, prednášok a besied
za účelom zvyšovania informovanosti a právneho vedomia, realizácia sociálnej prevencie za
účelom predchádzania, zamedzovania alebo zabraňovania opakovaniu sociálno – patologických
javov v rodine a komunite; realizácia vyhľadávacej činnosti v rámci SPO a SK v prirodzenom rodinnom prostredí klientov; spolupráca s ďalšími
inštitúciami v rámci riešení problémov klientov;
činnosti na integráciu cieľových skupín , na zlepšenie dostupnosti a kvality služieb starostlivosti;
poskytovanie poradenstva v oblastiach hygieny
a zdravia detí i dospelých, absolvovania povinnej školskej dochádzky, aktívneho využívania
voľného času, zlepšovanie návykov a zručností
na riadne užívanie obydlí, ako aj poradenstvo
pri využívaní dávok a príspevkov na zákonom
stanovený účel; realizácia intervencií v rôznych
prostrediach; súčinnosť so štátnymi orgánmi,
inštitúciami a inými subjektami v rámci riešenia
problémov klientov a pod.
Ondrej Berki,
starosta obce Hostice
ilustračné foto archív GZ

Turisti

Lyžiarsky prechod
Muránskou planinou
7. marca sa konal 52. ročník lyžiarskeho prechodu Muránskou planinou. Aj keď na juhu okresu
Rimavská Sobota nič nenasvedčovalo o takej
možnosti – presunu na bežeckých lyžiach – na
severe okresu snehu bolo neúrekom (20 – 40
cm). Sneh bol trošku mokrý, takže voskovanie
sklzníc bolo náročné. Nakoniec sa najlepšie
osvedčil strieborný clister, ktorý dobre držal aj
pri náročnejších stúpaniach.
Trasu 32 km absolvovalo celkom 12 vytrvalých bežkárov zo Zbojskej až do Muráňa, kde
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Najkrajšie dievča
Fiľakova je z Dubna!
Na tohtoročnom,
13. ročníku Miss Fiľakovo triumfovala
17-ročná Barbara
Póczosová z Dubna
(miery 85-65-90).
Druhá skončila
Andrea Korimová
z Hajnáčky a na
treťom mieste sa
umiestnila Ágnes
Erdélyiová z Kalondy (na fotografii), ktorá
zároveň získala titul Miss Sympatia.
Počas napínavého finálového večera
sa divákom a porote predviedlo v plnej
kráse 9 dievčat. Popri ich exhibícii potešila
prítomných aj maďarská hudobná skupina
Cairo, tanečná skupina Štefan Chlebo Dance Group a lučenecká speváčka Martina
Števková.
Podmienkou účasti na súťaži krásy
bol vekový limit 16-25 rokov a minimálna
výška 165 cm. Prihlásiť sa mohli dievčatá
z Fiľakova a okolitých obcí. Podujatie organizoval miestny dom kultúry pod záštitou
fiľakovského primátora J. Agócsa.
mak, jdj, foto internet

Krátko
z domova
Poslanec NRSR Pál Csáky dostal poštou
tri náboje a výhražný list.
Gašparovič kritizoval slovenských Maďarov, že údajne nevedia po slovensky.
Minulý týždeň napadli hackeri webové
stránky niekoľkých prezidentských
kandidátov.
Slovenským veľvyslancom v Moskve bude
Jozef Migaš.
Minulú stredu odsúhlasil parlament od
apríla mierny pokles povinných odvodov pre živnostníkov.

Krátko
zo sveta

bolo malé občerstvenie aj s diplomami pre
všetkých účastníkov. Poďakovanie patrí pánovi
Mináčovi, primátorovi mesta Tisovec, a to pre
pomoc pri organizovaní prechodu, ako aj členom KST mesta Rimavská Sobota a Regionálnej
rade KST Rim. Sobota, ktorí zabezpečovali
priebeh celej akcie. Samozrejme, ďakujeme za
účasť aj turistom z Brezna a z regiónu Rimavská
Sobota.
Z. Borbáš

V Anglicku sa stal otcom iba trinásťročný
chlapec.
NASA už chystá mesačný taxík.
Minulú stredu zastrelil sedemnásťročný
nenápadný mladík 15 ľudí v škole Albertwille v nemeckom Winnendene.
V roku 2012 bude na svete vyše sedem
miliárd ľudí.
Do indického obchodu s chovateľskými potrebami zaslali namiesto rybičiek mŕtveho
muža v drevenej truhle.
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Mladí Soboťania na exkurzii v Tisovci

Kto z neho odhryzol?
Práve táto otázka zaznela z úst nášho
žiaka pri pohľade na kameňolom
v Tisovci. S prižmúrenými očami a pri
zapnutí fantázie na plné obrátky...
naozaj to vyzerá, akoby sa kopcom nad
Tisovcom niekto kŕmil. No my, pedagógovia, spolu s našimi žiakmi zo ZŠ
Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote,
sme túto „záhadu obhryzeného kopca“
počas jedného dňa, plného informácií
a dobrodružstiev, odhalili.
Ale pekne po poriadku. Ako sme sa vlastne do
Tisovca dostali? V školskom roku 2008/2009
bola naša škola úspešná v Projekte COMENIUS
– multilaterárne školské partnerstvá, na ktorom
participujú vybraté školy z Poľska, Turecka,
Talianska a Anglicka. Vďaka plneniu programových úloh Projektu COMENIUS sa starší žiaci
z našej školy dostali v novembri minulého
roku do Anglicka. Tu spoznávali nielen školský
život svojich rovesníkov, kultúrne a historické
pamiatky Londýna, ale hlavne si preverili a zdokonalili svoje komunikačné schopnosti v angličtine. Podobných mobilít, ciest do partnerských
krajín, ako aj miest na Slovensku, čaká našich
žiakov ešte veľa.
My, najmladší žiaci sme sa vďaka projektu
COMENIUS dostali práve do Tisovca. Jednou
z úloh v rámci projektu bolo navštíviť priemyselnú oblasť vo svojom najbližšom okolí. Rozhodli sme sa práve pre Tisovec – jednak preto,
že v našom meste priemyselné závody stoja už
len ako nemé artefakty, že kedysi tu existovali,

a najmä preto, že v Tisovci sme sa stretli s milými ľuďmi ochotnými prijať nás a našich žiakov
vo svojich prevádzkach.

Cestoviny s mäsom?!

Konečne nastal deň našej exkurzie. Cesta vlakom bola pre niektorých premiérou, a zároveň
nám poskytla príležitosť naučiť sa ako sa správať vo verejných dopravných prostriedkoch.
Natrafili sme na vzorných cestujúcich, a tak
sme sa správali podľa ich vzoru.
Naše prvé kroky v Tisovci viedli do závodu
CSM. Ak si myslíte, že to znamená CESTOVINY S MÄSOM, ste na omyle. Za touto značkou sa skrýva názov CESTNÉ a STAVEBNÉ
MECHANIZMY. Tu sme videli, ako sa podvozky
z automobiliek menia pred našimi očami na
hotové bagre, buldozéry, tatrovky... jednoducho,
na tie hladné stvorenia, ktoré hravo zvládnu aj
to „obhrýzanie kopca“ nad Tisovcom. Náš milý
sprievodca nám nielen všetko poukazoval, ale aj
odpovedal na naše zvedavé otázky. Najviac žiarili oči chlapcom, ale aj dievčatá si prišli na svoje.

„Multifunkčné“ vápno

Po rozlúčke sme sa blížili „k obhryzenému
kopcu“, pod ktorým sídli závod CALMIT na
spracovanie vápenca, ktorý sa ťaží z nášho
záhadného kopca. Mimochodom, viete ako sa
vyrába vápno? Viete, že neslúži len stavbárom,
ale sa používa aj na bielenie papiera, či pri výrobe ocele a ešte na kadečo inšie?
Kopec nových informácií sme si odniesli
z exkurzií v oboch závodoch najmä vďaka
trpezlivosti a ochoty našich sprievodcov. Všetky

vedomosti žiaci zužitkovali v kvíze, ktorý ukázal,
že všetci mali oči aj uši otvorené.
Hovorí sa , že je lepšie raz vidieť ako dvakrát počuť. Preto ak chcete vidieť viac z našej exkurzie,
či vedieť viac o Projekte COMENIUS, kliknite
si na stránku našej školy www.zspdobsinskeho.
eu.sk.

Skvelý deň

Cestou domov bolo vo vlaku počuť plány
chlapcov ako budú oni vyrábať nové stroje,
ďalší telefonoval bratrancovi do Martina, či vie
odkiaľ vychádzajú tie novučičké bagre, či vie, že
celkom blízko pri Rimavskej robia vápno, ktoré
robí papier v zošitoch snehobielym... všetci sme
boli takí hrdí na to, čo sa robí v mestečku, ktoré
je čo by kameňom dohodil od Rimavskej Soboty.
Na stanici nás už čakali tí najbližší, pripravení
počúvať zážitky z celého dňa.
Bol to príjemne strávený deň. Mali sme šťastie.
Prialo nám počasie, celá exkurzia prebehla nad
naše očakávania. Možno to nebolo ani šťastie,
ale okolnosti , ktoré nám dopriali stretnúť v ten
deň dobrých ľudí. Príjemných sprievodcov v závode CALMIT, ako aj v CSM, slušných ľudí vo
vlaku, milých ľudí v obchode a na ulici... Dúfame,
že budeme mať ešte veľa príležitostí zažiť takéto
dni, či už v rámci Projektu COMENIUS, alebo
mimo neho. Všetkým dobrým ľuďom, ktorí
nám umožnili zažiť tento skvelý deň, patrí naše
ĎAKUJEME.
Žiaci II.D a III.D a ich pedagógovia
zo ZŠ P. Dobšinského v Rimavskej Sobote
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Farebný vesmír
Už viac ako štvrťstoročie nám výtvarná
súťaž Vesmír očami detí prináša
inšpirácie zo sveta detskej fantázie.
svetu dospelých často chýba ten spontánny kreatívny pohľad a stretnutie
s ním dodáva veľkú pozitívnu energiu.

Súťaž

Vyhraj

50 €!
Gemerské zvesti
a mesto Rimavská Sobota
organizujú súťaž
o 50 eur (1500 Sk) pre
študentov stredných
škôl.

I tento rok prispelo 259 detí z 19 škôl a škôlok
k tejto úžasnej mozaike. Práve spojenie tých
prác na výstave v Gemersko-malohontskom múzeu prináša kvalitatívne iný zážitok ako len jednotlivé výkresy. Zakaždým po inštalácii musím
skonštatovať, že aj nenápadné kresby a maľby
vytvárajú impozantný celok, nehovoriac o výkresoch, pri ktorých len zastanete v úžase.
Slávnostné otvorenie spojené s vyhodnotením a odovzdaním cien v múzeu bolo 10.3. o 14,30
hod. V piatich kategóriách postupujú práce do
celoslovenského kola od 15 autorov, blahoželáme im úprimne a zo srdca. Budú iste radi nielen
oni, ale všetci, ktorí do súťaže prispeli, ak sa na
výstavu prídete pozrieť, v našom múzeu potrvá
do konca marca
Daniela Rapavá

Bábiky zo šúpolia
V predveľkonočnom období zorganizovalo Gemersko – malohontské osvetové
stredisko v Rimavskej Sobote tvorivú
dielňu pre pedagógov pod názvom Tvoríme zo šúpolia.
Ako uviedla pracovníčka GMOS Stanislava
Zvarová, námetom pri výrobe bábik zo šúpolia
bola Veľká noc. „Práve v pôstnom období pred
Veľkou nocou, keď nemohli ženy pracovať na
poli, sa venovali práci s tradičným materiálom,“
dodala. V rámci cyklu tvorivých dielní pre
pedagógov nazvaného Stretnutie s remeslom
sa naučili učitelia vyrábať košíky z pedigu,
vianočné medovníčky, kraslice, slamené ozdoby
i handrové bábiky. O dielne je medzi učiteľmi
veľký záujem. Prostredníctvom nich si rozširujú
zručnosti, ktoré ďalej predávajú svojim žiakom.
Krehké bábiky zo šúpolia vznikajú pod
rukami šikovných učiteliek aj vďaka lektorke
Eve Dolinajovej z Tisovca. Tá sa venuje tejto záľube už deväť rokov. V kuchyni svojho domova
vyrába okrem bábik aj betlehemy. Inšpiráciu
pri tvorbe postavičiek berie z kníh o práci ľudí
v minulosti, zo života sedliakov či drotárov. Ako
tvrdí, jednu bábiku vyrobí za 20 minút. Na
ošatenie bábok používa rôzne látky a stužky,
pracovné nástroje vyrába z dreva. Hotové bábiky nielen rozdáva, ale aj predáva. Cez známych
sa takto dostali slovenské bábiky zo šúpolia do
Ameriky alebo Japonska. Šikovnej umelkyni
pomáha aj manžel, ktorý vyrába pod bábiky
brezové podstavce.
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Stačí, keď napíšete esej na tému „Mesto,
v ktorom žijem“ a doručíte ju osobne alebo
poštou na adresu Gemerských zvestí (adresa je uvedená v tiráži na str. 2). Uzávierka
súťaže je 31. marca 2009.
Esej napísaná v slovenskom jazyku
musí byť v rozsahu min. 4000 a max. 6500
znakov vrátane medzier (pri obyčajnom
formátovaní je to vo Worde približne 60 –
80 riadkov, t.j. jedna až dve strany).
Svoje práce doručte nepodpísané v obálke
v 4 exemplároch s pripojenou samostatnou
obálkou s osobnými údajmi (meno, vek,
kontakt, názov školy).
Odborná porota, ktorej členmi sú
JUDr. Štefan Baláž, PhDr. Marta Hlušíková a PhDr. Oľga Bodorová, vyberie tri
najlepšie práce. Autor práce, ktorá získa
prvenstvo, si zároveň prevezme výhru 50
eur a jeho esej bude publikovaná v Gemerských zvestiach.
red

€
AJ 50
VYHRÝMI
I!
ŤAM
ZVES

S GEMERSK

To sú mestské noviny inak
normálne kúpiš v stánku

Odborná

porota

Napíš esej na tému Mesto,
v ktorom žijem a odborná
porota vyberie možno práve
TVOJU prácu ako najlepšiu!
chápeš ni?
Píš o Rimavskej Sobote

Z historického hľadiska je kukuričné šúpolie
najmladším pletiarskym materiálom na Slovensku. Výroba rôznych predmetov zo šúpolia má
svoje začiatky v druhej polovici 19. storočia. Jej
intenzívny rozvoj nastal po prvej svetovej vojne.
Najväčšími strediskami výroby zo šúpolia boli
obce v okresoch Nové Zámky a Komárno.
amb

Viac informácií o súťaži nájdeš v Gemerských zvestiach č.11 (vychádza 16. marca 2009)
Súťaž sa koná pod záštitou primátora Rimavskej Soboty, MUDr. Štefana Cifruša, MPH

Myšlienka týždňa:
Máte hlavu? Veď špendlík ju má tiež!
E. M. Remarque
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inzercia

Nehnuteľnosti
• Predám veľký 1 – izbový byt v centre mesta, nízke nájomné. Cena
dohodou. Kontakt: 0918 845 294,
volať od 10.00 – 20.00 hod.
• Dám do prenájmu garáž na Športovej ul. Tel: 0903 658 781.
289-11

• Predám 2-izbový byt s loggiou na
sídl. Rimava, orient. cena 23 000
€. Tel: 56 21 310.
290-12

• Predám rodinný dom v Rimavských Janovciach, ul. Hlavná.
Cena 29 875 € / 900 000 Sk
v hotovosti. Tel: 0904 335 676.
298-14

• Predám 1-izbový byt na Západe,
ul. L. Svobodu. Cena dohodou.
Tel: 0908 071 303.
301-12

• Predám RD v Jesenskom, 11 620
€. Tel: 0918 451 385.
302-12

• Predám 3-izb. tehlový prerobený
byt. Cena dohodou. Tel: 0918
466 028.
303-14

• Predám výhodne 2-izbový byt. Tel:
0910 934 770.
309-12

• Predám výhodne 3-izbový byt. Tel:
0917 595 070.
310-12

• Predám pozemok na výstavbu rodinného domu. Tel: 0917 595 070.
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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

• Dám do prenájmu priestory vhodné na podnikanie a kanceláriu
na Hlavnom námestí. Tel: 0907
884 948.
255-12                
• 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                   		
• 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.
213-11

• Dám do prenájmu kancelárske
priestory, 20 m2 v centre oproti
Msú. Tel: 0915 875 849.
173-13                          
• www.makroreality.sk
1305-19

312-12

• Predám rodinný dom v Lenartovciach (28 km od Rim. Soboty),
na 15 árovom pozemku. Cena:
470 000,- Sk. tel: 0915 555 717.
313-11

• Dám do prenájmu 2-izbový byt.
Cena 250 €. Tel: 0907 176 725.
316-12

• Predám prerobený 2-izbový byt
na Družstevnej ul. č. 32. Tel: 0907
172 931.
317-13

• 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

• 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

234-11

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

Služby
• Kompletný finančný servis. Dobrá
pôžička! 0915 950 427.

Zamestnanie
		

• Ponúkam prácu vhodnú aj pre
invalidného dôchodcu (dôchodkyňu). Kontakt: 0908 932 152, 0905
229 709.
299-11

• 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

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

• Vŕtanie studní. Tel: 0905 463 213.

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

295-11

113-13

168-11

• Prerábanie bytových jadier,
stavba a rekonštrukcia striech,
rod. domov a budov, zámočnícke,
klampiarske, maliarske práce. Tel:
0907 173 956.
315-13

• Učiteľka základnej školy doučuje
anglický a slovenský jazyk žiakov
ZŠ v Rimavskej Sobote. Tel: 0908
397 127.
318-11

• 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.
271-13

• Oprava TV, DVD, videa, SAT. Viktor
Jabarov, 0905 323 277.
277-13

311-12

• Dám do podnájmu garáž na Gorkého ul. Tel: 0910 364 375.

a murárov, prax vítaná, nástup
ihneď. Tel: 0902 960 400, 0902
960 444.

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

       

Rôzne
• Predám malotraktor s príslušenstvom a včelársky voz.. Tel: 0905
844 512.
291-11

• Protiprašný náter, ekologický,
rôzne farby: pre garáže, pivnice,
výrobné haly. Najlacnejšie na Slovensku. Kontakt: 0905 401 228.
297-11

• Predám zmrzlinový stánok v Jesenskom. Vhodný aj na iné účely.
Cena dohodou. Info na tel: 0905
609 944.
300-13
                                     
• Predám veľkú masívnu staršiu
obývaciu stenu v dobrom stave,
perináč, postele. Cena dohodou.
Tel: 0904 151 122.
307-12

• Predám kvalitné seno, cena 5
€/q. Tel: 0904 030 335, 56 27 578
po 16.00 h.

288-13

314-12

• 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.

• Predám kočovný voz na včely.
Cena dohodou. Tel: 0905 632 190.

257-11

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

• Kladieme plávajúcu podlahu. Tel:
0902 174 884.

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

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

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

205-17

278-11

204-17

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

• Ponúkame murárske práce (stierkovanie, zatepľovanie, obklady),
tesárske práce (strechy, altánky),
montáž sadrokartónu, plávajúcej

Zvieratá
• Predám kŕmniky. Tel: 0910
336 540.
292-15
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• Predám šteňatá čau-čau – ryšavé.
Tel: 0907 048 103.
304-12

• Predám poštové holuby. Tel:
0907 036 585.
285-11

• Predám Škodu Favorit 136 L, r.v.
1990, platná EK a STK. Cena 400
€. Tel: 0915 867 421.
308-12

• Predám nový čelný nakladač na
traktor Zetor, cena 2050 Eur. Tel:
0918 543 717, 047/4295 786
259-11

Auto-moto

Zoznámenie

• Predám Renault Scenic RX4, r. výroby  2000, 2 l 16 ventil, komplet
po GO. Cena 6 140 € / 185 000
Sk. Rodinné dôvody. Tel: 0904
151 122.

• 59-ročný podnikateľ by sa rád
zoznámil s inteligentnou ženou –
nefajčiarkou. Volať po 18.00 hod.
na č. t.: 0910 269 875.

306-12

296-12

„Už navždy prestali Ti hviezdy
svietiť a slnko hriať,
ale tí, ktorí Ťa milovali,
neprestali na Teba spomínať.“
Dňa 17.3.2009 si so smútkom v srdci pripomíname 1. výročie, čo nás navždy opustil

Koloman Ibos.
(Veľký Blh)
				

Kto ste ho poznali, venujte mu prosím krátku spomienku.
Smútiaca rodina

Chcete si privyrobiť?
Prijmeme kolportérov na predaj Gemerských zvestí.
Môžu byť aj študenti alebo nezamestnaní.
Informácie osobne na Svätoplukovej 5 alebo na t. č. 56 04 673.
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UZNESENIE
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

sme tu pre Vás
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Bélu Bartóka 2
979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 0907 648 805

Kubínyiho nám. 10
984 01 Lučenec
Tel.: 0905 444 542

Novinky v roku 2009
Sporenie ISTOTA s najvyšším úrokovým
bonusom až 4 % (2 % p. a. + až 4 % bonus +
12,5 % štátna prémia)
Sporenie VERNOSŤ - verní klienti získajú
atraktívny úrokový bonus a navyše až 3 roky
bez poplatku za vedenie účtu
Sporenie KRÔČIK pre deti s balíkom
poistenia zdarma
Rodinné sporenie - možnosť získať
viacnásobnú štátnu prémiu
Výhodné úvery aj pre podnikateľov SZČO
Sme adresa č. 1 na ceste za Vašim
novým a lepším bývaním

inzerat.indd 1

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

5.3.2009 16:14:11

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta
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Alena
Laudárová

Za dôstojnú budúcnosť mladej
generácie a všetkých občanov Slovenska

Nábytok od slovenských
a českých výrobcov

- tézy kampane kandidáta za KSS vo voľbách prezidenta SR
PhDr. Milan Sidor, CSc. (1951) je riaditeľom vzdelávacej inštitúcie v Prešove. Dlhodobo sa venuje
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

Ponúkame:
Nové typy
kuchýň !!!

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
nestraník, s podporou KSS, ďalších strán, progresívnych osobností a občianskych združení.

B.Bartóka 10, Rim. Sobota
047-5631524, 0903 530 819
2046-11

1. 		 Slovensko, krajina s aktuálnou potrebou ďalšieho rozvoja demokracie, práva, občianskej i politickej kultúry a dobrých susedských vzťahov. Zásadnejšie pri ochrane celonárodných a štátnych záujmov.
2. 		 Aktívnejšie voči sociálnym, psychologickým i ľudským dôsledkom globalizácie a integrácie.

LILIPUT

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.

Detské odevy pri pošte

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

v Rim. Sobote

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

Program GMOS:
KULTÚRNO – SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
18. marec Krajská prehliadka záujmovej tvorivosti seniorov
prehliadka záujmovej činnosti členov Klubov dôchodcov a JDS – Dom
kultúry v Rim. Sobote o 10.00 hod.
18. marca Juraj Palkovič spomienkové oslavy pri príležitosti 240.
výročia narodenia spojené s kultúrnym programom –Kultúrny dom Rim.
Baň o 16.00 hod.
TVORIVÉ DIELNE, FOLKLÓR
18. marec Tanečná dielňa tvorivá tanečná dielňa – v ľudovom tanci
v rámci projektu OZ RODON Klenovec podporeného z fondu Hodina
deťom – Klenovec o 16.00 hod.
VÝSTAVY A VÝTVARNÁ TVORBA
18. marec Čaro nití výstava ručných prác členov KD a JDS – Dom kultúry Rim. Sobota o 9.00 – 16.00 hod.

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.

SŤAHOVANIE
A PREPRAVA TOVARU
s Fiatom Ducato.

M.: 0908 948 971

Sťahovanie

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

2004-31

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

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

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

PÔŽIČKY

M: 0911 726 645
www.peniazeprevas.sk
2036-13

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

Občianske združenie Educta začalo v januári tohto roka realizovať projekt
financovaný Európskym sociálnym fondom a Fondom sociálneho rozvoja
s názvom Rozvojový program pre nízko kvalifikovaných nezamestnaných
zvyšujúci pravdepodobnosť ich uplatnenia na trhu práce, skrátene RPNKN.
Program sa realizuje na v katastrálnom území Banskobystrického kraja,
v okrese mesta Rimavská Sobota. Cieľom projektu je vyvinúť a overiť komplexný rozvojový program zameraný na riešenie problematiky zvýšenia miery úspešnosti a podpory integrácie na trhu práce u jednej z najproblematickejších skupín evidovaných nezamestnaných. Rozvojový program vychádza
z nevyhnutnosti komplexne (práca s počítačom, informatika, komunikatívnosť, personálny a sociálno-psychologický rozvoj) integrovane a harmonicky rozvíjať vymedzené aspekty, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú
úspešnosť integrácie nízkokvalifikovaných ľudí na trhu práce.
Pozrime sa bližšie na cieľovú skupinu, ktorej má projekt pomôcť:
Osoby registrované na Úrade práce – uchádzači o zamestnanie s nedokončeným základným vzdelaním, s nízkym (odborné vzdelanie bez maturity)
alebo žiadnym odborným vzdelaním, zamestnanci s nízkym vzdelaním (odborné vzdelanie bez maturity), alebo bez odborného vzdelania, ohrození
stratou zamestnania z organizačných dôvodov, alebo hromadným prepúšťaním
Nízkokvalifikovaní nezamestnaní predstavujú jednu z najrizikovejších sku-

II. stretnutie zástupcov mesta s miestnymi
podnikateľmi

Mesto Rimavská Sobota, primátor mesta, v
snahe o zlepšenie podnikateľského prostredia
v našom meste, komunikácie s podnikateľmi a
riešenia problémov podnikateľských subjektov,
organizuje dňa 25. marca 2009 (streda ) o 14,00
hod. v Guľovej sále Kultúrneho domu, vchod A
(od Kauflandu) II. stretnutie zástupcov mesta s
miestnymi podnikateľmi.
Program zasadnutia :
1. Zahájenie
2. Možnosti spolupráce Mesta s podnikateľskou
sférou
3. Prezentácia možností podpory podnikania /
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote, Slovenská záručná a rozvojová banka v Rimavskej Sobote, Regionálna rozvojová
agentúra Združenie pre rozvoj regiónu GEMER
- MALOHONT v Rimavskej Sobote/
4. Návrh zástupcov do poradného orgánu primátora mesta zo strany podnikateľských subjektov mesta v celkovom počte 12, rozdelených
podľa jednotlivých sfér:
a) sféra obchodu (4 zástupcovia)
b) sféra výroby (4 zástupcovia)
c) sféra služieb (4 zástupcovia)
5. Prijatie opatrení k zlepšeniu podnikateľského
prostredia a vzájomnej spolupráce
6. Záver stretnutia
Vážení podnikatelia, pozývame Vás na toto
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pín nezamestnaných v našej spoločnosti, ktorých perspektíva získania zamestnania je veľmi málo pravdepodobná. Sú však rizikovou skupinou nielen v našich podmienkach, ale aj v širších medzinárodných súvislostiach.
Viaceré poznatky z výskumov svedčia o tom, že táto riziková skupina má
určité všeobecné charakteristiky (psychologické, sociálnopsychologické,
nedostatky v komunikácii, rezervy v ovládaní informačných technológií).
Realizovaný projekt je zameraný na vypracovanie štandardného programu
práce z nízkokvalifikovanými nezamestnanými zameraného na zrovnocenenie šancí na trhu práce pre túto skupinu, ktorý bude možné využívať v celonárodnom rámci.
A teraz, spôsob, akým pomáhame cieľovej skupine:
Organizujeme bezplatne každý mesiac kurzy zamerané na zvýšenie počítačovej gramotnosti a anglického jazyka v meste Rimavská Sobota. Kurzy sú
zamerané na vyúčbu základných zručností s prácou s PC ako aj základmi
internetu a anglického jazyka. Účastníkom je počas kurzu bezplatne poskytovaná strava ako aj preplácanie cestovných nákladov počas obdobia
trvania kurzov. Prístup je individuálny ku každému účastníkovi kurzu nakoľko v triede je max. 13 účastníkov a každý z nich má k dispozícii počítač
s príslušenstvom. Po ukončení kurzu každý účastník absolvuje záverečné
skúšky, ktoré ak úspešne absolvuje, obdrží certifikát o absolvovaní kurzu.
Po ukončení kurzov pokračuje 4 dňový kurz „Ako sa zamestnať“, ktorý
učí poznať svoje možnosti, hľadať zamestnanie, opísať a prezentovať svoje kompetencie, viesť pracovné interview, aktivizuje a stimuluje vedomie
vlastnej účinnosti, odolnosť voči neúspechom, a posilňovať suportívne
správanie . Popri absolvovaní kurzov sa každý účastník zúčastní aj tohto
kurzu. Kurz je štruktúrovaný len rámcovo, spresnenie obsahu, špecifikácia
a výber metód a techník vzdelávania a výcviku vychádza z potrieb konkrétnej skupiny účastníkov.
Nábory účastníkov do kurzov budú prebiehať koncom každého mesiaca v Rimavskej Sobote. V prípade záujmu a ďalšie informácie nás prosím
kontaktujte na telefónnom čísle 0948 518 050 alebo nás prídite navštíviť
priamo do kancelárie v Rimavskej Sobote na ulici Stavbárov 4222. Tešíme
sa na Vás.

pracovné stretnutie a veríme, že vďaka Vašim
námetom a spoločnej komunikácii sa nám podarí vytvárať čoraz lepšie podmienky nielen pre
Vaše podnikanie, ale aj pre podnikanie všetkých
podnikateľských subjektov v našom meste.
MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta

Predĺženie lehoty na podanie priznania

Žiadosť o predĺženie lehoty na podanie priznania k dani z príjmov je potrebné podať najneskôr 16. marca 2009.
Daňový úrad môže na žiadosť daňovníka alebo
z vlastného podnetu predĺžiť lehotu na podanie
daňového priznania najviac o tri mesiace. Ak daňový subjekt poberal v roku 2008 aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže správca dane
na základe žiadosti predĺžiť lehotu na podanie
daňového priznania najviac o šesť mesiacov.
Zákonná možnosť vychádza v ústrety tým daňovníkom, ktorí nemôžu podať daňové priznanie riadne a načas. Daňový subjekt žiadosť predkladá miestne príslušnému daňovému úradu,
pričom uvedie dôvody odkladu a lehotu, o ktorú
žiada predĺžiť podanie priznania. Daňový úrad
na základe posúdenia dôvodov vydá rozhodnutie, voči ktorému sa nemožno odvolať. Za podanie žiadosti sa neplatí žiadny správny poplatok.
Predĺžením lehoty na podanie daňového pri-

znania sa predlžuje aj lehota na zaplatenie dane,
v predĺženom termíne je daňový subjekt povinný podať daňové priznanie a zároveň aj zaplatiť
priznanú daň.
Miroslav Dobák
hovorca Daňového riaditeľstva SR

Oznamy – knižnica

Banskobystrický samosprávny kraj a Knižnica
Mateja Hrebendu v Rim. Sobote vás pozývajú
24. marca o 17.00 hod. do podkrovia v knižnici
na stretnutie so spisovateľom Andrejom Štiavnickým na tému Pravda o Alžbete Bátoriovej
alebo historické fakty a archívne dokumenty
neklamú! ( Štvrťstoročie ohavností a ukrutností
smutne slávnej magnátky pretavené do historických románov Andreja Štiavnického).
Banskobystrický samosprávny kraj a Knižnica
Mateja Hrebendu v Rim. Sobote vás pozývajú na
17. ročník autorskej prehliadky literárnych prác
žiakov základných škôl a osemročných gymnázií
pod názvom Zlatá krajina pod záštitou predsedu
BBSK, ktoré sa uskutoční v podkroví knižnice
26. marca o 9,30 hod. V rámci otvorenia vystúpia v literárnej dramatizácii A. Lindgrenovej:
Emil z Lönnebergy žiaci ZUŠ pod vedením Mgr.
J. Vetrákovej. Vyhodnotenie a prehliadku literárnych prác vyhodnotí PhDr. Danuša Draguľová – Faktorová.
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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

infoservis

16. 3. 2009

DAROVALI KRV

Zubný lekár
V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní od 8.00 do 12.00 hod.

21. a 22. marec MUDr. J. Illešová, OZS
- Jesenské, č. t. 56 98537

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

21. marec sobota lekáreň U leva
22. marec nedeľa lekáreň Kamilka

Otváracie hodiny zimného
štadióna pre verejnosť
09.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03

09.00-11.30 12.00-14.30
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

Košická cesta, Rimavská Sobota

Tibor Štec, Eva Štecová, Róbert Emödy, Radovan Antal, Agneša
Víghová, Ondrej Kret, Roman Drugda, Rastislav Šuľko. Helena Katreniaková z Rim.Soboty, Tibor Asztaloš, Ján Budai, Irena Kosztiková
z Tornale, Dušan Kochan z Vyš.Pokoradze, Štefan Ráši z Hubova,
Ondrej Melich z Hrnč.Zalužian, Jozef Sarvaš z Gortvy, Ladislav Ebergényi, Pavel Koščo z Hnúšte, Ladislav Mikloš zo Stránskej, Miroslav
Gajdoš z Kocihy, Vladimír Boroš z Kokavy n Rim., Anton Gecse
z Kráľa, Aladár Bán z Bátky, Vladimír Bystrianský z Tepl.Vrchu,
Ľubomír Vrábeľ z Čiernej Lúky, Jozef Markotán zo Sušian, Ľubomír
Auxt, Miroslav Juhaniak z Rim.Janoviec
Prvýkrát bezplatne darovali krv: Mikuláš Fedor z Rim.Soboty,
Pavel Földi z Oždian

Zbojnícke KUracie stehno
Kuracie medailónky
v sézamovom cestíčku
Kuracie pečienky v anglickej
slanine "bacon"

Kvalitné a lacné ubytovanie
047/56 22 517, 0905 745 308
Prijmeme: čašníka /-ku, kuchárov /-ky
Tel: 0918 392 513

Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

I.trieda 4,32 Eur
II.trieda 3,32 Eur

Prijmeme
čašníkov (-čky),
brigádnikov (-čky)
na letnú sezónnu
prevádzku a letnú terasu.

Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616

Mesto Rimavská
Sobota ponúka
do nájmu:

EUROMOTEL
Restaurant

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 10.3.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Predám tatranský
profil – brúsený

12.30-15.30 16.00-19.00
14.00-16.30 17.00-19.30

0905 644 472, 0911 644 472
2011-52

294-15

Mestská bytová správa, s.r.o , Tržná 2, Rimavská Sobota
uverejňuje ZOZNAM voľných nebytových priestorov

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

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

Potrebujete
peniaze?
Volajte: 0905 329 178

www.peniazeprevas.sk
2005
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• 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
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

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
18. - 19. marec

NEBEZPEČNÝ CIEĽ
Remake thajskej akčnej drámy
bratov Pangov. Thriller USA,
MN, vstupné 2 €, (60 Sk), titulky.
Začiatky predstavení : v stredu o
18:00 a o 20:00 hod., vo štvrtok
len o 20:00 hod.
19 - 22. marec

NESTYDA

Jeho život sa mení na divokú
jazdu cez šialené situácie....
Česká komédia, MN Hudobná
dráma Rakúsko / SRN, MP od 12
r., vstupné 2 € (60 Sk). Začiatok
predstavení len o 18:00 hod.
20. marec

SAW V

Hrôzostrašná hra nekončí... Thriller USA. MN, vstupné 2 € (60
Sk), titulky. Začiatok predstavenia len o 20:00 hod.
21. – 22. marec

Tango s komármi
Návrat dvoch emigrantov domov,
kde si minulosť na nich počkala...
Slovenská tragikomédia, MN,
vstupné 2 € (60 Sk). Začiatok
predstavení len o 20:00 hod.

RÝCHLA PÔŽIČKA
na čokoľvek
vol. 0907 342 809
www.proficredit.sk
265-11
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Centrum vašej obce rozkvitne
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Vďaka Regionálnemu operačnému programu môžete na skrášlenie centra vašej obce alebo mesta čerpať prostriedky z fondov EÚ.
Aj vaše centrum môže byť miestom, kde je radosť žiť.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR, Prioritná os 4, Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, oblasť podpory – samostatne
dopytovo orientované projekty. V rámci nej môžete pre vašu obec alebo mesto žiadať investície z fondov Európskej únie na úpravu verejných
priestranstiev a prvkov verejnej zelene, na výstavbu a rekonštrukciu verejných osvetlení, chodníkov a cyklistických trás, zastávok, verejných
hygienických zariadení, na rekonštrukciu miestnych komunikácií, mostov a lávok alebo na úpravu a reguláciu povodí.
Kód výzvy: ROP-4.1a-2009/01, priebežná výzva
Podrobné informácie na www.ropka.sk a www.nsrr.sk.

Investícia do vašej budúcnosti
Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

ROP Regeneracia Inzercia 190x270 mediaplan1.indd 1
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Olympiáda rekreačných športovcov
V uplynulom roku pripravil Mestský úrad
v Rimavskej Sobote v spolupráci s Komisiou
mládeže a športu mestského zastupiteľstva
projekt Celoročnej olympiády rekreačných
športovcov. Jeho hlavným cieľom bolo
zapojiť do pravidelnej pohybovej aktivity
obyvateľov mesta nad 25 rokov, a to konkrétne v štyroch športových odvetviach
(beh, tenis, plávanie a kolky).
Keďže počet súťažiacich nenaplnil očakávania
organizátorov, rozhodli sa minuloročnú olympiádu označiť za „nultý“ ročník podujatia. V uplynulých dňoch si tí najúspešnejší olympionici
z roku 2008 prevzali ocenenia. Do konečného
vyhodnotenia boli zaradení len tí účastníci, ktorí
absolvovali minimálne tri zo štyroch súťažných
disciplín. V kategórii nad 25 rokov bol najúspešnejší Ing. Ivan Pivník, v kategórii nad 35 rokov
zvíťazil Pavel Láska pred Róbertom Šmatlíkom,

v kategórii nad 45 rokov Mgr. Viliam Vidinský
pred Štefanom Stankom a Ondrejom Borlášom,
v kategórii nad 60 rokov Daniel Púdelka pred
Igorom Antalom.
Projekt olympiády rekreačných športovcov
mesta sa bude realizovať aj v tomto roku. Na
základe minuloročných skúseností a odporúčaní samotných účastníkov bude tohtoročná
Celoročná olympiáda rekreačných športovcov
2009 obsahovať niektoré novinky. Tou najpodstatnejšou je fakt, že sa počet absolvovaných
disciplín rozšíril zo štyroch na päť. K minuloročným športom (pripomeňme : beh, tenis, plávanie,
kolky) pribudol stolný tenis, ktorý bude pravdepodobne otváracou disciplínou tohtoročnej
olympiády. Vekové kategórie boli tiež upravené,
a to nasledovne : nad 20 rokov, nad 30 rokov, nad
40 rokov, nad 50 rokov, nad 60 rokov a nad 65 rokov. Samozrejme, olympiáda je opäť otvorená aj
pre ženy ! Výkony a umiestnenie v jednotlivých

disciplínach budú hodnotené tzv. olympijským
bodovaním, t.j. sedem bodov za 1. miesto, päť bodov za 2.miesto, štyri body za 3.miesto, tri body
za 4.miesto, dva body za 5.miesto a jeden bod
za 6.miesto. Podmienkou pre celkové hodnotenie je absolvovanie aspoň štyroch z piatich disciplín. Predbežné termíny konania jednotlivých
disciplín : stolný tenis v apríli, beh v máji, tenis
v júni, plávanie v októbri, kolky v decembri. Najpravdepodobnejším termínom konania väčšiny
disciplín bude sobotňajšie dopoludnie.
Organizátori dúfajú, že v tomto roku sa do olympiády rekreačných športovcov (napriek tomuto
označeniu sa tejto formy pohybovej aktivity
môžu zúčastniť aj všetci aktívni, registrovaní
športovci, vrátane tých profesionálnych, zo
všetkých druhov športu ) zapojí viac účastníkov,
ako tomu bolo vlani.
red

Rimavskosobotskí
plavci v Opave
Minulý víkend sa štyria plavci z Rimavskej Soboty zúčastnili medzinárodného plaveckého
podujatia Veľká cena mesta Opavy. Traja plavci
však boli vekovo znevýhodnení, nakoľko vekové
kategórie v susedných Čechách sú odlišné od
tých našich. Namiesto Juraja Husára, ktorému
zdravotný stav stále nedovoľuje štartovať na
pretekoch, nastúpil Benjamín Babús. Ten však
musel súperiť až s o dva roky staršími plavcami.
O rok starším súperom však nedal žiadnu šancu,
medzi plavcami, ktorí boli starší o dva roky, však
už našiel premožiteľov. Najväčšiu úlohu však
v týchto prípadoch zohrávala výška pretekárov.
Štartoval v piatich disciplínach (50VZ, 50Z, 50
M, 100VS a 50 P). Jedine v disciplíne 50 metrov motýlik nedokázal pokoriť svoje maximum.
Hanka Poljaková absolvovala tiež päť disciplín.
K stupienku víťazov sa však najbližšie dostala
v disciplíne 100 metrov prsia, kde obsadila štvrté miesto. Mihály Máte sa po dlhom čase dostal
pod niektoré svoje maximá, ktoré nedokázal
dlhšiu dobu prelomiť. Najviac sa mu darilo v disciplínach 100 metrov prsia a znak. Sama Šeboka
smola neopustila ani za hranicami nášho štátu,
kde v jeho osobnej disciplíne urobil dve chyby,
po ktorých zákonite nasledovala diskvalifikácia.
Aj keď plavci nedosiahli medailové umiestnenia - museli bojovať s vekovou nevýhodou
- môžeme konštatovať, že súťaž mala pozitívny
prínos pre výkony našich plavcov. Už len preto,
že mali možnosť porovnať sa aj zo zahraničnými
plavcami, ktorí ich donútili posunúť si svoje výkonnostné hranice znovu o niečo vyšši

Tabuľka dosiahnutých výsledkov:
(Disciplína/Čas/Umiestnenie)

Benjamín Bábus (*1999)
50m voľný spôsob		
50m znak		
50m motýlik		
100m voľný spôsob		
50m prsia		

00:33.47
00:38.84
00:39.71
01:12.48
00:49.01

11
7
7
6
14

01:08.81
01:21.81
01:23.66
00:30.83
01:25.57

8
10
10
7
4

01:14.67
01:22.88
00:32.70
01:30.57

23
10
22
13

Hana Poljaková (*1996)
100m voľný spôsob		
100m polohové preteky
100m znak		
50m voľný spôsob		
100m prsia		
Mihály Máté (*1996)
100m voľný spôsob		
100m znak		
50m voľný spôsob		
100m prsia		
Sumuel Šebok (*1995)
100m voľný spôsob		
50m voľný spôsob		
100m prsia		

01:11.10 18
00:31.82 17
Diskv.
-

OZNÁMENIE
Technické služby mesta Vám
oznamujú, že krytá plaváreň bude
z dôvodu rekonštrukcie bazénov
zatvorená od 6.4.2009.
Predpokladaný termín otvorenia
prevádzky je 4.5.2009.
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ŠACH

Len o skóre…
Záverečným sústredením a odohraním posledného siedmeho kola
sa skončil III. ročník Gemerskej Ligy v šachu.
Ani posledné kolo bodovo nerozhodlo. Prvé dva
tímy - ŠK Baník Štitník A a ŠK Tornaľa - nedali
šance svojím protivníkom, a tak skončili s rovnakým počtom bodov. O prvenstve rozhodlo
podľa olympijského bodovania skóre.
Posledné kolo sa hralo v Tornali. Zároveň
sa tu odohral aj turnaj jednotlivcov v bleskovom šachu. Turnaja sa zúčastnilo 22 hráčov
z oddielov, ktoré hrali v Gemerskej lige. Podľa
propozícií mali právo štartu iba hráči, ktorí figurovali na súpiskách jednotlivých dužstiev. Hralo
sa švajčiarskym systemom na sedem kôl.
Na záverečnom vyhodnotení, pri vyhlasovaní výsledkov a odovzdaní putovných pohárov

bol prítomný aj Ladislav Slanec, zástupca OZTK
AŠZ z Rimavskej Soboty. Z jeho rúk prevzali
ocenenia a diplomy zástupcovia družstiev, ako
i jednotlivci blickári. V III. ročníku Gemerskej
ligy zároveň putovný pohár získalo družstvo ŠK
Baník Štitník A s 10 bodmi. Na druhom mieste
s rovnakým počtom bodov skončil ŠK Tornaľa
a tretie medailové miesto patrilo ŠK CVČD
Revúca s 8b.
Majstrom Gemera sa stal Jozef Vrbjar z Revúcej,
na druhom mieste skončil Jiří Chyla zo Štitníka
a na treťom Gábor Bodnár z Bátky.

Poďakovanie

Nikdy
nezabudneme!

Prečo jednoduchá otázka stále nemá svoju
odpoveď. Prečo musel odísť? Prečo tak skoro? Odišiel rýchlo, bez rozlúčky a navždy.
Nezmyselná smrť môjho manžela, skvelého človeka, bývalého futbalového brankára
Julka Nôtu (+37) nás veľmi ranila. Táto rana
sa v našich srdciach už bohužiaľ nezahojí
nikdy. V najťažších chvíľach sa však našlo
množstvo dobrých ľudí, ktorí nám ponúkli
pomoc a aspoň trochu sa snažili zmierniť
náš neuveriteľný žiaľ.
Ďakujem celej rodine, kamarátom, známym i priateľom poľovníkom. Vďaku vyjadrujem jeho kolegom trénerom, futbalistom,
funkcionárom a futbalovým fanúšikom zo
Slovenska, ale i tým z Maďarska, ktorí na
Julka ani po niekoľkých rokoch nezabudli a
prišli mu dať posledné zbohom. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa s mojím manželom rozlúčili na jeho poslednej ceste.
Smútiaca manželka Zuzana

Kapitáni víťazných družstiev - zľava: Pavol Siman
(Revúca), Ján Sisík (Štitník), Ladislav Slanec OZTK-AŠZ,
Ján Nágel (Tornaľa)
Tabuľka po VII.kole
1. ŠK Baník Štitník A

6

5

0

1

23

10

2. ŠK Tornaľa

6

5

0

1

19

10

3. ŠK CVČD Revúca

6

4

0

2

16

8

4. ŠK Tri ruže Rim. Sobota

6

3

0

3

16

6

5. ŠK Baník Štitník B

6

3

0

3

12,5 6

6. ŠK Bátka

6

1

0

5

11

2

7. ŠK Plešivec

6

0

0

6

7,5

0

Laco Polgári

Tento článok sa mi píše veľmi ťažko. V očiach
mám aj teraz slzy, lebo sa mi ešte stále nechce
veriť, že Julko Nôta už nie medzi nami. Keď som
sa to v piatok 20. februára dozvedel, som odpadol a do očí sa mi tlačili veľké slzy. Pýtal som sa
prečo? Prečo práve náš Julko Nôta musel takto
skoro ukončiť svoju životnú púť. Veď to bol skvelý kamarát, futbalista a hlavne milujúci otec,
ktorý nadovšetko miloval svoju rodinu. Chalani
z fanklubu boli 23. februára na štadióne zapáliť

sviečky v tvare mena Julko, celá B tribúna patrila
Julkovi Nôtovi na pamiatku. Bohužiaľ ja osobne
som tam nebol, ale po pohrebe som na štadión
išiel sám a zapálil som sviečku. Vždy keď idem
okolo futbalového štadiónu tak sa mi do očí tisnú
slzy. Keď som bol zapáliť sviečku, nevedel som
prestať plakať. So slzami v očiach som sa pozeral na ihrisko, bránu a striedačku a pýtal som sa
prečo? Na záver chcem poprosiť pána primátora
a vedenie mesta, aby sa futbalový štadión premenoval na pamiatku Julka Nôtu. Prosím Vás
pekne! Rodinke Julka Nôtu prajem úprimnú
sústrasť z celého srdca. Všetci sme stále s nimi.
Julko Nôta budeš nám veľmi chýbať a nikdy nezabudneme na Teba.
DJ Melo alias Paľo Melišík

OZNAM
Stredoslovenský futbalový zväz a Oblastný futbalový zväz Rimavská Sobota zriadili pre syna J. Nôtu,
11-ročného Julka, v Slovenskej sporiteľni konto „TALENT“ (č. ú. 0382652302/0900) s počiatočným
vkladom 500 €. Zároveň vyzvali futbalový klub, hráčov, trénerov, rozhodcov, delegátov i širokú športovú verejnosť, aby podľa možnosti prispeli na uvedené číslo účtu a podporili tak nádejného mladého
športovca. Finančné prostriedky bude využívať výlučne chlapcova matka Z. Nôtová.

Začiatkom týždňa očakávame príjemné, jarné počasie s množstvom slnečného žiarenia a s minimom zrážok. Teplota by mala vystúpiť nad 10
stupňov. K stredu týždňa však už bude nad Karpatskou dolinou prúdiť
výrazný studený front, ktorý so sebou prinesie studený vzduch. Z tohto
dôvodu teploty v stredu opäť klesnú, zdvihne sa vietor a vytvoria sa
zrážky i dážď so snehom.
András Reisz (autor je meteorológ)
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Slovanistky ušli najskôr hrobárovi
z lopaty, aby v druhom zápase kraľovali
Mestská športová hala v Hnúšti bola v sobotu (14. marca) dejiskom derby zápasov medzi
VK Iskra Hnúšťa a VK Slovan Rimavská Sobota. V treťom kole nadstavbovej časti prvej
ligy – Východ vo volejbale žien tretie družstvo v tabuľke privítalo druhé družstvo.
Zostava Iskry: Bukviarová, Lumnitzerová, Štefániková, Migaľová, Palíková, Bartová, - liberka
Zatrochová, Slivková, Národová, Szőkeová, Ďurišová, Katreniaková. Zostava R. Soboty: Megelová, Rendeková, Pálmayová, Kudlíková ml.,
Drugdová, Zvarová – liberka Chodúrová, Kureková, Kačániová, Barthová.
red

VK Iskra Hnúšťa – VK Slovan Rima. Sobota
2:3 (18, 25, -18, -18, -8), 1:3 (-15, 19, -21, -11)
Rimavskosobotské volejbalistky museli vyhrať
v Hnúšti obidva zápasy, aby mohli ďalej bojovať
o prvenstvo v prvej lige. Hnúšťanky mali lepší
začiatok prvého setu prvého zápasu, no predovšetkým druhú fázu prvého setu, kedy si vypracovali vedenie 22:16, ktoré si už s prehľadom
ustrážili. Priebeh druhého setu bol vyrovnaný,
dramatickú koncovku napokon zvládli lepšie
hráčky Iskry a ujali sa vedenia 2:0 na sety. Slovanistky sa tak ocitli vo veľmi komplikovanej
situácii. V danej chvíli nevyzeralo naplnenie ich
ambícií v tejto sezóne reálne.

Pálmayová:
Stále myslíme
na prvé miesto

Soboťanky však dokázali ujsť hrobárovi z lopaty
a dokonale otočili priebeh stretnutia. Hosťujúce
hráčky zlepšili hru, zvýšili nasadenie, v treťom
i vo štvrtom sete dominovali, vyrovnali stav na
sety na 2:2 a vynútili si tak piaty set – tajbrejk.
Rozbehnuté volejbalistky Slovana v ňom kraľovali bez väčších problémov, kontrolovali jeho
priebeh a tešili sa tak z víťazstva v prvom stretnutí.
Do druhého stretnutia vstúpil Slovan razantne,
hosťujúce hráčky vyhrávali 7:0, neskôr 15:8 či
21:14 a prvý set sa stal ich jednoznačnou korisťou.
Od úvodu druhého dejstva sa však hralo podľa
hnúšťanských nôt a Iskra tento set doviedla do

Alena Kudlíková ml.
víťazného konca. Strata druhého setu nezanechala žiadne stopy na hráčkach R. Soboty, ktoré
triumfovali v treťom i vo štvrtom dejstve, čo vyústilo do ich víťazstva v druhom stretnutí.

Trénerka Rimavskej Soboty
verila v obrat
„Verila som za nepriaznivého stavu 0:2 na sety,
že zápas vyhráme,“ tvrdila po prvom zápase
s Iskrou Hnúšťa trénerka VK Slovan Rimavská
Sobota Alena Kudlíková st. „Hlavne v prvom
sete sme hrali veľmi zle. V druhom sete to už
bolo trochu lepšie, ale aj tak sme robili ešte
veľa chýb, tesne sme ho prehrali. Škoda toho,“
poznamenala. Soboťanky sa však postavili na
nohy, k veľkému obratu v zápase a k výhre 3:2
výrazným spôsobom dopomohli Kureková
a Kačániová, ktoré do zápasu nastúpili z lavičky.
„Základom k obratu boli zmeny na postoch,
na ihrisku sa „chytili“ Kureková i Kačániová.
Zlepšili sme jednotlivé herné činnosti. Ďalšie
sety boli v našej réžii, domáce hráčky na tom asi

neboli dobre po psychickej stránke. Viac však
ešte musí zabrať smečiarsky Megelová,“ vyjadrila sa Kudlíková st.
Druhý zápas nemal taký dramatický nádych,
Soboťanky ho vyhrali 3:1. „S druhým zápasom
som bola v našom podaní spokojná, teda okrem
druhého setu, kde sme pohoreli na príjme.
V treťom sete sme vysoko vyhrávali, no v jeho
závere sme poľavili. Štvrtý set bol v našej réžii.
Viac sa v druhom zápase „chytila“ smečiarsky
Megelová,“ povedala Kudlíková st., ktorá zdôraznila, že družstvo z ambícií nezľavuje.
red

Po tom, ako hráčky VK Slovan Rimavská
Sobota v druhom kole nadstavbovej časti
nestačili v domácom prostredí na Sláviu
TU Košice v obidvoch zápasoch, začali zle
prvý zápas v Hnúšti. Podľa hráčky Slovana
R. Sobota Kristíny Pálmayovej prvé
dva prehraté sety na hnúšťanskej pôde
neboli dohrou zápasov s košickou Sláviou.
„Hnúšťanky boli na nás vyhecované, všetky
sily „vložili“ do prvých setov. My sme sa
potrebovali rozohrať. Po prehratom prvom
sete sme sa ešte nedokázali „chytiť“ v druhom sete, v ďalšom priebehu to už ale bolo
jasné v náš prospech. Obrat pripisujem
tomu, že sme sa dali dokopy po viacerých
stránkach,“ uviedla Pálmayová. V druhom
stretnutí triumfovali Soboťanky presvedčivejšie. „V druhom zápase sme hrali len
toľko, koľko sme museli,“ podotkla.
Slovanistky sú vďaka dvom výhram nad
Iskrou naďalej v hre o prvé miesto po nadstavbovej časti, ktoré zaručuje účasť v barážových zápasoch o postup do extraligy. Na
druhé miesto s bodovou stratou na Sláviu
TU Košice klesli Soboťanky po minulom
kole. „Tieto dve výhry nás posunuli ďalej.
Keby sme v Hnúšti prehrali, boli by sme
„mŕtve“. Do Hnúšte sme cestovali vyhrať.
Ideme ďalej vyhrávať, budeme sa o to snažiť. Stále myslíme na prvé miesto po nadstavbovej časti, na účasť v baráži,“ vyjadrila
sa Kristína Pálmayová. V nadstavbe sú na
programe ešte tri kolá, v najbližších dvoch
kolách sa predstavia Soboťanky vonku.
red
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Futbal

FK Mesto Prievidza – MFK Rim. Sobota 2:1 (1:0)
K sobotňajšiemu zápasu 21. kola nastúpili futbalisti MFK RS na ihrisku
Prievidze, kde sa im nedarilo a pripísali si desiatu prehru v súťaži. Aj keď
výkon hráčov MFK bol o niečo lepší ako v Ružomberku, nestačilo to ani na
zisk bodu. Kdeže sú jesenné výsledky a výkony – pýtali sa fanúšikovia, ktorí
na vlastné oči videli trápenie sa mužstva. Ostáva veriť, že už v nasledujúcom kole sa výkon zlepší a tým pádom sa dostaví aj výsledok. Prievidžania
boli na ihrisku sviežejší. Skôr sa dostávali k odrazeným loptám, hoci v prvom polčase často ležali na trávniku, aj keď nemuseli. V 6. min. po prieniku
Oršulu obrana Gemerčanov jeho center odvrátila na rohový kop. V 10. min.
už domáci dvíhali ruky nad hlavu, ale obranca Adám odhlavičkoval pokus
domácich z bránkovej čiary, čím zabránil domácim otvoriť skóre stretnutia.
V 16. min. boli blízko ku gólu Soboťania, Filo nastrelil žrď brány gólmana
Fulku. O 4. min. neskôr domáci Oršula ohrozil Kuciakovu bránu strelou
z priameho kopu. V 24. min. domáca obrana v poslednej chvíli zabránila
skórovať Gibalovi. V 26. min. hráč Prievidze Pastva strieľal nad. V 33. min.
ten istý hráč mieril tesne vedľa. V 36. min mali Soboťania najväčšiu šancu
skórovať, ale Gabalova možnosť neskončila gólom. O štyri minúty neskôr
strieľal Prievidžan Bušík vedľa. V samom závere prvého polčasu sa dočkali
domáci. Po centri Bušíka sa hlavičkou presadil Masár a otvoril gólový účet
stretnutia. V 55. min to bol opäť Masár, ktorý mal možnosť zvýšiť vedenie.
Jeho strela mierila vedľa. V 57. min. mohli Soboťania vyrovnať po prieniku
a centri Lazúra. Gibalovu hlavičku však zázračne vyrazil Furka na rohový
kop. V 62. min. mali hráči Rim. Soboty zahrávať pokutový kop. Píšťalka rozhodcu po jasnom faule na Gibalu zostala nepochopiteľne nemá. O dve minúty neskôr sa už kopala jedenástka, ale na druhej strane ihriska, hoci hráč

Rim. Soboty fauloval mimo pokutového územia. Rozhodca Smolák týmto
verdiktom spravil asi to, čo mal. Ešte máme v živej pamäti začiatok jesennej časti súťaže, keď sa z píšťaliek ozývali falošné tóny. Po tomto minimálne
spornom verdikte už bolo každému jasné, kto si pripíše body do tabuľky.
V 73. min. mal možnosť zdramatizovať stretnutie striedajúci Líška. Jeho
strelu smerujúcu do brány obranca domácich v poslednej chvíli odkopol.
V 77. min. po centri Pisára Líška hlavičkoval vedľa. V 91. min sa dočkali
svojho gólu aj hostia po nariadenom pokutovom kope, ktorý kapitán Pisár
strelou k žrdi bezpečne premenil. Čo sa týka výkonu hráčov Rim. Soboty
nebolo to ideálne. Na hre mužstva je čo zlepšovať, ale k tejto prehre nemalou mierou prispel aj rozhodca Smolák. Vôbec sa nečudujem vyjadreniam
niektorých ľudí, ktorí pracujú vo futbale. Páni rozhodcovia, je lepšie keď sa
stretnutia rozhodujú na ihrisku a nie v zákulisí. Nerobím obhajcu hráčov
Rim. Soboty ktorí, aby sa priblížili k výkonom z jesennej časti, musia rapídne zlepšiť svoje výkony, ale nech sa rozhoduje na ihrisku.
Pred 870 divákmi rozhodoval Smolák. 3
ŽK: Gibala.
Zostava MFK RS: Kuciak – Adám – Rubint – Geri – Mráz – Migaľa (64.
min. Líška) – Pisár – Živanovič – Lazúr – Filo – Gibala (86. min. Čižmár).
V nasledujúcom kole sa predstavia hráči MFK RS v domácom prostredí
v majstrovskom zápase po štyroch mesiacoch. Ich súperom budú hráči
Slovana Duslo Šaľa. Hrá sa v sobotu 21. marca o 15.00 hod.
Ostatné výsledky 21. kola: Humenné – Trenčín 1:1, Šaľa – Lučenec 0:4, Košice B – Inter B 2:2, Dunajská Streda B – Ružomberok B 0:3, Michalovce
– Podbrezová odložili
1. Inter BA

20 10 8

2

34:15 38

2. Trenčín

20 10 5

5

45:24 35

3. R. Sobota

20 10 5

5

24:15 35

4. Podbrezová

19 10 4

5

26:13 34

5. Šaľa

20 9

4

7

25:21 31

6. Michalovce

20 8

6

6

32:27 30

7. Humenné

19 9

3

7

32:27 25

8. Prievidza

20 7

4

9

20:29 24

9. Prievidza

20 7

3

10

22:25 22

10. Ružomberok B

20 6

4

10

32:38 13

11. Košice B

20 4

6

10

21:34 18

12. Dun. Streda B

20 1

4

10

14:59 7

Zdeno Marek

