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Zástupcovia mesta opäť
rokovali s podnikateľmi
Okrem zástupcov mesta boli pozvaní na stretnutie aj
vedenie Úradu práce v Rim. Sobote, zástupca Slovenskej záručnej a rozvojovej banky Peter Šťavina a riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry Združenie pre
rozvoj GEMER – MALOHONT v Rim. Sobote Štefan
Koós. V úvode rokovania priblížil asi tridsiatke zúčastneným podnikateľom vedúci oddelenia koordinácie projektov na rimavskosobotskom úrade práce
Peter Tóth prostriedky, ktoré môžu podnikatelia a zamestnávatelia využiť z tohto úradu. Peter Šťavina zo
Slovenskej rozvojovej banky informoval prítomných
podnikateľov o možnosti čerpania úverov a Štefan

Koós o možnosti čerpania finančných prostriedkov
z fondov Európskej únie. Diskutovalo sa aj o využití
areálu bývalých ZŤS, ktorý plánuje zrevitalizovať súkromná spoločnosť Ardbeg Consulting z Bratislavy. V
minulých dňoch malitelia areálu opätovne oslovili vedenie mesta spolupracovať na projekte a uchádzať sa
v máji o prostriedky z EÚ. Na projekte za 10 500 000
eur by sa mesto podieľalo sumou 500 000 eur. Mnohí
miestni podnikatelia sa vyjadrili za realizáciu tohto
projektu. Prednosta MsÚ L. Kovács uviedol, že projekt
je pre mesto realizovateľný len za výhodnejších podmienok.
V závere rokovania mali podnikatelia navrhnúť
svojich zástupcov do poradného orgánu primátora,
kde by boli 4 zástupcovia zo sféry obchodu, výroby
a služieb. Keďže nenominovali všetkých členov, v najbližších dňoch vznikne poradný výbor.
amb
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Vyhraj

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

týždenník mesta Rimavská Sobota • cena 0,33 € (10 Sk) • číslo 13 • ročník 42. • 30. marec 2009

Mesto Rimavská Sobota v snahe zlepšiť
podnikateľské prostredie mesta, komunikáciu
s podnikateľmi a riešiť ich problémy usporiadalo
25. marca v estrádnej sále rimavskosobotského
domu kultúry druhé stretnutie zástupcov mesta
s miestnymi podnikateľmi.

Súťaž

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

VYHRAJ 50€

S GEMERSKÝMI ZVESŤAMI!
Napíš esej na tému Mesto,
v ktorom žijem a odborná
porota vyberie možno práve
TVOJU prácu ako najlepšiu!

8 588004 101012 >

Vaša lekáreň

0904 842 198
Hnúšśa , Francisciho 186
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Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Zo zasadnutia mestskej rady

Mesto získalo v r. 2008
podporu na projekty
v hodnote 45 594 275 Sk

Zločin a trest pre násťročných, napadne
čitateľovi japonskej komiksovej série Death
Note (Zápisník smrti) po prelistovaní jej prvých
stránok. Podobne ako v Dostojevského veľkom
románe aj tu je kladená závažná otázka: je
v mene dobra dovolené páchať zlo? A podobne
ako Raskoľnikov aj Light Yagami je mladý
študent, ktorému jedného dňa táto otázka
zmení život. Nájde totiž zápisník, do ktorého
keď zapíše meno určitej osoby, tá osoba do 40
sekúnd umrie na zlyhanie srdca. A tak sa Light
pustí do masívnej likvidácie zločincov po celom
svete...
Tvorcovia série Death Note dokázali formou
detektívneho trileru s nadprirodzenými prvkami
aktualizovať jednu z najzásadnejších, nadčasových literárnych i filozofických tém. Nebolo
im treba veľkého rozpočtu – stačilo pero, papier,
vzdelanie a talent.
Japonsko je mimoriadne inšpiratívna krajina.

Vyplýva to z Informatívnej správy o aktivitách mesta smerujúcich k získaniu
domácich a zahraničných grantov pre ďalší rozvoj mesta, ktorú predložila na
minulotýždňovom zasadnutí Mestskej rady Eva Muráriková, vedúca Oddelenia
strategického rozvoja.
V minulom roku bola mestom získaná podpora
na 6 projektov v celkovej hodnote 45 594 275 Sk
(cca 1 519 809 eur). Išlo o nasledovné projekty:
Rozvoj komunitnej práce pre občanov v sociálnej inklúzii, vzdelávanie zamestnancov MsÚ
– Prípravný vzdelávací kurz a testovanie na získanie certifikátu ECDL, dostavba zimného štadióna, oprava chodníka pred Župným domom, Výstava EURO-RIMA-EXPO 2008 a rekonštrukcia
školy ZŠ P. K. Hostinského.
Tento rok mesto vyvinie snahu napr. o získanie
projektov na rekonštrukciu Župného domu, vybudovanie viacúčelového ihriska s umelým trávnikom či zvýšenie kvality opatrovateľskej služby.
V rámci zasadnutia Mestskej rady odznelo aj
vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácií. Do údržby bolo zapojených 25 pracovníkov Technických služieb mesta (TSM) z vý-

Telka končí,
futbal začína
Na ostatnom zasadnutí redakčnej rady informoval šéfredaktor Gemerských zvestí o ukončení
odoberania televíznej prílohy Telka od 11. mája
.Ide o dôležité úsporné opatrenie (s ktorým súhlasila aj redakčná rada) a zároveň o reakciu na
anketu spred niekoľkých týždňov, podľa ktorej
výsledkov čitatelia GZ nepovažujú túto prílohu
za dôležitú súčasť novín. Spomínaný prieskum

robných stredísk a 4 dispečeri. Údržba v okrese
začala 17. novembra minulého roku a ukončená
bola 9. marca 2009. Počas tohto obdobia sa realizovalo mechanické čistenie ciest a ručné čistenie prechodov a chodníkov. Medzi nasadenými
mechanizmami boli napr. autosypač Liaz, multicar so sypačom a predsadenými radlicami, nakladače, malotraktor s radlicou či traktory s radlicami. TSM Rimavská Sobota spravujú v meste
a priľahlých obciach spolu 70 km ciest, 45 km
chodníkov a 2,8 ha parkovísk.
Medzi ďalšími témami rokovania rady boli aj
majetkovoprávne otázky, zásady o poskytovaní
jednorazovej finančnej dávky v hmotnej núdzi
a organizačná príprava aprílového zasadnutia
Mestského zastupiteľstva.
Marián Kluvanec
foto internet

na druhej strane ukázal, že medzi obľúbené
a čítané rubriky GZ patrí rubrika Šport. Preto
sa od tohto týždňa pokúsime zvýšiť aktuálnosť
a rozšíriť záber tejto rubriky. Znamená to, že ak
všetko pôjde podľa plánu, v Gemerských zvestiach odteraz nájdete čerstvé výsledky regionálnych, resp. oblastných športových súťaží (predovšetkým futbal). Takže v pondelok už budete
vedieť, ako hral váš klub cez víkend, kto strelil
gól a kde sa nachádza v tabuľke. Okrem toho
nezabudneme ani na výsledky a komentáre zo
zápasov MFK a volejbalistiek – slovanistiek.
red

Prichytení
lupiči
20-ročný Július a 18-ročný Attila vnikli
22. marca popoludní do rodinného domu
v Širkovciach , kde od jeho domácej (54)
pod hrozbou zabitia žiadali peniaze. Páchatelia žene napokon neublížili, no obrali
ju približne o 400 eur. Druh poškodenej
(64) nebol v čase zločinu doma.
Polícii sa podarilo mladých zlodejov
zadržať a v pondelok proti nim vyšetrovateľ z Rimavskej Soboty vzniesol obvinenie.
Obom mužom hrozí trest odňatia slobody
až na 12 rokov.
mak, zdroj PZ SR
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Krízové centrum v kríze
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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

• Začiatkom mája nás čakajú oslavy Dní
mesta, spojené s dvojdňovými jarnými
trhmi. Medzi sprievodnými akciami nebudú chýbať športové turnaje, slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva,
bohoslužby i spomienka k 65. výročiu
holokaustu.
• Minulý týždeň bola ukončená výstava
detských novoročeniek v galérii Ganevia.
Tradičná výstava trvala od 27. februára
do 27. marca.
Krízovému centru SOS pre týrané ženy
v Rimavskej Sobote hrozí zatvorenie.
Na jeho prevádzkovanie totiž chýbajú
finančné prostriedky, ktoré doterajší
sponzori v dôsledku hospodárskej
krízy nemôžu uvoľniť.
Ako pre Gemerské zvesti potvrdila riaditeľka
zariadenia Jana Husárová, chýba Krízovému
centru len na prevádzkové náklady za pol roka
asi 5000 eur (150 630 Sk). Subjekty, ktoré
centru doteraz pomáhali, na príspevkoch
podobným organizáciám v dôsledku svetovej

hospodárskej krízy šetria. Určitou sumou zatiaľ
prispel predseda VÚC Milan Murgaš a podporu
prisľúbila poslankyňa Európskeho parlamentu
Irena Belohorská. Husárová sa so žiadosťou
o finančnú dotáciu možno obráti aj na mesto,
ktoré už v minulosti krízovému centru neraz
pomohlo.
Krízové centrum sa podľa slov jeho riaditeľky
ocitlo v najťažšej situácii počas svojej doterajšej
existencie. Financie by pritom boli potrebné
napr. aj na výmenu okien, ktoré sú v dezolátnom stave.
mak, foto amb

Zdravie

Bachove
esencie
V uplynulých týždňoch sme hovorili o rôznych
zdravotných problémoch, ale sme nehovorili
o príčinách nemocí. Zdalo by sa, že príčin je
mnoho - od mikróbov, rôznych jedov cez nevhodnú potravu a nepriaznivé počasie a ktovie
čo ešte. V skutočnosti sú len dve príčiny-strava
a stres. Najväčší vplyv na organizmus má stres.
Ovplyvňuje váš každodenný život. Stres je dvojaký: vnútorný a vonkajší. Čo je stres? Stres
je každá udalosť, pri ktorej sa necítime dobre,
napr.: časová tieseň, bolesť, strach, hnev, nedostatok sebadôvery, osamelosť, žiarlivosť, nerozhodnosť. Najsilnejší vplyv malú dva pocity - pocit viny a nedostatok lásky. Všetky tieto pocity
a mnohé iné sú ozajstnou príčinou všetkých
nemocí a nielen nemocí, ale aj životných osudov ako úspech, kariéra , šťastie, rodinný život
atď. Náš život v plnej miere riadi cit a nie vôla.
Keď sa bijú cit a vôla, vôla vždy prehrá. Ako
ale máme ovplyvniť cit, keď to nejde pomocou
vôle? Sú známe dva spôsoby. Prvým sú Bachove
esencie, druhým je kyneziológia. To prvé objavil

v 30-tych rokoch 20. storočia geniálny anglický
lekár Dr. Edward Bach. Bola to prevratná myšlienka, lebo v tej dobe ešte nič nevedeli o psychosomatike a stres bol tiež neznámym pojmom.
Tento mladý lekár rozpoznal, aký vplyv na nás
má emocionálny život, hlavne tie pocity, ktoré
si nepriznáme a skrývame ich aj pred sebou. Nasleduje citát jeho definície nemoci: „Nemoc nie
je ani krutosť ani trest, ale iba oprava, nástroj,
ktorý si naša vlastná duša vybrala , aby poukázala na naše chyby, aby nás zadržala pred väčšími
omylmi, ktoré by narobili väčšie škody, a aby nás
priviedla späť na cestu pravdy a svetla z ktorej by
sme nikdy nemali zísť.“
Tieto slová sú večne aktuálne. Kedy je vhodné
použiť tieto esencie? Śtudentom na koncentráciu, pri žiarlivosti, pre hanblivých, pre domácich
tyranov, pri osamelosti, pri nedostatku sebadôvery, ďalej na strach, nerozhodnosť, zúfalstvo
a beznádej, pri životných krízach, napr: strata
zamestnania, rozvod, ťažká nemoc atď.
Druhý spôsob je kyneziológia. Bola vypracovaná pred niekolkýmy desaťročiami. Je rýchla
a efektývna. Ak existuje všeliek , tak je to kyneziológia. Rieši problémy telesné aj duševné zároveň, a to bez liekov.
Otázky posielajte na balaz@hnusta. org

Z. Baláž

• Základnú školu P. K. Hostinského
v Rimavskej Sobote čaká rekonštrukcia, v rámci ktorej by sa malo vykonať
zateplenie obvodových múrov a striech,
majú byť vymenené výplne okien a dverí,
opravené poruchy a skvalitnené vybavenie. Žiadosti o účasť na vykonaní rekonštrukcie je možné podať do 31. marca.
• Nákupné stredisko Family Center (pri
Hypernove) by malo byť vybudované
a spojazdnené do konca tohto roku.
Otvorí sa v ňom približne 10 predajní, ktoré by mali zabezpečiť prácu 50
zamestnancom.
• Požiarny zbor z Rimavskej Soboty hasil
predminulú nedeľu požiar vo Vrbovciach. Zhorela tam dreváreň s motorovým vozidlom, čím ich majiteľovi vznikla
škoda okolo 1 600 eur (asi 48 000 Sk).
• V Gortve spáchal minulý týždeň istý
muž samovraždu obesením. Za miesto
svojej smrti si vybral strom neďaleko
rodinného domu.
• Minulý štvrtok boli zadržaní dvaja
štyridsiatnici z Rimavskej Soboty, ktorý
sa len dva dni predtým vlámali do auta
zaparkovaného pred rodinným domom
a ukradli z neho navigačný systém v hodnote okolo 400 eur. Za tento čin im hrozí
väzenie až na tri roky.
• Mestský Dom kultúry navštívia 13. mája
Milovníci – v inscenácii divadla Astorka
sa v réžii M. Lasicu predstavia slovenské herecké osobnosti ako A. Šišková,
B. Farkaš, M. Sládečková a V. Hajdu.
Mladšie vekové kategórie by mal už
o niekoľko dní na to potešiť Laci Strike
a jeho tanečná skupina, ako aj koncert
kapiel Alkehol a Konflikt (v mestskom
amfiteátri).
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Ako sa brániť diskriminácii?
Na Slovensku už 15- ty rok pôsobí Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Svojim klientom poskytuje
bezplatné služby v prípadoch diskriminácie.

Táto inštitúcia monitoruje a hodnotí dodržiavanie ľudských práv a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podľa Antidiskriminačného
zákona, zhromažďuje a na požiadanie poskytuje
informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme
v Slovenskej republike, uskutočňuje prieskumy
a výskumy v oblasti ľudských práv, zhromažďuje
a šíri informácie v uvedenej oblasti, pripravuje
vzdelávacie aktivity, podieľa sa na informačných
kampaniach s cieľom zvyšovania tolerancie spoločnosti, zabezpečuje právnu pomoc obetiam
diskriminácie a prejavom intolerancie, vydáva
na požiadanie fyzických osôb, právnických osôb
alebo z vlastnej iniciatívy odborné stanoviská vo
veciach zásady rovnakého zaobchádzania podľa
Antidiskriminačného zákona, poskytuje kniž-

covia zatiaľ opatrní. Oproti riešeniu diskriminácie súdnou cestou preto existuje vhodná alternatívna možnosť, ktorou je mimosúdne riešenie
sporov formou tzv. mediácie. V zahraničí, napríklad v Holandsku a Rakúsku, majú s touto metódou už pomerne bohaté skúsenosti. Prečo použiť
mediáciu, ak sa niekto cíti diskriminovaný?
Mediácia je podľa zákona o mediácii neformálny mimosúdny spôsob riešenia sporu, pri
ktorom sa účastníci sporu za asistencie tretej
nestrannej kvalifikovanej osoby – mediátora/ky
– usilujú dospieť k obojstranne akceptovanej písomnej dohode, ktorá je pre obe strany záväzná.
Keďže spory, vznikajúce v dôsledku diskriminácie, majú spravidla občianskoprávny charakter,
je možné na ich riešenie použiť túto metódu ako
vhodný alternatívny spôsob riešenia sporov pri
porušovaní zásady rovnakého zaobchádzania v
oblasti pracovnoprávnych vzťahov, sociálneho
zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a služieb a vo vzdelávaní. Túto
modernú metódu riešenia možno ponúknuť
tomu, kto je diskriminovaný, ako aj protistrane v
prípade, ak ide o spor vhodný na mediáciu, teda,
keď sú vyhliadky na dohodu.
Mediáciou sa nenarúšajú vzťahy strán sporu,
môže sa teda predísť takému nenapraviteľnému
zhoršeniu vzťahov, ktoré by napríklad na pracovisku viedlo k nutnosti odchodu z pracoviska.
Takisto sa môže predísť tomu, aby bol zamestnanec stigmatizovaný tým, že vedie súdny spor so
zamestnávateľom.
Mediácia má viacero výhod: dobrovoľnosť,
rýchlosť, neformálnosť, dôvernosť, porozumenie, finančná nenáročnosť, pozitívny prístup k
riešeniu konfliktu. Mediáciou sa nehľadá vinník,
mediácia nepozná porazeného, v prípade dohody je to výhra oboch strán,
mediáciou vo veciach týkajúcich sa zásady rovnakého zaobchádzania sa zvyšuje povedomie o
diskriminácii a citlivosť k jej prejavom.
Hlavným cieľom je efektívna pomoc pri
riešení problémov jednotlivcov, patriacich k
znevýhodneným skupinám obyvateľstva zažívaničné služby a služby v oblasti ľudských práv júcich diskrimináciu /z dôvodu rodu, veku, príslušnosti k národnostnej alebo etnickej skupine,
a je oprávnená zastupovať účastníka v konaní vo
veciach porušenia zásady rovnakého zaobchá- sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia
alebo iného postavenia/ podľa Antidiskriminačdzania.
ného zákona.Mediáciou sa ľudia učia byť citliví
Diskriminácia je vo všeobecnosti postup, keď
na prejavy diskriminácie a odstraňovať ich.
sa s osobou zaobchádza inak, odlišne, ako s inou
osobou (osobami) v porovnateľnej situácii. Pri
Bližšie informácie o mediácii je možné získať v
dodržiavaní zásady rovnakého zaobchádzania
je potrebné prihliadať aj na dobré mravy za úče- regionálnej kancelárii Slovenského národného
lom rozšírenia ochrany pred diskrimináciou. strediska pre ľudské práva v Rimavskej Sobote
na Ul. SNP 15, 2. poschodie.
Dodržiavanie tejto zásady spočíva aj v prijímaní
opatrení na ochranu pred diskrimináciou. KeďMgr. Andrea Kosková
že Antidiskriminačný zákon vstúpil do platnosti
regionálna zástupkyňa SNSĽP
v roku 2004, problematika dokazovania nerovRimavská Sobota
nakého zaobchádzania, diskriminácie je stále
ilustračné foto archív GZ
pomerne nová a vo vzťahu k nej sú aj mnohí sud-

z regiónu
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Veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva
navštívila mlyn v obci Veľké Teriakovce
Stretnutia sa zúčastnil aj starosta obce Veľké
Teriakovce, poslanec obecného zastupiteľstva a
zástupcovia dodávateľskej firmy PS – NOVOPS
a.s. Lučenec, ktorým ďakujeme za doterajšiu
podporu i finančnú pomoc pri realizácii projektu. Projekt bol tiež podporený grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Spolufinancovaný je aj
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Mirka Kubaliaková

Krátko
z domova
V priestoroch občianskeho združenia
OZVENY v Hrachove sme tretí marcový
týždeň privítali veľvyslankyňu Nórskeho
kráľovstva na Slovensku, Brit Løvseth,
ktorá sa prišla oboznámiť s realizáciou
projektu podporeného z Finančného
mechanizmu EHP a Nórskeho finančného
mechanizmu.
Po prezentácii základných informácií o projekte a o postupe prác na rekonštrukcii vodného

Terénna
sociálna práca
v Janiciach
Od 1. decembra 2008 sa v obci Janice
realizuje projekt „Realizovanie terénnej
sociálnej práce v obci Janice“.
Cieľovými skupinami projektu sú: fyzické osoby
a rodiny závislé na sociálnej pomoci, obyvatelia a rodiny s príjmom pod hranicou chudoby,
rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství
bez ukončenia povinnej školskej dochádzky,
občania so zdravotným postihnutím a seniori,
dlhodobo nezamestnaní, obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít a ženy
na materskej dovolenke zo sociálne odkázaných
skupín obyvateľstva. Nosnou aktivitou projektu
je 2 ročná činnosť terénneho sociálneho pracovníka a jeho asistenta v obci. Výkon terénnej
sociálnej práce bude pozostávať z nasledovných

mlyna v obci Veľké Teriakovce, sme sa s pani
veľvyslankyňou „podelili“ aj o problémy, ktoré
sú s realizáciou projektu spojené. K ich riešeniu
by malo dôjsť v priebehu budúceho týždňa, kedy
nás čaká oficiálna kontrola projektu na mieste
zo strany Úradu vlády SR, ktorý zodpovedá za realizáciu finančných mechanizmov na Slovensku.
Návštevu sme ukončili prehliadkou mlyna vo
Veľkých Teriakovciach. Pani veľvyslankyňa si so
záujmom prešla všetky priestory a vyjadrila svoj
obdiv nad realizáciou projektu.

aktivít: poskytovanie poradenstva v súvislosti
s riešením nepriaznivej sociálnej situácie, individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom,
jeho rodinou a komunitou, vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí,
vrátane vyhľadávacích činností. Poradenstvo
dostane cieľová skupina aj v oblastiach: zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného stavu detí
i dospelých, zlepšenia dochádzky detí do školy,
zmysluplného využívanie voľného času, najmä
u detí a mládeže, získania návykov a zručností
potrebných na riadne užívanie obydlí, nadobudnutia zručností vedenia domácnosti a zlepšenie
zdravej výživy členov domácnosti, v prevencii
sociálno-patologických javov v rodine a komunite, obnova a úprava rodinných pomerov
dieťaťa, ktoré bolo z rodiny vyňaté na základe
rozhodnutia súdu v spolupráci s príslušnými
úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a hlavne
práca s jedincami v sociálnej sieti, ktorí si
sami nevedia pomôcť. Obec získala nenávratný finančný príspevok vo výške 938666,-Sk
z prostriedkov Európskeho sociálneho
fondu cez Fond sociálneho rozvoja - Operačný
program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Július Vincze, starosta obce

Slovenský minister zahraničných vecí
Miroslav Lajčák odsúdil pokusy o škandalizáciu maďarských voličov v prezidentských voľbách, ku ktorej siahli po prvom
kole niektorí politici vládnych strán,
predovšetkým SNS.
Ľudia neplánujú počas krízy menej
míňať, ale obmedzia šetrenie.
O rok začne výstavba štvorprúdovej diaľnice D3 zo Žiliny do Poľska.
Na západnom Slovensku zdražela
elektrina na osvetlenie spoločných
priestorov bytových domov a pohon
výťahov o 150 %.
Od januára tankujú Slováci menej, no stále
draho.

Krátko
zo sveta
Česká vláda padla. Minulý týždeň utorok vyslovila česká snemovňa nedôveru
vládnemu kabinetu premiéra Mirka
Topoláneka.
Maďari hľadajú premiéra, Gyurcsány je na
odchode.
Islamský súd na juhu Somálska odsúdil
muža za vraždu humanitárneho pracovníka OSN a nariadil mu, aby rodine
obete uhradil odškodné vo forme 100
tiav.
Sedemnásťročný český študent pripravoval
útok na svoje gymnázium v Novom Bydžove na Hradecku.
Počítače ohrozuje nebezpečný červ
Conficker.
amb
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Deti priniesli na námestie jar
O tom, že naša škola sa zapojila
do projektu Comenius – školské
partnerstvá a začala úspešne pracovať
na projekte Príroda je naša budúcnosť
za spolupráce škôl v Turecku, Poľsku,
Taliansku a vo Veľkej Británii sme
už čitateľov Gemerských zvestí
informovali. Teraz by sme Vás chceli
oboznámiť s najnovšími aktivitami,
ktoré môžete tiež nájsť na webovej
stránke prirodabuducnost.aspx.sk.
Počas dlhej zimy sme usilovne pracovali na vytýčených úlohách. Navštívili sme priemyselné
oblasti, navrhli sme logo a motto projektu, usporiadali sme súťaž o najzaujímavejší smetný kôš
a najzvláštnejšiu fotografiu, navštívili sme triediacu stanicu a minizoo v miestnom centre voľného času, v škole sme za spolupráci Baníckeho
múzea v Rožňave urobili výstavu jaskyniarstva
a hrnčiarstva, založili sme vlastnú web stránku
a obrovskú nástenku, ... venovali sme sa toľkým
aktivitám, že je ťažko si na všetky spomenúť.
Jednou z pekných aktivít bol vedomostný

kvíz o partnerských krajinách – Poľsko, Turecko, Veľká Británia a Taliansko, ktorý sa na našej
škole usporiadal v marci 2009. Súťažilo sa v nasledovných kategóriách: história, geografia, zvyky a tradície, angličtina. Z každej triedy si žiaci
zvolili trojčlenné družstvo, ktoré ich zastupovalo v súboji s ostatnými družstvami v rovnakom
ročníku.
Žiaci dostali na zbieranie vedomostí dosť
času a výsledky stáli za to. Mnohokrát bol konečný stav veľmi tesný. Popri vedomostiach však
žiaci zažili aj mnoho zábavy a ich usilovnosť bola
odmenená peknými cenami. Ako diváci nám
poslúžili nesúťažiaci spolužiaci. Porotu tvorili
odborníci naslovovzatí – pán riaditeľ Ivan Gecko,
pani zástupkyňa Iveta Vincelová, pani učiteľka
Darina Krnáčová a pán učiteľ Vojtech Novodomský. Moderátorkami celej súťaže boli pani
učiteľky Mária Šimková a Jana Hanuštiaková.
Zimu sme sa rozhodli ukončiť ďalšou netradičnou aktivitou, pretože jej koniec očakávali už
mnohí ľudia. Jar prišla do nášho mesta v piatok
v sprievode ťažkých mrakov a studeného vetra.
Práve vďaka nemu sa chvíľami ukázalo jarné

slniečko, ktoré rozžiarilo námestie i tváre ľudí.
Na Hlavnom námestí sa objavilo päťdesiat našich žiakov. Onedlho sa džavotajúca skupina detí
rozdelila. Po dvoch – troch začali plniť svoju úlohu, najskôr nesmelo, ale čoskoro sa správali sťa
ozajstní reportéri. Oslovovali chodcov – občanov
mesta. Po predstavení sa ich oboznámili so splnenými úlohami projektu. Trpezlivosť a záujem
okoloidúcich „odmenili“ nálepkami s tematikou
ochrany prírody. Aj tieto zhotovili sami žiaci.
Žiaci potom živo rozprávali o zážitkoch, ako
ich mnohí občania pozorne počúvali a niektorí
aj radili, čo by sme mohli ešte urobiť, aby sme
mali naše životné prostredie čistejšie, krajšie.
Mnohoraké aktivity sa v našej škole uskutočňujú zásluhou manažérky Mgr. Janky Hanuštiakovej a mnohých ďalších ľudí. Samozrejme všetci
sa tešíme na ďalšie zaujímavé aktivity, ktoré pomôžu našim deťom stať sa aj voči prírode okolo
nás pozornejšími, vnímavejšími.
Mgr. Mária Jankovičová a kolektív žiakov
Základná škola Pavla Dobšinského
v Rimavskej Sobote

Pátranie po Pavlovi Dobšinskom
Hľadá sa Dobšinský - touto výzvou netradične
začal pondelok 16.03.2009 v pobočke Knižnice
Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote, ktorá
sídli v Základnej škole na Dobšinského ul.
Školská knižnica sa zapojila do celoslovenského
projektu pátrania po knihách Pavla Dobšinského. V jeden jediný deň bolo potrebné doniesť do
školskej knižnice akúkoľvek knihu P Dobšinského, ktorý pôsobil ako farár 25 rokov v neďale-

kých Drienčanoch.
Všetci, ktorí sa zapojili, dostali do knihy
pečiatku s motívom niektorej z jeho rozprávok.
Dôkazom toho, že akcia mala úspech, bolo 146
označených kníh. Najstaršie knihy boli z rokov
1957-1958 ilustrované Ľ. Fullom a M Benkom.
Najčastejšie opakované tituly boli Tri ruže
a Slovenské rozprávky. Celoslovenské pátranie
po knihách P. Dobšinského odhalil potešujúci

moment, že neklesá záujem o knihy a čítanie.
Množstvo kníh, ktoré boli do školskej knižnice
prinesené, svedčí o pretrvávajúcom záujme
vlastniť knihu tohto veľkého slovenského rozprávkara.
Ostáva len veriť, že na knihách P. Dobšinského budú vyrastať aj ďalšie generácie mladých
čitateľov.
Mgr. E. Brudňáková

kultúra
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Obrazy inak...

Štiavnický o Bátoriovej:

Za krutou povahou mohla
byť duševná choroba

Prekrásne gobelínové obrazy
mohli obdivovať návštevníci Centra
voľného času v Rim. Sobote
24. – 26. marca. Na výstižne
pomenovanej výstave Obrazy inak...
svoje šikovné ruky prezentovali
umelkyne Elena Pázstorová
a Aranka Forgonová.

Vzácna návšteva zavítala do knižnice
Mateja Hrebendu v Rim. Sobote
24. februára. V rámci Týždňa slovenských knižníc usporiadalo vedenie
knižnice stretnutie so spisovateľom
Andrejom Štiavnickým na tému „Pravda
o Alžbete Bátoriovej alebo historické
fakty a archívy neklamú!“
Približne tridsiatke návštevníkov predstavil spisovateľ život smutnoslávnej uhorskej magnátky
Alžbety Bátoriovej, ktorej meno sa podľa neho
píše foneticky. Ako uviedol Štiavnický, počas
štvrťstoročia zavraždila magnátka podľa dostupných prameňov najmenej 3000 mladých dievčat,
z toho 152 malo urodzený šľachtický pôvod. Ako
je známe grófka nikdy nebola za tieto činy potrestaná a zomrela prirodzenou smrťou. Podľa
spisovateľa za jej krutou povahou treba hľadať
duševnú chorobu, keďže sa narodila z incestného vzťahu. A prečo nebola nikdy potrestaná? „
Na túto otázku nevieme presne odpovedať. Jednou z príčin bolo aj to, že nad ňou držal ochrannú ruku vtedajší Palatín Juraj Thurzo. Aj doba,
v ktorej žila bola veľmi zložitá. V 16. – 17. storočí
napádali naše územie Turci, prebiehali tu náboženské nepokoje i stavovské povstania. Ale vidím tu paralelu s dnešnou dobou. Ako vtedy tak
aj dnes bolo súdnictvo skorumpované,“ uviedol
Štiavnický. Spisovateľa prekvapilo, že na stretnutie prišlo veľa mladých ľudí. Práve mladí by sa
mali intenzívnejšie zaujímať o históriu, aby ju
vedeli posúdiť a poučiť sa z nej. Preto bolo jeho
snahou vložiť do rozprávania iskru. Veď, ako hovorí slovami slávneho nemeckého spisovateľa

Goetheho - národ, ktorý nepozná svoju históriu
je intelektuálne mŕtvy.
Andrej Štiavnický, spisovateľ, redaktor
a publicista sa už 28 rokov intenzívnejšie venuje
štúdiu histórie, autentických dokumentov a archívnych materiálov. Špecializuje sa na obdobie
16. a 17. storočia poznačené veľkými politickými
i náboženskými otrasmi, ktoré po bitke na Bielej hore vyústili do 30 – ročnej vojny. Debutoval
dielami Milovať bez lásky a sexu? a Európan na
križovatke dejín a života. Dlhoročné štúdium
historických dokumentov pretavil do veľkolepej
historickej pentalógie V podzemí čachtického
hradu, Alžbeta Bátoriová vo väzení a na slobode,
Čachtická pani pred najvyšším súdom, V tieni
smrti Alžbety Bátoriovej, Zbohom Alžbeta Bátoriová a Kliatba Alžbety Bátoriovej.
Martin Ambróz

Knižnica Mateja Hrebendu
v mesiaci knihy
Od roku 1955, keď bol vyhlásený marec
za mesiac knihy uplynulo veľa času.
Žiakom, učiteľom i širokej verejnosti
však zostal v podvedomí tento „knižný
prívlastok“.
Knižnice pracujú naplno celý rok, nielen v mesiaci kníh. V každom podujatí je všadeprítomná
kniha. Či v besede so spisovateľmi Drahušou
Dragulovou – Faktorovou a Andrejom Štiavnickým, ktorých sme privítali v Týždni slovenských
knižníc 24. a 26. marca. Na literárnych hodinách so žiakmi základných a stredných škôl, pri
putovaní po literárnych chodníčkoch Gemera,
v zemepisných kvízoch, prednáškach o vesmíre
a jeho bádaní sa uplatnia vedomosti získané zo
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štúdia náučnej literatúry.
Pre deti a mládež, ktorí vedia použiť svoju fantáziu pri písaní prózy, ktorí si tykajú s rýmom
a majú odvahu publikovať svoju tvorbu sú určené podujatia Zlatá krajina a Gemerská tvorba
mladých. Práce posudzujú známi autori pre deti
a mládež, ktorí v diskusných fórach poradia, ako
napredovať v literárnej práci.
Keby dnes žil Matej Hrebenda, potešil by sa záplave kníh a informácií, ktoré dnes obklopujú
každého z nás. Kniha je dostupná pre každého,
ale niekedy sa nám zdá, že pohodlnejšia cesta
k vedomostiam vedie cez internet, televíziu a iné
médiá. Je na každom človeku, aby posúdil, ktorá
cesta je pre neho najlepšia.
J. Pósová

Ako uviedla jedna z vystavovateliek E. Pázstorová, vyšívaniu gobelínových obrazov sa
venuje od detstva, keď prvýkrát chytila do
ruky ihlu. Dnes je z nej skúsená umelkyňa,
ktorá si pri tejto svojej záľube oddýchne.
Inšpiráciu pre vzory na obrazy hľadá
okrem časopisov aj na internete. Ako tvrdí,
rada vyšíva romantické vzory. Jeden väčší
obraz vznikne pod jej šikovnými rukami
približne za mesiac.
Okrem ukážok gobelínových obrazov
bola výstava doplnená aj o tradičné veľkonočné kraslice a aranžmány. Pracovníčka
RELAX-u a organizátorka výstavy Jarmila
Lajgútová spomenula, ako sa v minulosti
pred Veľkou nocou dodržiavali nepísané
pravidlá. Vždy na Kvetnú nedeľu, ktorá je
poslednou pôstnou nedeľou, sa pred dedinu vynášala figúra oblečená do ženských
šiat, kde sa spálila a hodila do vody. Známa
je pod menom Moréna, na Gemeri sa volala
Hana. Týmto aktom sa symbolicky vynášala z dediny zima. Typickým veľkonočným
zvykom bolo aj v minulosti oblievanie
dievčat vodou. Na západnom Slovensku
dievčatá okrem oblievania aj šibali korbáčmi. Typickým jedlom na veľkonočnom stole boli vajíčka, z anglofónnych krajín sme
prebrali barančeka a z Talianska zajacov.
Martin Ambróz

Myšlienka týždňa:
Hnev sa neprekoná hnevom, ale láskou.
Buddha
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inzercia

Nehnuteľnosti
• Predám 3-izb. byt na Západe,
23 070,- €. Tel: 0918 560 622.
343-16

• Predávame areál v R. Sobote
– sklady a kancelárie 780 m2,
pozemok cca 4000 m2. Informácie: 0905 625 668.
350-14

• Poskytnem pracovné priestory
s vybavením vhodné na podnikanie pre živnosť kaderníčka. Tel:
0904 385 498.
355-15

• Dáme do prenájmu priestory na
Hlavnom námestí na poschodí, 180 m2  + 42 m2. Tel: 0905
836 926.
357-16

• Predám dvojizbový 62 m2 byt
s veľkou kuchyňou, čiastočne prerobený, s balkónom, zateplený,
v centre mesta. Tel: 0904 277 973.
360-20

• Predám trojizbový byt (neprerobený) v osobnom vlastníctve na
sídlisku Rimava. Kontakt: 0903
021 623.
361-14
        
• Predám 2-izbový byt na Malohontskej ul. v OV, cena dohodou. Tel:
0915 152 295.
363-13
         
• Dám do prenájmu 1-izb. byt na ul.
Hostinského, volať po 16.00 h.
Tel: 0902 566 240.
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0903 538 156.
321-14

• Súrne hľadám 1-izbový byt alebo
garzónku do podnájmu. Tel: 0905
286 121.

325-13

297-13

• Predám RD v Jesenskom. Tel: 0903
532 653.
333-13                     
• Dlhodobo dám do prenájmu 1-izbový byt v centre mesta voľný od
11.4.2009. Tel: 0905 420 565-volať od 10.00-20.00 hod.

• Hľadám učiteľku taliančiny. Tel:
0904 100 355.

• Predám les 1,5 ha v KÚ Lukovištia.
Tel: 0907 170 150.
335-13

• Predám 4-izb. byt v Hnúšti-centrum za 15 000,- Eur. Tel: 0918
560 622.
342-14

• Kúpim 3-izbový byt v Rim. Sobote
mimo sídliska Západ, s parketami
a štvorcovou chodbou, s balkónom. Tel: 0903 515 044.
344-14

• Predám garáž na ul. Dobšinského
pri bývalých kasárňach v Rim.
Sobote. Cena 5477 Eur. Tel: 0902
253 623.
349-15

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

• Predám 3-izbový byt v Číži. Cena
dohodou. Tel: 0904 592 934.

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

• Kúpim dvojizbový prípadne jednoizbový byt, nie Západ. Tel: 0915
454 031.
369-13

• GARZÓNKA – dám do podnájmu zariadená. Tel: 0902 428 561.
372-13

• Predám garáž na ul. Rožňavskej.
Tel: 0904 576 580.
374-15

• Predám 3-izbový byt v OV na ul.
Kirejevskej. Tel: 047/564 96 14.
• Predám výhodne veľký dvojizbový
byt na sídlisku Rimava s možnosťou prerobiť aj na trojizbový.
Súčasne ponúkam na predaj aj
pozemok na Močiari. Tel: 0917
595 070, 0910 934 770.
375-13

• Predám 2-izbový byt na sídlisku  
Západ vo veľmi dobrom stave.
Cena 21 600,- Eur/650 700,- Sk.
Kontakt: 0908 911 735.
378-13

• Prenajmem 2-izb. zrekonštruovaný byt v RS blízko centra. Tel:
0903 932 415.
244-13

• Predám rodinný dom na Dúžave
po čiastočnej rekonštrukcii. Tel:

295-13

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

334-13

303-14

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

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

		
Zamestnanie
• Stratili ste prácu alebo si chcete
zarobiť popri štúdiu? Staňte sa naším anketárom. Tel: 0911 310 607.
358-15

• ZEPTER – zdravotnícke prístroje
prijme OZ a manažéra. Tel: 0918
685 556.
359-15

• Prijmem čašníčky do denného
baru. Tel: 0907 176 725.
367-13

        

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

• Vŕtanie studní. tel: 0905 463 213.

• Predám rozostavaný rodinný dom
/hrubá stavba/  na IBV Sobôtka.
Tel: 0905 446 136.

324-13

365-13

366-14

Služby

351-13

• Montáž drev. zárubní, pláv.
podláh, kuch. liniek a pod. Lacno.
Tel: 0905 127 299.
352-14

• ASTRA LITERATÚRA – M. Němcová,
Družstevná 24 ponúka texty, kopírovanie, konzultácie a študijné
návštevy k príprave na maturity.
Tel: 0915 084 994.

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

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

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

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

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

    

Rôzne

371-13

• Kompletný finančný servis. Dobrá
pôžička! Tel: 0915 950 427.
373-13

• DIAGNOSTIZÁCIA-REIKI-DETOXIKÁCIA-HOMEOPATIKÁ-MASÁŽE. 0903
178 646.
377-15                         
• Najlacnejšia prestavba bytových
jadier komplet voda-elektrikaplyn. Vypracovanie kalkulačného
listu. Zabezpečenie materiálu
a odvoz. Zn. Kvalita. Tel: 0918
283 026.
379-15

• Vedenie účtovníctva-odborne
(aj pre príspevkové organizácie,
športové kluby, cirkvi). Vyhotovím
aj podnikateľský zámer na získanie dotácie. 0911 158 803.
320-13                      
• Doučujem angličtinu. 0910
298 053.
322-16

• Strihám stromy, kríky v záhradách, robím záhrad. práce podľa
vašich požiadaviek. Tel: 0904
810 052.
347-14

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

• 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

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

• Erotické produkty, spodné prádlo,
darčeky, afrodiziaká na: www.
szexparadicsom.eu. Produkty
rozosielame na celom území
Slovenska.
380-16

• Vykupujeme starožitnosti, domáce plátno a staré perie. 0903
537 225, risopepi@gmail.com
327-17

• Predám zmrzlinový stánok v Jesenskom. Vhodný aj na iné účely.
Cena dohodou. Info na tel: 0905
609 944.
300-13
                                     
• Predám novú pokladňu. Info:
0908 533 110.
273-13

Zvieratá
• Predám odstavčatá. Tel: 0910
336 540.
293-15

• Predám ošípané. Tel: 0908
265 466.
376-13

• Predám ošípanú 130-140 kg. Tel:
047/5631 870.
328-13

• Predám kŕmniky. Tel: 0910
336 540.
292-15

Auto-moto
• Predám Audi 80, r.v. 1986. Tel:
0907 687 054.
323-13

• Predám AUDI 80/1,6 D, STK, EK,
ťažné, elektróny a iné náhradné
diely v pojazdnom stave. Cena
550 €. Tel: 0910 337 595.
353-14

• Poskytnem auto na šrotovné –
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354-13

• Predám predvádzacie vozidlo
KIA Cee´d 1,6 CVUT, najazdených
2900 km. Ako nové. Pôvodná
cena 17 659 €. Teraz za 12 950 €.
Tel: 0948 555 356.
356-16
      
• Predám traktor MAJOR 3011. Volať
po 19.00 hod. Tel: 0902 594 867.
368-14

• Predám Suzuki Vitaru 1,6, r.v.
1996, 3-dverová, zelená metalíza,
rádio CD, tónované sklá, fólie,
centrál, ťažné, platná STK/EK, 136

Dotĺklo srdce, utíchol hlas.
Mal rád život aj všetkých nás.
Čas plynie, ale bolesť ostáva v srdci.
Navždy nám budeš chýbať,
aj Tvoje šikovné ruky.
S veľkým žiaľom oznamujeme, že nás dňa
13.2.2009 vo veku 51 rokov náhle opustil
náš milovaný syn, manžel, otec a brat

Pavel Uhrin
z Rim. Soboty.

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ním prišli
rozlúčiť.
Smútiaci rodičia, manželka, synovia a sestra

tis. km, zachovalý stav. Cena 4650
Eur. Tel: 0911 393 137.
336-13

• Kúpim JAWU 500 OHC. Tel: 0910
953 330.
338-15

POSKYTUJEM
ÚVERY
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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

Tel: 0907 342 809

www.peniazerýchlo.sk
346-13

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.

„Neumiera ten, kto
v našich srdciach žije“
S bolesťou v srdci vyslovujeme poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa 15. marca 2009 prišli
na cintorín v Rimavskej Seči rozlúčiť
s našim drahým

László Gálom
z Rim. Soboty.

Jeho spomienku uchovávame v našich
srdciach.

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.

Smútiaca rodina

INZERUJTE
V GEMERSKÝCH ZVESTIACH
Zabezpečujeme aj tlač letákov a propagačných
materiálov (aj plnofarebných), ako aj ich distribúciu
prostredníctvom novín.
Kontakt: 047 58 11 311, gemerskezvesti@rimavskasobota.sk
Cena dohodou

Mesto Rimavská Sobota ponúka na odpredaj nehnuteľný majetok

na Ul. Školskej – pozemky v kat. úz. Rimavská Sobota a to parc. č. KN C
1180/151 – zast. plocha o výmere 21 m², parc. č. KN C 1180/152 – zast.
plocha o výmere 21 m², parc. č. KN C 1180/153 – zast. plocha o výmere 21
m² a parc. č. KN C 1180/154 - zast. plocha o výmere 21 m², na LV 2959 za
účelom výstavby garáží. Minimálna kúpna cena 50,-€/m². Do ponuky sa
môžu prihlásiť záujemcovia žijúci v uvedenej lokalite, ktorí:
• preukážu vlastnícky vzťah k bytu z niektorých bytových domov s.č.
879, s.č. 878, alebo s.č. 978
• majú trvalý pobyt v niektorom   bytovom dome
• nevlastnia v uvedenej lokalite garáž
• sú vlastníkmi motorového vozidla
Do ponuky je možné prihlásiť sa do 9.04.2009, pričom samotné ponukové konanie sa uskutoční na MsÚ, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota dňa
16.04.2009 o 15.00 hod.. Na ponukovom konaní je potrebné predložiť
preukaz totožnosti.

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
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
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Prijmeme lakovača
kovových konštrukcií

Potrebujete
peniaze?

s termínom nástupu ihneď.

Volajte: 0905 329 178

Kontakt:

www.peniazeprevas.sk

banka na pošte

0902 959 430

Vyhrajte
k dôchodku

2061-15
2005

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

PÔŽIČKY

M: 0911 726 645
www.peniazeprevas.sk

raz toºko!

SBS prijme do TPP pracovníkov
strážnej služby v RS.
Podmienky: čistý odpis registra
trestov, preukaz odbornej
spôsobilosti a dobrý zdravotný stav.

Tel: 048/ 414 55 91.
362-14

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

2036-13

2049-13

Prijmeme do zamestnania
vedúceho predajne
s autosúčiastkami v Rim. Sobote.
Požiadavky: ovládanie slovenského a maďarského jazyka, práca na PC.
Info: Informer Kft, M.: 0905 760 511

Viac ako 125 000
seniorov na Slovensku
môže už dnes využívať
Pridajte sa k nim aj vy a vyhrajte sumu vo výške svojho
mesačného dôchodku! Súťaž sa začína 2. 3. 2009
na Rádiu Slovensko a žrebujeme každý deň o 13.00 hod.!
Opýtajte sa svojho poštového doručovateľa
ešte dnes!
Bližšie podmienky súťaže sú uvedené v štatúte súťaže „Žrebovanie – Doručovanie dôchodku
PLUS“ uverejnenom na www.pabk.sk, prípadne k dispozícii na nahliadnutie na každej pošte
alebo pobočke Poštovej banky.

2063-14

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

2003

Športové pozvánky
Memoriál v stolnom tenise veteránov

9.ročník Memoriálu Alexandra Mihálika, Júliusa Husztiho a Jána Pintéra
v stolnom tenise veteránov, 4. apríl, Športový klub polície Rimavská Sobota

Memoriál Evy Zacharovej

17.ročník Memoriálu Evy Zacharovej vo volejbale zmiešaných družstiev,
17. apríl, Základná škola Pavla Dobšinského Rimavská Sobota

Stolnotenisový turnej neregistrovaných hráčov

2.ročník stolnotenisového turnaja neregistrovaných hráčov, 18. apríl, TJ
Mladosť Relax Rimavská Sobota
(zdroj: www.rimavskasobota.sk)

OZNAM - Voľby
Mesto Rimavská Sobota oznamuje, že druhé kolo voľby prezidenta SR sa
bude konať 4. apríla 2009 v tých istých volebných miestnostiach ako v prvom kole.
Volebné miestnosti sa otvoria o 7.00h a zatvoria o 22.00h. Aj pre druhé
kolo voľby prezidenta SR platí, že oprávnenému voličovi, ktorý nebude

môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených voličov, vydá mesto na jeho žiadosť voličský preukaz a zo zoznamu
oprávnených voličov ho vyčiarkne. Vyčiarknutie platí iba na čas vykonania voľby prostredníctvom voličského preukazu. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom
okrsku .
O vydanie voličského preukazu pre voľbu prezidenta SR v druhom kole
je možné požiadať v úradných hodinách najneskôr do 3. apríla 2009 (piatok) do 12.00h v budove Mestského úradu, Svätoplukova 7, v kanceláriách
číslo dverí 30 a 31 (prízemie ) – evidencia obyvateľstva.
Úradné hodiny: denne od 7.30h do 16.00h obedňajšia prestávka od
12.00h do 12.45h

Daňovníctvo

Varovanie pred
podvodníkmi
Daňové riaditeľstvo SR (DRSR) upozorňuje daňovníkov, že zamestnanci správcu dane štandardne neinkasujú úhradu daňových nedoplatkov
v hotovosti pri osobnej návšteve, ale platbou prostredníctvom bankového
prevodu, alebo prostredníctvom poštového poukazu.
Upozornenie poskytujeme v súvislosti s prípadom v Nitrianskom regióne, pri ktorom sa neznáma osoba pokúšala o osobné vyinkasovanie údajnej daňovej pohľadávky od osamelej ženy v mieste bydliska. Pri pokuse
o identifikáciu sa podvodníčka urýchlene vzdialila. Zamestnanci správcu
dane sa o prípade dozvedeli sprostredkovane, v tejto súvislosti DR SR pripravuje podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa.
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Zhodnoťte svoje vklady v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., až o 22 %

Využite možnosť získať viac

Súčasná ekonomická situácia na Slovensku núti
každého z nás, aby veľmi starostlivo uvažoval, kam
a komu zverí svoje peniaze. O tom, že aj na Slovensku existujú inštitúcie, v ktorých nielen bezpečne
a výhodne zhodnotíte svoje úspory, ale dokonca
získate aj niečo navyše, hovoríme s regionálnym
riaditeľom Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., Ing. Jurajom Škrkom.

Ako súvisí stavebné sporenie s ekonomickou krízou
a bezpečným uložením peňazí?

Na prvý pohľad je to možno trocha zvláštne spojenie, ale má svoju logiku. Stavebné sporenie vzniklo v Nemecku v 30-tych rokoch minulého
storočia, v čase veľkej hospodárskej krízy. Keď sa ľudia dostávajú do
ekonomických problémov, začnú investovať do oblastí, ktoré im garantujú bezpečné a pritom zmysluplné zhodnotenie ich peňazí. Stavebné
sporenie má na rozdiel od iných finančných nástrojov veľkú prednosť:
je to uzatvorený finančný systém. Stavebné sporiteľne takmer nenakupujú finančné zdroje na medzibankovom trhu a ani neukladajú finančné prostriedky do iných finančných inštitúcií. Finančné zdroje získavajú z dlhodobých vkladov stavebných sporiteľov a využívajú ich výlučne
na financovanie bytových potrieb svojich klientov. Stavebné sporenie
funguje už takmer 80 rokov bez výkyvov a otrasov. Práve to potvrdzuje
jeho kvalitu a bezpečnosť.

Vráťme sa do súčasnosti – čo nového ponúkate klientom
v tomto období?

Zostávame verní svojej dlhodobej a medzi klientmi obľúbenej stratégii – ponúkať im atraktívne a bezpečné zhodnotenie ich vkladov. Počas

Hvezdáreň
100 hodín
astronómie

V rámci Medzinárodného roka astronómie sa v dňoch 2. – 5.4. uskutoční
ďalšia akcia, ktorá má celosvetový charakter. Je to „100 hodín astronómie“, zapájajú sa do nej hvezdárne, planetáriá aj význačné vedecké observatóriá. V týchto dňoch budú tieto pracoviská prístupné verejnosti vo väčšej miere ako inokedy. Môžete sa zúčastniť akcií týchto pracovísk priamo
alebo aj nepriamo – cez internet, pretože bude nepretržité 24 hodinové
vysielanie z rôznych observatórií sveta: začína 3. apríla o 10.00 SEČ a končí 4. apríla o 10.00 SEČ. Na stránke: http://www.100hoursofastronomy.
org/program/75-live-24-hour-research-observatory-webcast sa dočítate
bližšie podrobnosti a súčasne tam nájdete aj časový rozvrh vysielaní z jednotlivých pracovísk; avšak stačí, ak napíšete heslo: „Around the World in
80 Telescopes“ a tiež sa dostanete na tú istú stránku.
Samozrejme aj naša hvezdáreň sa zapája a bude v týchto dňoch prístupná
verejnosti s nasledovným programom:

Štvrtok:

Premietania prezentácií, prednášky:
Vstupy:
vstup: 18.00 hod. Čo uvidíme na oblohe?
vstup: 19.00 hod. Dejiny hvezdárskeho ďalekohľadu.

mesiacov marec a apríl majú naši klienti šancu mimoriadne zhodnotiť
svoje vklady – a to až o 22 %.

Čo sa skrýva za týmto číslom?

Výsledné 22 %-né zhodnotenie je nielen súčtom všetkých benefitov,
ktoré poskytuje stavebné sporenie v PSS, a. s., ale našim klientom pridávame aj niečo navyše – a to špeciálny úrokový bonus. K štandardným
výhodám, ktoré predstavuje nemenné 2 %-né úročenie vkladov počas
celej doby sporenia a k štátnej prémii vo výške 12,5 % z vkladov, maximálne 66,39 € (2 000,07 Sk), pripíšeme tým, ktorí splnia dohodnuté
podmienky, aj mimoriadny 7,5 %-ný úrokový bonus.

Kto má nárok na úrokový bonus?

Úrokový bonus poskytneme každému – fyzickým aj právnickým osobám. Stačí, ak si v období od 1. marca 2009 do 30. apríla 2009 uzatvoria
novú zmluvu o stavebnom sporení. Nadštandardné úročenie získajú
klienti PSS, a. s., po splnení dohodnutých podmienok aj v roku 2010 –
kedy bude úrokový bonus predstavovať hodnotu 4 % , a ešte aj v roku
2011 – vtedy to bude 1 %. V druhom roku sporenia budú teda ich vklady
úročené spolu 6-timi percentami, v treťom roku spolu 3-mi percentami.
Výška vkladu nie je obmedzená. Po šiestich rokoch od dátumu uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení pripíše PSS, a. s., finančné prostriedky získané z úrokového bonusu klientovi na jeho účet stavebného sporenia.
Podrobné informácie získate v kanceláriách obchodných zástupcov
Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., na adresách:
Bélu Bartóka 16, Rimavská Sobota, tel.: 047 / 5632 227
Francisciho 186, Hnúšťa, tel.: 047 / 5423 722
Včelince 130, tel.: 0915 740 238

Od 20.00 – 22.00 hod. večerné pozorovanie oblohy na Hlavnom námestí
v R. Sobote
Od 20.00 – 22.00 hod. večerné pozorovanie oblohy vo Hvezdárni

Piatok:

Premietania prezentácií, prednášky:
Vstupy:
vstup: 18.00 hod. Čo objavil Galileo
vstup: 19.00 hod. Naša hviezda Slnko
Od 20.00 – 22.00 hod. večerné pozorovanie oblohy vo Hvezdárni

Sobota:

14.00 – 18.00 hod. prehliadka astroparku, modelov planétok, slnečných
hodín, v prípade priaznivého počasia pozorovanie Slnka a slnečných protuberancií.
Vstupy na premietania prezentácií, prednášky:
1. vstup: 18.00 hod. Zachráňme noc
2. vstup: 19.00 hod. Čo uvidíme na oblohe?
Od 20.00 – 22.00 hod. večerné pozorovanie oblohy vo Hvezdárni.

Nedeľa:

14.00 – 17.00 hod. prehliadka astroparku, modelov planétok, slnečných
hodín, v prípade priaznivého počasia pozorovanie Slnka a slnečných protuberancií.
Vstupy na premietania prezentácií, prednášky:
1. vstup: 15.00 hod. Ako sa letelo na Mesiac ?
2. vstup: 16.00 hod. Zachráňme noc
Tých záujemcov, ktorých zaujala možnosť večerných pozorovaní chceme
upozorniť, aby návštevu hvezdárne neodkladali a prišli hneď v prvý jasný
večer, ktorý sa vyskytne!

12

infoservis

30. 3. 2009

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 v spolupráci so samosprávnymi krajmi 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, dátum zverejnenia výzvy: 16. marca 2009, 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

23.3.2009 14:35:08
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Zubný lekár
V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní od 8.00 do 12.00 hod.

4. a 5. apríl MUDr. F. Kurák, Železnična

23, č. t. 0908 652 162

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

4. apríl sobota lekáreň v Kauflande
5. apríl nedeľa lekáreň Pri nemocnici

Technické služby mesta,
Športová 16,
979 01 Rimavská Sobota

DAROVALI KRV

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 24.3.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Ján Galo, Zoltán Czene, Gabriel Sebök, Ján Boľf, Rastislav Šumný, Róbert
Tanko, Ing.Peter Hruška, Martina Fabová, Peter Murinček, Jozef Katona,
Michal Juršík, Peter Škrabák, Ernest Petrík, Vladimír Čech, Júlous Tanko,
Anton Pindiak, Róbert Ádám z Rim.Soboty, Peter Lacko z Niž.Skálnika, Ján
Hruška z Hrachova, Tibor Sebök zo Stránskej, Janka Sojková, Miloš Hruška,
Július Jurík z Hnúšte, Ing.Mikuláš Sojka z Rim.Zalužian, Katarína Boráková
z Drienčan, Michal Karas, Pavel Milec z Tisovca, Stanislav Kurčík z Čes.Brezova, Milan Kováčik z Poltára, Tibor Csatlós z Rožňavy, Peter Suja z Lehoty
n Rim., Juraj Kovács z Blhoviec, Eva Kolozsiová z Rim.Seči, Veronika Bene
z Bátky, Pavel Dovala z Klenovca, Marian Kret z Rim.Brezova, Jozef Melich
z Lučenca
Prvýkrát darovali krv: Pavel Lupták z Vinice, Lenka Fabová z Rim.Soboty,
Martin Bachňák, Katarína Martišová, Michal Demko, Maroš Soukup- študenti Gymnázia I.Krasku v Rim.Sobote

Steakové týždne
grilovaný steak
pikantný steak
Steak s ochuteným maslom

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

Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

OZNÁMENIE

Predám tatranský
profil – brúsený

Od 1.4.2009
je zimný štadión
je mimo prevádzky.

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

Prijmeme
čašníkov (-čky),
brigádnikov (-čky)

0905 644 472, 0911 644 472
2011-52

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
Ušno-nosno-krčná
ambulancia
MUDr. Slavomír HASARA
ordinuje na ul. Dobšinského /
Dg. Centrum/

od 1.4.2009

utorok, štvrtok, piatok
7.30 – 14.00
Tel.: 047/5634535

348-12

- Nové espresso oproti VÚB
Tel: 0918 392 513

na letnú sezónnu
prevádzku a letnú terasu.

Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616

Mesto Rimavská
Sobota ponúka
do nájmu:
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294-15

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

2009-52

KINO
ORBIS
3 – 5. apríl

NIKO A CESTA KU
HVIEZDAM
Veselý dobrodružný príbeh pre
celú rodinu o malom sobíkovi
Nikovi a jeho kamarátoch. Animovaná rozprávka Fin./Dan./
Nem./Írsko. MP, vstupné 2 € (60
Sk), dabing. Začiatok predstavení
len o 16:00 hod.
3. – 5. apríl

YES MAN
Novoobjavené slovo začne meniť
jeho život úžasným spôsobom...
Komédia USA. MP od 12 r.,
vstupné 2 € (60 Sk), titulky. Začiatok predstavení len o 18:00.
3. - 5. apríl

ONI
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

Z čoho máte naozaj strach? Film
USA inšpirovaný skutočnými
udalosťami. MN, vstupné 2 € (60
Sk), titulky. Začiatok predstavení
len o 20:00 hod.

Dám do
prenájmu
kancelárske
priestory
na ul. Svätoplukovej
v R. Sobote cca 22 m2.
(Budova oproti mestskému úradu)

Info: 0905 885 559
2064-15

14 šport
Úvodným podujatím Slovenského šampionátu v rally bude v dňoch 3. až 5. apríla
2009 START AUTÓ RALLYE Eger.
Organizátorom podujatia je Marco Racing Team
Kft. v spolupráci s Auto Klubom Košice, ktorý má
na starosti slovenskú časť súťaže. Celkovo je na
túto veľkolepú rally prihlásených 135 súťažných
posádok. Z tohto počtu 45 posádok zabojujú o
body do TEMPUS BECEP RALLY SLOVENSKO
2009. Samozrejme medzi nimi nebudú chýbať
ani naši najlepší ako napríklad Grzegorz Grzyb,
Igor Drotár, ale aj náš klenot autošportu Jozef
Béreš jr. ktorý v Egri predstaví svoju novú zbraň
v podobe Peugeotu 207 S2000. Ďalším lákadlom
tejto rally bude nepochybne 7 vozidiel špecifikácie WRC čiže tie najvýkonnejšie a technicky
najvyspelejšie rally autá aké je možné vidieť a 2
vozidlá Super 2000.

30. 3. 2009

Kvalitná rally neďaleko
od Rimavskej Soboty

START AUTÓ RALLYE Eger odštartuje 4. apríla
2009 o 7:00 hodine. Cieľ prvého dňa je stanovený na 16:49 hod. Na druhý deň v nedeľu 5. 4. 2009
odštartuje rally o 6:45 hod. a o 13:05 hod. privítame víťazov na cieľovej rampe na námestí Dobó
tér, kde si prevezmú ceny za dosiahnuté výkony.
Ak by ste si chceli pozrieť časový harmonogram
jednotlivých rýchlostných skúšok a ďalšie informácie, nájdete ich na stránke www.rallye.sk. Verím, že na tomto podujatí opäť zažijeme množstvo nezabudnuteľných zážitkov ako tomu bolo
aj po minulé roky.
Štefan Gombala

ZŠ Dobšinského
aj do tretice víťazne

Tretím záverečným turnajom sa v stredu 25.marca skončil pilotný projekt Mestskej ligy dievčat
vo volejbale, ktorý organizoval Mestský úrad
v Rimavskej Sobote v spolupráci s Volejbalovým
klubom Slovan. Aj v telocvični Základnej školy
P.K. Hostinského na Družstevnej ulici potvrdilo
družstvo žiačok ZŠ P.Dobšinského svoju výkonnostnú prevahu a obidva zápasy vyhralo tentoraz bez straty setu. Týmto víťazstvom aj v treťom
turnaji sa žiačky školy pod vedením Mgr. Márie
Máteovej stali suverénnymi víťazkami I.ročníka
Mestskej ligy
Výsledky tretieho turnaja: ZŠ P.K.Hostinského
– Gymnázium I.Kraska 1:2 (25:17, 27:29, 15:6);
ZŠ P.Dobšinského – Gymnázium I.Kraska 2:0
(25:20, 25:15); ZŠ P.K.Hostinského – ZŠ P.Dobšinského 0:2 (10:25, 9:25).
Konečné poradie mestskej ligy :
1. ZŠ Dobšinského
2. Gymnázium I.Kraska
3. ZŠ P.K. Hostinského

6
6
6

6
2
1

0
4
5

12:2 12
7:10 8
4:11 7

Zostava víťazného družstva ZŠ P.Dobšinského:
Andrea Žírošová, Simona Csáková, Veronika
Gažková, Michaela Ľuptáková, Bernadet Királyová, Mária Farkašová, Nikoleta Melicherová,
Marta Révészová, Veronika Očenášová, Ivana
Vojtasová a Andrea Bodonová.

Šport
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Stolný tenis

S náhradníkom jedna remíza a jedna
výhra na súperových stoloch

11.kolo v 1.lige skupina východ
MSK CERESIT Čadca B
- Mladosť Relax Rimavská Sobota 7 :7
Body: Voliar 3, Polgári 2, Horváth 2

Hostia nastúpili na tento dôležitý zápas bez zraneného Husztiho, a táto skutočnosť poznačila
výkonnosť chlapcov, hlavne vo štvorhrách, kde
obidve prehrali. Prvý zápas dvojhry bol poznačený smolou, nakoľko Zagyi nad Mariakom Milanom viedol na sety ešte 2:1 a aj v piatom sete
8:7, ale nakoniec prehral s hráčom s extraligovou
úspešnosťou. Hostia sa ujali vedenia 0:3 a potom
nasledovala neuveriteľná šnúra víťazstiev v počte šiestich vyhratých zápasov a stav skóre otočený na 6:3 pre našich chlapcov. Chlapci si začali
veriť, no prišla prehra Zagyiho s Majákom a prehra Gabriela Polgáriho so skúseným Mariakom
na 2:3. Gabo sety prehral na 15, na 14 a na 13, teda
veľmi vyrovnane. Na konci Voliar hladko vyhral
nad Kapustom a bolo 7:5 pre našich chlapcov.
Posledné dva zápasy nám zasa nevyšli, nakoľko
Zagyi prehral s Kubalíkom na 2:3 a v poslednom
zápase nečakane prehral P. Horváth s mladučkým Majákom. Napriek remíze si chlapci zaslúžia pochvalu, lebo niektorí hráči Čadce B mužstva majú aj extraligové skúsenosti.

TZO Bytča A
- Mladosť Relax Rimavská Sobota A 6:8

Body: Voliar 2,5, Polgári 2,5, Horváth 2, Zagyi 1
Poloúspešný bol nástup do štvorhier, kde Polgári s Voliarom dokázali poraziť súperovú dvojicu
Slaninka- Tiso ml. Potom nasledovali výhry na
jednej, ako aj na druhej strane, lomovým bodom

zápasu bolo víťazstvo Zagyiho nad Treskoňom
3:0, ktorý aj v prvom zápase aj v poslednom svojom zápase prehral 2:3 a pritom nad starším Tisom viedol na sety 2:0 a  v treťom sete 7:5. Teraz
vyšlo na povrch, že hráči A mužstv s ním málo
trénujú, veď Zagyi trénuje s hráčmi B mužstva.
Chlapci si dobre zahrali aj v tomto zápase , len
hráč súperovho mužstva Miroslav Slaninka bol
pre nich veľkou prekážkou a všetci traja s nim
prehrali. Jediný set s nim vyhral Gabriel Polgári.
O dva týždne dňa 4.4.2009 mužstvo Mladosti
privíta na domácich stoloch v poslednom kole
Košice a Rožňavu.
Obidva tieto zápasy musia vyhrať, ak si chcú
udržať tretie miesto. Preto prosíme priaznivcov stolného tenisu, aby prišli povzbudiť našich
chlapcov v týchto dôležitých zápasoch.

Tabuľka 1.ligy –skupina východ po 11.kole
1. Sokol Vojčice		
2. Geológ Rožňava A 		
3. Mladosť Relax Rim. Sobota
4. SK Tvrdošín –Nižná 		
5. SK HCH Čadca B 		
6. Štart Prešov A 		
7. VSTK Vranov A 		
8.STK Lok.Košice B 		
9. Doprastav Zvolen 		
10. SK Bardejov
		
11. TZO Bytča A
		
12. MSTK VTJ Martin A

60 bodov
55 bodov
49 bodov
49 bodov
44 bodov
41 bodov
39 bodov
35 bodov
32 bodov
31 bodov
25 bodov
20 bodov
Ing. Zagyi Eugen

III. ročník mariášového turnaja Memoriálu
Dr. Gejzu Farkaša v Čerenčanoch
III. ročníka turnaja v kartovej hre mariáš sa 14.
marca v Čerenčanoch zúčastnil rekordný počet
54 účastníkov. Za prítomnosti hráčov z okresov
Rimavská Sobota, Brezno, Poltár a Banská Bystrica sa víťazom stal Jozef Pejko z Predajnej.
Dlhoročné skúsenosti zužitkovali pekným 6. a 7.
miestom domáci hráči Ing. Ervin Hacsi a Július
Vetrák.
Za úspešný priebeh podujatia patrí vďaka
Obecnému úradu Čerenčany, na čele so starostom Milošom Očenášom, Mariášovému klubu
Rimavská Sobota, Reedukačnému detskému domovu Čerenčany, rodine Májošovej z Čerenčian
a v neposlednom rade početným sponzorom súťaže.
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Zoltán Pálkovács:

Už som oddychoval dosť
Džudista Dukly Banskej Bystrice
sa po operácii natrhnutých kolenných
väzov pripravuje na augustové
Majstrovstvá sveta
Rodák z Rimavskej Soboty a úspešný reprezentant Slovenska v džude sa uplynulé mesiace
zotavoval z dvoch náročných operácií. Barly
odhodil len nedávno, no už teraz si želá skorý
návrat na žinenky. „Absolvoval som operáciu
kolenných väzov, takže som musel celý mesiac
ležať,“ hovorí Pálkovács. Od minulého týždňa
však môže chodiť aj bez podpery a dokonca si už
aj zatrénoval! „Zatiaľ som samozrejme vykonával len posilňovacie cviky na brucho a ramená,”
hovorí džudista a dodáva, že nohy zatiaľ nesmie
zaťažovať.
Problémy s kolenom sa u Pálkovácsa nevyskytli po prvýkrát. Dávnejšie dokonca zvažoval
kvôli zraneniam tejto partie aj ukončenie aktívnej kariéry. Momentálne sa však dobre zotavuje
a bolesti necíti: „Keď som sa vrátil z nemocnice,
dva dni som nevedel zaspať, ale potom bolesť
prestala. Po tom, ako som začal chodiť, mi nieke- odpočinku. Koncom mája alebo začiatkom júna
sa chcem vrátiť na žinenky.“
dy koleno opuchne, ale to je normálna reakcia.“
Zranenie kolenných väzov spôsobilo, že PálDžudista znášal vynútený odpočinok neľahkovács vymeškal začiatočnú fázu olympijskej
ko: „Videl som aspoň sto filmov, ale aj tie ma už
omrzeli. Pre aktívneho človeka, ako som ja, je sú- prípravky. Ťažkú hlavu si však z toho nerobí:
stavné ležanie veľmi nepríjemné. Už mi stačilo „Viem, že niektorí ma vo svetovom hodnotení

predbehnú, ale to nie nič, čo by sa nedalo dobehnúť. To, že zranenie ma postihlo práve teraz, je
lepšie, než ako by sa stalo v olympijskom roku.
Takto si aspoň moje koleno mohlo trochu odpočinúť.“
Titanilla Bődová

Stručne
Zápasenie

Druhé kolo Slovenského pohára mužov v zápasení voľným štýlom nedopadlo pre rimavskosobotských účastníkov priaznivo – Miniar
s Radnótym sa vo svojich kategóriách umiestnili
obaja na šiestom mieste. Pre Lokomotívu RS tak
získali každý jeden bod. V celkovom hodnotení
tak mestské družstvo ostáva na chvoste tabuľky
na siedmom mieste.

Hokej

HKM Rimavská Sobota
– HK Sabinov 10 : 5 (5:0, 0:2, 5:3)
Zostava HKM: Krahulec – Murgaš, Durmis, Ľalík, Oštrom, Báti, Ponc, Galát, Lvomský, Pecník,
Petrinec, Machyniak, Golian, Lacko, Chlebničan, Lentovský
Vylúčenia - 7:6, presilovky - 1:1, oslabenia – 2:1.
Pred 116 divákmi rozhodovali Jura, Bogdaň,
Szabó

Futsal

Rimatex Rimavská Sobota
– FK Mesto Prievidza 11:3 (2:0)
Zostava Rimatex: Koreň – T. Šándor, Drugda,
Ruszó, Šťavina, Paliáš, Uhrin
Góly: Uhrin 7, Šándor T. 2, Ruszó, Šťavina

Stolný tenis

MSK Ceresit Čadca B - Rimavská Sobota 7:7
TZO Bytča - Rimavská Sobota 6:8

Začiatkom týždňa očakávame zamračené, daždivé počasie. Neskôr
dorazí do Karpatskej kotliny o niečo suchší vzduchový prúd, ktorý na
chvíľu pripomenie jarnú atmosféru. Od stredy je pravdepodobné zvýšené slnečné žiarenie, väčšie množstvo zrážok sa nepredpokladá. V noci
už nebude mrznúť a počas dňa by sa teploty mohli vyšplhať
aj na 15 stupňov.
András Reisz (autor je meteorológ)
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Soboťanky nestačili na Sláviu,
baráž o extraligu si nezahrajú
V prvej lige – Východ vo volejbale žien pútali cez víkend pozornosť stretnutia medzi dvomi najlepšími družstvami v súťaži.
Volejbalistky Slávie TU Košice privítali v nedeľu (29. marca) v piatom kole nadstavbovej časti družstvo Slovana Rimavská Sobota.
Boli to priame súboje o prvé miesto. Rozhodovalo sa o tom, kto bude hrať baráž o postup do extraligy.

Sklamanie
kouča kadetiek
VK Slovan zo
štvrtého miesta

VK Slávia TU Košice
– VK Slovan Rimavská Sobota
3:1 (17, 14, -19, 18), 3:1 (-23, 14, 18, 20)
Boli to zápasy z kategórie - kto z koho. V obidvoch dueloch mali navrch košické volejbalistky.
Základným predpokladom k tomu, aby mohli
byť Soboťanky v Košiciach úspešné, bolo, aby
veľmi dobre zahralo šesť – sedem hráčok, čo sa
však nestalo.

Družstvo kadetiek VK Slovan
Rimavská Sobota sa umiestnilo
v sezóne 2008/2009 v druhej triede
oblastných majstrovstiev Stred so
43 bodmi na štvrtej priečke.

V prvých dvoch setoch prvého zápasu sa Soboťankám nedarilo, v ich hre bolo len niekoľko
dobrých zábleskov. V prvom dejstve zúžitkovali
domáce hráčky vedenie 21:16. V druhom sete od
stavu 6:6 dominovali na palubovke volejbalistky Slávie. V treťom dejstve slovanistky zdvihli
hlavy, mali v ňom navrch a doviedli ho do víťazného konca. Druhú časť štvrtého setu ale lepšie
zvládli Košičanky, ktoré už vedenie 22:14 nepustili zo svojich rúk a prvé stretnutie sa tak stalo
ich korisťou. „Naše koncové hráčky nezahrali
smečiarsky. Zahrala jedine Kudlíková ml. Tretí
set sme vyhrali, mali sme v jeho priebehu viacbodový náskok. Keby sme v ostatných setoch aj
vyhrávali, rozhodca by to zariadil pre domáce
družstvo. Hráčky Slávie však boli v zápase
lepšie. Vidieť, že Košičanky majú aj extraligové
skúsenosti,“ vyjadrila sa kormidelníčka Slovana
R. Sobota Alena Kudlíková st.

Soboťanky veľmi dobre, triumfovali v prvom
dejstve, lenže v ďalšom priebehu stretnutia
ťahali za kratší koniec. „V prvom sete druhého
zápasu domáce hráčky poľavili a vyhrali sme
ho. V ďalšom priebehu nás Košičanky prevýšili,
prestalo sa nám dariť. Aj keď sme sa neskôr aj
zlepšili, nestačilo to. Kudlíková ml. bola našou
najlepšou hráčkou aj v druhom zápase,“ uviedla
Kudlíková st.

Po prvom prehratom zápase boli šance R. Soboty na prvé miesto v súťaži už len teoretické a po
prehratom druhom zápase sa boj slovanistiek o
prvú priečku definitívne skončil. R. Sobota nebude hrať baráž. Do druhého stretnutia vstúpili

Zostava R. Soboty: Megelová, Rendeková,
Pálmayová, Drugdová, Kudlíková ml., Zvarová –
liberka Chodúrová, Kačániová, Žírošová st.
V poslednom kole nadstavby privíta R. Sobota
v sobotu (4. apríla) Iskru Hnúšťa.

Slovanistky hrali
v Košiciach o všetko
V boji o víťaza prvej ligy – Východ velila matematika jednoznačne volejbalistkám Slovana
Rimavská Sobota cez víkend vyhrať v predposlednej kole nadstavbovej časti na pôde Slávie
TU Košice obidva zápasy. To bola cesta, ako sa
posunúť z druhého na prvé miesto. Slávistky
mali totiž pred družstvom z Gemera na svojom
konte o jeden bod viac. „Naše hráčky čakajú
najdôležitejšie zápasy v ich kariére,“ oprávnene
zdôrazňovala pred zápasmi v Košiciach rimavskosobotská trénerka Alena Kudlíková st.
Sériu dvanástich víťazných stretnutí ťahali volejbalistky Slávie TU Košice pred nedeľňajšími

stretnutiami s hráčkami Slovana R. Sobota. Po
základnej časti súťaže boli Košičanky v tabuľke
na druhom mieste, keď za Soboťankami zaostávali o jeden bod. V druhom kole nadstavby však
slovanistky podľahli v domácom prostredí Slávii
TU v obidvoch stretnutiach, a tak sa na prvú
priečku vyšvihli Košičanky.
Volejbalistky Slávie TU Košice a Slovana R. Sobota odohrali do piateho kola nadstavby v tejto
sezóne šesť vzájomných stretnutí, pričom
obidva tímy vyhrali po tri. Slávia TU hrala ešte
v minulej sezóne extraligu.

„Štvrté miesto nie je dobré. Som sklamaný
z nášho umiestnenia. Príčinu poznáme,
väčšina hráčok družstva nechodila na tréningy a potom sa volejbal nedá hrať, nedá
sa pripravovať na zápasy. Čakal som, že
skončíme do tretieho miesta,“ konštatoval
kouč kadetiek Slovana R. Sobota Igor Antal. Druhá trieda oblastných majstrovstiev
mala osem účastníkov.
Po prvej polovici súťaže sa nachádzali
rimavskosobotské volejbalistky s 27 bodmi
na prvom mieste v tabuľke (trinásť zápasov
vyhrali, raz prehrali). „Dievčatá netrénovali ani v prvej časti sezóny, ale výsledkovo
nám to išlo, viackrát sme mali aj šťastie,“
poznamenal Antal. Ako doplnil, výsledky
v prvej časti súťaže boli nad očakávanie.
V odvetnej časti sa kadetkám Slovana
R. Sobota nedarilo (tri zápasy vyhrali,
jedenásť zápasov prehrali – jedna prehra
bola aj kontumačná). Družstvo z juhu
stredného Slovenska predstihli v tabuľke
tri celky – Tatran Banská Bystrica, TASK
Martin a MŠK Kysucké Nové Mesto. „V
druhej časti sezóny to už bolo v našom
podaní o ničom. Vedel som, že odvetná
časť bude veľmi ťažká a aj sa to naplnilo.
Na našom účinkovaní v odvetnej časti sa
prejavilo aj to, že zo zdravotných dôvodov
nám zo zostavy vypadli dve kľúčové hráčky
– Rosiarová a Pakanová. Mladé hráčky,
ktoré prišli do družstva, ešte nevedia hrať,“
uviedol Antal.
Kouč tímu označil za najlepšiu rimavskosobotskú hráčku v sezóne Martinu
Chlepčokovú, aj keď netrénovala. „Trojicu
hráčok, na ktoré sa dalo spoľahnúť, tvorili
ďalej Karina Rosiarová a Ľudmila Bodnárová,“ dodal Igor Antal.
zostavil: red
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Primátor ocenil prácu učiteľov

Lídri
nesklamali
v prvom kole
oblastných
súťaží
FK Jelšava – FK Abovce 2:1 (1:0)

Pri príležitosti Dňa učiteľov boli
na radnici v duchu tradície pozdravení
a ocenení pedagógovia mestských
vzdelávacích inštitúcií. Slávnosť
aj tento rok pripravil Zbor pre občianske záležitosti.
Miestne školy mohli navrhnúť na ocenenie
členov zo svojho učiteľského zboru. Vybraní
učitelia si potom z rúk primátora Š. Cifruša
prevzali diplom s kyticou a zapísali sa aj do
pamätnej knihy mesta.
Primátor v slávnostnom príhovore uviedol,
že „najväčším úspechom učiteľa je, keď vidí
svojich žiakov uplatniť sa.” Prvý muž mesta poukázal aj na fakt, že hoci školstvo sa v súčasnosti
nachádza v zložitej situácii, v Rimavskej Sobote
funguje na uspokojivej úrovni. Mesto totiž disponuje pestrou paletou vzdelávacích a výchovných inštitúcií: od materských škôl cez základné
a stredné školy až po základné umelecké školy.

Zoznam ocenených pedagógov:

Mgr. Magdaléna Astalošová a Mgr. Irena Ko-

vácsová (Základná škola P. Dobšinského), Mgr.
Milota Bornayová a Mgr. Alžbeta Töröková
(Zš P. K. Hostinského), Mgr. Margaréta Keľová
a RNDr. Katarína Valušová (Zš Š. M. Daxnera), László Csúsz a Mgr. Rozália Magdeme
(Zš Mihálya Tompu), Mgr. Valéria Bagačková
(Evanjelická základná škola), Hildegard Mede
(Základná škola s materskou školou Dúžavská
cesta), Ing. Július Slovenčák (Spojená škola
Športova ul.), Mgr. Adela Alakšová (Gymnázium
Ivana Kraska), Mgr. Katali Zsélyi (Gymnázium Mihálya Tompu ), Mgr. Blanka Tomčová
(Obchodná akadémia), Mgr. Zdenek Huszty
(Stredná odborná škola Okružná ul.), Ing. Július
Balga (Stredná odborná škola Školská ul.),
Lýdia Rendeková (Materská škola Rožňavská),
Jaroslava Čížiková (Mš Sídlisko Rimava), Beata
Juhászová (Mš P.Dobšinského), Erika Parobeková (Mš Rybárska), Marcela Repková (Mš
Daxnerova), Dorota Vitályošová (Mš Hatvaniho), Mgr. Lívia Kónyaová a PaedDr. Ivana
Markotánová (Základná umelecká škola), Soňa
Prasličková (Centrum voľného času Relax)
jdj/mak, foto amb

Už aj v druhej triede
len 11 mužstiev
V druhej triede sa odohrali len štyri
stretnutia, nakoľko Stránska vystúpila
zo súťaži ObFZ a stretnutie Uzovská
Panica-Tachty pre nespôsobilý terén sa
neodohralo. šTK toto stretnutie nariadil odohrať na deň 8.5. 2009.
FK Tornaľa – FK G. Jablonec 2:1 (0:1)
FK Husiná – FK Tisovec B 1:0 (0:0)
FK čerenčany – FK Radnovce 0:2 (0:1)
Dorast: 8:4
FK Blhovce – FK Chrámec 3:1 (1:1)
Dorast: 6:1
FK Uzovská Panica – FK Tachty
(neodohralo)

V dalšom kole rozhodujú v súťažiach ObFZ:
1.trieda 13.kolo 5.4.2009 o 13:30 a 16:00
Kráľ-Jelšava		
J.Krahulec
Revúčka-R. Janovce
Bálint
R.Seč-Ožďany		
Machyniak
V. Teriakovce-Bátka
Šupka
Stárňa-Abovce		
Wollinger
2.trieda 15.kolo 5.4.2009 o 13:30 a 16:00
G.Ves-Uz. Panica		
Fakla
Tachty-Blhovce (4.4.2009) Holek
Sirk-Čerenčany (4.4.2009) Ďurík
Radnovce-Husiná		
Juhász
Tisovec,,B“-G. Jablonec
R.Píla,4.4.2009, bez dorastu) Ivanik

G. Mikuš, švec – Lenkey
Domáci vedeli rozhodnúť o výsledku
len v nastavenom hracom čase. Za stavu
1:0 hostia nepremenili pokutový kop. R:
Hodoň

Dorast: 11:0

FK Bátka – FK Muráň 5:0 (3:0)

G: Juhász (2), Király, Gál a Albert
Jednoznačné víťazstvo domáceho celku.
Očakával sa väčší boj zo strany hostí. R:
Ďurík

Dorast: 18:2

FK Ožďany – FK V. Teriakovce 1:0 (1:0)

G: Cibula
Domáci svojho súpera podcenili, a nakoniec sa mohli tešiť z víťazstva. Remíza by
bola spravodlivejšia. R: Krahulec J.

Dorast: 3:1

FK R. Janovce – FK Rimavská Seč 11:2
(5:1)

G: Fazekas (2), Gombala (3), Albert (2),
Cibula, Tóth G. a László, Oláh – Váradi L. a
Váradi V.
Domáci svojho súpera už v prvom polčase
položili na lopatky. Hrali jednoznačne
lepší futbal, ako hostia.
R: Juhász

Dorast: 6:0

FK Kráľ – FK Revúčka 2:2 (1:1)

G: Demeter a Hugyár – Ištók a Levický
Prekvapenie kola, keď Kráľ, ktorý má ambície na postup, nevedel zdolať vypadávajúcu Revúčku, ale delba bodov bola úplne
zaslúžená. R: Sliva

Dorast: 11:0
Dorast:

Rimavská Seč-Lubeník 2:2
Gemer – Oždany 5:0

Tabuľka 1. triedy súťažný ročník
2008/2009
1 FK Stár!a
2 FK Krá"
3 FK O#$any
4 FK Murá!
5 FK Rimavské Janovce
6 FK Bátka
7 FK Jel%ava
8 FK Ve"ké Teriakovce
9 FK Abovce
10 FK Revú&ka
11 FK Rimavská Se&

10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
7
6
7
5
5
5
3
2
2
0

0
3
3
0
3
2
2
0
3
2
2

2
1
2
4
3
4
4
8
6
7
9

32
29
22
26
38
26
20
20
24
15
20

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

11
15
14
28
24
20
22
29
35
29
45

24
24
21
21
18
17
17
9
9
8
2

